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Κ
ατά κοινή ομολογία όλων των διεθνών ανα-
λυτών βρισκόμαστε σε ένα επικίνδυνα ορια-
κό σημείο. Η ωμότητα των προκλητικών

απειλών της τουρκικής ηγεσίας δείχνει ότι είναι πολύ
πιθανό να περάσουμε κάποια στιγμή στο επόμενο βή-
μα και ο Ταγίπ Ερντογάν να επιχειρήσει το απονενοη-
μένο διάβημα ενός πολέμου. 

Για την ακρίβεια, στο εσωτερικό της Τουρκίας είναι
τόσο άσχημα τα πράγματα που ακόμα και οι αντίπαλοί
του τον κατηγορούν, μόνο, γιατί καθυστερεί την ει-
σβολή, τον πόλεμο. Μέσα σε αυτό το ρευστό περιβάλ-
λον προφανώς είναι πολύ δύσκολο να «διαβάσεις»
τον Ερντογάν. Γεωπολιτικά, τα πράγματα αλλάζουν
ραγδαία στην Ανατολική Μεσόγειο και η Τουρκία δεί-
χνει διατεθειμένη να χάσει το τρένο της Δύσης. Αυτή
είναι και η σκέψη αρκετών αναλυτών στην Ουάσιγ-
κτον. Ίσως, μάλιστα, το καθεστώς Ερντογάν να μην
ήθελε ποτέ να είναι σε αυτό που λέμε Ευρώπη. Δεν

υπάρχει αμφιβολία ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία
επέτρεψε στην Τουρκία να καλλιεργήσει τη φαντα-
σίωσή της για ανάληψη ενός ρόλου παγκόσμιας γεω-
πολιτικής δύναμης. Όχι περιφερειακής δύναμης, αλ-
λά αυτό που λένε οι Αμερικανοί «pivotal state», δηλα-
δή κομβικό κράτος. Άλλωστε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν αποκάλυψε πρόσφατα ότι η κυβέρνησή του σχε-
διάζει να γίνει μέλος του Οργανισμού Συνεργασίας
της Σαγκάης (SCO) στο εγγύς μέλλον. Η SCO εκπρο-
σωπεί επί του παρόντος μη δυτικές δυνάμεις όπως η
Κίνα, η Ρωσία και η Ινδία. Έχοντας στρέψει την προ-
σοχή της στη Δύση τους τελευταίους δύο αιώνες, η
πιθανή ένταξη της Τουρκίας στην SCO θα σηματοδο-
τήσει το τέλος μιας εποχής στην ιστορία της χώρας.
Ωστόσο, η τελική απόφαση της Άγκυρας εξαρτάται
από τη στάση των δυτικών κρατών και όχι από την
Τουρκία. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Άγκυρα με αυτο-
πεποίθηση πιστεύει τώρα ότι δεν χρειάζεται πλέον

την ΕΕ και δεν θα χτυπήσει ξανά την πόρτα της. Για
την ακρίβεια, το τρένο της Δύσης και της Ευρώπης
πρέπει να θεωρείται χαμένο. Πολλοί, μάλιστα, αμφι-
βάλλουν αν η Τουρκία του Ερντογάν ήθελε πράγματι
να ενταχθεί στην ΕΕ. Αν επιθυμούσε κάτι τέτοιο, θα το
είχε κάνει την προηγούμενη εικοσαετία. Αντίθετα, η
Άγκυρα προτιμά να χρησιμοποιήσει το πάνω χέρι της
και να μεγιστοποιήσει τα συμφέροντά της. 

Μπορεί να ειπωθεί ότι εκτός από μια κομβική χώ-
ρα, αυτό που ώθησε την Τουρκία να ενεργήσει τόσο
ανεξάρτητα είναι η απώλεια εμπιστοσύνης στη Δύση.
Με άλλα λόγια, η Τουρκία δεν θέλει να επιλέξει με
ποια πλευρά θα πάει, αλλά θέλει να επιλέξει κάποια
από τις δύο πλευρές με προσοδοφόρες υποσχέσεις.
Οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί τώρα τελευταία άρχι-
σαν να αντιλαμβάνονται τι ακριβώς συμβαίνει. Κάλλιο
αργά παρά ποτέ. 
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Οι Τούρκοι χάνουν το τρένο και μάλλον δεν τους νοιάζει 

Πολλοί
αμφιβάλλουν 
αν η Τουρκία
του Ερντογάν
ήθελε πράγματι
να ενταχθεί
στην ΕΕ





Σ
την Πράγα, συγκεκριμένα στη Σύ-
νοδο της (γαλλικής έμπνευσης)
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότη-
τας, θα βρεθούν σήμερα Κυριάκος

Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Κανένα περιθώριο... παρερμηνείας των
ελληνικών θέσεων, πολλώ δε μάλλον της
αποφασιστικότητας της Αθήνας να υπερα-
μυνθεί των κόκκινων εθνικών γραμμών της,
καθώς και της βούλησής της να αντιμετωπί-
σει με τον πλέον αυστηρό τρόπο κάθε τουρ-
κική πρόκληση, σε όποιο πεδίο και αν αυτή
εκδηλωθεί, δεν πρόκειται να αφήσει ο πρω-
θυπουργός κατά τη διήμερη παραμονή του
στην τσεχική πρωτεύουσα, στο πλαίσιο της
Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινό-
τητας αλλά και της άτυπης Συνόδου των
ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το ούτως ή άλλως τεταμένο κλίμα ανά-
μεσα σε Αθήνα και Άγκυρα έχει δυναμιτί-
σει έτι περαιτέρω η άκρως προκλητική
ενέργεια της Τουρκίας να… νεκραναστή-
σει το παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο
τουρκολιβυκό μνημόνιο μέσω της υπο-
γραφής συμφωνίας, που κατ’ ουσίαν προ-
βλέπει την εκχώρηση της λιβυκής ΑΟΖ
στην τουρκική εταιρεία πετρελαίου ΤΡΑΟ
προς εκμετάλλευση.

Με την πλάτη στον τοίχο ο Ερντογάν
Κυβερνητικές πηγές προεξοφλούν πως

το ευρωπαϊκό τερέν δεν θα διευκολύνει τον
Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος θα κληθεί εκ των
πραγμάτων να δώσει εξηγήσεις για την
επαμφοτερίζουσα στάση που εξακολουθεί
να τηρεί η Άγκυρα σε ό,τι αφορά τη Ρωσία
και τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία,
αλλά και για την εχθρική στάση που υιοθετεί
έναντι μιας συμμάχου χώρας, όπως είναι η
Ελλάδα, στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι
εξάλλου νωπές οι εντυπώσεις αλλά και ξε-
κάθαρα τα μηνύματα τόσο από την Ευρω-
παϊκή Ένωση όσο και από τις ΗΠΑ πως η
πρόσφατη «συμφωνία» ανάμεσα στην
Τουρκία και το καθεστώς στην Τρίπολη είναι
άνευ αντικρίσματος, καθώς η μεταβατική
κυβέρνηση εθνικής ενότητας στη Λιβύη δεν
έχει τη νομιμοποίηση να συνάπτει συμφω-
νίες που δεσμεύουν επί μακρόν τη χώρα,
όπως τόνισε σε ανακοίνωσή του το Στέιτ
Ντιπάρτμεντ.

Σε αυτό το πλαίσιο και εφόσον τα κανάλια
επικοινωνίας ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυ-
ρα είναι «νεκρά» μετά το περιβόητο «Μη-
τσοτάκης γιοκ» του Ταγίπ Ερντογάν, ο Έλλη-
νας πρωθυπουργός πρόκειται να ενημερώ-
σει διεξοδικά τους Ευρωπαίους εταίρους

για την κλιμακούμενη τουρκική επιθετικό-
τητα σε βάρος της Ελλάδος, τις ωμές απει-
λές κατά της εδαφικής μας κυριαρχίας με
αιχμή τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, κα-
θώς και τις ολοένα και συχνότερες υπερ-
πτήσεις πάνω από τα πλέον πολυπληθή νη-
σιά πλησίον των ελληνοτουρκικών συνόρων.

Επικαλούμενος μάλιστα τις νεο-αυτο-
κρατορικές επιδιώξεις του Πούτιν και πώς
αυτές οδήγησαν στη ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα
παρομοιάσει την τακτική του Ερντογάν με

εκείνη του Κρεμλίνου, περιγράφοντας χω-
ρίς περιστροφές τους κινδύνους που ενέχει
για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της
ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσο-
γείου και της Μέσης Ανατολής ο τουρκικός
αναθεωρητισμός. Κυβερνητικά στελέχη δι-
ευκρινίζουν μάλιστα πως έχει διαμηνυθεί
εδώ και καιρό σε εταίρους και συμμάχους
πως οποιαδήποτε τουρκική πρόκληση επί
του πεδίου θα συναντήσει αποφασιστική
και άμεση αντίδραση από την ελληνική
πλευρά.

Στον ίδιο χώρο χωρίς ραντεβού;
Σύμφωνα με τα δεδομένα, όπως αυτά εί-

χαν διαμορφωθεί έως χθες βράδυ, η πιθανό-
τητα κατ’ ιδίαν συνάντησης ανάμεσα στον
Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν χάνει ώρα με την ώρα σημαντικό
έδαφος. Η Αθήνα έχει ξεκαθαρίσει από τις
αρχές της εβδομάδας ότι η ίδια δεν είναι επι-
σπεύδουσα για μια τέτοια εξέλιξη, ωστόσο
αν και εφόσον η τουρκική πλευρά διατυπώ-
σει σχετικό αίτημα, τότε η Αθήνα θα το αξιο-
λογήσει και θα απαντήσει θετικά, καθώς πά-
για αρχή της ελληνικής εξωτερικής πολιτι-
κής είναι πως ακόμη και σε περιόδους όξυν-
σης των ελληνοτουρκικών σχέσεων, όπως
αυτή που διανύουμε τους τελευταίους μήνες
με ξεκάθαρη τουρκική υπαιτιότητα, οι δίαυ-
λοι επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο ακτές του
Αιγαίου θα πρέπει να παραμένουν ενεργοί,
ώστε να αποτραπούν ανεπιθύμητες εξελί-
ξεις επί του πεδίου.

Πάντως, αίτημα από την τουρκική πλευρά
για συνάντηση των δύο δεν έχει υπάρξει
προσώρας, ενώ δεν είναι καθόλου βέβαιο
πως Μητσοτάκης και Ερντογάν θα βρεθούν
στον ίδιο χώρο με δικαίωμα λόγου, όπως
σημειώνουν χαρακτηριστικά κυβερνητικές
πηγές, μιας και, ως φαίνεται, οι Τσέχοι διορ-
γανωτές έχουν τοποθετήσει Ελλάδα και
Τουρκία σε διαφορετικά στρογγυλά τραπέ-
ζια. Επειδή, πάντως, οι δύο ηγέτες θα βρε-
θούν στον ίδιο χώρο τόσο στην αρχή στην
Ολομέλεια της Συνόδου όσο και στο δείπνο
που θα κλείσει την πρώτη ημέρα των εργα-
σιών στην Πράγα και επειδή σε τέτοιες περι-
πτώσεις υπάρχει μια σχετική ευελιξία και,
ως εκ τούτου, τίποτε δεν μπορεί να αποκλει-
στεί, κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι ο
Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι έτοιμος να
αντιπαρέλθει σε οποιαδήποτε πρόκληση και
αν αποφασίσει να προβεί ο Ταγίπ Ερντογάν.

Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν πάντως ότι
δεν είναι καθόλου βέβαιο πως ο Τούρκος
πρόεδρος θα θελήσει να κάνει ένα τέτοιο
σόου. Το ευρωπαϊκό περιβάλλον δεν ενδεί-
κνυται, ενώ και το θέμα -η ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία- δεν προσφέρεται για πα-
ρελκυστική τακτική. Κυβερνητικοί παρά-
γοντες υπενθυμίζουν ότι σε μια ανάλογη
περίσταση, κατά την πρόσφατη Σύνοδο του
ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, ο Τούρκος πρόεδρος
απέφυγε τις προκλητικές κορόνες σε βάρος
της Ελλάδας στην τοποθέτησή του στην
Ολομέλεια και αναφέρθηκε στη χώρα μας
μόνο στο περιθώριο του ραντεβού του με
τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.
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Καταδίκη
επί ευρωπαϊκού
εδάφους

«Δύσκολη» με τα μέχρι χθες
δεδομένα μια κατ’ ιδίαν
συνάντηση των δύο ηγετών



Σ
ε τρία συν ένα μέτωπα επικεντρώνεται τις τε-
λευταίες ημέρες η τουρκική προκλητικότητα,
με την ελληνική κυβέρνηση να είναι σε επι-
φυλακή σε όλα τα μέτωπα, καθώς ένα θερμό

επεισόδιο μπορεί να προκύψει ανά πάσα στιγμή είτε
επί του πεδίου είτε διπλωματικά.

ΤΤο πρώτο μέτωπο είναι το Μεταναστευτικό. Ο Ταγίπ
Ερντογάν θυμήθηκε χθες και πάλι τη ρητορική που εξέ-
φρασε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και
κατηγόρησε την Ελλάδα ότι σκοτώνει μετανάστες στο Αι-
γαίο, επαναλαμβάνοντας τον προκλητικό χαρακτηρισμό
«εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι σε
επιφυλακή, ώστε να αποκρούσει οποιαδήποτε προ-
σπάθεια δημιουργίας προπαγάνδας στα σύνορα με
όχημα τους μετανάστες. Τα σύνορα
στον Έβρο είναι απροσπέλαστα, ώστε
να πέσει στο κενό οποιαδήποτε κίνη-
ση του Ταγίπ Ερντογάν να εμφανιστεί
ως προστάτης όλων των μουσουλμά-
νων εκμεταλλευόμενος τους μετανά-
στες. «Προσπαθεί να πιέσει την Ελλά-
δα να ανοίξει τα σύνορά της», έλεγαν αρμόδιες πηγές,
ώστε να μπορέσει και πάλι να διαπραγματευτεί ανταλ-
λάγματα. 

Το δεύτερο μέτωπο είναι οι επιπτώσεις της συμφωνίας
Τουρκίας - Λιβύης νότια της Κρήτης. Είναι θέμα χρόνου
πλέον η τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου να δώσει

τις συντεταγμένες βάσει των οποίων θα κινηθεί για να
στείλει το σεισμογραφικό σκάφος. Στην Άγκυρα εκτι-
μούν ότι υπάρχει φυσικό αέριο αξίας 30 τρισεκατομμυ-
ρίων δολαρίων στα βόρεια των περιοχών θαλάσσιας δι-
καιοδοσίας της Λιβύης.

«Οι ΗΠΑ και οι χώρες της ΕΕ διεξήγαγαν κάποιες επι-
τόπιες μελέτες σε διαφορετικές χρονικές
στιγμές και ότι οι αντιδράσεις στη συμ-
φωνία Τουρκίας - Λιβύης προήλθαν από
τον φόβο να χαθεί αυτή η δυνατότητα»,
δήλωσε ο αντιναύαρχος ε.α. Τζιχάντ Γαϊ-
τζί και κατηγόρησε την Ελλάδα ότι μπαίνει
σφήνα, άρα είναι ζωτικής σημασίας να

ξεκινήσουν άμεσα τις δραστηριότητες εκεί που δεν έχει
γίνει καμία έρευνα. 

Το τρίτο μέτωπο είναι καθαρά διπλωματικό και έχει
να κάνει με την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και
τη σύνδεσή τους με την ελληνική κυριαρχία. Διπλωμα-
τικές πηγές δεν απέκλειαν να προσφύγει στο Συμβού-

λιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς το κείμενο που κατέ-
θεσε η Τουρκία στον ΟΗΕ με ημερομηνία 17 Σεπτεμ-
βρίου δεν είναι ένα απλό πολιτικό μανιφέστο, αλλά εκ-
φράζει μια πλήρη νομική θέση που διπλωματικοί κύ-
κλοι στην Αθήνα δεν απέκλειαν να έχει συνδράμει και
δικηγορικό γραφείο στη συγγραφή του. Είναι, μάλιστα,
τόσο καλά δομημένο και έχει γίνει προετοιμασία ώστε
να σταθεί ενώπιον διεθνούς δικαστηρίου, διότι έχει
ενταχθεί επιχειρηματολογία από αποφάσεις προ-
ηγούμενων δικαστηρίων, κάτι που δεν συνηθίζει
η Τουρκία όταν απαντά στις ελληνικές επιστολές. 

Καθόλου τυχαία ο πρόεδρος της Τουρκίας επιχείρησε
να βάλει στο κάδρο και τους Αμερικανούς, λέγοντας ότι
οι Έλληνες ζητάνε βοήθεια από τις ΗΠΑ εναντίον της
Τουρκίας, για να δημιουργήσει κλίμα. 

Σε όλα αυτά υπάρχει ακόμη ένα μέτωπο που αφορά
την Κύπρο, αλλά εκ των πραγμάτων επηρεάζει και τις ελ-
ληνοτουρκικές σχέσεις. Το ψευδοκράτος έδωσε προθε-
σμία ενός μηνός στην ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ
(ΟΥΝΦΙΚΥΠ) ζητώντας είτε να το αναγνωρίσει είτε να
αποχωρήσει. Ο «υπουργός Εξωτερικών» των Κατεχομέ-
νων Ταχσίν Ερτουγρούλογλου δήλωσε στην εφημερίδα
«Χουριέτ» ότι, αν η ΟΥΝΦΙΚΥΠ δεν συνάψει συμφωνία
με το ψευδοκράτος, θα πρέπει να αποχωρήσει από τα
δύο στρατόπεδά της στα Κατεχόμενα. Με άλλα λόγια,
προσπαθεί η τουρκική πλευρά να δημιουργήσει και εδώ
τετελεσμένα με την απευθείας συμφωνία του κατοχικού
καθεστώτος με τον ΟΗΕ. 
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Γράφει η
Αλεξία Τασούλη

Μεταναστευτικό, τουρκολιβυκό μνημόνιο,
αποστρατιωτικοποίηση νησιών και
προθεσμία του ψευδοκράτους 
στην ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ τα σημεία
τριβής - Σε επιφυλακή η κυβέρνηση

Τα 3+1 μέτωπα της Τουρκίας 

απέναντι στην Ελλάδα

Ξέσπασμα Βούλτεψη: «Ο ΣΥΡΙΖΑ άφησε χιλιάδες ασυνόδευτα στη ζούγκλα της Μόριας»
Η παρέμβαση του τομεάρχη Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ

Γιώργου Ψυχογιού σχετικά με τις καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση
των δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προκάλεσε την οργισμένη
αντίδραση της υφυπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Σοφίας Βούλτε-
ψη. «Μιλάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ που είχε αφήσει χιλιάδες ασυνόδευτα ανήλι-
κα εκτεθειμένα σε κάθε λογής κινδύνους στη ζούγκλα της Μόριας, στις
φαβέλες της Σάμου, στους δρόμους της ενδοχώρας και στα κελιά αστυ-
νομικών τμημάτων. Παιδιά τα οποία εντοπίστηκαν και διασώθηκαν μετά

τη δημιουργία της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανη-
λίκων, με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη», ήταν η
απάντηση της υφυπουργού που υπενθύμισε τις προσπάθειες των τελευ-
ταίων ετών να λυθεί το πρόβλημα των ασυνόδευτων προσφυγόπουλων. 

«Υπενθυμίζω στον ΣΥΡΙΖΑ ότι έχουν παρέλθει οι εποχές που η ΕΕ έρι-
χνε χρήματα από το ελικόπτερο με τη μορφή της έκτακτης βοήθειας, αλ-
λά παρ’ όλα αυτά τα παιδιά συνέχιζαν να βρίσκονται στον δρόμο σε επι-
σφαλείς και απάνθρωπες συνθήκες», συμπλήρωσε. 
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Ν
έες προκλητικές δηλώσεις κα-
τά της Ελλάδας έκανε χθες για
ακόμη μία φορά ο Τούρκος
πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερν-

τογάν, ο οποίος εξαπέλυσε κατηγορίες
στη χώρα μας σχετικά με τη διαχείριση
του Μεταναστευτικού. Η συγκεκριμένη
τακτική Τούρκου προέδρου παγιώνεται,
καθώς το τελευταίο διάστημα φροντίζει
να μιλάει για «εγκλήματα» της Ελλάδας,
ένα αφήγημα που ανέπτυξε στην ομιλία
του στον ΟΗΕ και από τότε το συντηρεί σε
σημαντικό βαθμό.

«Παρακολουθούμε πώς θάβουν αυτούς
τους αθώους καημένους τα ελληνικά πλοία
στη θάλασσα. Στο Αιγαίο, πώς τους θάβουν
στη Μεσόγειο. Τα παρακολουθούμε», επισή-
μανε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος,
ενώ δεν δίστασε να υποστηρίξει επιπλέον
πως η τουρκική πλευρά είναι εκείνη που δια-
σώζει τους μετανάστες, καθώς ως μουσουλ-
μάνοι «εκπληρώνουν τις απαιτήσεις του Ισ-
λάμ». «Λοιπόν, φωνάζει ο κόσμος για αυτό;
Όχι. Οι φρεγάτες μας τρέχουν, τους προλαβαί-
νουν και τους σώζουν από τη θάλασσα. Διότι
είμαστε μουσουλμάνοι. Και εκπληρώνουμε
τις απαιτήσεις του Ισλάμ», δήλωσε χαρακτη-
ριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

Η αλήθεια και η πραγματικότητα όμως είναι
αρκετά μακριά απ’ όσα δήλωσε ο Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με πηγές από το Λι-
μενικό που μίλησαν στην «Political», από τις
αρχές του 2022 μέχρι και σήμερα η Ελλάδα
έχει διασώσει 1.500 ανθρώπους στο Αιγαίο.
Τελευταίο παράδειγμα που αποδεικνύει περί-
τρανα την πολιτική που ακολουθούν η χώρα
μας και οι λιμενικές Αρχές είναι το περιστατι-
κό στην Κεφαλονιά, όπου διασώθηκαν αρκε-
τοί μετανάστες, ανάμεσά τους παιδιά, ηλικιω-
μένοι και άτομα με αναπηρία.

«Να σταματήσει επιτέλους 
την εργαλειοποίηση προσφύγων»

«Το καινούργιο αφήγημα του κ. Ερντογάν δεν
το ακούει κανείς. Η Τουρκία οφείλει να σταμα-
τήσει την εργαλειοποίηση των προσφύγων και η

διεθνής κοινότητα να καταλάβει ότι η Ελλάδα
προστατεύει συγχρόνως και σύνορα και ανθρώ-
πους», δήλωσε χθες στην «Political» η υφυ-
πουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία
Βούλτεψη σχετικά με τις νέες εμπρηστικές δη-
λώσεις από τον Τούρκο πρόεδρο.

«Η Τουρκία αντί να αποτρέπει επικίνδυνες
και παράνομες μεταναστευτικές ροές, αντί να
εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο και την Κοινή
Δήλωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπα-
θεί να πιέσει την Ελλάδα να ανοίξει τα σύνορά

της. Ώστε να μπορέσει και πάλι να διαπραγμα-
τευτεί ανταλλάγματα. Όμως, η Ελλάδα θα συ-
νεχίσει με την ίδια αποφασιστικότητα να φυλά
τα σύνορά της, με απόλυτο σεβασμό στο Διε-
θνές Δίκαιο», τόνισαν χαρακτηριστικά πηγές
του υπουργείου.

Η ακραία ρητορική εκ μέρους της Άγκυρας
συνεχίζεται αμείωτη όλο το τελευταίο διάστη-
μα αλλά και μετά την υπογραφή του τουρκολι-
βυκού μνημονίου, που βάζει «φωτιά» στις
σχέσεις των δύο χωρών.

Το drone Aksungur 
«μάτι» της Τουρκίας
στο Αιγαίο
Την ώρα που το θερμόμετρο στην πε-
ριοχή του Αιγαίου έχει ανέβει, ένας
Τούρκος αξιωματούχος «αποκάλυ-
ψε» τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία
μπορεί να παρακολουθεί όλες τις κι-
νήσεις στα νησιά - πλοία, άρματα μά-
χης, όπλα και ό,τι «μπαινοβγαίνει».
Συγκεκριμένα, ο αναπληρωτής γενι-
κός διευθυντής της Τουρκικής Αερο-
διαστημικής Βιομηχανίας «TOSA»
Ομέρ Γιλντίζ δήλωσε ότι «η Τουρκία
παρακολουθεί όλα τα βήματα που κά-
νει η Ελλάδα στο Αιγαίο με το εγχώ-
ριο, οπλισμένο drone Aksungur», το
οποίο περιέγραψε ως το «μάτι στον
ουρανό».
Οι δηλώσεις του Γιλντίζ έγιναν κατά
τη συνέντευξη Τύπου, στη διάρκεια
της Έκθεσης Αφρικανικής Αεροπο-
ρίας και Άμυνας (AAD 2022), που διε-
ξήχθη στην Πρετόρια της Νότιας
Αφρικής. Ο Τούρκος αξιωματούχος
πρόσθεσε ότι «το UAV Aksungur κα-
ταγράφει όλες τις κινήσεις, χρησι-
μοποιώντας τεχνικές ακτίνων Χ στα
νησιά του Αιγαίου». Τόνισε ακόμη ότι
«η αυτόνομη πορεία του, που παρα-
κολουθεί την κίνηση πλοίων, αρμά-
των μάχης, όπλων και ό,τι “μπαινο-
βγαίνει” σε αυτά τα νησιά, έχει γίνει
μάτι στον ουρανό».
Το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα
(UAV) Aksungur, που παράγεται από
την Τουρκική Αεροδιαστημική Βιο-
μηχανία «TOSAS», λειτουργεί με δύο
κινητήρες. Όπως αναφέρει ο κατα-
σκευαστής του, δύναται να ταξιδεύει
με μέγιστη ταχύτητα 180 km/h (110
mph), να μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο
750 κιλών σε υψόμετρο 25.000 πο-
διών ή 35.000 ποδιών με ωφέλιμο
φορτίο 150 κιλών. Ταυτόχρονα, έχει
τη δυνατότητα να βρίσκεται στον αέ-
ρα για 12 ώρες ως αεροσκάφος επί-
θεσης ή θαλάσσιας περιπολίας και 24
ώρες κατά την αποστολή πληροφο-
ριών και σημάτων. 

Πάει στην Πράγα με την πλάτη στον τοίχο
Αντιμέτωπος με τους Ευρωπαίους ηγέτες για τις απειλές του εναντίον της Ελλάδας, το

τουρκολιβυκό μνημόνιο, την άτεγκτη στάση του στο Κυπριακό και την τακτική που ακο-
λουθεί στον πόλεμο της Ουκρανίας αναμένεται να τεθεί ο Τούρκος πρόεδρος στην Πράγα.
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα παραστεί στην πρώτη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πο-
λιτικής Κοινότητας, στην οποία θα συμμετάσχουν 44 ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα, θα έχει
συνάντηση και με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, κατά του οποίου έχει καταφερθεί
πολλές φορές. Ο Ερντογάν πηγαίνει στην πρωτεύουσα της Τσεχίας με την πλάτη στον τοί-
χο, καθώς είδε ότι το σόου του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου προσπάθησε να πεί-
σει ότι η Ελλάδα είναι αυτή που προκαλεί την Τουρκία, δεν έπιασε τόπο. Η πώληση αμερι-
κανικών F-16 στην Τουρκία έχει «παγώσει» λόγω των εμποδίων που βάζει το Κογκρέσο,
ενώ η Ουάσιγκτον ήρε το εμπάργκο στην πώληση όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Επίσης, το Κοινοβούλιο της Λιβύης κήρυξε «άκυρη» τη νέα συμφωνία που υπέγραψε η
Άγκυρα με την κυβέρνηση της Τρίπολης, ενώ και η ΕΕ έχει ξεκαθαρίσει ότι το τουρκολιβυ-
κό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών. Παράλληλα, ΗΠΑ και
ΕΕ εμφανίζονται έντονα ενοχλημένες από τη στάση του Ερντογάν στο Ουκρανικό, καθώς
όχι μόνο η Τουρκία είναι η μοναδική χώρα του ΝΑΤΟ που δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στη
Ρωσία, αλλά έχει συσφίξει τις σχέσεις της με τη Μόσχα και εμφανίζεται να παίζει σημαντι-
κό ρόλο στις όποιες διπλωματικές προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος. 

Μ Ε Τ Α Ν Α Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο

Η απάντηση της Αθήνας
στα fake news Ερντογάν

«Προσπαθεί να
πιέσει την Ελλάδα

να ανοίξει τα σύνορά
της ώστε να

μπορέσει και πάλι να
διαπραγματευτεί
ανταλλάγματα»,
λένε πηγές του

υπουργείου
Μετανάστευσης 

και Ασύλου

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρί-
ζει πολύ καλά πώς είναι να είσαι
βουλευτής και να ανταγωνίζεσαι
υπουργούς που κατεβαίνουν
στην περιφέρειά σου. Το 2004 και
το 2007 βγήκε πρώτος στη Β’
Αθήνας και είχε να ανταγωνιστεί
συναδέλφους του που ήταν
υπουργοί… Οπότε, μη νομίζετε
ότι δεν κατανοεί την κάψα ορι-
σμένων βουλευτών να μπουν
στην κυβέρνηση… 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ… 

Στα προχθεσινά γενέθλια της
ΝΔ στην Πειραιώς, αρκετά κομ-
ματικά στελέχη απένειμαν τα εύ-
σημα στον διευθυντή του Γρα-
φείου Τύπου της ΝΔ Νίκο Ρωμα-
νό για τον σκληρό τόνο της κριτι-
κής του προς την αντιπολίτευση
που βγαίνει και στα δελτία Τύπου

αλλά και στα social. Σύμφωνα με
ωτακουστές μου, εξαιρετικά
σχόλια των στελεχών απέσπα-
σαν τόσο ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Γιάννης Οικονόμου για
την αποδόμηση των θέσεων του
ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ όσο και ο
Κωνσταντίνος Κυρανάκης που

ήταν παρών στη γιορτή των γενε-
θλίων. Θυμίζουμε ότι ο κ. Κυρα-
νάκης τα έχωσε σε συγκεκριμέ-
νους υπουργούς για την κατά-
σταση στα πανεπιστήμια και αν
κρίνω από τις αντιδράσεις του
κόσμου, μάλλον τον επικρότη-
σαν για αυτό… 

Τα στελέχη της ΝΔ εξήραν τον ρόλο Οικονόμου, Ρωμανού και… Κυρανάκη
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Μου λένε ότι Μαξίμου και
υπουργείο Εργασίας προς το
τέλος του Οκτώβρη θα κάνουν
μία κοινή πανηγυρική εκδή-
λωση παρουσία του πρωθυ-
πουργού για το ζήτημα των
ληξιπρόθεσμων συντάξεων
που καταπολεμήθηκε καίρια
από τον ΕΦΚΑ τους τελευταί-
ους μήνες. 

ΑΞΙΖΕΙ… 

Καθοριστική 
η συνεργασία
Amazon με Βρούτση 
Σχετικά με την εκδήλωση στη Νάξο,
όπου η Amazon εγκαινίασε πιλοτικά
ψηφιακές υπηρεσίες για όλο τον δή-
μο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι
ήταν καθοριστική η συνεργασία των
ιθυνόντων της εταιρείας με τον βου-
λευτή Κυκλάδων, καταγό-
μενο από τη Νάξο,
Γιάννη Βρούτση,
ο οποίος παρέ-
στη και στην
εκδήλωση μαζί
με τους υπουρ-
γούς Γεωργιάδη
και Πιερρακάκη.
Όπως έμαθα, επελέγη τε-
λικά η Νάξος διότι έχει αγροτικό και
αλιευτικό κόσμο αλλά και τουρισμό,
άρα θα υπάρξουν πολλές εφαρμογές
που θα εξυπηρετήσουν όλους τους
κατοίκους. 

Στην Πειραιώς με
κρασάκι και μεζεδάκια 

Η Ντόρα θέλει
την Κουρουπάκη
στη ΝΔ 

Είναι γνωστό το θέμα στα Χανιά με
τον Νίκο Ανδρουλάκη να θέλει να
βάλει στη λίστα των υποψηφίων τον
ξάδερφο της Λίτσας Κουρουπάκη

και όχι την ίδια που
υπήρξε και βου-

λευτής του ΠΑ-
ΣΟΚ στον νο-
μό. Πάντως, η
Λίτσα είναι

αγαπητή από
όλους στα Χανιά,

«γαλάζιους» και «πράσι-
νους», και όπως μου είπε και αυτό-
πτης μάρτυρας, η Ντόρα Μπακογιάν-
νη που πήγε σε εστιατόριο και δίπλα
της βρέθηκε η Λίτσα μαζί με άλλα
στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τους προειδο-
ποίησε αστειευόμενη ότι εάν δεν τη
βάλουν στις «πράσινες» λίστες, «θα
την πάρει μαζί της στη ΝΔ»… 

Μηχανεύεται τρόπους 
για να μικρύνει την Καϊλή 

Μου λένε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ενοχληθεί
ιδιαιτέρως με την αυτόνομη συμπεριφορά της Εύας
Καϊλή και μηχανεύεται τρόπους για να την «ξεφορ-
τωθεί» αλλά με τρόπο… Ένας από αυτούς που έχει
σκεφτεί είναι να βάλει στο επόμενο ευρωψηφοδέλ-
τιο δημοφιλή πρόσωπα που θα μπορέσουν να της
πάρουν την έδρα. Για παράδειγμα, ένα πρόσωπο που
άκουσα ήταν γνωστός παρουσιαστής που μπορεί λό-
γω δημοφιλίας να πάρει ψήφους. Αλλά μου λένε και
για έναν Ολυμπιονίκη… Λέτε; 

Τ
α γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας
στα γραφεία του κόμματος στην Πει-
ραιώς κύλησαν πολύ ομαλά, με κρα-

σάκι, μεζεδάκια και πολλή κουβέντα. Βρέ-
θηκαν εκεί γύρω στα 250-300 άτομα, καθώς
αρκετοί βουλευτές και υπουργοί έπρεπε να

ταξιδέψουν σε εκδηλώσεις εκτός Αθήνας. Ο
πρωθυπουργός ιδιαίτερα ευδιάθετος βρέ-
θηκε να μιλάει με στελέχη της Πολιτικής
Επιτροπής και με βουλευτές. Δεν έγινε ομι-
λία από πόντιουμ και προτιμήθηκαν η προ-
σωπική επαφή και η ανθρώπινη συνομιλία. 



Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 89 ετών
άφησε ο πατέρας της Μαρέβας Γκραμπόφσκι,
της συζύγου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο
Βόιτεκ Γκραμπόφσκι κατέληξε σε ηλικία 89
ετών, ενώ νοσηλευόταν σε νοσοκομείο του
Λονδίνου. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
ταξίδεψε προ ημερών εκτάκτως στο Λονδίνο
προκειμένου να επισκεφθεί τον πεθερό του, ο
οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Ο
Βόιτεκ Γκραμπόφσκι έφυγε σε πολύ μικρή
ηλικία, στη διάρκεια του πολέμου, από την
Πολωνία για το Λονδίνο. Δραστηριοποιήθηκε
επιχειρηματικά στον χώρο του φαρμάκου,
ενώ συνέχισε την οικογενειακή παράδοση ως
συλλέκτης έργων τέχνης και ήταν ιδιοκτήτης
της «Grabowski Gallery» στο Λονδίνο.

ΟΟι επιχειρηματίες 
και ο Μπάρκας
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας σε
εκπομπή της ΕΡΤ αρχίζει να κάνει λόγο για δέκα
επιχειρηματίες οι οποίοι πλουτίζουν στη χώρα
και οι οποίοι, όπως λέει, είναι φίλοι της ΝΔ και
των κυβερνητικών βουλευτών. Αίφνης, τον δια-
κόπτει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης: «Πες ονό-
ματα. Ποιοι είναι φίλοι με ποιους; Τώρα πες ονό-
ματα». Ο Μπάρκας παθαίνει προς στιγμήν μπλακ
άουτ και όχι μόνο δεν λέει ονόματα, αλλά το γυ-
ρίζει: «Το αποσύρω, εντάξει, το αποσύρω». Κρί-
μα και περίμενα να τον ακούσω να ψελλίζει τα
ονόματα των κακών επιχειρηματιών που πλουτί-
ζουν… Να τα πει, ρε παιδί μου, με σθένος.

Ο
γραμματέας του ΜέΡΑ25 και πρώην
υπουργός Οικονομικών επί ΣΥΡΙΖΑ
Γιάνης Βαρουφάκης παραχώρησε

συνέντευξη στην ΕΡΤ και μεταξύ άλλων μί-
λησε για τα Ελληνοτουρκικά, την πολιτική και
τα λάθη που έκανε ως υπουργός: «Εάν είχα-
με βγει από το ευρώ, θα ήμασταν πολύ καλύ-
τερα». Και είπε και κάτι ακόμα καλύτερο…
«Το τρίτο λάθος μου είναι ότι δεν έβγαλα τα
πρώτα μαγνητοφωνημένα ηχητικά του Euro-
group την ίδια μέρα». Φοβερός τύπος που
όπως είπε πρόσφατα ο Αλέξης Τσίπρας θα
μπορούσαν μαζί να κάνουν πράξη την προ-
οδευτική διακυβέρνηση.
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Βαρύ πένθος 
για την οικογένεια 
του πρωθυπουργού 

Ισχύουν αυτά που 
γράφει η Σπυράκη; 
Με μια ανάρτησή της στο Twitter, η ευρωβουλευ-
τής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη ενη-

μέρωσε πως οι ευρωβουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ απείχαν από την ψηφο-

φορία στο Ευρωκοινοβούλιο
της συλλογικής πρότασης
των κομμάτων για απάντηση
της ΕΕ στον έλεγχο τιμών
ενέργειας: The EU’s respon-

se to the increase in energy
prices in Europe. «Αποφεύγουν

να αναλάβουν ευθύνη. Μόνο κραυ-
γές!», σχολίασε η κυρία Σπυράκη. Ισχύουν αυτά
που γράφει η κυρία Σπυράκη; Να τα ξέρει ο λαός
όταν θα πάει στην κάλπη. 

Αδιόρθωτος 
ο μελλοντικός
συνέταιρος
του Τσίπρα

Με νάρθηκα
στο πόδι επέ-
στρεψε από τη
Νάξο ο υπουργός
Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης Κυ-
ριάκος Πιερρα-
κάκης. Όπως
αναφέρει ο ίδιος
σε ανάρτησή του, «ένα στραβοπάτημα
χθες βράδυ με οδήγησε στο ΓΝ-ΚΥ Νάξου
για ακτινογραφίες, στις οποίες απεικονί-
στηκε κάταγμα έξω σφυρού. Ακινητοποι-
ήθηκε το πόδι με νάρθηκα και παραπέμ-
φθηκα για περαιτέρω εξετάσεις. Ευχαρι-
στώ θερμά το προσωπικό του ΓΝ-ΚΥ Νά-
ξου και ειδικά τον ορθοπαιδικό Β. Ραπτά-
κη», καταλήγει ο υπουργός. Περαστικά να
είναι και ταχεία ανάρρωση… 

Η αλήθεια για τον
«γαλάζιο» Μαραβέγια 
Επειδή στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν κάνει το ψέ-
μα επιστήμη, καλό είναι να λέμε και κα-
μιά αλήθεια. Ο βουλευτής Μαγνησίας
της Νέας Δημοκρατίας
Κωνσταντίνος Μαραβέ-
γιας κατέθεσε busi-
ness plan για να μπει
στον Αναπτυξιακό
Νόμο, αλλά δεν πήρε
δραχμή, ούτε ευρώ.
Συνεπώς, νομικό θέμα
δεν υπάρχει. Ούτε θέμα απά-
της. Κατέθεσε ένα πλάνο, εγκρίθηκε,
αλλά έπρεπε να βάλει από την τσέπη του
το τριπλάσιο της χρηματοδότησης για να
πάρει την επιχορήγηση. Δεν τα είχε και
δεν πήρε δεκάρα τσακιστή. Και οι Συρι-
ζαίοι γράφουν ότι πήρε 4,2 εκατομμύρια
ευρώ. Μιλάμε για παράνοια.

Τον μάτιασαν 
τον Πιερρακάκη

Ένα πρόβλημα με την αίσθη-
ση του χιούμορ το έχει ο
Πάνος. Ο Καμμένος ξανα-
χτύπησε από το Twitter κά-

νοντας πλάκα με το ενδεχό-
μενο ενός πυρηνικού πολέμου.

Μάλιστα ανέβασε μια φωτογραφία του μα-
καρίτη Τζίμη Πανούση ο οποίος κρατάει ένα
πλακάτ που γράφει: «Θα σκάσουν τα πυρη-
νικά και θα πάει τζάμπα η ανακύκλωση στα
καλαμάκια». Με τόσο σοβαρά θέματα κα-
νείς δεν κάνει πλάκα…

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ
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Μια από τις κυρίες του
ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχίσει να

απασχολεί την ηγεσία… Κι-
νείται σχεδόν αυτόνομα, φτιά-
χνει το προσωπικό της προφίλ,
πραγματοποιεί συναντήσεις και
επαφές με καναλάρχες και εκ-
δότες προκειμένου να έχει
ανοιχτές θύρες όταν έρθει η
ώρα της. Η ηγεσία της Κουμουν-
δούρου είναι διακριτική προς το
παρόν. Παρακολουθεί με ενδια-
φέρον τις κινήσεις της κυρίας
χωρίς να σχολιάζει…

Το χιούμορ Μητσοτάκη σε Σπανάκη
Η ΚΟ της ΝΔ δεν είχε μόνο παράπονα, είχε και μερικές δόσεις

χιούμορ. Ο βουλευτής του Νοτίου Τομέα είπε ένα ωραίο μέσα
στη συνεδρίαση, μιλώντας για τις 230 μέρες που απομένουν
ως τις εκλογές. Το θέμα, βεβαίως, είναι ότι η μέτρηση έγινε…
με βάση τις ημερομηνίες Σπανάκη, αφού ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης δεν έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών. Πώς τις
έβγαλε 230 μέρες ο Σπανάκης είναι ένα θέμα. Και αυτό έσπευσε
να το επισημάνει χαριτολογώντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνό-
μενος στον βουλευτή λέγοντάς του: «Κάτι παραπάνω θα ξέρεις εσύ». 

Τα
...

 Π
ρό

σω
πα

Σ
το προχθεσινό δημοτικό συμβούλιο
της Αθήνας, ο δήμαρχος Κώστας
Μπακογιάννης ήταν αποκαλυπτι-
κός. Έδωσε δύο «κίτρινες κάρτες»

σε υπουργούς για δύο πολύ συγκεκριμένα
θέματα. Το πρώτο είναι η τροπολογία για την
παράταση της ρύθμισης για τα τραπεζοκαθί-
σματα στους δημοτικούς χώρους από τις επι-
χειρήσεις, για την οποία είχε εξεγερθεί και η
Φωτεινή Πιπιλή. Την τροπολογία την προ-
ώθησαν ο Μάκης Βορίδης και το υπουργείο
Εσωτερικών και μάλιστα σε άσχετο νομοσχέ-
διο του υπουργείου Υγείας… Η δεύτερη «κί-
τρινα κάρτα» που μοίρασε ο κ. Μπακογιάννης είναι προς τον υπουργό Επικρατείας
Άκη Σκέρτσο για το ζήτημα της μεταφοράς όλων των υπουργικών υπηρεσιών στην
ΠΥΡΚΑΛ, καθώς έτσι θα αδειάσουν πάνω από 100 κτίρια στην Αθήνα και θα υπάρξει
κενό απόθεμα χωρίς πρόταση αξιοποίησής τους…

Ο Νικήτας με 
τον Παπαδόγγονα 

Σε πολύ καλή διάθεση ήταν, μαθαίνω,
στα γενέθλια της ΝΔ ο Νικήτας Κακλα-
μάνης, ο οποίος είχε την ευκαιρία να
συναντήσει και έναν από τους πιο παλι-
ούς Νεοδημοκράτες, τον αντιναύαρχο
Αλέξανδρο Παπαδόγγονα, «ζωντανό
κομμάτι της ιστορίας της παράταξης»,
όπως τον λέει ο Νικήτας. Θυμίζω ότι ο
Παπαδόγγονας ήταν υπουργός της ΝΔ.
Και από το Άμυνας έχει περάσει και
από το Εμπορικής Ναυτιλίας επί Κων-
σταντίνου Μητσοτάκη. Οι παλιοί θυ-
μούνται την άγρια κόντρα του Παπα-
δόγγονα με τον αείμνηστο Μάκη Αγού-
δημο για τις άγονες γραμμές… 

Ο «Κίκι» πήρε τα εύσημα 
του Τσούνη
Ο πρέσβης των ΗΠΑ Τζορτζ Τσούνης συναντήθηκε με τον υπουργό
Τουρισμού Βασίλη Κικίλια και είχε μόνο καλά λόγια να πει: «Αριθ-
μός ρεκόρ απευθείας πτήσεων από ΗΠΑ προς Ελλάδα και παράτα-
ση της σεζόν χάρη στις προσπάθειες του Βασίλη Κικίλια που οδή-
γησαν σε μια φανταστική χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό, δίνον-
τας την ευκαιρία σε εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανούς πολίτες να
ανακαλύψουν τη διάσημη ελληνική φιλοξενία και να ενισχύσουμε
περαιτέρω τους ισχυρούς δεσμούς των εθνών μας», έγραψε ο πρέ-
σβης στα social media.

Οι «κίτρινες κάρτες» Μπακογιάννη
σε Βορίδη και Σκέρτσο

Κλειδώνουν σιγά σιγά
οι υποψηφιότητες 
Στα του ΣΥΡΙΖΑ ακούγεται έντονα το
όνομα του καθηγητή στο Πανεπιστή-
μιο Πειραιά και συμβούλου του Αλέ-
ξη Τσίπρα για τα Ενεργειακά, Νικόλα
Φαραντούρη. Έχει, μου λένε, κλει-
δώσει για τη μονοεδρική της Κεφα-
λονιάς. Έκπληξη θα αποτελέσει μια
γυναικεία παρουσία στο Επικρατείας
και θα είναι η αντιστράτηγος ε.α. της
Ελληνικής Αστυνομίας Ζαχαρούλα
Τσιριγώτη. Για το Επικρατείας ή για
περιφέρεια των Αθηνών «παίζει» ο
πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας
Ευάγγελος Αποστολάκης.



ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ10
ΠΕΜΠΤΗ 6 OKTΩΒΡΙΟΥ 2022

Η
εμμονή του Γιάνη Βαρουφάκη
για έξοδο από το ευρώ φέρνει
σε δύσκολη θέση τον ΣΥΡΙΖΑ,
που έχει ρίξει γέφυρες προς το

ΜέΡΑ25, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει
απολύτως την κυβερνητική στρατηγική απέ-
ναντι στα δύο κόμματα της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης. 

Μπορεί οι δρόμοι του πρώην υπουργού
Οικονομικών με τον Αλέξη Τσίπρα να χώρι-
σαν, αλλά ουδέποτε αυτό συνέβη στην πραγ-
ματικότητα, καθώς οι απόψεις του έχουν αν-
τίκτυπο σε ένα σημαντικό κομμάτι του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι στό-
χος είναι η επιστροφή στο 2015, τότε που ο
Γιάνης Βαρουφάκης ως «τσάρος της οικο-
νομίας» και «asset» του Αλέξη Τσίπρα
έκλεισε τις τράπεζες οδηγώντας τη χώρα
στα capital controls.

Άλλωστε, πρόκειται για ένα φλερτ που το
τελευταίο διάστημα έχει φουντώσει, καθώς
υπήρξαν εκατέρωθεν δηλώσεις τόσο από
τον Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον Πάνο
Σκουρλέτη όσο και από τον Γιάνη Βαρουφά-
κη. Από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν αναφέρονται μόνο
στον πρόεδρο του ΜέΡΑ25 όσον αφορά τη
συνεργασία με όλες τις «προοδευτικές δυ-
νάμεις» για να μην προκαλέσουν την κοινή
γνώμη, ξυπνώντας μνήμες για μια από τις

πιο καταστροφικές περιόδους που πέρασε η
χώρα. Ο πρόεδρος του ΜέΡΑ25 με συνέν-
τευξή του στην ΕΡΤ έδειξε να νοσταλγεί
εκείνη την περίοδο, καθώς υποστήριξε πως
θα έπρεπε να είχε ξεκαθαρίσει στον ελληνι-
κό λαό πως η ρήξη με την τρόικα θα σήμαινε
έξοδος από το ευρώ.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι πέρασαν από
εκείνη την περίοδο περίπου 7 χρόνια, ο ίδιος
εξακολουθεί να υποστηρίζει πως «αν είχαμε
βγει από το ευρώ, σήμερα θα ήμασταν πολύ
καλύτερα». Η δήλωση αυτή του Γιάνη Βα-
ρουφάκη προκάλεσε την έντονη αντίδραση
της ΝΔ: «Προφανώς η τοποθέτηση αποτελεί
συμβολή στο πρόγραμμα της “προοδευτικής
διακυβέρνησης” που ονειρεύεται ο κ. Τσί-
πρας ώστε να ξαναζήσουμε τις εφιαλτικές
στιγμές του 2015».

Κίνδυνος επιστροφής στις περιπέτειες
Ο πρωθυπουργός δεν έχει κρύψει στις το-

ποθετήσεις του πως με το σύστημα της
απλής αναλογικής είναι ορατός ο κίνδυνος η
χώρα να μπει εκ νέου σε περιπέτειες. Στο
Μαξίμου υπενθυμίζουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ προ-
κειμένου να ξεφύγει από τη σκιά του κατα-
στροφικού παρελθόντος του θα χρησιμοποι-
ήσει όλα τα μέσα που διαθέτει για να πλήξει
την κυβέρνηση, αδιαφορώντας για το εθνικό
συμφέρον.  «Πουλάει σε φθηνή τιμή ακριβά
ψέματα, υποσχόμενος στους πάντες τα πάν-
τα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Στην κυβέρνηση θεωρούν πως θα επιχει-
ρηθεί εκ νέου η συνεργασία ανάμεσα στους
δύο πρώην συνεργάτες ανάλογα με τα εκλο-

γικά αποτελέσματα που θα υπάρξουν, κα-
θώς σε όλες τις δημοσκοπήσεις το ΜέΡΑ25
μπορεί να μπαίνει στη Βουλή, αλλά κινείται
στο όριο του 3%.  «O κ. Βαρουφάκης έχει δη-
λώσει ότι θέλει να συγκυβερνήσει με τον κ.
Τσίπρα, αν πρόκειται να ξαναπιάσουν το νή-
μα από εκεί που το άφησαν το 2015. Ο κ.
Τσίπρας τον περιλαμβάνει στην πρότα-
ση του περί “προοδευτικής” διακυ-
βέρνησης. Αλλά οι πολίτες θυ-
μούνται με τρόμο εκείνες τις μέ-
ρες τις οποίες ο κ. Βαρουφάκης
αναπολεί με νοσταλγία. Και δεν
θέλουν να τις ξαναζήσουν, αφού
παραπέμπουν μόνο σε τυχοδιωκτι-
σμό και οπισθοδρόμηση και σε τίποτα
προοδευτικό», τονίζει σε ανακοίνωσή
της η ΝΔ. Δεν είναι άλλωστε τυχαίες οι συ-
χνές αναφορές του πρωθυπουργού από το
βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, με την
οποία ταυτίζει τον Αλέξη Τσίπρα με τον Γιά-
νη Βαρουφάκη, υπενθυμίζοντας διαρκώς
όσα έγιναν επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Μαρινάκης: «Προωθούνται 
μεταρρυθμίσεις που δεν είχαν 
γίνει επί δεκαετίες»

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι περιο-
δείες της ΝΔ στην περιφέρεια αλλά και τους
δήμους της Αττικής. Ο γραμματέας της ΝΔ
Παύλος Μαρινάκης, συνοδευόμενος από
τον γραμματέα Οργανωτικού Στέλιο Κοντα-
δάκη και τους βουλευτές Ανατολικής Αττι-
κής Γιώργο Βλάχο και Βασίλη Οικονόμου,
επισκέφθηκε τον Δήμο Παιανίας.

Τα στελέχη της ΝΔ επισκέφτηκαν τα

Ολυμπιακά Ακίνητα, συγκεκριμένα το Σπίτι
του Βόλεϊ και το Σπίτι του Στίβου, για τα
οποία γίνεται προσπάθεια για την επαναλει-
τουργία και την αξιοποίησή τους. Στη συνέ-
χεια συνομίλησαν με εκπροσώπους του
Αγροτικού Αμπελουργικού Συνεταιρισμού

Παιανίας, ενός σημαντικότα-
του πυλώνα της οικονο-

μίας της περιοχής στον
οποίο συμμετέχουν
πάνω από 310 ενερ-
γοί συνεταίροι, ο
οποίος παράγει και
εμπορεύεται κρασί,

σταφύλια και σταφί-
δες. «Είχαμε τη χαρά να

συνομιλήσουμε με ανθρώ-
πους που καθημερινά θέλουν να

πάνε μπροστά στον τόπο τους και έχουν επι-
τέλους την ευκαιρία να το κάνουν, γιατί
υπάρχουν η κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης που έχουν καταφέρει, παρά τις
απανωτές και απρόβλεπτες παγκόσμιες
κρίσεις, να κάνουν στην Ελλάδα πράγματα
και να προωθήσουν μεταρρυθμίσεις που
δεν είχαν γίνει για δεκαετίες», τόνισε ο
Παύλος Μαρινάκης.

ΝΔ: «Η προοδευτική
κυβέρνηση του Τσίπρα 
θέλει να μας γυρίσει 
στην εποχή του 2015»

Γράφει 
ο Σωτήρης
Σταθόπουλος 

Νοσταλγός του...
εφιάλτη του 2015
ο Βαρουφάκης 
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Ε
ναν μήνα πριν ξεκινήσει το Ειδικό Δικαστήριο για τον
πρώην υπουργό Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και τον επι-
χειρηματία Χρήστο Καλογρίτσα σχετικά με την υπόθε-
ση των τηλεοπτικών αδειών που συγκλόνισε την πολι-

τική σκηνή, ο Νίκος Παππάς εγκαλείται και πάλι από τη Δι-
καιοσύνη. 

Σύμφωνα με το αίτημα της Εισαγγελίας που διαβι-
βάστηκε στη Βουλή, ο Ν. Παππάς καλείται να

δώσει εξηγήσεις στη Δικαιοσύνη για το αδί-
κημα της ψευδούς κατάθεσης και μάλιστα
κατ’ εξακολούθηση, καθώς από τη δικα-
στική έρευνα προέκυψε αναντιστοιχία της
κατάθεσης που είχε δώσει ο Ν. Παππάς
στην Προανακριτική της Βουλής για την
υπόθεση Παπαγγελόπουλου σε σχέση με
τα όσα όντως διημείφθησαν εκείνη την
εποχή μεταξύ του ιδίου του πρώην ανα-

πληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης αλλά και του επιχειρηματία Σάμ-
πυ Μιωνή. Η εισαγγελέας μελέτησε ενδελεχώς το υλικό που είχε
αποστείλει η Προανακριτική Επιτροπή για τον Δημήτρη Παπαγγε-
λόπουλο αλλά και τα υπομνήματα του επιχειρηματία Σ. Μιωνή μαζί
με τα ηχητικά ντοκουμέντα και διαπίστωσε ανακολουθία στις δη-
λώσεις του πρώην υπουργού Επικρατείας.

Η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας συνεδρίασε για το
θέμα και αποφάσισε την άρση ασυλίας του Ν. Παππά κατά πλει-
οψηφία, καθώς τρία κόμματα, η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύ-
ση, υπερψήφισαν την πρόταση, διαβιβάζοντας θετική γνωμοδότη-
ση προς την Ολομέλεια της Βουλής, η οποία σε λίγες μέρες θα λά-
βει και τη σχετική απόφαση ανάβοντας το «πράσινο φως» για την
παραπομπή του πρώην υπουργού και εξ απορρήτων του πρώην
πρωθυπουργού, Ν. Παππά, στη Δικαιοσύνη. Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ,
πάντως, σημείωναν ότι η υπόθεση Παπαγγελόπουλου έχει κλείσει
με απαλλακτικά βουλεύματα για τους εμπλεκόμενους, θεωρώντας
την απόφαση της Δικαιοσύνης ρελάνς στο θέμα των υποκλοπών.

Η Δικαιοσύνη καλεί 
πάλι τον Νίκο Παππά

Ο
ι νέες ανατιμήσεις σε είδη πρώτης
ανάγκης, η αύξηση του πληθωρι-
σμού, καθώς και οι δηλώσεις στε-

λεχών της ΝΔ ότι στηρίζει έμπρακτα τους
πολίτες βάζουν ξανά «φωτιά» στα έδρανα
του ΣΥΡΙΖΑ, με τα στελέχη του να υποστη-
ρίζουν πως «η κυβέρνηση κοροϊδεύει τον
κόσμο μες στα μούτρα του».

Στελέχη της Προοδευτικής Συμμαχίας
του ΣΥΡΙΖΑ τόνισαν στην «Political» πως η
κυβέρνηση κοροϊδεύει όταν μιλά για φο-
ρολόγηση υπερκερδών από την ενέργεια
και όταν λέει πως δίνει οικονομική ενίσχυ-
ση μέσω επιδοτήσεων για το ρεύμα. «Τα
παίρνουν από τους πολίτες και τα δίνουν
στους παρόχους. Αυτό γίνεται και, επίσης,
δεν έχουν εισπράξει ούτε ένα ευρώ από τα
υπερκέρδη. Θα πάει έτσι όλος ο χειμώνας
και ο κόσμος δεν θα μπορεί να ζήσει», το-
νίζουν οι ίδιοι κύκλοι. 

Αχτσιόγλου: «Οι επιδοτήσεις 
τροφοδοτούν τα υπερκέρδη 
των εταιρειών» 

Την ίδια ώρα, η τομεάρχης Οικονομικών
του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αχτσιόγλου τόνισε σε συ-
νέντευξή της στον ΣΚΑΪ ότι οι επιδοτήσεις
της κυβέρνησης τροφοδοτούν τα υπερκέρ-
δη των εταιρειών ενέργειας, τα οποία διαρ-
κώς αυξάνονται στην ηλεκτρική ενέργεια
και στο φυσικό αέριο: «Χρειάζεται ρυθμι-
στική παρέμβαση στην αγορά ενέργειας,
με πλαφόν στη χονδρική και στη λιανική τι-
μή, δηλαδή κόστος παραγωγής συν 5%
κέρδος και τίποτα άλλο, αποσύνδεση της
τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος από το φυ-
σικό αέριο όπως έκανε η Ιβηρική και δημό-
σιος μοχλός στην ενέργεια για να μπορεί να
εφαρμοστεί κοινωνική πολιτική. Σε επίπε-
δο δημοσιονομικών μέτρων χρειάζεται
μείωση έμμεσων φόρων, δηλαδή του ΦΠΑ

στα τρόφιμα και του ΕΦΚ στα καύσιμα».
Τόνισε ακόμη πως η κυβέρνηση δεν έχει

εισπράξει ούτε ένα ευρώ από φορολόγηση
των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας
μέχρι τον Ιούλιο του 2022, ενώ ο μηχανι-
σμός που θέσπισε τον Ιούλιο τους αφήνει
τεράστιο περιθώριο κέρδους. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει 
το… καλάθι 
της νοικοκυράς 

Αλλαγή αντιπολιτευτικής
γραμμής στην
Κουμουνδούρου
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Π
ολλοί, οι πιο αυστηροί, διερωτώνται αν
υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση ή απλώς οι
ηγέτες των 27 κρατών-μελών μαζεύον-

ται στις Βρυξέλλες κάθε τόσο και το κάθε κράτος
αποβλέπει στα δικά του συμφέροντα. Υπάρχουν
ουσιαστικές κοινές αποφάσεις χωρίς αστερί-
σκους, που εξυπηρετούν όλα τα κράτη και τους
λαούς τους; Οι πιο λογικοί, οι πιο αισιόδοξοι,
όπως και εγώ, πιστεύουμε ότι υπάρχει Ευρωπαϊ-
κή Ένωση και ευτυχώς που υπάρχει, διότι άλλως
τα ευρωπαϊκά κράτη θα ήταν σκορποχώρι. Πού
εντοπίζονται τα παράπονα και γιατί δεν εξαλεί-
φονται;

Σε μια γηραιά Ευρώπη, όπου τα κράτη-μέλη
τόσο διαφορετικής ιστορίας και κουλτούρας το
καθένα, με άνισες οικονομίες και διαφορετικά
ήθη και έθιμα, θα ήταν πολύ δύσκολο, αν όχι
αδύνατο, να συμπλέουν σε δυσμενείς «καιρικές»
συνθήκες και να συναποφασίζουν σε δύσκολα
θέματα με τόσο διαφορετικές επιπτώσεις στο
καθένα. Παρ’ όλα αυτά, κανένα κράτος δεν δια-
νοείται να βγει από την ΕΕ, διότι σε γενικές γραμ-
μές προχωρεί αρκετά καλά.

Διέρχεται όμως την εφηβική ηλικία, αν όχι την
παιδική, με όλες τις παιδικές ασθένειες σε εξέ-
λιξη, αλλά και με βαθύτερη θέληση και εμφανή
προσπάθεια να ενηλικιωθεί. Είναι αδήριτη ανάγ-
κη οι ηγέτες των κρατών-μελών, με τη δυναμική
και πρωτοπόρα πρόεδρο της Κομισιόν Ursula
von der Leyen και τη σύμπραξη του προέδρου
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel
αλλά και όλων των υπόλοιπων παραγόντων, να
αντιληφθούν ότι οι καιροί ου μενετοί και χρει-
άζεται μια ενιαία κοινή αντιμετώπιση όλων των
ζητημάτων που αφορούν την ΕΕ και κατ’ επέκτα-
ση τα κράτη-μέλη και τους πολίτες τους.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, το περίεργο και δυ-
σεξήγητο αυτό φαινόμενο, που ενδέχεται να μας
απασχολήσει προσεχώς στην αναζήτηση κάποιας
ερμηνείας και πιθανόν κάποιας λύσης, κάτι που

έχει πλήξει σοβαρά τις οικονομίες και τη συνοχή
όλων των κρατών-μελών, ας γίνει η αφορμή και το
έναυσμα στενότερων και βαθύτερων κοινών απο-
φάσεων που να σηματοδοτήσουν δείγματα έναρ-
ξης ενηλικιώσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης όμως μάλ-
λον μας απομακρύνει από την ωριμότητα.

Η άμυνα και η ασφάλεια όμως δεν σηκώνουν
μεγάλη αναμονή και χρήζουν άμεσης αντιμετώπι-
σης, ιδιαίτερα στις χώρες που βρίσκονται στα σύ-
νορα της ΕΕ, μία των οποίων είναι και η χώρα μας,
η οποία έχει την άμεση απειλή της Τουρκίας. Η
Τουρκία δηλαδή απειλεί την ΕΕ μέσω Ελλάδας.

Το αξιοσημείωτο και ασφαλώς το αξιέπαινο εί-
ναι ότι οι δύο Συνθήκες που συγκροτούν την ΕΕ,
η Συνθήκη Ιδρύσεως και η Συνθήκη Λειτουργίας,
με τα παραρτήματα και τις τροποποιήσεις αποτε-
λούν τέλεια ολοκληρωμένα κείμενα, μόνο που
εφαρμόζονται πολύ σιγά σιγά.

Το Άρθρο 42 της Συνθήκης για τη Λειτουργία
της ΕΕ, που αφορά την κοινή πολιτική ασφάλειας
και άμυνας, είναι ξεκάθαρο και προβλέπει κάθε
βήμα εφαρμογής του. Μόλις στην πρώτη παρά-
γραφο αναφέρει: «Η κοινή πολιτική ασφάλειας
και άμυνας αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της
κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφαλείας. Εξασφαλίζει στην Ένωση επιχειρη-
σιακή ικανότητα βασισμένη σε μη στρατιωτικά
και στρατιωτικά μέσα». Ακολουθεί η παράγρα-
φος 4: «Οι αποφάσεις σχετικά με την κοινή πολι-
τική ασφάλειας και άμυνας, καθώς και οι απο-
φάσεις που αφορούν την πραγματοποίηση μιας
αποστολής βάσει του παρόντος άρθρου εκδίδον-
ται από το Συμβούλιο ομόφωνα έπειτα από πρό-
ταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για
θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφαλείας ή πρωτοβουλία κράτους-μέλους». Η
παράγραφος 7 προβλέπει: «Σε περίπτωση κατά
την οποία κράτος-μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση
στο έδαφός του, τα άλλα κράτη-μέλη οφείλουν

να του παράσχουν βοήθεια και συνδρομή με όλα
τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους». 

Χωρίς να αεροβατούμε, δεν είναι ακόμη έτοι-
μα τα κράτη-μέλη για τέτοιες προωθημένες απο-
φάσεις, αλλά αυτό που δεν είναι δύσκολο και
αποτελεί άμεση, αδήριτη ανάγκη είναι ο εξοπλι-
σμός της χώρας μας, ο οποίος χρειάζεται για τη
διαφύλαξη των κοινών εξωτερικών συνόρων.

Με δεδομένη την τόσο προκλητική συμπεριφο-
ρά της Τουρκίας, για την οποία δεν χρειάζεται ειδι-
κή ανάλυση, η Ελλάδα αυξάνει τον εξοπλισμό της,
ακόμη και πέραν των οικονομικών δυνατοτήτων
της, θεωρώντας την ασφάλεια της χώρας μέγα
αγαθό, αιτιολογώντας τις πέραν του δέοντος αυτές
δαπάνες. Είναι επομένως όχι μόνο αναγκαίο αλλά
και επιβεβλημένο ο πρωθυπουργός να το θέσει
στην προσεχή Σύνοδο των ηγετών της ΕΕ ως θέμα
υψίστης σημασίας και προτεραιότητας ζητώντας -
αν όχι απαιτώντας- ως ελάχιστη συμβολή στη
στοιχειώδη αλληλεγγύη των κρατών-μελών, με
ζέση και έμφαση, την κάλυψη των αμυντικών δα-
πανών για την προμήθεια σύγχρονων και εξελιγ-
μένων οπλικών συστημάτων, με δικαίωμα επιλο-
γής των κρατών-μελών, την προμήθεια και από
κράτη-μέλη της ΕΕ που διαθέτουν αυτά τα σύγ-
χρονα όπλα, όπως τα γαλλικά Rafale και τις φρε-
γάτες, τα γερμανικά υποβρύχια κ.λπ.

Εδώ σύσσωμη η ΕΕ στηρίζει την Ουκρανία, με
την οποία δεν έχουμε ουδεμία δεσμευτική από
κάποια συνθήκη σχέση, με όπλα και τεράστια
ποσά, πολλαπλάσια από όσα θα χρειαζόταν η
χώρα μας για εξοπλισμούς αναγκαίους για την
προστασία των κοινών ευρωπαϊκών συνόρων.

Είναι επομένως επιβεβλημένο ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης να ζητήσει επιτακτι-
κά την κάλυψη των αναγκαίων αμυντικών μας
δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της προμήθει-
ας ευρωπαϊκών σύγχρονων οπλικών συστημά-
των! Είναι το ελάχιστον που μπορούμε να ζητή-
σουμε από την ΕΕ.

Η ΕΕ να στηρίξει την Ελλάδα όσο 
και την «άσχετη» με δεσμεύσεις Ουκρανία 

του
Νικόλαου 
Αναγνωστάτου

thiakos.blogspot.com,
nanagnostatos@gmail.com
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Η
Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες
αποφάσεις και καλείται να δείξει τόλμη
και αποφασιστικότητα. Οι πολίτες απαι-

τούν θαρραλέες λύσεις στα προβλήματά τους και
επιτέλους οι ηγέτες των κρατών-μελών να δεί-
ξουν την απαιτούμενη συνοχή. Δεν υπάρχουν πε-
ριθώρια αναβολών και αντεγκλήσεων.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να θέσει ένα
προσωρινό ανώτατο όριο τιμών για το φυσικό αέ-
ριο μέχρι να εισαχθεί νέος δείκτης τιμών», τόνισε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πρόεδρος της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. 

«Η καθιέρωση ανώτατου ορίου στο φυσικό αέ-
ριο συνολικά είναι μια προσωρινή λύση έως ότου
αναπτυχθεί ένας νέος δείκτης τιμών της ΕΕ που
θα διασφαλίζει καλύτερη λειτουργία της αγοράς.
Η Επιτροπή έχει ήδη αρχίσει να εργάζεται για αυ-
τό», επεσήμανε σύμφωνα με το Reuters.

Η Φον ντερ Λάιεν δήλωσε επίσης ότι θα διευ-
κρινίσει σε επιστολή της προς τους ηγέτες της ΕΕ
που συναντώνται στην Πράγα ότι η ΕΕ πρέπει να
θέσει σε εφαρμογή ένα κοινό σύστημα προμηθει-
ών της ΕΕ για την ενέργεια. Παράλληλα, η επικε-
φαλής της Κομισιόν τόνισε ότι οι χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ενισχύσουν την
προστασία της υποδομής ζωτικής σημασίας, χρη-

σιμοποιώντας δορυφορική επιτήρηση για τον εν-
τοπισμό πιθανών απειλών.

«Οι πράξεις δολιοφθοράς κατά των αγωγών
Nord Stream έδειξαν πόσο ευάλωτη είναι η ενερ-
γειακή μας υποδομή. Είναι προς το συμφέρον
όλων των Ευρωπαίων να προστατεύσουν καλύτε-
ρα αυτή την κρίσιμης σημασίας υποδομή», είπε η
πρόεδρος της ΕΕ. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τό-
νισε ότι ενόψει της Συνόδου της Πράγας θα πα-
ρουσιάσει έναν οδικό χάρτη, σε επιστολή της
προς τους ηγέτες, με συγκεκριμένες προτάσεις
αναφορικά για το θέμα της ενέργειας.

Θα πρέπει να ενταθούν οι διαπραγματεύσεις με
αξιόπιστους προμηθευτές -για παράδειγμα με τη
Νορβηγία- για να μειωθεί η τιμή των εισαγωγών
φυσικού αερίου στην ΕΕ. «Ως Ευρωπαϊκή Ένωση
έχουμε σημαντική ισχύ στην αγορά και πολλοί
από τους προμηθευτές μας θέλουν να συνάψουν
συμφωνίες μαζί μας, οι οποίες είναι επωφελείς
και για τις δύο πλευρές», πρόσθεσε η πρόεδρος
της ΕΕ.

Όσον αφορά την τιμή του φυσικού αερίου, η
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η Επιτρο-
πή είναι έτοιμη να συζητήσει ένα ανώτατο όριο
στην τιμή του φυσικού αερίου που χρησιμοποιεί-
ται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό

το ανώτατο όριο, είπε, θα ήταν ένα πρώτο βήμα
στην πορεία προς μια διαρθρωτική μεταρρύθμιση
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

«Οι εξαιρετικές στιγμές απαιτούν έκτακτα μέ-
τρα έκτακτης ανάγκης», δήλωσε η πρόεδρος της
Επιτροπής καλώντας τα κράτη-μέλη να ενεργούν
με ενότητα και αλληλεγγύη. «Πρέπει να προστα-
τεύσουμε τα θεμελιώδη στοιχεία της οικονομίας
μας και ιδιαίτερα την ενιαία αγορά μας». 

Απαιτείται κοινή ευρωπαϊκή λύση. Είναι πρω-
ταρχικής σημασίας να διατηρηθούν οι ίσοι όροι
ανταγωνισμού για όλους στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπο-
στήριξε ότι πρέπει να ενισχυθεί με πρόσθετη
χρηματοδότηση το RePowerEU για να επιταχυν-
θεί η μετάβαση στην ενεργειακή ανεξαρτησία της
ΕΕ.

Αυτό θα φέρει επενδύσεις σε υποδομές όπως
αγωγούς, διασυνδέσεις ή ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο όλα τα κράτη-μέλη
της ΕΕ θα μπορούν να εκσυγχρονίσουν τις ενερ-
γειακές υποδομές, να διατηρήσουν ίσους όρους
ανταγωνισμού και να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή
ανταγωνιστικότητα στις παγκόσμιες αγορές.

Η Ελλάδα κινείται σε σταθερή τροχιά διεκδική-
σεων και απαιτεί ομοφωνία και αλληλεγγύη. 

Α
ς ξεκινήσουμε με μια υπόθεση εργασίας.
Έρχεται κάποιος και μας ρωτάει «πείτε
μας μια λέξη που να ταυτίζεται με εκείνο

το χαρακτηριστικό του ΠΑΣΟΚ για το οποίο είστε
υπερήφανοι». Αυτή θα ήταν η λέξη «υπευθυνότη-
τα». Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό που έχει
μετατραπεί σε προστιθέμενη αξία για την αδιάλει-
πτη και σταθερή συμμετοχή μας στις διεργασίες
του κινήματος. Θα πει κάποιος «κλισέ». Ας βασι-
στούμε όμως σε μερικά πράγματα που έχουν εξε-
λιχθεί το τελευταίο διάστημα. Ο Νίκος Ανδρουλά-
κης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, παρακο-
λουθούνταν από τις μυστικές υπηρεσίες της χώ-
ρας. Κάτι το οποίο δεν έχει αμφισβητηθεί, αντιθέ-
τως έχει επιβεβαιωθεί από τα γεγονότα.

Τι έχουμε; Έχουμε έναν πρωθυπουργό και μια
κυβέρνηση που αρχικά το διέψευδαν, ακολούθως
μασάγανε τα λόγια τους, στη συνέχεια ζητούσαν -
με τρόπο που παραπέμπει σε ανταλλαγή μηνυμά-
των στο γυμνάσιο- να ενημερώσουν τον πρόεδρο
του ΠΑΣΟΚ και θύμα της πρακτικής αυτής. Κατα-
λήξαμε τώρα να του κουνούν το δάχτυλο ότι με
την τακτική του διεμβολίζει την κυβερνησιμότητα
της χώρας. Και φυσικά να τον συμβουλεύουν να
προσέχει διότι αυτό το θέμα δεν «πουλάει».

Έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση και τον
αρχηγό της, οι οποίοι ζηλόφθονα σχεδόν διαμαρ-

τυρήθηκαν πως δεν ήταν και αυτοί θύματα παρα-
κολούθησης, αλλά προσπάθησαν να το παίξουν
δήθεν προστάτες του ΠΑΣΟΚ.

Πώς αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ σε όλα αυτά; Θεσμι-
κά! Απευθύνθηκε χωρίς δράματα στις ανεξάρτη-
τες και τις δικαστικές Αρχές, έθεσε κατευθείαν το
θέμα υπόψη της κοινωνίας και κίνησε τις συνταγ-
ματικά προβλεπόμενες κοινοβουλευτικές διαδι-
κασίες. Και φυσικά ουδέποτε επέτρεψε σε κανέ-
ναν να καπηλευτεί τις δικές του θέσεις και από-
ψεις για αυτό το μείζον ζήτημα δημοκρατικής λει-
τουργίας.

Ας δούμε ακόμη τι έχουμε στο ευρύτερο περι-
βάλλον. Ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πρόσφατα κατηγορούσε
το ΠΑΣΟΚ ότι είναι έτοιμο μετά τις επόμενες
εκλογές να συμμαχήσει με τη Νέα Δημοκρατία
για τη σύμπηξη κυβέρνησης. Μετά τις υποκλοπές
η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι θα
αποτελέσει μέρος μιας κυβερνητικής τερατογέ-
νεσης υπό τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Τσίπρα.

Γελοιότητες!
Και πάνω απ’ όλα, κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ

δεν μίλησε, ούτε υπονόησε ποτέ ότι υπάρχει η πι-
θανότητα να συνυπάρξουμε με το επιτελικό κρά-
τος του κ. Μητσοτάκη, ούτε να βρεθούμε σε μια
διακυβέρνηση μαζί με τους πρωταγωνιστές της
περιόδου 2015-2019. Αντιθέτως, αυτό που υπο-

στηρίζουν σθεναρά είναι να πρωταγωνιστήσουμε
στη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής, σοσιαλδη-
μοκρατικής πρότασης διακυβέρνησης.

Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι απευθυνόμα-
στε σε νοήμονες πολίτες και όχι σε πειθαρχημένα
κοινά. Αλίμονο, αν μια παράταξη με την ιστορία
και την πορεία του ΠΑΣΟΚ υπήρχε ως συμπλήρω-
μα κυβερνητικής σύμπηξης. Φυσικά, στόχος μας
αδιαμφισβήτητος και αδιαπραγμάτευτος είναι η
μέγιστη δυνατή επίδοση ως επιβεβαίωση της νέ-
ας συμφωνίας που επιδιώκουμε με την κοινωνία.

Το ΠΑΣΟΚ, όπως μάθαμε από τους παλαιότε-
ρους, «γεννήθηκε για να υπηρετεί τον λαό και την
πατρίδα». Σίγουρα όχι τις κυβερνητικές πρακτι-
κές του κ. Μητσοτάκη, σίγουρα όχι τις ιδεοληπτι-
κές εμμονές του κ. Τσίπρα. Έχουμε αποδείξει και
εις βάρος ακόμη του κομματικού μας συμφέρον-
τος ότι πάνω απ’ όλα βάζουμε το συμφέρον του
τόπου. Και σίγουρα αυτό θα ξανακάνουμε.

Για αυτό άλλωστε όλες μας οι προτάσεις για
τα σύγχρονα ζητήματα είναι συγκεκριμένες,
μετρημένες, εφαρμόσιμες και ρεαλιστικές.
Αυτές θα καταθέσουμε το επόμενο διάστημα,
το οποίο είναι πολύ κρίσιμο λόγω εθνικών θε-
μάτων και της ενεργειακής κρίσης. Βάσει αυ-
τών διαμορφώνουμε το όραμα και το σχέδιο για
την Ελλάδα του 2030. 

Η ενέργεια διχάζει τους ηγέτες της ΕΕ

Τα δικά τους ψευτοδιλήμματα, 
οι δικές μας ξεκάθαρες απαντήσεις

του
Κωνσταντίνου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος

του
Γιάννη
Σμέρου

Χημικός 
Μηχανικός (ΕΜΠ
- MSc), 
περιφερειακός
σύμβουλος 
Ανατολικής 
Αττικής και μέλος
της Κεντρικής 
Επιτροπής 
του ΠΑΣΟΚ
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Στα χέρια παραλίγο να πιαστούν οι συνήγοροι των δύο κατη-
γορουμένων στο Ειδικό Δικαστήριο. Οι δικηγόροι του Δημήτρη
Παπαγγελόπουλου και της Ελένης Τουλου-
πάκη αντάλλαξαν βαριές κουβέντες και
χρειάστηκε η παρέμβαση των ψυχραιμότε-
ρων προκειμένου να αποφευχθούν τα χει-
ρότερα. 

Το πρωτοφανές περιστατικό συνέβη κα-
τά τη διακοπή της συνεδρίασης, στην οποία
κατέθετε ο Ανδρέας Λοβέρδος. Τότε, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, οι συνήγοροι των δύο κατηγορουμένων
Ιπποκράτης Μυλωνάς και Γιάννης Μαντζουράνης είχαν μια έν-
τονη λογομαχία εξαιτίας του τρόπου ερωτήσεων προς τον μάρ-
τυρα Ανδρέα Λοβέρδο. Τα πράγματα άρχισαν να ξεφεύγουν και

χρειάστηκε η παρέμβαση των παρευρισκομένων για να ηρεμή-
σουν τα πνεύματα. Όπως αναφέρουν άτομα που βρίσκονταν

μπροστά, αφορμή για να ανταλλαχθούν τα
«γαλλικά» στάθηκε η αιφνίδια αποκάλυψη
από τους συνηγόρους του Δημήτρη Παπαγ-
γελόπουλου για τον ρόλο της Ελένης Του-
λουπάκη στην υπόθεση του Παναγιώτη
Κουρουμπλή. Χαρακτηριστικά αναφέρθη-
κε ότι σε ένα έγγραφο υπάρχει η μονογρα-
φή τής τότε εισαγγελέως Διαφθοράς και

σήμερα κατηγορούμενης.
Η αποκάλυψη έβαλε φωτιά στο «στρατόπεδο» της Ελένης

Τουλουπάκη, αφού ούτε λίγο ούτε πολύ αποδεικνύει την εμπλο-
κή της. Στη διακοπή του δικαστηρίου ο συνήγορος της Ελένης

Τουλουπάκη, Γιάννης Μαντζουράνης, απευθύνθηκε στον συνή-
γορο του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, Ιπποκράτη Μυλωνά, λέ-
γοντάς του με ένταση: «Μακριά από την πελάτισσά μου!».

Ακολούθησε ανταλλαγή ύβρεων, με τους δύο δικηγόρους να
πρωταγωνιστούν στον παρακάτω διάλογο:
• Είσαι βλάκας!
• Εσύ είσαι βλάκας!
• ...
• Θα σου γαμ... ό,τι έχεις και δεν έχεις!
• Άντε, πήγαινε να πάρεις τα χάπια σου!

Τα πνεύματα οξύνθηκαν τόσο που είναι βέβαιο ότι η κατάστα-
ση θα εκτραχυνθεί περαιτέρω αν δεν επενέβαιναν άλλοι συνή-
γοροι που τους χώρισαν. Ωστόσο, είναι πλέον προφανές ότι η
«συμμαχία» Τουλουπάκη - Παπαγγελόπουλου έχει σπάσει. 

Βαριές κουβέντες μεταξύ των δικηγόρων Παπαγγελόπουλου και Τουλουπάκη

Σ
τα... νύχια του τουρκικού Τύπου και
των think tanks του καθεστώτος Ερν-
τογάν έπεσε ο πρώην υπουργός Εθνι-
κής Άμυνας Ευάγγελος Αποστολά-

κης με τις δηλώσεις του περί πιθανής ελληνο-
τουρκικής σύρραξης και του ενδεχομένου η
Ελλάδα να βρεθεί μόνη της σε αυτό τον πόλεμο.

Την αρχή έκανε το τουρκικό ίδρυμα μελετών
Dogu Akdeniz Politik, άμεσα συνδεδεμένο -
και χρηματοδοτούμενο- από το τουρκικό κρά-
τος, το οποίο και στο παρελθόν είχε παίξει προ-
παγανδιστικό ρόλο σε βάρος των ελληνικών
θέσεων με δημοσίευση χαρτών και θεωριών
«γκριζαρίσματος» του Αιγαίου. Στην ιστοσελί-
δα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του
ιδρύματος φιλοξενήθηκε μέρος συνέντευξης
του πρώην ναυάρχου για την ελληνοτουρκική
ένταση: «Σε περίπτωση πολέμου με την Τουρ-
κία, θα είμαστε μόνοι όπως η Ουκρανία» και
«ας μην τους αφήσουμε λοιπόν να μας υποστη-
ρίξουν σε αυτό, να μας χαϊδέψουν την πλάτη, να
μας πουν “έχετε δίκιο” και να μας στείλουν με-
ρικά οπλικά συστήματα».

Και αν το ερντογανικό think tank έμεινε σε
αυτά τα κομμάτια, το σύνολο του τουρκικού Τύ-
που αφιέρωσε μεγαλύτερο χώρο αναδημοσι-
εύοντας το μεγαλύτερο μέρος των όσων είπε

προ ημερών στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ αλλά και
σε άλλες παρεμβάσεις του. Ιδιαίτερη έμφαση
έδωσαν στα σημεία που ο ναύαρχος εα συστή-
νει «να δώσουμε βάση στο τι λέει ο Ερντογάν» ή
που προβλέπει πως μια ελληνοτουρκική σύγ-
κρουση θα πάει τη χώρα εκατό χρόνια πίσω.

«Βλέπει μόνη την Ουκρανία;»
Τα όσα υποστήριξε ο κ. Αποστολάκης απο-

δείχτηκαν βούτυρο στο ψωμί της τουρκικής
προπαγάνδας και προκάλεσαν βροχή αρνητι-
κών σχολίων μέσω Διαδικτύου στην «αποδώ»
μεριά του Αιγαίου. Πολλοί σχολιαστές στηλι-

τεύουν την αμετροέπεια του πρώην Α/ΓΕΕΘΑ
και χαρακτηρίζουν ηττοπαθείς τις δηλώσεις
του, ανάμεσά τους ο επίκουρος καθηγητής
Εθνικής Ασφάλειας Σπ. Πλακούδας, ο εκδότης
Π. Ούτσης και άλλοι.

«Ορίστε γιατί πρέπει να προσέχουν οι δημο-
σιολογούντες στην Ελλάδα, ειδικά ο κ. Αποστο-
λάκης με τις χοντράδες του. Αναπαράχθηκε
ήδη η δήλωσή του στα τουρκικά ΜΚΔ», σημεί-
ωσε ο καθηγητής. «Ο Αποστολάκης ως έμπει-
ρος στρατιωτικός διαπίστωσε ότι η Ουκρανία
είναι μόνη;», ήταν το φαρμακερό σχόλιο από
πλευράς του εκδότη. 

«Εργαλείο» τουρκικής
προπαγάνδας έγιναν 
οι δηλώσεις Αποστολάκη

Βούτυρο στο ψωμί για τον
Τύπο της Αγκύρας και τα
ερντογανικά think tanks,
βροχή αρνητικών σχολίων
μέσω Διαδικτύου από την
ελληνική πλευρά που
χαρακτηρίζουν ηττοπαθείς 
τις δηλώσεις του



Με την εκτόξευση τεσσάρων πυραύλων Νότια Κορέα και
ΗΠΑ έδωσαν τη δική τους... απάντηση στη δοκιμή βαλλιστι-
κού πυραύλου στην οποία είχε προχωρήσει η Βόρεια Κορέα
την Τρίτη.

Οι πύραυλοι ATACM εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια κοι-
νών νοτιοκορεατοαμερικανικών στρατιωτικών ασκήσεων
στη θάλασσα της Ιαπωνίας. Ένας εξ αυτών συνετρίβη αμέ-
σως μετά την εκτόξευση κοντά στην πόλη Γκανγκνέουνγκ
της Νότιας Κορέας, με τον νοτιοκορεατικό στρατό να ζητά

συγγνώμη από τους κατοίκους για την αναστάτωση, καθώς
φοβήθηκαν ότι δέχονταν επίθεση από τη Βόρεια Κορέα.

Υπενθυμίζεται ότι ο βορειοκορεατικός βαλλιστικός πύ-
ραυλος πέρασε πάνω από τμήμα της Ιαπωνίας για πρώτη φο-
ρά έπειτα από πέντε χρόνια, προκαλώντας διεθνείς αντιδρά-
σεις. Την προηγούμενη φορά που εκτοξεύτηκε από την
Πιονγκγιάνγκ πύραυλος που πέρασε πάνω από την Ιαπωνία
το 2017 ακολούθησε δοκιμή πυρηνικού όπλου πέντε μέρες
αργότερα.

Νοτιοκορεάτες αναλυτές δεν αποκλείουν το καθεστώς του
Κιμ Γιονγκ Ουν να προχωρήσει σε δοκιμή πυρηνικού όπλου
στο χρονικό διάστημα ανάμεσα στο συνέδριο του κινεζικού
Κομμουνιστικού Κόμματος μέσα στον Οκτώβριο και τις εν-
διάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ στις 8 Νοεμβρίου.

Η Πιονγκγιάνγκ πέρασε πρόσφατα νέο νόμο που κάνει
«αμετάκλητο» το καθεστώς πυρηνικής δύναμης της Βόρειας
Κορέας και προβλέπει προληπτικά πλήγματα με πυρηνικά
όπλα, αν βρεθεί αντιμέτωπη με απειλή.

Ν
α σταματήσουν την αποστολή
στρατιωτικού υλικού στην
Ουκρανία καλεί τις ΗΠΑ η
Ρωσία, προειδοποιώντας για

μεγάλο κίνδυνο μιας απευθείας σύγ-
κρουσης μεταξύ Μόσχας και Δύσης.

Κάνοντας λόγο για «άμεση απειλή»
προς τη Μόσχα, ο Ρώσος πρεσβευτής
στην Ουάσιγκτον Ανατόλι Αντόνοφ κατη-
γόρησε τις ΗΠΑ ότι συμμετέχουν στη
σύγκρουση στην Ουκρανία, πράγμα που,
όπως ισχυρίστηκε, έχει ως αποτέλεσμα
παρατεταμένη αιματοχυσία και νέες
απώλειες. «Καλούμε τις ΗΠΑ να σταμα-
τήσουν τις προκλητικές ενέργειες που
μπορεί να οδηγήσουν στις πιο σοβαρές
συνέπειες», ανέφερε χαρακτηριστικά σε
μήνυμά του στο Telegram.

Η τοποθέτηση του Ρώσου διπλωμάτη
ήρθε μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ για
νέα στρατιωτική βοήθεια ύψους 625
εκατ. δολαρίων (631 εκατ. ευρώ) στην
Ουκρανία. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρό-
εδρος Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος
Κάμαλα Χάρις συζήτησαν σε τηλεδιά-
σκεψη με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολον-
τίμιρ Ζελένσκι για περαιτέρω στρατιωτι-
κή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως έγινε γνωστό, το νέο πακέτο
στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία
περιλαμβάνει πολλαπλούς εκτοξευτές
ρουκετών HIMARS, συστήματα πυροβο-
λικού, πυρομαχικά και τεθωρακισμένα
οχήματα.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη της
ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρί-
ου η Ουάσιγκτον έχει διαθέσει για τη
στρατιωτική υποστήριξη του Κιέβου
ποσό που αγγίζει τα 17 δισ. δολάρια
(17,1 δισ. ευρώ).

Ολοκληρώθηκε η προσάρτηση
Στο μεταξύ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντί-

μιρ Πούτιν ολοκλήρωσε χθες τη διαδικα-
σία επίσημης προσάρτησης στη Ρωσία
εδαφών που υπερβαίνουν το 15% του συ-
νολικού εδάφους της Ουκρανίας.

«Ο πρόεδρος Πούτιν υπέγραψε τέσσε-
ρις ομοσπονδιακούς συνταγματικούς νό-
μους για την ενσωμάτωση των Λαϊκών
Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του
Λουγκάνσκ, των περιοχών της Ζαπορίζια
και της Χερσώνας στη Ρωσική Ομοσπον-
δία, καθώς και σχετικούς νόμους περί
επικύρωσης», ανακοίνωσε η Δούμα πα-
ρά τις οργισμένες διεθνείς αντιδράσεις.

Πάντως, οι περιοχές που προσαρτών-
ται δεν βρίσκονται όλες υπό την κατοχή
των ρωσικών δυνάμεων, οι οποίες αντι-
μετωπίζουν από το τέλος του καλοκαιρι-

ού μεγάλη αντεπίθεση του ενισχυμένου
με τα δυτικά όπλα ουκρανικού στρατού.
Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι ουκρανικές
δυνάμεις προελαύνουν και δεκάδες χω-
ριά έχουν απελευθερωθεί τόσο στην πε-
ριφέρεια του Χαρκόβου στα βόρεια όσο
και σε αυτήν της Χερσώνας στον νότο.

ΚΚαντίροφ: «Δώστε
ξύλο στις γυναίκες
που φωνάζουν για
την επιστράτευση»
Σε μια ακόμη τουλάχιστον αμφιλε-
γόμενη ενέργεια προχώρησε ο ηγέ-
της της Τσετσενίας και πιστός σύμ-
μαχος του Πούτιν Ραμζάν Καντίροφ,
καθώς, σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ
που επικαλούνται καταγγελία από τη
ΜΚΟ Memorial, φέρεται να διέταξε
τους άνδρες στην Τσετσενία «να ξυ-
λοκοπούν τις συζύγους τους» σε
περίπτωση που αυτές διαδηλώνουν
κατά της επιστράτευσης εφέδρων
που έχει κηρύξει ο Πούτιν.
Κατά τα καταγγελλόμενα, σε περί-
πτωση που οι Τσετσένοι σύζυγοι δεν
εφαρμόζουν τη διαταγή, τον ξυλο-
δαρμό των συζύγων τους θα ανα-
λαμβάνουν άνδρες των ρωσικών δυ-
νάμεων ασφαλείας. Ο Καντίροφ
έχει χαρακτηρίσει «εχθρούς του
κράτους» τις γυναίκες που διαμαρ-
τύρονται για την επιστράτευση.
Στις αρχές της εβδομάδας ο Καντί-
ροφ είχε δηλώσει ότι σκοπεύει να
στείλει στην Ουκρανία τούς δύο ανή-
λικους γιους του «για να σκληραγω-
γηθούν», ενώ το περασμένο Σάββα-
το είχε καλέσει τη Μόσχα να χρησι-
μοποιήσει πυρηνικά όπλα μικρής
ισχύος. Σημειώνεται ότι οι δυνάμεις
των Τσετσένων συμμετέχουν στην
«ειδική στρατιωτική επιχείρηση»
της Ρωσίας στην Ουκρανία και «δια-
κρίθηκαν» ιδιαίτερα στην «απελευ-
θέρωση» της Μαριούπολης.

Η Ρωσία απειλεί ανοιχτά
με πόλεμο τη Δύση...
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ΗΠΑ και Ν. Κορέα «απάντησαν» στον Κιμ με τέσσερις πυραύλους

Ο Ρώσος πρεσβευτής 
στην Ουάσιγκτον καλεί 
τους Αμερικανούς 
να διακόψουν τη στρατιωτική
βοήθεια προς τους Ουκρανούς
«για να μην οδηγηθούμε 
σε πιο σοβαρές συνέπειες»
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Σκηνές που θύμισαν... ταινία δράσης του Χόλιγουντ
εκτυλίχθηκαν νωρίς το πρωί σε κατάστημα κινητής τη-
λεφωνίας στην περιοχή του Βαρδάρη στη Θεσσαλονί-
κη, όταν τέσσερις επίδοξοι ληστές εισέβαλαν, με του-
λάχιστον έναν εξ αυτών να φοράει αλεξίσφαιρο γιλέκο
και καπέλο με το σήμα της ΕΛΑΣ και την ένδειξη «Poli-
ce», ακινητοποιώντας τον υπάλληλο που εκείνη τη
στιγμή βρισκόταν στο μαγαζί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επίδοξοι ληστές ήταν
οπλισμένοι με τουλάχιστον δύο μαχαίρια και ένα αερο-
βόλο πιστόλι, ενώ όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός
του καταστήματος και έκλεισαν αυτομάτως τα ρολά
ασφαλείας, οι δράστες φέρεται να πέταξαν έξω από το
μαγαζί το χειριστήριο. Σε ελάχιστα λεπτά στο σημείο
κατέφθασαν αστυνομικές δυνάμεις (Ομάδα ΔΙΑΣ, ΟΠ-

ΚΕ και Άμεση Δράση), κυκλώνοντας τον χώρο και ζη-
τώντας από τους επίδοξους ληστές να παραδοθούν. Για
λίγο προσπάθησαν να παίξουν το «χαρτί» της
ομηρείας του υπαλλήλου, ωστόσο γρήγορα
αντιλήφθηκαν ότι δεν είχαν τύχη και έτσι
έβγαλαν το αλεξίσφαιρο γιλέκο, πέταξαν
τα μαχαίρια σε ένα σημείο του μαγαζιού
και το αεροβόλο πιστόλι σε ένα άλλο,
ενώ στη συνέχεια έπεσαν στο έδαφος
περιμένοντας τους αστυνομικούς να
ανοίξουν την πόρτα και να τους συλλά-
βουν.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι δράστες είναι
Ρομά -κάποιοι μάλιστα σεσημασμένοι για παρόμοια
αδικήματα- ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχε

και πέμπτο άτομο με ρόλο «τσιλιαδόρου» που κατάφε-
ρε να διαφύγει της σύλληψης. Κατάθεση για το περι-

στατικό έδωσε στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης και
ο έντρομος υπάλληλος, ενώ το ευχάριστο εί-

ναι ότι δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματι-
σμός λόγω της έντασης που επικράτησε.

Αξίζει, τέλος, να σημειώσουμε ότι το
συγκεκριμένο κατάστημα με είδη κινη-
τής τηλεφωνίας έχει γίνει στόχος διαρ-

ρηκτών κατά το παρελθόν. Στα χέρια των
αξιωματικών της ΕΛΑΣ βρίσκεται και το

υλικό από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης
του μαγαζιού, όπου οι κινήσεις των δραστών

έχουν αποτυπωθεί καρέ καρέ.
Παπ.

Ληστεία α λα Χόλιγουντ: Μαϊμού αστυνομικοί, ομηρεία και στο τέλος... χειροπέδες
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Τ
ραγικό θάνατο βρήκε ένας
40χρονος εργαζόμενος των Με-
ταλλείων Βωξίτη, κοντά στο χω-
ριό Βάργιανη Φωκίδας, έπειτα

από πτώση βράχου μέσα στην κεντρική
στοά. Ο λόγος για τον 40χρονο Κωνσταντί-
νο Αργύρη, ο οποίος αφήνει πίσω του σύ-
ζυγο (σ.σ.: παντρεύτηκε πρόσφατα) και
ανήλικη κόρη, με τους συναδέλφους του
να μην μπορούν να πιστέψουν τον άδικο
χαμό του.

Ο 40χρονος, απόφοιτος της Σχολής Μη-
χανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνεί-
ου Κρήτης, εργαζόταν στον τομέα υπόγει-
ας εκμετάλλευσης βωξίτη των ορυχείων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, που θα διε-
ρευνηθούν από τις Αρχές, ο άτυχος εργα-
ζόμενος είχε μπει με ένα φορτηγάκι προ-
κειμένου να κάνει έλεγχο στη στοά, ωστό-
σο εκείνη τη στιγμή αποκολλήθηκε ένα
βράχος που τον καταπλάκωσε, με αποτέ-
λεσμα να βρει σχεδόν ακαριαίο θάνατο.
Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν
εντός της στοάς 26 πυροσβέστες με 8
οχήματα (ανάμεσά τους και κλιμάκιο της
ΕΜΑΚ), ενώ εντοπίστηκε καταπλακωμέ-
νος από βράχια και παρελήφθη από ασθε-
νοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί στο
νοσοκομείο Άμφισσας και να διαπιστωθεί
ότι είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Η είδηση του χαμού του Κωνσταντίνου
Αργύρη έγινε γνωστή από το Εργατικό
Κέντρο Φωκίδας, το οποίο ανέφερε ότι «η
διοίκηση της συνδικαλιστικής μας οργά-
νωσης ενημερώνει ότι βρίσκεται σε εξέλι-
ξη σοβαρό εργατικό ατύχημα στο μεταλ-
λείο της Imerys. Έχει καταρρεύσει στοά

και είναι επιβεβαιωμένο ότι υπάρχει ένας
νεκρός εργαζόμενος και δύο ακόμη εγ-
κλωβισμένοι». Συνάδελφοι του 40χρονου
δεν μπορούσαν να εξηγήσουν πώς συνέ-
βη το δυστύχημα, καθώς «η πτώση του
βράχου έγινε στο ασφαλέστερο σημείο
της στοάς, σε απόσταση περίπου 1 χιλιο-
μέτρου από την είσοδο. Αυτή η στοά μπο-
ρεί να είχε δημιουργηθεί πριν από 30 χρό-
νια, μιλάμε για την κεντρική που οδηγεί
στον βωξίτη».

Από την πλευρά της, η εταιρεία εξέδω-
σε ανακοίνωση επισημαίνοντας ότι «σε

σχέση με το συμβάν που έλαβε χώρα σή-
μερα μεταξύ 11.30 πμ και 12 πμ στο μεταλ-
λείο Καμάρα στη Φωκίδα, το οποίο οδή-
γησε στον τραγικό θάνατο ενός εργαζο-
μένου μας, θα θέλαμε να σας ενημερώ-
σουμε πως η Imerys ενεργοποίησε αμέ-
σως το πρωτόκολλο ασφαλείας και έκτα-
κτων αναγκών και ειδοποίησε άμεσα
όλες τις αρμόδιες Αρχές. Στον χώρο επι-
χείρησαν δυνάμεις της ΕΜΑΚ και της πυ-
ροσβεστικής υπηρεσίας και όλοι οι υπό-
λοιποι εργαζόμενοί μας είναι ασφαλείς.
Η εταιρεία αποφάσισε να αναστείλει τις

δραστηριότητές της μέχρι νεωτέρας και η
προσοχή μας επικεντρώνεται στα αίτια
του ατυχήματος σε απόλυτη συνεργασία
με τις Αρχές».

Ο 40χρονος Κωνσταντίνος Αργύρης εί-
χε καταγωγή από τη Λαμία, ενώ και η σύ-
ζυγός του είχε δουλέψει στο συγκεκριμέ-
νο μεταλλείο. 

Η προανάκριση και η έρευνα θα επιχει-
ρήσουν να ρίξουν φως στα αίτια και κυ-
ρίως αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα
μέτρα ασφαλείας και αν γίνονταν οι προ-
βλεπόμενοι έλεγχοι. 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Νεκρός εργαζόμενος που
τον καταπλάκωσε βράχος 

ΦΩΚΙΔΑ: ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΒΩΞΙΤΗ 

Ο 40χρονος, 
ο οποίος βρήκε

ακαριαίο θάνατο,
είχε παντρευτεί

πρόσφατα 
και ήταν πατέρας

μιας ανήλικης
κόρης



Δ
ύο άνδρες που πρωταγωνι-
στούσαν σε ερωτικά βίντεο
που βρίσκονταν στην πλατ-
φόρμα με προσωπικές στιγ-

μές των 141 γυναικών, τα οποία διακινή-
θηκαν σε χιλιάδες κινητά τηλέφωνα,
βρίσκονται στο μικροσκόπιο των διωκτι-
κών Αρχών, που προσπαθούν να ξεδια-
λύνουν την απίστευτή υπόθεση reverge
porn στην Πάτρα.

Τα δύο άτομα έχουν κληθεί να δώσουν
ανωμοτί κατάθεση, καθώς θεωρούνται
ύποπτοι για διακίνηση ερωτικού υλικού
με τις παρτενέρ τους, τις οποίες δεν δί-
στασαν, απ’ ό,τι φαίνεται, να διασύρουν
όταν εκείνες τους ζήτησαν να διακόψουν
τον δεσμό που είχαν.

Ωστόσο, οι αστυνομικές και δικαστικές
αρχές, που εξετάζουν την υπόθεση με τα
1.000 ροζ αρχεία των 141 γυναικών που
είχαν αποθηκευτεί σε Cloud που νοίκια-
σαν κάποιοι από εταιρεία του εξωτερικού,
έχουν ανοίξει τη βεντάλια των ερευνών
τους και έκτος Αχαΐας. Όπως εκτιμούν οι
ερευνητές της ΕΛΑΣ, μπορεί όλα να ξεκι-
νήσαν από την πρωτεύουσα του νομού
της Πελοποννήσου, ωστόσο με την πάρο-
δο γρήγορα επεκτάθηκε και σε άλλες πε-
ριοχές της ελληνικής επικράτειας. Μέχρι
στιγμής έξι από τις 141 γυναίκες έχουν

απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και
έχουν καταθέσει ότι είδαν το βίντεο που
είχε τραβήξει ο πρώην σύντροφός τους
να κυκλοφορεί από κινητό σε κινητό. 

Πώς λειτουργούσε το κλειστό club
Πώς όμως ξεκίνησε η πρωτοφανής αυ-

τή ιστορία και πώς γιγαντώθηκε το αρ-
χείο με τα ροζ βίντεο; Σύμφωνα με τις
έως τώρα έρευνες και εκτιμήσεις των αν-
θρώπων που έχουν αναλάβει να ρίξουν

άπλετο φως στην υπόθεση, η αρχή έγινε
στα τέλη του 2018. Τότε μια μικρή ομάδα
ατόμων μίσθωσε έναντι λίγων ευρώ τον
μήνα έναν χώρο αποθήκευσης μεγάλων
αρχείων, το λεγόμενο Cloud. Εκεί τοπο-
θέτησαν βίντεο και φωτογραφίες στις
οποίες αποτυπώνονταν οι προσωπικές
τους στιγμές με τις πρώην συντρόφους
τους. Σε πρώτο στάδιο, το οπτικό υλικό
ήταν μικρό και σε αυτό είχαν πρόσβαση
λιγοστά άτομα. Όσο περνούσε όμως ο

καιρός όλο και περισσότεροι άρχισαν να
εισέρχονται στο κλειστό club. Οι ενδια-
φερόμενοι μπορούσαν να μπουν σε αυτό
αφού είχαν κατεβάσει την εφαρμογή
mega play και είχαν λάβει μέσω SMS στο
κινητό τους τηλέφωνο το link με τη διεύ-
θυνση του αρχείου. Μπαίνοντας στον
αποθηκευτικό χώρο οι νέοι «παίκτες»
μπορούσαν όχι μόνο να δουν το υλικό αλ-
λά και να κατεβάσουν αρχεία ή ακόμη και
να ανεβάσουν κάποια δικά τους βίντεο.
Έτσι, το υλικό συνεχώς εμπλουτιζόταν με
αποτέλεσμα να υπάρχουν μέχρι και πριν
από λίγο καιρό σε κοινή θέα οι προσωπι-
κές στιγμές 1.000 γυναικών.

Η πλατφόρμα έχει κατέβει πλέον από το
διαδίκτυο, ενώ οι αστυνομικοί ερευνούν
τι κοινό μπορεί να είχαν τα άτομα που
ανέβασαν τα αρχεία με τις 141 γυναίκες.
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Θεωρούνται ύποπτοι για
διακίνηση ερωτικού υλικού 
με τις παρτενέρ τους 
- Και εκτός νομού οι έρευνες
της ΕΛΑΣ για τα 1.000 ροζ
βίντεο των 141 γυναικών

Στο μικροσκόπιο
δύο άνδρες για
το reverge porn
στην Πάτρα

Για τις 31 Οκτωβρίου διακόπηκε η δίκη του ντράμερ
Γιώργου Γιαννόπουλου, ο οποίος κατηγορείται για τέσ-
σερις νέες περιπτώσεις ασέλγειας σε βάρος ανήλικων
κοριτσιών. Η δίκη του μουσικού, ο οποίος είχε συνεργα-
στεί στο παρελθόν και με το συγκρότημα Πυξ Λαξ, ήταν
προγραμματισμένη να ξεκινήσει χθες, ωστόσο αναβλή-
θηκε λόγω κωλύματος του συνηγόρου του αλλά και
εξαιτίας προβλημάτων υγείας που επικαλέστηκε ο ίδιος.

Ο πρώην ντράμερ, ο οποίος έχει προφυλακιστεί για τη

συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ του έχει επιβληθεί και ποι-
νή κάθειρξης 12 ετών με αναστολή για ασέλγεια σε βά-
ρος 6χρονης, θα βρεθεί έπειτα από 25 μέρες στην αί-
θουσα του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου με τις κατη-
γορίες της κατάχρησης του ανηλίκου και των γενετή-
σιων πράξεων με ανήλικο, τις οποίες φέρεται να τέλεσε
κατά τη χρονική περίοδο 2007-2015 σε βάρος τεσσάρων
κοριτσιών.

Τα κορίτσια ανέφεραν ότι όλα συνέβησαν ενώ ήταν

σε ηλικία μικρότερη των 14 ετών και παραθέριζαν με
τους γονείς τους σε κάμπινγκ του Νομού Ηλείας. Οι
καταγγέλλουσες στις καταθέσεις του έχουν ισχυρι-
στεί ότι ο κατηγορούμενος είχε συγκεκριμένο τρόπο
δράσης. Μάλιστα, εκμεταλλευόταν τις σχέσεις εμπι-
στοσύνης που είχε χτίσει με τις οικογένειες των «θυ-
μάτων» του, έτσι ώστε να παρασύρει εύκολα τα παι-
διά. Από την πλευρά του, ο πρώην ντράμερ αρνείται
κάθε κατηγορία. 

Διακόπηκε η δίκη του πρώην ντράμερ των Πυξ Λαξ - Στο εδώλιο ξανά στις 31/10
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Περιορίστηκαν 
οι κλίνες Covid
στα νοσοκομεία 

Μπορεί τις τελευταίες εβδομάδες να κα-
ταγράφεται αύξηση κρουσμάτων και 1
στους 4 που κολλάει τώρα κορονοϊό να έχει
ξαναπεράσει τον ιό και παλιότερα, ωστόσο
έχει αλλάξει πολύ η δυναμική στις απλές
κλίνες Covid των νοσοκομείων και υπάρ-
χουν πλέον άδεια κρεβάτια.

Σε μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, σύμφω-
να με πληροφορίες της «Political», έχει γίνει
περιορισμός των κλινών από τον Ιούνιο. Για
παράδειγμα, το Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεν-
νηματάς» είχε 200 κλίνες Covid σε περίοδο
έξαρσης, τις μείωσε τον Ιούνιο στις 100 και
πλέον έχει 50 - και αυτές πάλι είναι στην ευ-
χέρεια της διοίκησης να τις διαθέσει για
χρήση σε άλλα νοσήματα βάσει των αναγκών
του νοσοκομείου. Το Θριάσιο είχε 60-70 κλί-
νες Covid, τις μείωσε στις 45 και τώρα έχει
αφήσει 32. Η μεγάλη λίστα χειρουργείων,
που οφείλεται και στην έλλειψη αναισθησιο-
λόγων αλλά και στο γεγονός ότι έμειναν πίσω
εκατοντάδες χειρουργεία λόγω πανδημίας,
διαφέρει από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και
από ειδικότητα σε ειδικότητα. Για παράδειγ-
μα, το «Γ. Γεννηματάς» έχει μια καλή ροή στα
χειρουργικά αλλά αναμονή στα οφθαλμολο-
γικά. Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα
Γκάγκα μιλώντας στα «Παραπολιτικά» άφησε
ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψουν οι
ανεμβολίαστοι υγειονομικοί νωρίτερα πίσω
στα πόστα τους, ακολουθώντας το παράδειγ-
μα άλλων κρατών που ήδη το έχουν κάνει,
εκτιμώντας και τα επιδημιολογικά δεδομένα
που έχουν αλλάξει.

Κατερίνα Παπακωστοπούλου

Α
ναστάτωση προκλήθηκε στο
νηπιαγωγείο στο Βασιλούδι
του Δήμου Λαγκαδά, καθώς
εντοπίστηκαν για δεύτερη

φορά φίδια (οχιές) σε χώρους του σχο-
λείου, με αποτέλεσμα αυτό να αναστεί-
λει τη λειτουργία του.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που εντοπί-
στηκαν οχιές στο ίδιο σημείο. Με το
άνοιγμα των σχολείων εντοπίστηκαν
τρεις οχιές, δύο από τις οποίες ήταν νε-
κρές. Τότε έγιναν οι απαραίτητες ενέρ-
γειες για να μην υπάρξει ζήτημα, ενώ
απομακρύνθηκαν με τη συνδρομή της
Πυροσβεστικής. Μάλιστα, εκλήθη και
ειδικό συνεργείο απολύμανσης στον
χώρο.

Ωστόσο, στο τέλος της προηγούμενης
εβδομάδας βρέθηκαν και άλλα φίδια
στο ίδιο σημείο. Το νηπιαγωγείο ανέ-
στειλε τη λειτουργία του, ενώ υπάρχουν
ακόμη και σκέψεις μεταφοράς του σε
άλλο κτίριο. Οι γονείς πανικοβλήθηκαν
ζητώντας να μεταφερθούν τα παιδιά
τους σε σχολεία γειτονικών περιοχών,
όπως του Αγίου Βασιλείου.

Μπήκαν απωθητικά και παγίδες
Ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αντι-
δήμαρχος Λαγκαδά Αλέξανδρος Πα-
τσιαλάς τόνισε ότι ο δήμος έλαβε όλα τα
απαραίτητα μέτρα. «Απομακρύναμε τα
έπιπλα και τα αντικείμενα του νηπιαγω-
γείου για να καθαριστεί ο χώρος, ενώ
υπάρχει η σκέψη για να μεταφερθεί η
μονάδα σε άλλο κτίριο», δήλωσε, ενώ

πρόσθεσε πως δυστυχώς το χωριό βρί-
σκεται σε παραλίμνια περιοχή και είναι
μέχρι ενός σημείου αναμενόμενη η
ύπαρξη της πανίδας. «Όμως, ο δήμος
δεν θα αφήσει στην τύχη τους τα παι-
διά», πρόσθεσε.

Το σχολείο είναι σε αναστολή λει-
τουργίας από τη Δευτέρα. Σύμφωνα με
τον κ. Πατσιαλά, έγιναν όλες οι εργα-
σίες που χρειάζονταν για τον καθαρι-
σμό του χώρου και τοποθετήθηκαν
απωθητικά και παγίδες. Ο αντιδήμαρ-
χος εκτιμά ότι μπορεί να φωλιάζουν στα
κεραμίδια.

Το χωριό Βασιλούδι βρίσκεται σε πα-
ραλίμνια περιοχή, κοντά στη λίμνη Κο-
ρώνεια. Παρά τα προβλήματα λειψυ-
δρίας, παραμένει πλούσια η πανίδα
στην περιοχή, με αποτέλεσμα να υπάρ-
χει αφθονία τροφής που ελκύουν τα ερ-
πετά. Οι πέριξ της λίμνης Κορώνειας
περιοχές έχουν επανειλημμένως κα-
ταγγείλει την ύπαρξη φιδιών ακόμη και
μέσα σε οικισμούς, όπως επισημαίνουν
οι δημοτικές αρχές. 

Λαγκαδάς: Φωλιά 
με οχιές βρέθηκε 
σε νηπιαγωγείο... 

Απομακρύνθηκαν με 
τη συνδρομή της Πυροσβεστικής,
ενώ έγινε και απολύμανση 
του χώρου 
- Ανεστάλη η λειτουργία του, 
ενώ υπάρχει σκέψη ακόμη και 
να μεταφερθεί σε άλλο κτίριο

Άγρια συμπλοκή
διευθυντή και μαθητή
σε ΕΠΑΛ του Αιγάλεω

Τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου θα δι-
καστεί τελικά στο αυτόφωρο ο διευ-
θυντής του ΕΠΑΛ στο Αιγάλεω, ο
οποίος συνεπλάκη με έναν 16χρονο
μαθητή το πρωί της Τρίτης (4/10),
επιχειρώντας να αποτρέψει κατάλη-
ψη της σχολικής μονάδας αλλά και
να πάρει πίσω το κινητό του τηλέφω-
νο. Μέχρι τότε -όπως αναμενόταν-
αφέθηκε ελεύθερος από τις Αρχές,
ενώ ο ανήλικος ζήτησε και πήρε
προθεσμία για να απολογηθεί ενώ-
πιον του ανακριτή την Παρασκευή
(7/10) για τις κατηγορίες της ληστρι-
κής κλοπής και της πρόκλησης σω-
ματικών βλαβών.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει
μεγάλη αναστάτωση στη σχολική
κοινότητα, ενώ είναι χαρακτηριστικό
ότι χθες οι καθηγητές του ΕΠΑΛ στο
Αιγάλεω έκαναν αποχή από τα μαθή-
ματα σε ένδειξη συμπαράστασης. «Η
στάση μας δεν γίνεται για να εκτονω-
θεί η κατάσταση αλλά για να διαμαρ-
τυρηθούμε ως συνάδελφοι, γιατί θε-
ωρούμε ότι είναι άδικη η κράτηση
του συναδέλφου μας. Θεωρούμε ότι
είμαστε απροστάτευτοι από επεισό-
δια που έρχονται από την κοινωνία, η
οποία υποφέρει από διάφορα προ-
βλήματα και τα φέρνει μέσα στο σχο-
λείο», δήλωσε η γραμματέας της ΕΛ-
ΜΕ Δήμητρα Οικονόμου.

Να θυμίσουμε ότι όλα ξεκίνησαν
όταν ο διευθυντής του σχολείου επι-
χείρησε να κλειδώσει την πόρτα για
να αποτρέψει κατάληψη, με τον
16χρονο να του αρπάζει το κινητό τη-
λέφωνο. Ο εκπαιδευτικός φέρεται να
τον κυνήγησε και να τον άρπαξε με
κεφαλοκλείδωμα, με τον ανήλικο να
απαντάει με γροθιές, μία εκ των
οποίων κατέληξε σε τζαμαρία, με
αποτέλεσμα να χρειαστούν ράμματα.

Παπ. 
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Κάθειρξη 19 ετών επέβαλε το Μει-
κτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονί-
κης σε 40χρονο Γεωργιανό ο οποίος
προσπάθησε να βιάσει τη γυναίκα του
και στη συνέχεια να τη σκοτώσει με
αλλεπάλληλες μαχαιριές τον περσινό
Δεκέμβριο. Τη γυναικοκτονία απέ-
τρεψαν αστυνομικοί που είχαν κληθεί
από το θύμα όταν αρχικά πρόλαβε να κρυφτεί στην τουαλέ-
τα. Έσπασαν την πόρτα και βρήκαν τον 40χρονο πάνω στο
σώμα της 39χρονης να τη μαχαιρώνει. 

Συγκλονιστική ήταν η κατάθεσή της στο Κακουργιοδι-
κείο. Περιέγραψε λεπτό προς λεπτό το μαρτύριό της, τα
εφιαλτικά λεπτά που έζησε στο διαμέρισμά τους στο κέν-
τρο της πόλης το πρωί της 18ης Δεκεμβρίου 2021. «Ήθελε
να με σκοτώσει. Το έλεγε ότι δεν θα φύγω από το σπίτι.
Πρώτα προσπάθησε να με βιάσει και όταν τον έσπρωξα,

άρχισε να με μαχαιρώνει στον λαιμό.
Έτρεξα στο μπάνιο. Κρατούσα την
πόρτα για να μπει, την έσπρωχνε και
τα κατάφερε. Αλλά είχα πάρει την
αστυνομία. Δεν θα ζούσα. Ήμουν τυ-
χερή», κατέθεσε. 

Οι δύο αστυνομικοί που εισέβαλαν
στο διαμέρισμα μετέφεραν ότι μπή-

καν επειδή άκουσαν τη γυναίκα να ουρλιάζει. Τον βρήκαν
να τη μαχαιρώνει και προσπάθησε να τραυματίσει και τον
έναν αστυνομικό. Στην απολογία του ο 40χρονος ισχυρί-
στηκε ότι δεν προσπάθησε να τη βιάσει, ούτε ήθελε να τη
σκοτώσει. « Έλεγε ότι πήρε την αστυνομία και ότι θα με
έβαζε στη φυλακή. Δεν ήθελα να μπω στη φυλακή. Το μα-
χαίρι δεν έκοβε. Το ήξερα», είπε. 

Το δικαστήριο τον καταδίκασε για όλα τα αδικήματα χω-
ρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τέμπη: Στο μνημείο 
για τα «αετόπουλα» 
ο Σαουλίδης   

Στο μνημείο για τα αδικοχαμένα
«αετόπουλα», τους οπαδούς του
ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στα
Τέμπη, βρέθηκε τη Δευτέρα ο Αν-
τώνης Σαουλίδης. Το μέλος του Πο-
λιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ και γνωστός οπαδός του
ΠΑΟΚ σταμάτησε στο μνημείο και
άφησε ένα λουλούδι. «Κάθε χρόνο
τέτοια μέρα, έρχεται ο ίδιος κόμπος
στο στομάχι. Για πάντα δίπλα μας»,
έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρ-
τησή του στο Facebook. 

Την έκθεση της ΝΔ 
επισκέφθηκε
ο δήμαρχος 

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κων-
σταντίνος Ζέρβας επισκέφθηκε στην
επέτειο των 48 χρόνων από την ίδρυση
της ΝΔ τη φωτογραφική έκθεση με πά-
νω από 350 φωτογραφίες, αποκόμματα
εφημερίδων αλλά και virtual reality με
ομιλίες παλιότερων ετών στην πόλη.
Την ξενάγηση στον δήμαρχο έκανε ο
πρόεδρος της Διοικούσας, Ζήσης Ιωα-
κείμοβιτς. 

Το σενάριο για δήμο
και Ζαγοράκη

Το τελευταίο χρονικό διάστημα
ακούστηκε το ενδεχόμενο να κα-
τέβει υποψήφιος δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης ο Θοδωρής Ζαγορά-
κης. Το σενάριο έπαιξε πολύ, αλ-
λά δεν έκανε γκελ ούτε στον κό-
σμο της ΝΔ ούτε στου ΠΑΟΚ. Ο
ίδιος φέρεται να αποκλείει στο
στενό του επιτελείο οποιοδήποτε
τέτοιο ενδεχόμενο. Μάλιστα, το
όνομά του ακούστηκε και σε
αθλητικό ραδιόφωνο της Θεσσα-
λονίκης, με τον ίδιο να φέρεται να
λέει σε συνομιλητές του όταν το
άκουσε πως «δεν υπάρχει περί-
πτωση». 

Μπορεί να καθυστέρησε λίγο αλλά τελικά θα γί-
νει… Ο λόγος για την ενημέρωση των πολιτικών συν-
τακτών της Θεσσαλονίκης από τον κυβερνητικό εκ-
πρόσωπο. Βλέπετε, λίγο η ΔΕΘ, λίγο τα ταξίδια του

πρωθυπουργού στο εξωτερικό, πήγαν το πρόγραμμα
πίσω. Ωστόσο το ραντεβού δόθηκε για αυτή την Πα-
ρασκευή το πρωί στο συνεδριακό κέντρο «Νικόλαος
Γερμανός».

Έρχεται ξανά για το briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Περαστικά στον υπουργό
για τον τραυματισμό

Περαστικά στον υπουργό Ψηφιακής Μεταρρύθμι-
σης ευχήθηκαν από το βήμα του 4ου Balkan Forum
οι συμμετέχοντες. Βλέπετε, ο Κυριάκος Πιερρακά-
κης ήταν ένας εκ των ομιλητών, ωστόσο, το προηγού-
μενο βράδυ, ευρισκόμενους στη Νάξο, στραβοπάτη-
σε και οι ακτινογραφίες έδειξαν κάταγμα έξω σφυ-
ρού. Με νάρθηκα, λοιπόν, παραπέμφθηκε για περαι-
τέρω εξετάσεις.

Το γλυπτό που κέντρισε
το ενδιαφέρον του Βορίδη

Ένα γλυπτό-μινιατούρα του Κωστή Γεωργίου που
κοσμεί το γραφείο του Κωνσταντίνου Ζέρβα κέντρισε
αμέσως το ενδιαφέρον του Μάκη Βορίδη. Ο υπουρ-
γός Εσωτερικών είπε
στον δήμαρχο πως επι-
θυμία του είναι το συγ-
κεκριμένο γλυπτό να
τοποθετηθεί έξω από
το υπουργείο, ωστόσο,
δεν υπάρχουν πόροι
στο Δημόσιο για την
αγορά έργων τέχνης. «Με χορηγία πήραμε εμείς το
Meteoron», είπε ο κ. Ζέρβας δείχνοντας από το πα-
ράθυρο στον κ. Βορίδη το κόκκινο γλυπτό που έχει
στηθεί απέναντι από το δημαρχείο. 

Από αναβολή σε αναβολή
πάει ο ανασχηματισμός

Από αναβολή σε αναβολή πάει ο ανασχηματισμός
του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας
φαίνεται πως δεν έχει καταλήξει ακόμη στα νέα πρό-
σωπα, για αυτό παρατηρείται η καθυστέρηση. Οι πλη-
ροφορίες αναφέρουν πως μεγάλο εμπόδιο αποτελεί
το ποιος θα αναλάβει την αντιδημαρχία Οικονομικών.
Κάποιοι δεν αποδέχτηκαν την πρόταση, ενώ πλέον
γίνεται νέος κύκλος συζητήσεων με ορισμένους από
τους υπάρχοντες αντιδημάρχους. 

Νέα μήνυση για 
τις κάμερες ξενοδοχείου

Νεαρή κατέθεσε μήνυση σε βάρος του ιδιοκτήτη
του ξενοδοχείου της Χαλκιδικής, όπου βρέθηκε
από ζευγάρι κρυφή κάμερα. Η κοπέλα προσέφυγε
στην αστυνομία όταν πληροφορήθηκε ότι και η ίδια
απεικονίζεται στο υλικό που καταγράφηκε στο δω-
μάτιο του ξενοδοχείου. Η κοπέλα εργαζόταν σε κα-
φετέρια ιδιοκτησίας του ίδιου προσώπου και έμεινε
στο ξενοδοχείο δεχόμενη την προσφορά του ιδιο-
κτήτη. Ήδη το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας εξε-
τάζει τα όσα συνέβαιναν στο ξενοδοχείο, όπου ένας
26χρονος και η 25χρονη φίλη του, επίσης εργαζό-
μενη στην ίδια καφετέρια, διαπίστωσαν ότι με ειδι-
κή συσκευή καταγράφονταν μέσα στο δωμάτιο. Η
συσκευή εξετάζεται από τα εγκληματολογικά εργα-
στήρια της ΕΛΑΣ, ενώ κατασχέθηκαν από το ξενο-
δοχείο ακόμη τρεις κάμερες. 

Κάθειρξη 19 ετών σε 40χρονο που πήγε 
να βιάσει και να σκοτώσει τη γυναίκα του 



Στην αντεπίθεση πέρασε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, όταν στη συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου δέχθηκε κριτική από την αντιπολίτευση για τα έργα στην πλατεία Εξαρ-
χείων και τις καθυστερήσεις των εργασιών στον λόφο Στρέφη. Ο δήμαρχος ξεκαθάρισε πως «οι
διαφωνίες είναι θεμιτές και αναγκαίες σε μια δημοκρατία», ζήτησε όμως από όλες τις παρατά-
ξεις «να καταδικάσουμε τη βία και την απειλή της βίας. Όχι μόνο στον Στρέφη, στα Εξάρχεια στον
σταθμό του μετρό, αλλά και στην Κύπρου και Πατησίων και όπου αλλού. Να συμφωνήσουμε όλοι
ότι καταδικάζουμε τη βία, τους εκφοβισμούς, τους τραμπουκισμούς, το μπούλινγκ». Μάλιστα,
εξήγησε την αντίδρασή του τονίζοντας πως «φτάσαμε στο σημείο να διαβάσουμε στο διαδίκτυο
ότι στα δέντρα του λόφου Στρέφη εφαρμόζεται η τεχνική του “tree-spiking”, δηλαδή η παγίδευσή
τους με καρφιά. Κάτι που συνιστά επικίνδυνη παγίδα για όσους εργάζονται για την ανάπλαση του
λόφου…». Όσον αφορά την ουσία της κριτικής, ο κ. Μπακογιάννης αποδέχθηκε τις καθυστερή-
σεις των έργων στον λόφο Στρέφη, ωστόσο, κάλεσε την αντιπολίτευση να συμφωνήσει ότι είναι
ένα έργο αναγκαίο και για αυτό να το στηρίξει. 

Έφτασαν σε συλλήψεις 
Στα άκρα έφτασε η σύγκρουση του δημάρχου Ιά-

σμου Οντέρ Μουμίν, των συνδικαλιστών της ΠΟΕ-
ΟΤΑ και του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ρο-
δόπης, καθώς συνελήφθησαν ύστερα από μηνύσεις
που υποβλήθηκαν και από τις δύο πλευρές! Σύμφω-
να με το ρεπορτάζ τοπικών Mέσων, αιτία του επεισο-
δίου αποτέλεσε η επίσκεψη κλιμακίου συνδικαλι-
στών, προκειμένου να ενημερώσουν τους δημοτι-
κούς υπαλλήλους και να καταθέσουν αίτημα σύγ-
κλησης γενικής συνέλευσης. Ο δήμαρχος προσπά-
θησε να εμποδίσει να γίνει η συνάντηση σε ώρα ερ-
γασίας, με αποτέλεσμα να προκληθεί επεισόδιο με-
ταξύ των δύο πλευρών και να οδηγηθούν στο αστυ-
νομικό τμήμα, όπου μετά την υποβολή μηνύσεων
εκατέρωθεν ακολούθησαν συλλήψεις. Πάντως, οι
συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι έπειτα από εν-
τολή της εισαγγελέως, ωστόσο το κλίμα ανάμεσά
τους παραμένει εκρηκτικό.

Δεν κάνει έφεση ο Δήμος Αιγάλεω
Άλλος ένας δήμος, αυτός του Αιγάλεω, πήρε από-

φαση να μην ασκήσει έφεση σε πρωτόδικη απόφαση
που μετατρέπει τη σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου
εργαζομένων σε αορίστου. Συγκεκριμένα, το δημοτι-
κό συμβούλιο, μετά τις παρεμβάσεις του Συλλόγου
Εργαζομένων, αποφάσισε ομόφωνα να συνηγορήσει
στη μονιμοποίηση των εργαζομένων παρά το γεγονός
ότι το υπουργείο Εσωτερικών έχει καταστήσει σαφές
πως ο αριθμός των εργαζομένων που θα μονιμοποι-
ηθούν θα προσμετρηθεί ως νέες προσλήψεις και κατά
συνέπεια ο δήμος δεν θα έχει δικαίωμα για άλλες.
Προφανώς και ο δήμαρχος Γιάννης Γκίκας επέλεξε να
διατηρήσει το έμπειρο προσωπικό που έχει αποδε-
δειγμένα προσφέρει σε δύσκολες εποχές παρά να πε-
ριμένει πότε θα γίνουν νέες προσλήψεις. 

!
Ανάβει τα τζάκια 

Στην πιο δύσκολη ενεργειακά χρονιά, με τον χειμώνα να εί-
ναι μπροστά μας, ο Δήμος Γλυφάδας με πρωτοβουλία του δη-
μάρχου Γιώργου Παπανικολάου προχωρά στη δωρεάν διανο-
μή ξυλείας σε δημότες και κατοίκους της Γλυφάδας. Όπως
επισημαίνει ο κ. Παπανικολάου: «Για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά συγκεντρώνουμε τα δέντρα και κλαδιά που μαζεύουμε
από τους δρόμους και τα πεζοδρόμια της Γλυφάδας, τα τεμα-
χίζουμε και τα διανέμουμε δωρεάν ως ξυλεία στους δημότες
και κατοίκους της πόλης μας, για να ζεστάνουν τα σπίτια
τους». Σημειώνεται πως έχει ξεκινήσει η δεύτερη φάση αιτή-
σεων, ωστόσο γίνεται σαφές πως οι αιτήσεις αυτές θα αρχί-
σουν να ικανοποιούνται, αφού πρώτα καλυφθούν οι δικαιού-
χοι της πρώτης φάσης από την περσινή χρονιά.
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Κ. Μπακογιάννης: «Οι διαφωνίες 
είναι θεμιτές, οι απειλές όχι»

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα νό-
τια της Αθήνας, φαίνεται να ναυαγούν
οι φιλόδοξες «γαλάζιες» προσπάθει-

ες συνένωσης; Από την περασμένη
άνοιξη παρατηρούνταν μια κινητικότητα στην προ-
σπάθεια να συνενωθούν οι δύο «γαλάζιες» παρατά-
ξεις, προκειμένου να έχουν μεγαλύτερη τύχη να
«χτυπήσουν» τον «πασοκογενή» δήμαρχο, ωστόσο,
φαίνεται ότι δεν είχαν ευτυχή κατάληξη. Ρόλο
έχουν παίξει ο τρίτος «γαλάζιος πόλος» που εξακο-
λουθεί να στηρίζει τον δήμαρχο αλλά και οι αξεπέ-
ραστες φιλοδοξίες για την ηγεσία… 

Μειώθηκε το πρόστιμο
Όλο και πιο αποτελεσματική γίνεται η συνερ-

γασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
στην προσπάθεια να κλείσουν οι Χώροι Ανεξέ-
λεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) που
λειτουργούν στη χώρα και κατά συνέπεια να
περιοριστεί και το πρόστιμο που πληρώνει κά-
θε χρόνο η χώρα μας για τη λειτουργία τους.
Σημαντικό ρόλο σε αυτήν τη συνεργασία φαί-
νεται να έχει παίξει ο πρώην δήμαρχος Μελισ-
σίων Μανώλης Γραφάκος, από τη στιγμή που
τοποθετήθηκε στη θέση του γενικού γραμμα-
τέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Σύμ-
φωνα με τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη
δημοσιότητα, οι ΧΑΔΑ μειώθηκαν από 65 το
2019 σε 33 σήμερα, ενώ το ετήσιο πρόστιμο
που εξακολουθεί να καταβάλλει η χώρα μας
στις ευρωπαϊκές Aρχές μειώθηκε κατά
2.560.000 ευρώ. Όπως κάνει σαφές ο κ. Γρα-
φάκος, «αφήνουμε πίσω μας τα ντροπιαστικά
πρόστιμα και πηγαίνουμε στη νέα εποχή».
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Α
πό τα μέσα Οκτωβρίου
1.100 υπάλληλοι της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων θα ξεκινή-

σουν το κυνήγι της είσπραξης των
ληξιπρόθεσμων οφειλών με το Ei-
spraxis, ένα από τα «υπερόπλα» της
ελεγκτικής υπηρεσίας. Η αυτοματο-
ποιημένη ενεργοποίηση της διαδι-
κασίας ηλεκτρονικής αποστολής κα-
τασχετηρίου σε όλες τις τράπεζες για
τη δέσμευση και την κατάσχεση πο-
σού οφειλής του Eispraxis βάζει στο
στόχαστρο τα 4,2 εκατομμύρια οφει-
λέτες, τα χρέη των οποίων ξεπερνούν
τα 112 δισ. ευρώ.

Το ηλεκτρονικό σύστημα που έχει
ανακοινωθεί από τον χειμώνα του
2021 ξεκίνησε να λειτουργεί πιλοτικά
ήδη από τον Σεπτέμβριο σε ορισμένες
περιοχές και εντός των επόμενων
ημερών αναμένεται να καταστεί πλή-
ρως λειτουργικό μόλις ολοκληρωθεί η
εκπαίδευση των ελεγκτών και βοηθών
ελεγκτών από την ΑΑΔΕ.

Πώς λειτουργεί
Το νέο πληροφοριακό σύστημα Eis-

praxis θα ελέγχει το οικονομικό προφίλ
κάθε οφειλέτη και θα επιτρέπει την αυ-
τόματη είσπραξη των χρεών και την
άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρω-
ση, ο ελεγκτικός μηχανισμός θα έχει
τη δυνατότητα να αντλεί στοιχεία για
κάθε οφειλέτη από όλα τα πληροφο-
ριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, το Taxis,
το Taxisnet, το Icisnet, το Elenxis, κα-
θώς και από τρίτους (κτηματολόγιο,
ΓΕΜΗ), ακόμη όμως και από τις φορο-
λογικές διοικήσεις των κρατών-με-
λών της ΕΕ.

Σημειώνεται πως για κάθε οφειλή
θα υπάρχει ξεχωριστός ηλεκτρονικός
φάκελος, ο οποίος θα ενημερώνεται
σε πραγματικό χρόνο και παράλληλα
θα εποπτεύονται όλοι όσοι εμπλέκον-
ται σε κάθε υπόθεση οφειλής, όπως
συνυπόχρεοι, εγγυητές και νόμιμοι
εκπρόσωποι. Ο οφειλέτης θα ειδοποι-
είται με ηλεκτρονικά μηνύματα για την
τακτοποίηση της εκκρεμότητας αυτο-
ματοποιημένα κάθε φορά που λήγει
κάποια προθεσμία πληρωμής φόρου
και εάν δεν υπάρξει κάποια κίνηση
από τον υπόχρεο μέσα σε συγκεκρι-
μένο χρονικό διάστημα, τότε το σύ-
στημα θα ενεργοποιεί τη διαδικασία
ηλεκτρονικής αποστολής κατασχετη-
ρίου σε όλες τις τράπεζες για τη δέ-
σμευση και την κατάσχεση του ποσού
της οφειλής από τα υπόλοιπα των τρα-
πεζικών λογαριασμών του οφειλέτη,
ώστε το Δημόσιο να μη χάνει καθόλου
χρόνο στη διεκδίκηση των οφειλών.

Ποια εργαλεία ενεργοποιούνται
Με πρόσφατη απόφαση του υπουρ-

γού Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι
ήδη διαθέσιμες στην ΑΑΔΕ οι εξής
διαδικτυακές υπηρεσίες, που επιτρέ-
πουν τον εντοπισμό αναγκαίων στοι-
χείων οικογενειακής κατάστασης και
εργασιακής κατάστασης, δεδομένων
για το προφίλ επιχειρήσεων και των
διοικητικών τους συμβουλίων:

• «Πιστοποιητικά Δημοτολογικής
Αστικής Κατάστασης» του πληροφορια-
κού συστήματος «Μητρώο Πολιτών».

• «Λήψη ληξιαρχικών πράξεων» του
πληροφοριακού συστήματος «Μη-
τρώο Πολιτών».

• «Στοιχεία για κατάσταση απασχό-
λησης» του πληροφοριακού συστήμα-
τος ΕΡΓΑΝΗ που διαχειρίζεται το
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.

•  «Τρέχουσα εργασιακή κατάστα-
ση» από το πληροφοριακό σύστημα

ΕΡΓΑΝΗ που διαχειρίζεται το υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων με τη μέθοδο αναζήτησης βάσει
ΑΦΜ του εργαζομένου.

• «Βασικές πληροφορίες από Μη-
τρώο ΓΕΜΗ» από το πληροφοριακό
σύστημα ΓΕΜΗ.

• «Στοιχεία Διοικητικού Συμβουλί-
ου Επιχείρησης» από το πληροφορια-
κό σύστημα ΓΕΜΗ με τη μέθοδο «Μέ-
λη του ΔΣ ενός Νομικού Προσώπου».

• Αναζήτηση στοιχείων σύστασης
εταιρειών.

Άνοιξε χθες, Τετάρτη 5/10, η πλατφόρμα για αιτή-
σεις νομιμοποίησης αυθαιρέτων σε δασικές εκτά-
σεις με παράβολο 250 ευρώ και καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής αιτημάτων την 31η Δεκεμβρίου
2022. Συγκεκριμένα, ξεκίνησε η λειτουργία της ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας υποβολής αίτησης υπαγω-
γής στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του κεφαλαίου ΣΤ’ Οικι-
στικές Πυκνώσεις του Ν.4685/2020 (άρθρα 50-55),
η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία του υπουργεί-

ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον φορέα Ελ-
ληνικό Κτηματολόγιο. 

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, οι κάτοχοι κτι-
ρίων οικιστικής χρήσης σε εκτάσεις δασικού χαρακτή-
ρα, που εμφανίζουν λειτουργική ενότητα, έχουν τη δυ-
νατότητα να υπαχθούν στις ρυθμίσεις των οικιστικών
πυκνώσεων και να τακτοποιήσουν τις δομημένες επι-
φάνειες ιδιοκτησίας τους για 30 χρόνια. Κατόπιν της
υποβολής αίτησης υπαγωγής στις παραπάνω ρυθμί-

σεις, η οποία, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, συ-
νοδεύεται από παράβολο των 250 ευρώ, «παγώνουν»
οι διοικητικές πράξεις προστίμων και κατεδαφίσεων.
Η λειτουργία και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων
στην πλατφόρμα, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολο-
γητικά αναφέρονται στην ΚΥΑ
ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/68161/3775/21 (Β’ 3253) με τίτλο «Όροι και
προδιαγραφές λειτουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας
της παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 4685/2020».

Εκπαιδεύτηκαν 
1.100 υπάλληλοι 
της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων 
και πιάνουν δουλειά 
από τα μέσα Οκτωβρίου

Άνοιξε η πλατφόρμα για νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε δασικές εκτάσεις

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Εφορία: Μπαράζ αυτόματων
κατασχέσεων μέσω Eispraxis



Σ
υγκράτηση τιμών μόνο σε
50 βασικά προϊόντα που εί-
ναι απαραίτητα για τη δια-
βίωση των νοικοκυριών

υποσχέθηκαν οι εκπρόσωποι των
σουπερμάρκετ στη συνάντηση που
είχαν με τον υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, ενώ
σύμφωνα με δηλώσεις του τελευταί-
ου δεν τίθεται θέμα αλλαγής του
ωραρίου λειτουργίας των καταστη-
μάτων για να περιοριστεί η χρήση της
ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι εκπρόσωποι των σουπερμάρκετ,
του ΣΕΛΠΕ και της ΕΣΕΕ μετέφεραν
προς τον υπουργό τη θέση ότι δεν
μπορούν να συγκρατήσουν τις τιμές,
από τη στιγμή που καλπάζει το ενερ-
γειακό κόστος, το οποίο συμπιέζει
επικίνδυνα το περιθώριο κέρδους
των επιχειρήσεων, αλλά δεσμεύτη-
καν ότι έως το τέλος Οκτωβρίου θα
παρουσιάσουν αναλυτικό σχέδιο για
τη συγκράτηση των αυξήσεων σε 50
βασικά προϊόντα. Έτσι, έως το τέλος
του μήνα θα περάσει πρώτα το νέο
κύμα των αυξήσεων και στη συνέχεια
θα… επιδιωχθεί από τις αλυσίδες να
συγκρατηθούν οι τιμές. 

Σε δηλώσεις του, ο κ. Άδωνις Γε-

ωργιάδης ανέφερε ότι μετά τη συμ-
φωνία επίκειται την ερχόμενη εβδο-
μάδα συνάντηση και με τους εκπρο-
σώπους της βιομηχανίας, ώστε να
συγκρατηθούν και εκεί οι αυξήσεις
τιμών. Σημειώνεται ότι το «καλάθι»
των 50 προϊόντων θα προέρχεται από
20 βασικές κατηγορίες αγαθών, τα
οποία θα είναι διαφορετικά για κάθε
αλυσίδα. Οι εκπρόσωποι της λιανικής
ξεκαθάρισαν στον υπουργό ότι δεν
είναι στο χέρι τους η συγκράτηση των
τιμών, καθώς οι τιμές χονδρικής αυ-
ξάνονται με τέτοιο ρυθμό που είναι
δύσκολο να μην υπάρξουν αυξήσεις. 

«Πιστεύω ότι όλοι έχουν καταλάβει
το μέγεθος της αναγκαιότητας τα βα-
σικά για τη διαβίωση των Ελλήνων
προϊόντα να κρατηθούν στο μέγιστο
δυνατό χαμηλότερο επίπεδο», ανέ-
φερε ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος ξεκα-
θάρισε ότι δεν πρόκειται για «συμ-
φωνία κυρίων», καθώς η κάθε αλυσί-
δα θα κάνει τη δική της πολιτική, χω-

ρίς να παραβιάζεται το δίκαιο του αν-
ταγωνισμού. Επιπλέον, διαβεβαίωσε
ότι δεν τίθεται ζήτημα επάρκειας τρο-
φίμων στην αγορά, αλλά ούτε και
πρόβλημα στην ομαλή τροφοδοσία
της αγοράς, ενώ σημείωσε ότι οι
έλεγχοι της αισχροκέρδειας από τη
ΔΙΜΕΑ θα είναι συνεχείς.

Πριν από τη συνάντηση, ο υπουρ-
γός είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει
θέμα μείωσης του ωραρίου λειτουρ-
γίας των εμπορικών καταστημάτων,
μετά την απόφαση του Εμπορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης να ανακοι-
νώσει μειωμένο ωράριο. «Κάτι τέτοιο
δεν είναι στην πρόθεση της κυβερνή-
σεως και δεν συζητείται ένα τέτοιο
ενδεχόμενο το οποίο εάν εφαρμοζό-
ταν θα είχε πολύ δυσμενείς συνέπει-
ες και στην αγορά εργασίας αλλά και
στον τζίρο των καταστημάτων».

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Η Amazon μετατρέπει
τη Νάξο σε σύγχρονο
«τεχνολογικό θαύμα»

Ένα σύγχρονο «τεχνολογικό θαύμα»
προωθεί στη Νάξο ο αμερικανικός κο-
λοσσός της Amazon, υλοποιώντας ένα
ευρύ πρόγραμμα ψηφιακού μετασχη-
ματισμού, το οποίο θα μετατρέψει το
νησί σε «έξυπνο». Το πρόγραμμα 
Smart Island, που αποτελεί προϊόν συ-
νεργασίας της Amazon Web Services
και περισσότερων από 20 ελληνικών
και πολυεθνικών εταιρειών, παρουσιά-
στηκε στο νησί. Στο πλαίσιο του Smart
Island θα αναπτυχθούν λύσεις για την
έξυπνη κινητικότητα, την πρωτοβάθμια
υγεία και τη μεταφορά αγαθών, ενώ με-
ταξύ των εν λόγω λύσεων περιλαμβά-
νονται η ψηφιακή καταγραφή αφίξε-
ων-αναχωρήσεων επιβατικών πλοίων
και η μεταφορά βιολογικού και φαρμα-
κευτικού υλικού με τη χρήση drone.
Συνολικά, η υπάρχουσα υποδομή του
νησιού, όπως είναι η μαρίνα, το δίκτυο
ενέργειας και τα συστήματα διαχείρι-
σης υδάτων, αναβαθμίζεται μέσω λύ-
σεων Internet of Things (IoT) και συ-
στημάτων διαχείρισης έξυπνων υπο-
δομών. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο
γενικός διευθυντής της Amazon Web
Services στην Ευρώπη, Κάμερον
Μπρουκς, «όλα ξεκίνησαν το 2020 όταν
επισκεφτήκαμε την Ελλάδα και υπο-
γράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας
με την ελληνική κυβέρνηση», προσθέ-
τοντας ότι «μας είχε κάνει εντύπωση το
ψηφιακό άλμα που έχει κάνει η χώρα
σας τα τελευταία χρόνια, αλλά και η δί-
ψα για επενδύσεις». Το στέλεχος της
Amazon θεωρεί ιδανικό το περιβάλλον
στην Ελλάδα για τη δημιουργία ψηφια-
κών υποδομών και την εισαγωγή έξυ-
πνων τεχνολογιών. 

Σύμφωνα με τον υπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακά-
κη, «το πρόγραμμα Smart Island απο-
τελεί μια εικόνα από το μέλλον», προ-
σθέτοντας ότι από τα 9 εκατ. ψηφιακές
συναλλαγές το 2018, σήμερα έχουμε
φτάσει στο ένα δισεκατομμύριο! Ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης επεσήμανε ότι «η
κυβέρνηση είχε από την αρχή την υψη-
λή φιλοδοξία να φέρει την Amazon
στην Ελλάδα».
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Τι αποφασίστηκε 
στη συνάντηση Γεωργιάδη 
με τους εκπροσώπους 
των σουπερμάρκετ - Δεν
αλλάζει τίποτα στο ωράριο 

Συμφωνίασυγκράτησης 
τιμών σε 50 προϊόντα! 
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«Ψ
άχνω σπίτι σε σχετικά
καλή τιμή, αλλά δεν βρί-
σκω. Ο ιδιοκτήτης μάς
ζήτησε αύξηση και δεν

μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα». Η πα-
ραπάνω φράση ανήκει σε χιλιάδες νέους
και νέες -ζευγάρια ή μη- που ψάχνουν
εδώ και αρκετό καιρό κάποια οικονομική
λύση για να νοικιάσουν ένα σπίτι. Μπορεί
να ψάχνουν για καιρό, αλλά οι «τσουχτε-
ρές» τιμές στα ενοίκια δεν τους αφήνουν
κανένα περιθώριο. Η αναζήτηση βιώσι-
μης λύσης για κατοικία έχει εξελιχθεί σε
έναν πραγματικό εφιάλτη. Εκτός του αυ-
ξημένου κόστους για ένα διαμέρισμα,
πλέον πολλοί ιδιοκτήτες φτάνουν πλέον
στο σημείο να ζητούν αύξηση για να ανα-
νεώσουν τα συμβόλαια με τους ενοικια-
στές, καθώς η διαθεσιμότητα των ακινή-
των είναι πλέον αρκετά χαμηλή.

«Η πρώτη κουβέντα των ενδιαφερό-
μενων ενοικιαστών όταν επικοινωνούν
μαζί μας είναι: “Ξέρουμε ότι οι τιμές εί-
ναι σε υψηλά επίπεδα, τα διαθέσιμα
ακίνητα είναι λιγοστά και η ζήτηση με-
γάλη, αλλά παρακαλώ πολύ ενημερώ-
στε μας αν υπάρξει μια ευκαιρία”. Εν-
νοώντας αν βρεθεί κάποιο ακίνητο με 2
Υ/Δ, άνω του 1ου ορόφου, κατάλληλο
για οικογένεια με μίσθωμα που να μην
ξεπερνά τα 550€-600€/μήνα όσον
αφορά τον Νομό Αττικής», δήλωσε
στην «Political» ο Θεμιστοκλής Μπά-
κας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Κτη-
ματομεσιτικού Δικτύου E-Real Estates. 

Παραδοσιακά, τόσο ο Σεπτέμβριος
όσο και ο Φεβρουάριος αποτελούν
τους μήνες κατά τη διάρκεια των
οποίων γίνονται οι περισσό-
τερες μετακινήσεις - άν-
θρωποι μετακομίζουν
ή ανανεώνουν τα μι-
σθωτήρια συμβόλαιά
τους. Όπως μας λέει
χαρακτηριστικά ο πρό-
εδρος του Πανελλαδι-
κού Κτηματομεσιτικού Δι-
κτύου, «μέρος των ιδιοκτητών
ακινήτων για να ανανεώσει τη μισθω-
τική σύμβαση στον ίδιο ενοικιαστή ζη-
τεί αύξηση ακόμη και 25%-30%. 

«Δεν έχουν επιλογές και
η μετακόμιση κοστίζει»

Οι ιδιοκτήτες γνωρίζουν ότι επειδή η
εύρεση κατοικίας με προσιτό ενοίκιο
που να συνάδει η κατάσταση του ακινή-
του με το ζητούμενο μίσθωμα αποτελεί
“τζόκερ”, ο ενοικιαστής θα αναγκαστεί
να αποδεχτεί την όποια αύξηση. Διότι

δεν υπάρχουν επιλογές και παράλληλα
μια μετακόμιση έχει μεγάλο κόστος».

«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι
πρόκειται για μεμονωμένα

γεγονότα και δεν αντικα-
τοπτρίζουν το μεγαλύτε-
ρο μέρος της σημερινής
εικόνας που βιώνουν οι
συμπολίτες μας κατά
την ανανέωση των μι-

σθωτηρίων συμβολαίων
τους», τόνισε χαρακτηριστι-

κά ο πρόεδρος του E-Real Esta-
tes. Παράλληλα, επισήμανε πως υπάρ-
χουν ορισμένοι ιδιοκτήτες που δεν
συμμετέχουν στο ράλι των αυξήσεων.
«Πρόκειται κυρίως για ιδιοκτήτες που
μισθώνουν ένα ή και δύο ακίνητα και με
τα χρήματα αυτά είτε σπουδάζουν τα
παιδιά τους είτε πληρώνουν δανειακές
υποχρεώσεις. Το σημαντικότερο για
αυτούς είναι να έχουν διαχρονικά τους
ίδιους ενοικιαστές που καταβάλλουν
κανονικά τις υποχρεώσεις τους, φρον-
τίζουν το ακίνητο και ανάλογα με τα δε-

δομένα συζητούν από κοινού την ενδε-
χόμενη αύξηση σε λογικό πλαίσιο»,
επισήμανε ο κ. Μπάκας.

Σε κέντρο και νότια προάστια
τα περισσότερα λεφτά

Βάσει των στοιχείων που υπάρχουν,
το μεγαλύτερο μέρος των ιδιοκτητών
που ζητούν αυξήσεις είναι άνθρωποι
οι οποίοι έχουν πολλά ακίνητα στην
κατοχή τους και ζητούν αύξηση του
μισθωτηρίου ενιαία και οργανωμένα.
Στο κέντρο της Αθήνας πολλοί ιδιο-
κτήτες ζητούν αύξηση ακόμη και 100
ευρώ. Αντίστοιχα ποσά ζητούν αρκε-
τοί στα νότια και στα βόρεια προάστια,
με αρκετούς ενοικιαστές να έχουν
φτάσει σε αδιέξοδο. Χαμηλότερες εί-
ναι οι τιμές και στα δυτικά προάστια.
Όμως και εκεί οι αυξήσεις που ζητούν
οι ιδιοκτήτες μπορεί να φτάσουν τα 60
ευρώ. «Ο ιδιοκτήτης μάς ζήτησε αύ-
ξηση 90 ευρώ. Του είπαμε ότι δεν
μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και
εκείνος μας απάντησε πως θα πρέπει
να αποχωρήσουμε άμεσα από το δια-
μέρισμα. Καταλαβαίνω ότι πολλοί
μπορεί να δεχτούν μια ενδεχόμενη
αύξηση υπό τον φόβο να μη βρουν
σπίτι να μείνουν άμεσα και οικονομι-
κά», μας είπε ένας οικογενειάρχης.

Τι λέει στην «Political» 
ο πρόεδρος του Πανελλαδικού
Κτηματομεσιτικού Δικτύου 
E-Real Estates Θεμιστοκλής
Μπάκας - Σε ποιες περιοχές
έχουν... ξεφύγει περισσότερο

Ζητούν αύξηση
ενοικίου έως 30%
για ανανεώσεις
συμβολαίων

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ
Βόρεια προάστια 80 ευρώ
Κέντρο της Αθήνας 100 ευρώ
Νότια προάστια 100 ευρώ
Δυτικά προάστια 60 ευρώ

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Σ
υγκράτηση των λιανικών τι-
μών ρεύματος τον Σεπτέμβριο
σε σύγκριση με τον μήνα Αύ-
γουστο δείχνει ο δείκτης τι-

μών ενέργειας για οικιακή χρήση (HE-
PI) που προσδιορίζεται σε μηνιαία βά-
ση από τις Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργει-
ας της Αυστρίας και της Ουγγαρίας, σε
συνεργασία με την εταιρεία VaasaETT. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το νεότερο
δελτίο για τον μήνα Σεπτέμβριο, η τιμή
στην Αθήνα διαμορφώθηκε στα 29,53
λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα αυξη-
μένη έναντι του Αυγούστου κατά μόλις
1,15%. Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για
μέση τελική τιμή καταναλωτή που περι-
λαμβάνει τόσο το ανταγωνιστικό σκέ-
λος του λογαριασμού όσο και το μη αν-
ταγωνιστικό (φόρους, τέλη κλπ). Επί-
σης έχουν υπολογιστεί και οι επιδοτή-
σεις που έχουν δοθεί σε κάθε πρω-
τεύουσα. Σύμφωνα με τα αποτελέσμα-
τα της έρευνας, το οικιακό τιμολόγιο
ρεύματος παρέμεινε χαμηλότερα από
τον μέσο όρο των 27 πρωτευουσών των

κρατών-μελών, ο οποίος ήταν τον Σε-
πτέμβριο 31,59 λεπτά του ευρώ ανά κι-
λοβατώρα. 

Ο ρόλος της επενδυτικής
πολιτικής της κυβέρνησης

Επίσης, για έναν ακόμη μήνα ήταν
μικρότερος από τον μέσο όρο των τι-
μών της κιλοβατώρας σε νοικοκυριά
33 ευρωπαϊκών χωρών που περιλαμ-
βάνονται στο μηνιαίο δελτίο. Ο μέσος
όρος ήταν 34,61 λεπτά του ευρώ ανά
κιλοβατώρα. Η διατήρηση της τιμής
της κιλοβατώρας για τους οικιακούς
καταναλωτές παραμένει σε χαμηλά
ευρωπαϊκά επίπεδα, λόγω της επεν-
δυτικής πολιτικής που ακολουθεί η
ελληνική κυβέρνηση. 

Με βάση την τιμή Σεπτεμβρίου, η
Αθήνα κατατάχθηκε στη 16η θέση ανά-
μεσα στις 33 πρωτεύουσες της έρευ-
νας. Όσον αφορά τα κράτη-μέλη της
ΕΕ, τις τρεις πρώτες θέσεις κατέλαβαν
η Ολλανδία (Άμστερνταμ) με 66,73 λε-
πτά του ευρώ ανά kWh, η Δανία (Κο-

πεγχάγη) με 66,10 λεπτά του ευρώ ανά
kWh και η Γερμανία (Βερολίνο) με
54,86 λεπτά του ευρώ ανά kWh. 

Στη Στοκχόλμη καταγράφηκε η με-
γαλύτερη μηνιαία αύξηση, 47%, με τους
ερευνητές του HEPI να την αποδίδουν
στη μείωση της αιολικής ενέργειας, λό-
γω των καιρικών συνθηκών, αλλά και
στο γεγονός πως πυρηνικές μονάδες
βρίσκονται σε συντήρηση. 

«Τσιμπημένο» το φυσικό αέριο
Σε αντίθεση με τις τιμές του ηλεκτρι-

κού ρεύματος, οι Έλληνες οικιακοί κα-
ταναλωτές του καυσίμου ήρθαν αντιμέ-
τωποι τον Σεπτέμβριο με μεγάλες αυ-
ξήσεις, της τάξης του 29%. 

Έτσι, η Αθήνα βρέθηκε να έχει την τέ-
ταρτη υψηλότερη τιμή ανάμεσα στις 33
πόλεις, με την τιμή της κιλοβατώρας να
ανεβαίνει στα 27,68 λεπτά του ευρώ
(τελική τιμή καταναλωτή). Σύμφωνα με
το HEPI, οι τιμές του αερίου ανέβηκαν
στην Ελλάδα αντανακλώντας το ράλι
του TTF που προκλήθηκε και από τις

ζημιές στους αγωγούς Nord Stream.
Επιπροσθέτως η κυβέρνηση για τον πε-
ρασμένο μήνα δεν είχε ανακοινώσει
επιδότηση της τιμής των νοικοκυριών,
πράγμα που έκανε, όμως, για τον μήνα
Οκτώβριο και επομένως αναμένεται
μείωση του κόστους. 

Σύμφωνα με το δελτίο, οι μεγαλύτε-
ρες αυξήσεις καταγράφηκαν στο Τα-
λίν, 88% σε έναν μήνα, και 36% στη
Βιέννη, ενώ οι τρεις ακριβότερες πό-
λεις είναι το Άμστερνταμ, η Κοπεγχά-
γη και το Ταλίν. Το ύψος των τιμών εί-
ναι διπλάσιο από αυτό της πρωτεύου-
σας της Ελλάδας. 

Ξανά στο τραπέζι των συζητήσεων τίθεται
το ενδεχόμενο για προσωρινό ανώτατο όριο
τιμών στο φυσικό αέριο, αν και χωρίς ιδιαί-
τερες ελπίδες για άμεση απόφαση σε ευρω-
παϊκό επίπεδο. 

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώπιον
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χθες,
έδωσε το έναυσμα για συνέχιση των
σχετικών συζητήσεων που σταμάτησαν άδοξα την
προηγούμενη Παρασκευή στο έκτακτο Συμβούλιο
Υπουργών της ΕΕ και συνεχίζονται με ιδιαίτερη έντα-
ση, ενόψει της Άτυπης Συνόδου Κορυφής της Πρά-

γας αύριο, Παρασκευή 7 Οκτωβρίου. 
«Η καθιέρωση ανώτατου ορίου στο φυσι-

κό αέριο συνολικά είναι μια προσωρινή λύ-
ση, έως ότου αναπτυχθεί ένας νέος δείκτης
τιμών της ΕΕ, που θα διασφαλίζει καλύτερη
λειτουργία της αγοράς και η Επιτροπή έχει
ήδη αρχίσει να εργάζεται για αυτό», είπε
σύμφωνα με το Reuters.

Θετική ήταν η αντίδραση της Αθήνας για
την πρόταση της προέδρου της Κομισιόν σχετικά με το
πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου. Μάλιστα, σε ανάρ-
τησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε
ότι η πρόταση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι ένα βήμα

προς τη σωστή κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή
του στο Twitter ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι «η πρότα-
ση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής @von-
derleyen να εξεταστεί το ανώτατο όριο τιμών στο TTF ως
έκτακτο μέτρο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρί-
σης είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύ-
θυνση». «Η επιστολή της προέδρου της Κομισιόν Ούρσου-
λα φον ντερ Λάιεν προς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου δικαιώνει τις πρωτοβουλίες και την επιμονή του πρω-
θυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να υπάρξει ευρωπαϊκή
απάντηση στην ενεργειακή κρίση», δήλωσε και ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

Μ. ΜΑΣΤ.

Το τιμολόγιο είναι
χαμηλότερο από τον μέσο
όρο της ΕΕ - Τα νοικοκυριά
και τον Σεπτέμβριο
πλήρωσαν τα ίδια ποσά 
με τον Αύγουστο 

Δικαίωση Μητσοτάκη μετά την αναδίπλωση της Φον ντερ Λάιεν για το πλαφόν

Η Ελλάδα από
τις φθηνότερες
τιμές της Ευρώπης
στο ρεύμα…
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Ο
ριστική λύση στο κυκλο-
φοριακό της Αθήνας θα
δοθεί με ένα ολιστικό
πρόγραμμα έργων που θα

τη μεταμορφώσουν σε μια σύγχρονη
και λειτουργική πόλη για τους κατοί-
κους και τους επισκέπτες της.

Στο πρόγραμμα των έργων που
προωθεί το υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών συμπεριλαμβάνονται
μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις,
αναπτυξιακά έργα που θα προσδώ-
σουν προστιθέμενη αξία σε ολόκλη-
ρο τον νομό αλλά και πολλαπλά οφέ-
λη στους κατοίκους του.

Έργα πνοής θεωρούνται οι επεκτά-
σεις της Αττικής Οδού με χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα την επέκταση της
λεωφόρου Κύμης, η οποία θα ξεκινά
από τον ομώνυμο κόμβο της Αττικής
Οδού και θα καταλήγει, έπειτα από
3,8 χλμ., στον κόμβο Καλυφτάκη στην
Εθνική Οδό. Αποσυμφόρηση από τον
μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο θα φέ-
ρει και η επέκταση της Αττικής Οδού
στα νότια του νομού συνδέοντας την
περιφερειακή Υμηττού (με υπόγεια
σήραγγα) με τη λεωφόρο Βουλιαγμέ-
νης, μετατρέποντάς τη σε ελεύθερη
λεωφόρο με ανισόπεδους κόμβους
χωρίς φανάρια. Όπως και η επέκταση
της Αττικής Οδού προς Ραφήνα και
Λαύριο θα ενισχύσει σημαντικά την
ανταγωνιστικότητα των λιμανιών.

Ενίσχυση μέσων 
σταθερής τροχιάς

Η ηγεσία του υπουργείου Υπο-
δομών στοχεύει και στην ενί-
σχυση των μέσων σταθε-
ρής τροχιάς, τα οποία
επεκτείνονται και ενι-
σχύουν το δίκτυό τους,
παρέχοντας σε εκατον-
τάδες χιλιάδες επιβάτες
τη δυνατότητα να μετακι-
νηθούν από το ένα άκρο της
πόλης στο άλλο με ταχύτητα και
ασφάλεια.

Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται
και η παράδοση των τριών νέων
σταθμών του μετρό της γραμμής 3,
γεγονός που θα ανακουφίσει τις πε-
ριοχές του Δήμου Πειραιά και των

όμορων δήμων από τα κυκλοφορια-
κά προβλήματα.

«Κάνουμε αυτό που έπρεπε να
έχει γίνει εδώ και πολλά

χρόνια. Συνδέουμε το λι-
μάνι με το αεροδρόμιο.
Φανταστείτε ότι είμα-
στε μια χώρα που θέ-
λουμε να έχουμε ένα

τουριστικό προϊόν, αλλά
ερχόταν κάποιος τουρί-

στας, προσγειωνόταν στο
“Ελευθέριος Βενιζέλος” και το να

πάει να πάρει το βαπόρι για κάποιο
από τα υπέροχα ελληνικά νησιά ήταν
πολύ δύσκολο», δήλωσε ο υπουργός
Υποδομών Κώστας Καραμανλής σε
τηλεοπτική του συνέντευξη.

Αναφορικά με τη γραμμή 4 και τα

έργα σε Εξάρχεια και Κολωνάκι, τα
εργοτάξια καλλωπίζονται ώστε να μη
δίνεται η αίσθηση εργοταξίου με λα-
μαρίνες, ενώ στην πλατεία Κολωνα-
κίου σε περίπου 15 μέρες αναμένεται
να ολοκληρωθούν ορισμένες από τις
παρεμβάσεις.

Τα μεγάλα έργα υποδομής
που εκσυγχρονίζουν 
την πρωτεύουσα 
- Κώστας Καραμανλής:
«Κάνουμε αυτό που έπρεπε
να έχει γίνει εδώ και 
πολλά χρόνια»

Ξεκινά ο διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου
ύδρευσης της Κέρκυρας, μέσω ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού
146,15 εκατ. ευρώ, μετά και την έγκριση από την αρμό-
δια Διυπουργική Επιτροπή. Το έργο θα ολοκληρωθεί
σε τέσσερα χρόνια, ενώ η προκήρυξη του διαγωνισμού
θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα αντιμετωπιστεί το
υδρευτικό πρόβλημα και θα αποδίδεται επαρκές πόσι-
μο και καλής ποιότητας νερό, καλύπτοντας τις ανάγκες
των κατοίκων. Με την κατασκευή του έργου θα καταρ-
γηθούν 75 γεωτρήσεις που διαθέτουν σήμερα νερό
κακής ποιότητας, θα αξιοποιηθούν μεγάλες ποσότητες

επιφανειακών απορροών που σήμερα
καταλήγουν στη θάλασσα και θα βελ-
τιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων.

«Στα μέσα του καλοκαιριού, όταν εί-
χαμε επισκεφτεί το νησί, δεσμεύτηκα
ότι σε λίγες εβδομάδες θα δινόταν λύ-
ση σε ένα πρόβλημα που ταλανίζει το
νησί δεκαετίες τώρα, το υδροδοτικό. Η
κυβέρνησή μας αποδεικνύει ότι δεν
κάνει εξαγγελίες, αλλά υλοποιεί. Και σήμερα ξεκινάει
ο διαγωνισμός για μια επένδυση που θα φθάσει σχε-
δόν τα 200 εκατ.», σημείωσε ο υπουργός Υποδομών

Κώστας Καραμανλής.
Στο φυσικό αντικείμενο του έργου

περιλαμβάνεται η κατασκευή των
Φραγμάτων Μελισσουδίου, η εκτροπή
Κυπριανάδων και Καλαμιώτισσας με
τα συνοδά τεχνικά έργα, οι εγκαταστά-
σεις Καθαρισμού Νερού Μελισσουδί-
ου και Καλαμιώτισσας, τα εξωτερικά
δίκτυα, καθώς και οι δεξαμενές Χωρο-

επισκόπων, Τρουμπέτας, Στρογγύλης και Νέας Δεξα-
μενής Μελιτειέων, ενώ θα εγκατασταθεί και σύστημα
SCADA για τον έλεγχο και την τηλεδιοίκηση του έργου.

Επιτέλους λύση στο πρόβλημα ύδρευσης της Κέρκυρας με έργα 146,15 εκατ.

Πώς θα αλλάξει η εικόνα της Αθήνας

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου



Η Eurobank είναι η πρώτη συστημική τράπεζα που έλαβε έγκριση
από το υπουργείο Οικονομικών για την εκταμίευση της δεύτερης δό-
σης ύψους 200 εκατ. ευρώ πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας, έχοντας εκπληρώσει τους προαπαιτούμενους στόχους
βάσει της επιχειρησιακής συμφωνίας που έχει υπογραφεί μεταξύ Eu-
robank και Δημοσίου. Ως ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός
για την υλοποίηση του Μηχανισμού Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, η
Eurobank θέτει πόρους και τεχνογνωσία στη διάθεση των πελατών
της, στηρίζει επενδυτικά σχέδια και συμμετέχει ενεργά στη χρηματο-
δότηση μιας βιώσιμης οικονομικής ανάκαμψης στη χώρα.
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Σ
υγκρατημένα αισιόδοξοι
δηλώνουν οι περισσότε-
ροι αναλυτές για τη βρα-
χυπρόθεσμη πορεία του

Ελληνικού Χρηματιστηρίου, θεω-
ρώντας πως η προσπάθεια ανοδι-
κής αντίδρασης μπορεί να συνεχι-
στεί, τουλάχιστον όσο αυτό το επι-
τρέπει το διεθνές χρηματιστηριακό
κλίμα και όσο συνεχίζεται η αποκλι-
μάκωση των αποδόσεων στην αγο-
ρά ομολόγων. Σύμφωνα με τους ίδι-
ους, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η
πρόσφατη υποχώρηση έχει κάνει
πολλές αποτιμήσεις ελκυστικές, σε
συνδυασμό με τα αποτελέσματα
που ανακοινώθηκαν, όμως για να
μακροημερεύσει η ανοδική αντί-
δραση, θέλει περισσότερους συμ-
μετέχοντες τίτλους, από όλο το εύ-
ρος του χρηματιστηριακού ταμπλό,
που θα δώσουν ενδιαφέρον σε πε-

ρισσότερους κλάδους. Τεχνικά, ο
Γενικός Δείκτης θέλει κλεισίματα
υψηλότερα των 847 μονάδων αλλά
και κλεισίματα υψηλότερα της ζώ-
νης 837-873 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60
και 200 ημερών) και να κινηθεί
προς 895, 900, 906-908 και 944 μο-

νάδες. Αντίθετα, όσο δίνει κλεισίμα-
τα χαμηλότερα των 836 (εκθετικός
ΚΜΟ 30 μηνών) και 822 (εκθετικός
ΚΜΟ 200 εβδομάδων), το αρνητικό
σενάριο και η δοκιμασία της ζώνης
στήριξης στις 795-779 μονάδες πα-
ραμένουν στο τραπέζι.

Συνεργασία Playsystems 
και Malware Bytes

Η Play Συστήματα (Playsystems Inte-
grator PTC) ανακοίνωσε την οριστικοποί-
ηση της συμφωνίας συνεργασίας με την
αμερικανική εταιρεία ασφάλειας διαδι-
κτύου Malware Βytes. Με βάση τη συγκε-
κριμένη συμφωνία, η Playsystems θα
συμπεριλάβει το σύνολο των προϊόντων και
υπηρεσιών ασφαλείας διαδικτύου της Mal-
ware Βytes στο χαρτοφυλάκιό της, τα
οποία απευθύνονται σε εταιρείες και οργα-
νισμούς, ενώ παράλληλα έχει και την ευθύ-
νη της διαχείρισης και ανάπτυξης του δι-
κτύου των συνεργατών της Malware Βytes
(MSP’s) τόσο στην Ελλάδα όσο και στην
Κύπρο.

Autohellas: Ολοκλήρωσε 
την εξαγορά HR Automοveis
Η Autohellas ανακοίνωσε ότι την
1η/10/2022 ολοκληρώθηκε η εκτέλεση
της από 1ης/8/2022 συμφωνίας για την
εξαγορά του 85,60% (συνολικά του 90%
συμπεριλαμβανομένων 4,4% ιδίων μέ-
τοχων) της πορτογαλικής εταιρείας HR
Aluguer de Au-
tomοveis SA
(HR), η οποία
αποτελεί (από το
1998) τον δι-
καιοδόχο (fran-
chisee) της
Hertz Interna-
tional στην Πορ-
τογαλία, σε συνέχεια της από 2/8/2022
ανακοίνωσης. Η κύρια δραστηριότητα
της εταιρείας HR Automοveis Πορτο-
γαλίας αφορά τη βραχυχρόνια ενοικία-
ση αυτοκινήτων (RAC) καθώς και τη με-
ταπώλησή τους, με τη χρήση των σημά-
των Hertz και Thrifty, με μέγεθος στό-
λου 6.000 αυτοκίνητα.

Παπουτσάνης: Αύξηση 
39% του κύκλου εργασιών 

Σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών
και στις εξαγωγές της καταγράφει η Πα-
πουτσάνης ΑΒΕΕ στο εννεάμηνο του 2022.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη,
ο κύκλος εργασιών παρουσιάζει αύξηση
κατά 39%, με τις πωλήσεις να διαμορφώ-
νονται σε 53,0 εκατ. ευρώ έναντι 38,2 εκατ.
ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Η
αξία των εξαγωγών για την Παπουτσάνης
ανήλθε κατά την τρέχουσα περίοδο σε 34,9
εκατ. ευρώ έναντι 22,5 εκατ. ευρώ το πρώτο
εννεάμηνο του 2021, αντιπροσωπεύοντας
το 66% του συνολικού κύκλου εργασιών και
παρουσιάζοντας ανάπτυξη κατά 55%.

Η εταιρεία INTRA - K. ENERGY ΜΑΕ, θυ-
γατρική κατά ποσοστό 100% της Intrakat,
την Παρασκευή 30/9/2022 ολοκλήρωσε
τις διαδικασίες απόκτησης κατά ποσοστό
100% της εταιρείας DNC ENERGY, έναντι
συνολικού τιμήματος ποσού 15,1 εκατ. ευ-
ρώ. Η ως άνω εταιρεία, η οποία εισέρχεται
πλέον στον όμιλο IntrakatΙΝΚΑΤ +1,63%,
διαθέτει χαρτοφυλάκιο αδειών φωτοβολ-
ταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας συνολικής ισχύος 520 MW που

βρίσκονται σε διάφορα στάδια ωρίμανσης. Ο όμιλος Intrakat ενισχύει έτσι σημαντικά τη θέση του στον τομέα
των ΑΠΕ, διαθέτοντας σήμερα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής
ισχύος άνω του 1,8 GW, εκ των οποίων 1 GW αφορά αιολικά πάρκα και 0,8 GW αφορά φωτοβολταϊκά πάρκα. Επι-
πλέον, ο σχεδιασμός του ομίλου περιλαμβάνει και τη δραστηριοποίηση στην αδειοδότηση και ανάπτυξη 11 σταθ-
μών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, συνολικής ισχύος 0,7 GW.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για 
τη συνέχεια στο χρηματιστήριο

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Eurobank: Εγκρίθηκε εκταμίευση 2ης δόσης 200 εκατ. του Ταμείου Ανάκαμψης

Στο χαρτοφυλάκιο της Intrakat εταιρεία με άδειες 520 MW για ΑΠΕ
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Η Lomar Shipping, θυγατρική της Libra Group, η
οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της ναυτιλίας,
προχώρησε στην εξαγορά της εταιρείας Carl
Büttner Holding GmbH & Co. KG (Carl Büttner ή
CB) με έδρα τη Βρέμη της Γερμανίας. Η εξαγορά της
166 ετών πλοιοκτήτριας και διαχειρίστριας -γνω-
στής για την τεχνογνωσία της στην τεχνική διαχείρι-
ση και την ισχυρή της ναυτιλιακή κληρονομιά- απο-
τελεί το πιο πρόσφατο βήμα της Lomar Shipping
για περαιτέρω διαφοροποίηση και ανάπτυξη του
στόλου της. Η Lomar ξεκίνησε προκαταρκτικές συ-
ζητήσεις με τη CB το 4ο τρίμηνο του 2021 και η τελι-
κή συμφωνία μεταξύ των ομίλων επιτεύχθηκε στις
αρχές του 2022. Αφού έλαβε τις τελικές ρυθμιστι-
κές εγκρίσεις, η συναλλαγή ολοκληρώθηκε την πε-
ρασμένη εβδομάδα, με το τίμημα να διαμορφώνε-
ται κοντά στα 160 εκατ. δολάρια ΗΠΑ. Η Transport
Capital παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες και
διαπραγματεύτηκε για λογαριασμό των πωλητών.

Πειραιώς ΑΕΠΕΥ: Στην
πρώτη θέση στο 9μηνο

Noval Property:
Αναχρηματοδότηση δανεισμού
Η Noval Property
ανακοίνωσε ότι στις
3/10/2022 προέβη
στην ολοσχερή ανα-
χρηματοδότηση του
από 21/4/2015 κοι-
νού, εμπραγμάτως
εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου (ΟΔ)
της εταιρείας με την Alpha Τράπεζα ΑΕ, κα-
θώς και στη μερική αποπληρωμή της από
29/7/2014 υπ’ αρ. 45358 Σύμβασης Πίστωσης
Ανοιχτού (Αλληλόχρεου) Λογαριασμού (ΣΠΑ-
ΑΛ) επίσης με την Alpha Τράπεζα ΑΕ, μέσω
των κεφαλαίων του Πράσινου Ομολογιακού
Δανείου που εξέδωσε η εταιρεία στις
6/12/2021 και το οποίο διαπραγματεύεται
στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήμα-
τος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματι-
στηρίου Αθηνών. Τα εν λόγω δάνεια σχετίζον-
ται με την ανέγερση του εμπορικού πάρκου
Mare West στην Κόρινθο, το οποίο πιστοποι-
ήθηκε με τη διεθνώς αναγνωρισμένη περι-
βαλλοντική βαθμονόμηση Breeam In-Use
Commercial v6.

Στη Real Consulting πέρασε 
το 100% Cloudideas

Η Real Consulting ενημερώνει το επενδυ-
τικό κοινό, σε συνέχεια της ανακοίνωσης
εξαγοράς του 60% των μετοχών της Clou-
dideas GmbH που δημοσίευσε στις
4/4/2022, πως στις 30/9/2022 προχώρησε
στην εξαγορά του υπόλοιπου 40% των μετο-
χών της γερμανικής εταιρείας έναντι 179 χιλ.
ευρώ. Παράλληλα αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

* Μετονομασία της εταιρείας από Clou-
dideas GmbH σε RC Real Consulting GmbH.

* Καταβολή 400 χιλ. ευρώ ως αύξηση μετο-
χικού κεφαλαίου για την εξόφληση δανει-
ακών υποχρεώσεων της εταιρείας και ενί-
σχυση του κεφαλαίου κίνησης.

Η Cloudideas GmbH είναι γερμανική εται-
ρεία, η οποία εξειδικεύεται στην παροχή
υπηρεσιών που σχετίζονται με την πλατφόρ-
μα Salesforce, την κορυφαία πλατφόρμα δια-
χείρισης πελατειακών σχέσεων σε διεθνές
επίπεδο.

Ο Πέτρος Ρούμπης οικονομικός
διευθυντής στη Revoil

Η Revoil ΑΕΕΠ ανακοίνωσε ότι ο κ. Πέτρος
Ρούμπης αναλαμβάνει τη θέση του οικονομι-
κού διευθυντή. O κ. Ρούμπης είναι απόφοιτος
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Έχει πολυετή θητεία σε διευθυντικές θέσεις
οικονομικών υπηρεσιών (CFO, Διευθυντής
Λογιστηρίου, Financial Controller) στην εται-
ρεία AVE AE (Audiovisual Enterprises SA)
ενώ διαθέτει και ελεγκτική εμπειρία ως
πρώην συνεργάτης στην ελεγκτική εταιρεία
Grant Thornton. Η Revoil καλωσορίζει τον κ.
Ρούμπη στην οικογένειά της, προσδοκώντας
μια πολύ εποικοδομητική και αποδοτική συ-
νεργασία. 

Τη γερμανική ναυτιλιακή
Carl Büttner Holding
εξαγόρασε ο όμιλος Libra

Creta Farms: Στα 100 εκατ.
οι πωλήσεις το 2021

Κύκλο εργασιών κοντά στα 100 εκατ. ευρώ κατέ-
γραψε η Creta Farms για το 2021, με τις επενδύσεις
σε νέες τεχνολογίες και ανθρώπινο δυναμικό να
φτάνουν στα 5,5 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, όπως ανα-
φέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η νέα Creta Farms
κατέγραψε σημαντικές οικονομικές επιδόσεις το
2021, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή της σε ηγετι-
κή θέση στην ελληνική αγορά αλλαντικών. Η εται-
ρεία με τη στήριξη του στρατηγικού επενδυτή Δη-
μήτρη Βιντζηλαίου κατόρθωσε να ανακάμψει και
να παρουσιάσει θετικά οικονομικά αποτελέσματα
ήδη από το 2021, δύο έτη νωρίτερα από τον χρόνο
που προέβλεπε το επιχειρηματικό σχέδιο στο πλαί-
σιο της συμφωνίας εξυγίανσης.

Την πρώτη θέση
στην κατάταξη
των χρηματιστη-
ριακών εταιρειών
που δραστηριο-
ποιούνται στην
ελληνική αγορά,
ελληνικών και
ξένων, διατήρησε
η Πειραιώς ΑΕ-
ΠΕΥ τον μήνα Σε-
πτέμβριο, με μερίδιο αγοράς της τάξης του
21%, ενώ η εταιρεία ήταν πρώτη επίσης την
περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, με μερί-
διο αγοράς 23,65%. Σύμφωνα με τα στοιχεία
του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η αθροιστική
αξία των συναλλαγών της εταιρείας τον προ-
ηγούμενο μήνα ανήλθε σε 533,74 εκατ. ευρώ
και το μερίδιο αγοράς διαμορφώθηκε στο
20,66%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Eu-
robank Equities με μερίδιο 18,24% και στην
τρίτη θέση η Euroxx Χρηματιστηριακή, με
μερίδιο αγοράς 15,66%.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Μ ε μηδενική συγκομιδή στα δυο ματς μέ-
χρι τώρα, Ναντ - Ολυμπιακός 2-1 και
Ολυμπιακός - Φράιμπουργκ 0-3, οι

«ερυθρόλευκοι» του Πειραιά υποδέχονται απόψε
σε ματς «do or die» την αζέρικη Καραμπάγκ
(22.00, Cosmote TV), στην 3η αγωνιστική των ομί-
λων του Europa League.

Ο υπό αναμόρφωση Ολυμπιακός από τον Ισπανό
προπονητή Μίτσελ, τον τρίτο στη σειρά από την αρ-
χή της σεζόν μετά τον Μαρτίνς και τον Κορμπεράν,
αρκείται και στο… μισό - μηδέν, προκειμένου να
διατηρήσει ελπίδες ότι μπορεί να προκριθεί στη
φάση των «16». Σε διαφορετική περίπτωση, η
υποχώρηση στην τρίτη τη τάξει διασυλλογική διορ-
γάνωση, το Conference League, θα αποτελεί ρεαλι-
στικό στόχο, χωρίς να είναι και αυτό σίγουρο. Δεν
έχει αποσαφηνιστεί ακόμα ποιος είναι ο βασικός
αντίπαλος του Ολυμπιακού τόσο στην κατάληψη

της δεύτερης θέσης, που οδηγεί στους «16», ή της
τρίτης, που τον εντάσσει στο Conference. Και αυτό
γιατί η Καραμπάγκ παρότι στο αυτί ηχεί ως εύκολος
αντίπαλος, δεν είναι. Έβγαλε την ψυχή των Γερμα-
νών χάνοντας 2-1 στο Φράιμπουργκ και διέλυσε 3-
0 τη Ναντ στο Αζερμπαϊτζάν. Είναι ομάδα του πα-
νάκριβου… φυσικού αερίου, διαθέτει ξένους παί-
κτες και καλούς και μόνο εύκολο δεν θα είναι για
τον Ολυμπιακό.

Ο Μίτσελ, προκειμένου πρώτα να διαφυλάξει το
απαραβίαστο της εστίας και κατά δεύτερο λόγο να
βάλει γκολ (υπό αναμόρφωση είπαμε), θα παίξει
με τρία κεντρικά μπακ, Βρσάλικο, Σισέ, Παπαστα-
θόπουλο. Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο νεαρός
Τζολάκης, καθότι ο βασικός γκολκίπερ Βατσλίκ εί-
ναι φρεσκοχειρουργημένος. Απόντες θα είναι ο
Μπα και ο Ρέτσος, ενώ αμφίβολη είναι η συμμε-
τοχή του Νοτιοκορεάτη Ιν Μπεμ Χουάνγκ. Πρό-

βλημα υπάρχει και στη θέση του φορ, καθότι ο Ελ
Αραμπί είναι τραυματίας, Ο Νοτιοκορεάτης Ουί
Τζο Χουάνγκ είναι και αυτός με μικροτραυματισμό
και δεν αποκλείεται ο Ισπανός κόουτς θα χρησιμο-
ποιήσει στην κορυφή της επίθεσης τον Μπιέλ, που
αγοράστηκε για «10άρι», αλλά πριν έρθει στον
Πειραιά έπαιζε «9άρι» στην Κοπεγχάγη. Αλλιώς,
ο Αμπουμπακάρ Καμαρά έχει τον λόγο, αν δεν
παίξει ο Ουί Τζο Χουάνγκ. Οι υπόλοιποι της ενδε-
κάδας είναι γνωστοί: Εμβιλά, Μασούρας, Βρουσάι
ή Βαλμπουενά και Ρέαμπτσιουκ, Άβιλα μπακ-χαφ
στα πλάγια. 

Europa League: Ολυμπιακός -
Καραμπάγκ απόψε στο Φάληρο, σε

δυσχερή θέση οι «ερυθρόλευκοι»

Νίκη ή «αντίο, Ευρώπη»

1η αγωνιστική
Ναντ - Ολυμπιακός 2-1 

Φράιμπουργκ - Καραμπάγκ 2-1 

2η αγωνιστική
Ολυμπιακός - Φράιμπουργκ 0-3

Καραμπάγκ - Ναντ 3-0

Βαθμολογία (2 αγ.)
Φράιμπουργκ ............ 5-1..........6
Καραμπάγκ ................4-2..........3
Ναντ ............................2-4..........3
Ολυμπιακός................1-5 ..........0

3η αγωνιστική (σήμερα)
Καραμπάγκ - Ολυμπιακός

Φράιμπουργκ - Ναντ

4η αγωνιστική (13 Οκτωβρίου)
Ναντ - Φράιμπουργκ

Καραμπάγκ - Ολυμπιακός

5η αγωνιστική (27 Οκτωβρίου)
Ναντ - Καραμπάγκ

Φράιμπουργκ - Ολυμπιακός

6η αγωνιστική (3 Νοεμβρίου)
Ολυμπιακός - Ναντ

Καραμπάγκ - Φράιμπουργκ



Σ
οβαρά επεισόδια σημειώθη-
καν στη διάρκεια των αγώνων
του Περιφερειακού Πρωτα-

θλήματος άρσης βαρών που διεξήχ-
θησαν στο ΟΑΚΑ, με τον τιμωρημένο
για ντόπινγκ Γιώργο Ιορδανίδη και
τον 6ο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Εφήβων Δημήτρη Τσιτλακίδη
(αθλητές του Οδυσσέα Δήμα, αδελ-
φού του Πύρρου) να επιτίθενται και
να γρονθοκοπούν τον Ολυμπιονίκη
Γιώργο Μαρκούλα στον χώρο του
προθερμαντηρίου. Παραιτήθηκε ο
Οδυσσέας Δήμας. Τα πνεύματα ηρέ-
μησαν όταν ήρθε η αστυνομία.
Άγνωστο αν ο Μαρκούλας, που με-
ταφέρθηκε στο νοσοκομείο, θα μη-
νύσει τους δυο συναθλητές του.
Πάντως, θεώρησε υπεύθυνο τον
Οδυσσέα Δήμα για το συμβάν.

Ο Μαρκούλας είχε στείλει επιστο-
λή στην ομοσπονδία στην οποία κα-
τήγγελλε τον Δήμα ότι χρησιμοποιεί
το προπονητήριο για τον ντοπέ Ιορ-

δανίδη, ενώ δεν έπρεπε. Να υπεν-
θυμίσουμε ότι ο Οδυσσέας Δήμας
στις 24 του περασμένου Αυγούστου
κατηγορήθηκε ανοιχτά από τον πρό-
εδρο της αλβανικής ομοσπονδίας
άρσης βαρών, Ελέζ Γκιόζα, για τα
θετικά δείγματα των Αλβανών διε-

θνών που προπονούσε, της Ευαγγε-
λίας Βελή και του Χερλγιόν Ισμαη-
λανί, οι οποίοι βρέθηκαν να έχουν
κάνει χρήση απαγορευμένων ου-
σιών στη διάρκεια του πρόσφατου
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που
φιλοξενήθηκε στην Αλβανία.

Ξύλο στην άρση βαρών Η Μπάρτσα καταγγέλλει
τον διαιτητή

Καταγγελία στην UEFA εις βάρος του Σλοβέ-
νου διαιτητή Σλάβκο Βίντσιτς, «προστατευόμε-
νου» του συμπατριώτη του προέδρου της UEFA
Αλεξάντερ Τσέφεριν, έκανε η Μπαρτσελόνα για
τη διαιτησία του στην ήττα της 1-0 από την Ίντερ
στο Μιλάνο τους ομίλους του Champions
League. Οι Καταλανοί δικαίως διαμαρτύρονται
για το πέναλτι σε χέρι του Ντάμφρις που δεν δό-
θηκε ποτέ, παρότι πεντακάθαρο. Η Μπαρτσελόνα
ηγείται της κίνησης για απεξάρτηση από την UE-
FA με τη δημιουργία της European Super
League…

Μαραντόνα, Κρόιφ 
«είδαν» το ματς!
Μια αφίσα-έμ-
πνευση και τι-
μή στους αι-
ώνιους Ντιέγ-
κο Μαραντόνα
και Γιόχαν
Κρόιφ δημοσί-
ευσε ο Άγιαξ
στο προχτεσινό
ματς με τη Νά-
πολι, 1-6, για το
Champions
League. Οι δυο τους έχουν μπροστά μια τηλεό-
ραση και περιμένουν να αρχίσει το παιχνίδι
Άγιαξ - Νάπολι, θρύλοι καθώς είναι των δυο
ομάδων. 

Προσφορά 800.000 ευρώ
τον χρόνο στον Αϊτόρ

Τα διπλάσια χρήματα, ένα ποσό γύρω στις
800.000 ευρώ τον χρόνο, προτίθεται να προσφέ-
ρει ο Παναθηναϊκός στον καλύτερό του παίκτη
την περασμένη σεζόν αλλά και τη φετινή, Ισπανό
Αϊτόρ, προκειμένου να τον κρατήσει στη Λεωφό-
ρο. Το συμβόλαιο του Αϊτόρ, που παίρνει 400.000
ευρώ τον χρόνο, εκπνέει με το τέλος του πρωτα-
θλήματος και ήδη σειρήνες ηχούν στη Λεωφόρο
Αλεξάνδρας. 

Στον Πανιώνιο ο Ενγκόγκ
της Λίβερπουλ!

Την εκ νέου απόκτηση του Γάλλου επιθετικού
Νταβίντ Ενγκόγκ, που στο παρελθόν φόρεσε τη
φανέλα της Λίβερπουλ αλλά και της Παρί Σεν
Ζερμέν, ανακοίνωσε ο ιστορικός Πανιώνιος, που
εδώ και χρόνια παίρνει μέρος στο πρωτάθλημα
της Γ’ Εθνικής. Ο 33χρονος επιθετικός φόρεσε
την κυανέρυθρη φανέλα και την περίοδο 2016-
17. Με τη Λίβερπουλ κατέγραψε 94 συμμετοχές
με 19 γκολ και 6 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. 

Δύο πόντους ο Κώστας Αντετοκούνμπο
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο, που προτίμησε το ΝΒΑ από τον Ολυμ-
πιακό που τον πολιορκούσε, πέτυχε δυο πόντους σε επτά λεπτά
συμμετοχής με τη φανέλα των Σικάγο Μπουλς στην εντός έδρας
ήττα 129-125 από τους Πέλικανς. Η είδηση της βραδιάς, φυσικά,
ήταν η επιστροφή στη δράση τον σούπερ σταρ της Νέας Ορλεά-
νης, Ζάιον Γουίλιαμσον, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο πό-
δι. Σε 15 λεπτά συμμετοχής είχε 13 πόντους.

Οι «αθάνατοι» 
και οι «προσκυνητές»

Στο γενικότερο συγκινησιακό κλίμα του πρώτου ματς της ΑΕΚ στην ολοκαίνουργια «ΟΠΑΠ
Arena - Αγιά Σοφιά» κόντρα στον Ιωνικό, ήταν και ένα τεράστιο πανό που κρέμασε η
«Original 21» με τα πρόσωπα δεκάδων «δικών» τους που έφυγαν από τη ζωή και δεν
πρόλαβαν να δουν την ιστορία της Ένωσης στα εγκαίνια και τα παιχνίδια. Το γερμανικό
περιοδικό «Kicker» χαρακτήρισε τον κόσμο «προσκυνητές».

SPORTS
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

Η
τρομοκρατική επίθεση της 12ης Ιουνί-
ου 2016 στο gay bar «Pulse» του Ορ-
λάντο ενέπνευσε τον διάσημο Κατα-
λανό συγγραφέα Γκιλιέμ Κλούα να

γράψει έναν ύμνο στην αγάπη και τον θρίαμβο
της ζωής απέναντι στο μίσος και τον θάνατο.

Το βαθιά ανθρώπινο και συγκινητικό έργο του
με τίτλο «Το Χελιδόνι» έκανε χθες πρεμιέρα στο
Θέατρο Μουσούρη με την Κατερίνα Διδασκάλου
και τον Δημήτρη Τσίκλη στους συγκλονιστικούς
ρόλους. Το νοσταλγικό, συγκινητικό και λυτρωτι-
κό ομώνυμο τραγούδι της παράστασης σε μουσι-
κή του Alex Sid και στίχους της Ουρανίας Πατέλ-
λη ερμηνεύει μοναδικά με την υπέροχη φωνή της
η Δήμητρα Γαλάνη.

Το story
Μπροστά στην Αμέλια και τον Ραμόν ανοίγον-

ται δυο μονοπάτια: του μίσους και της απομόνω-
σης και το άλλο του διαλόγου και της κοινής δια-
δρομής. Θα συνεχίσουν να τροφοδοτούν τα τραύ-
ματα της ζωής τους ή θα αναγνωρίσουν ο καθέ-
νας τον εαυτό του μέσα στον άλλον; 

Η Αμέλια, μια μητέρα πληγωμένη στα βάθη της
ψυχής της από τη χειρότερη απώλεια, αυτή του
παιδιού της, κρατάει απόσταση ασφαλείας από
την κοινωνία και έχει κλειστεί σε μια ζωή γεμάτη
μουσική, ως αυστηρή δασκάλα φωνητικής και
τραγουδιού. Σε αυτή την ασκητική απομόνωση
εισβάλλει ο Ραμόν, ένας νέος με εντελώς διαφο-
ρετική στάση για τη ζωή, ο οποίος επιμένει να τον
διδάξει το περίφημο «Χελιδόνι», προκειμένου να
τραγουδήσει σε μια τελετή για τη μνήμη της μητέ-
ρας του, την οποία έχει χάσει πρόσφατα. Καθώς
το μάθημα προχωρά, οι δύο ήρωες αποκαλύ-
πτουν λεπτομέρειες για το παρελθόν τους, που

χάραξε ανεξίτηλα η μουσουλμανική τρομοκρατι-
κή επίθεση την προηγούμενη χρονιά, και διδά-
σκουν ο ένας στον άλλον την αποδοχή και το πώς
να προχωρήσουν με δύναμη προς το μέλλον.

Ο Γκιλιέμ Κλούα θεωρείται μια από τις πιο και-
νοτόμες και διεισδυτικές φωνές του σύγχρονου
καταλανικού θεάτρου και ανήκει σε μια νέα γενιά
δημιουργών γεννημένων τη δεκαετία του ’70, οι
οποίοι συμβάλλουν με τις δημιουργίες τους στη
μεταμόρφωση του θεατρικού στερεώματος της
Βαρκελώνης και ολόκληρης της Ευρώπης.

Την προηγούμενη σεζόν η παράσταση με πρω-
ταγωνιστές τη Σοφία Σεϊρλή και τον Βασίλη Μαυ-
ρογεωργίου, σε σκηνοθεσία Ελένης Γκασούκα,
έκανε τον γύρο του κόσμου με συνεχόμενα sold
out σε Λονδίνο, Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία, Βραζι-
λία, Πουέρτο Ρίκο, Περού, Μαϊάμι, Νέα Υόρκη και
Σικάγο.

Το «Χελιδόνι» 
επέστρεψε 
στην Αθήνα



Τώρα και στην TV

H ζωή του τραγουδιστή των μεγάλων επιτυχιών Νί-
κου Οικονομόπουλου θα γίνει ντοκιμαντέρ. Το πρό-
τζεκτ προορίζεται για τον ΑΝΤ1+ με σειρά επεισο-
δίων που θα προβάλλουν επαγγελματικές και προ-
σωπικές του στιγμές. Ο νικητής του μουσικού διαγω-
νισμού «Dream show», που εργαζόταν για χρόνια σε
ψαράδικο, θα αποκαλύψει άγνωστες πτυχές της προ-
σωπικότητάς του, με την κάμερα να τον ακολουθεί σε
κάθε βήμα. Θα καταγράφει backstage από συναυ-
λίες, νυχτερινές εμφανίσεις στην πίστα αλλά και
απλές καθημερινές του συνήθειες.

Τετ α τετ Νομικού -
Λονγκόρια

Στην Πόλη του Φωτός βρίσκεται η Δούκισσα
Νομικού. Μετά το «διαζύγιο» με τον ΑΝΤ1, η εν-
τυπωσιακή παρουσιάστρια ταξίδεψε στο Παρί-
σι, προσκεκλημένη γνωστής εταιρείας περιποί-
ησης μαλλιών, για σειρά φωτογραφιών και γυ-
ρισμάτων. Ανάμεσα στις προγραμματισμένες
εμφανίσεις της Ελληνίδας καλλονής ήταν και
μια συνάντηση με τη διάσημη Αμερικανίδα
πρωταγωνίστρια του «The Desperate House-
wives» Εύα Λονγκόρια. Οι δύο εντυπωσιακές
γυναίκες είχαν τέλεια χημεία, συζήτησαν για
αρκετή ώρα, αστειεύτηκαν και γέλασαν με την
καρδιά τους. 

Χαρά μεγάλη στο σπιτικό της
Στέλλας Δημητρίου. Το πρώην
μοντέλο έγινε μαμά, φέρνοντας
στον κόσμο δύο υγιέστατα αγο-
ράκια που ήρθαν και ολοκλή-
ρωσαν την ευτυχία της με τον
Δημήτρη Μιχαηλίδη. «Τα συ-
ναισθήματα ανάμεικτα. Νιώθω
ευγνωμοσύνη, ευλογία, ζω ένα
θαύμα, αλλά από την άλλη
ήμουνα σχεδόν καθημερινά με
ένα άγχος να πάνε όλα καλά, να
φτάσω μέχρι το τέλος, να γεν-
νηθούν τα μικρά υγιέστατα»,
εξομολογήθηκε συγκινημένη.

Ήρθαν τα δίδυμα

ΤΤι Ιράν, τι Επίδαυρος
Ακυρώθηκαν τα γυρίσματα της Μάγιας Τσόκλη στο Ιράν λόγω
των ταραχών που ξέσπασαν στη χώρα. Η έμπειρη ταξιδιωτική
δημοσιογράφος είχε ετοιμάσει σειρά συνεντεύξεων για τη
νέα της εκπομπή στην ΕΡΤ «Στους δρόμους των Ελλήνων»,
όπου φιλοξενεί σημαντικές προσωπικότητες ομογενών από
όλο τον κόσμο, αλλά την πρόλαβαν οι εξελίξεις. Και αφού δεν
πήγε στο Σιράζ, επέλεξε να επισκεφθεί την Επίδαυρο για λίγο
καλοκαίρι ακόμα!

Τον μονάκριβό
τους βάφτισαν ο
Παναγιώτης Χα-
τζηδάκης και η
Χαρά Σαράντη.
Ο 2,5 ετών
μπόμπιρας βού-
τηξε στην κο-
λυμπήθρα με
νονούς το φιλι-
κό τους ζευγάρι
Βανέσσα και
Δημήτρη που
χάρισαν στον
νεοφώτιστο το
όνομα Ίωνας.
Στην παραμυθέ-
νια τελετή έδω-
σαν το «παρών»
-μεταξύ άλλων- η Μπέττυ Μαγγίρα, με την
οποία συνεργάζεται ο παρουσιαστής στην
πρωινή ζώνη του Open, η Ράνια Θρασκιά και
ο Μύρωνας Στρατής.
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Ένας έρωτας μεγάλος

Και το όνομά του,
Ίωνας!

Γ
ενέθλια για τον γοητευτικό πρίγκιπα Νικόλαο Γλύξμ-
πουργκ. Ο δευτερότοκος γιος του τέως βασιλιά Κωνσταν-
τίνου έκλεισε τα 53 και οι ευχές των διάσημων και γαλαζο-
αίματων στη σελίδα του στο Instagram έπεσαν βροχή. Η

σύζυγός του Τατιάνα Μπλάτνικ δημοσίευσε μια άκρως ρομαντική
φωτογραφία από τις καλοκαιρινές τους διακοπές με φόντο το ηλιο-
βασίλεμα. «Να τα εκατοστίσεις! Είθε να περάσεις πολλά ακόμα χρό-
νια γύρω από τον ήλιο», έγραψε στη λεζάντα του τρυφερού ενσταν-
τανέ, με την κουνιάδα τους Μαρί Σαντάλ να εύχεται εγκάρδια χρόνια
πολλά στον εορτάζοντα. Το καλλιτεχνικό «κλικ» είναι διά χειρός του
πρίγκιπα Νικόλαου, ο οποίος ασχολείται επαγγελματικά με τη φω-
τογραφία και στο πρόσφατο παρελθόν παρουσίασε έργα του στην
Μπιενάλε Ντιζάιν του Λονδίνου, ενώ έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις
στην Αυστραλία, στην Ντόχα και την Κοπεγχάγη. 



Η
ατοπική δερματίτιδα (ΑΔ), ο πιο γνω-
στός τύπος εκζέματος, είναι μια μη με-
ταδοτική δερματική πάθηση που μπο-
ρεί να είναι σοβαρή, επηρεάζοντας τό-

σο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία του ατό-
μου. Η νόσος χαρακτηρίζεται από περιόδους
έξαρσης των συμπτωμάτων, κατά τις οποίες το
άτομο μπορεί να βιώνει έντονο κνησμό και πόνο,
με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ο νυχτερινός
ύπνος, να μειώνεται η εργασιακή του απόδοση, να
επηρεάζονται αρνητικά οι διαπροσωπικές σχέσεις
και να επιβαρύνεται η ψυχολογία του. Στα παρα-
πάνω προστίθενται ο κοινωνικός στιγματισμός, το
συχνά υψηλό οικονομικό κόστος της θεραπευτι-
κής αγωγής, αλλά και η έλλειψη κατανόησης και
υποστήριξης εκ μέρους του εργασιακού ή κοινω-
νικού περιβάλλοντος του ασθενούς. 

Έτσι, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών «Επι-
δέρμια», που δημιουργήθηκε το 2014 αποκλειστι-
κά από ασθενείς μέσα από την πρόδηλη ανάγκη
τους να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, με τη
νέα του ενημερωτική καμπάνια επιδιώκει να συμ-
βάλει στην αποστιγματοποίηση της νόσου και να
μεταφέρει στο ευρύ κοινό το μήνυμα πως η ατοπι-
κή δερματίτιδα δεν είναι μεταδοτική. Στόχος είναι
να εκλείψει το φαινόμενο των κοινωνικών διακρί-
σεων που υφίστανται πολλοί ασθενείς, όπως και
να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των ιατρι-
κών και συναισθηματικών αναγκών των ασθενών
και των φροντιστών τους. Σε αυτή την ασθένεια

κανείς δεν είναι μόνος! 
Ο σύλλογος ενημερώνει τους πολίτες για τη

συγκεκριμένη δερματική πάθηση και αναδεικνύει
τις βασικές διαστάσεις του φορτίου της νόσου, δη-
λαδή, την επίπτωση στη σωματική υγεία και την
ανάγκη για πρόσβαση σε περισσότερες θεραπευ-
τικές επιλογές, αλλά και το ψυχικό-συναισθηματι-
κό φορτίο και τον αντίκτυπο των συμπτωμάτων
στις καθημερινές κοινωνικές δραστηριότητες του
ατόμου. Ο ασθενής μέσω των social media του
συλλόγου μπορεί να λάβει χρήσιμες συμβουλές

για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του,
όπως, για παράδειγμα, ορθές πρακτικές καθαρι-
σμού και ενυδάτωσης του ατοπικού δέρματος. 

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ασθε-
νών «Επιδέρμια», Ρένος Βαμβακούσης, δήλωσε:
«Μέσα από τη φετινή καμπάνια, μεταφέρουμε το
μήνυμα πως η ατοπική δερματίτιδα είναι μια νό-
σος που μπορεί να είναι σοβαρή, με εξάρσεις και
έντονο κνησμό και η οποία μπορεί να έχει ισχυρό
και πολύπλευρο αντίκτυπο στην καθημερινότητα
και την ποιότητα ζωής του ατόμου και των κοντι-
νών του προσώπων. Αναδεικνύοντας το πλήρες
φάσμα του φορτίου της νόσου, επιχειρούμε να
συμβάλουμε στην καλλιέργεια μιας πραγματικά
συμπεριληπτικής κοινωνικής νοοτροπίας, όπου οι
ιδιαίτερες ανάγκες των ασθενών και των φροντι-
στών τους θα γίνονται κατανοητές και σεβαστές
από όλους. Επιπλέον, είναι ύψιστης σημασίας οι
παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους ασθε-
νείς να αντικατοπτρίζουν την πολυδιάστατη φύση
της νόσου και να καλύπτουν τις πραγματικές
ανάγκες των ασθενών». 
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kpapakosto@yahoo.gr

Είναι μια μη μεταδοτική δερματική
πάθηση που μπορεί να είναι σοβαρή,
επηρεάζοντας τόσο τη σωματική όσο
και την ψυχική υγεία του ατόμου

Καμπάνια ενημέρωσης 
Η εν λόγω καμπάνια εντάσσεται στο
πλαίσιο της ετήσιας πρωτοβουλίας ενη-
μερωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων
που συντονίζουν η Διεθνής Ένωση Ορ-
γανώσεων Ασθενών με Δερματολογικές
Παθήσεις Global Skin και η Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία Συλλόγων Ασθενών (EFA)
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατοπι-
κής Δερματίτιδας. Υπογραμμίζεται πως ο
σύλλογος «Επιδέρμια» συμμετέχει για
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην εν λό-
γω πρωτοβουλία, αποτελώντας το μονα-
δικό ελληνικό συλλογικό όργανο ασθε-
νών που αποτελεί μέλος της ένωσης
Global Skin. 

Ατοπική δερματίτιδα 
και ποιότητα ζωής Ρένος Βαμβακούσης, πρόεδρος

του Πανελλήνιου Συλλόγου
Ασθενών «Επιδέρμια»



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς, τα γεγονότα
εναλλάσσονται σήμερα, βάζοντας την
αμφιβολία στην καθημερινότητά σας,
στις σχέσεις σας αλλά και στα επαγ-
γελματικά σας. Ίσως να χρειαστεί να
απομακρυνθείτε για λίγο, ώστε να
σκεφτείτε καλύτερα και με ηρεμία
κάποια πράγματα..

Ταύρος
(21/4-20/5)
Σήμερα θα έχετε την τάση να τακτο-
ποιείτε εκκρεμότητες που αφορούν
τα επαγγελματικά σας και να σκέφτε-
στε τα πράγματα που θα σας κάνουν
πιο χαρούμενους το επόμενο διάστη-
μα. Ξεκινήστε, λοιπόν, να αφαιρείτε
πρόσωπα και καταστάσεις από την
καθημερινότητά σας που συρρικνώ-
νουν το χαμόγελό σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς κυρίως του πρώτου πενθη-
μέρου θα υπάρξουν πολύ καλές ευ-
καιρίες στα επαγγελματικά σας, ενώ η
ορθή πορεία του Ερμή αρχίζει στα-
διακά να φτιάχνει τις σχέσεις σας με
πρόσωπα από το οικογενειακό σας
περιβάλλον.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Προβληματισμένοι θα είστε για κά-
ποιο οικονομικό θέμα, αλλά σίγουρα
θα νιώσετε καλύτερα από το μεσημέ-
ρι και μετά, όταν κάποια θετικά νέα,
που θα έρθουν από μακριά, θα σας
γεμίσουν με αισιοδοξία.

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες, η μέρα σας θα
είναι γεμάτη με ανατροπές και εναλ-
λαγές. Καλό είναι να μην κάνετε σή-
μερα σημαντικά πράγματα που θα σας
γεμίσουν με άγχος και ένταση. Αρκε-
στείτε να βάλετε σε τάξη ό,τι μέχρι
τώρα το νιώθετε πολύ κοντά σας, συ-
ναισθηματικά και υλικά. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ανανεωθείτε από το απόγευμα και
μετά, φροντίστε να συναντηθείτε με
τα πρόσωπα που σας δένουν κοινά
ενδιαφέροντα, έντονα συναισθήματα
και βρίσκονται ουσιαστικά κοντά σας.
Σήμερα επίσης είναι καλή μέρα για να
βάλετε ένα πρόγραμμα σε πράγματα
που έχετε αφήσει σε αναμονή.

.Ζυγός
(23/9-23/10)
Εργασιακά θέματα θα σας απασχολή-
σουν. Ακόμη και αν έχετε τακτοποι-
ημένη την επαγγελματική σας πορεία,
θα θελήσετε να τοποθετήσετε κάποιες
νέες βάσεις σε ό,τι έχετε κάνει έως
τώρα. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Καλύτερα θα νιώσετε από το απόγευ-
μα και μετά, όταν η Σελήνη θα βρίσκε-
ται σε ζώδιο του Νερού, στους Ιχθύς,
στο ίδιο, δηλαδή, στοιχείο με το δικό
σας. Περισσότερο ήρεμοι συναισθη-
ματικά και με έντονη τη διαίσθηση, θα
έχετε ένα πολύ θετικό διάλειμμα.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για εσάς τους Τοξότες, κυρίως του
πρώτου δεκαημέρου, μια απασχόλη-
ση με το σπίτι σας και το οικογενειακό
σας περιβάλλον δεν θα την αποφύγε-
τε. Ίσως, μάλιστα, να έχετε καθυστε-
ρήσει να ασχοληθείτε με κάποια υπό-
θεση που αφορά ένα ακίνητό σας.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς του πρώτου πενθημέρου, η
επικοινωνία σχετικά με ένα θέμα είναι
μονόδρομος. Μέσα από την έντονη
σκέψη θα βρείτε τις λύσεις που σας ται-
ριάζουν και θα σας οδηγήσουν στα
αποτελέσματα που θέλετε. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Εσάς του τρίτου δεκαημέρου, κάποια
συναισθηματικά θέματα θα σας απα-
σχολήσουν, αλλά πολύ σύντομα θα
καταλάβετε ότι δεν αξίζουν την προ-
σοχή σας ορισμένες καταστάσεις.
Επίσης, μια αλλαγή στα οικονομικά
σας να την περιμένετε.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Αν και οι τελευταίες μέρες σας έχουν
ταλαιπωρήσει, το σκηνικό αρχίζει να
αλλάζει. Είναι μια πολύ καλή ευκαι-
ρία να βάλετε από σήμερα τις προτε-
ραιότητές σας και να φροντίσετε τη
συναισθηματική σας φωλιά. 
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H Σελήνη ολοκληρώνει σήμερα την πορεία
της στο ζώδιο του Υδροχόου και το επόμενο
ολιγοήμερο πέρασμά της θα είναι στο
ζώδιο των Ιχθύων. Τα συναισθήματα, οι

σκέψεις, τα γεγονότα και η ψυχολογική εναλλαγή
θα είναι τα βασικά γνωρίσματα αυτής της μέρας.



Ν
α επιδεικνύουν σεμνότητα, σοβα-
ρότητα και μετριοπάθεια στις επα-
φές τους με τους πολίτες ζήτησε ο
πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης από

τους υπουργούς και τους βουλευτές του. Ακόμα
και αν αυτό θα λειτουργήσει σε βάρος της προ-
βολής του πλούσιου και σημαντικού κυβερνητι-
κού έργου, διότι ο κόσμος φοβάται και ανησυ-
χεί για τον δύσκολο χειμώνα και έχει ανάγκη
τους βουλευτές δίπλα του. Αυτά είπε σε ελεύ-
θερη απόδοση ο πρωθυπουργός στην πρόσφα-
τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας,
με την ευκαιρία των 48ων «γενεθλίων» της ΝΔ. 

Ο κ. Μητσοτάκης γνωρίζει καλύτερα από τον
καθέναν τις προκλήσεις των επόμενων μηνών
και τον βαθμό δυσκολίας που συνεπάγεται η
διαχείρισή τους σε μια εκλογική χρονιά. Έχει
επίσης εικόνα -και από τις δημοσκοπήσεις και
από όσα του μεταφέρονται- ότι η πλειονότητα
των πολιτών κατανοεί ότι και η χώρα μας διαβιοί
σε συνθήκες πολέμου και ότι τα πολυεπίπεδα
προβλήματα με τα οποία είναι αντιμέτωπη είναι
ξενόφερτα και όχι αποτέλεσμα λανθασμένων
επιλογών ή παραλείψεων. Αντιθέτως, πιστώνει
στην κυβέρνηση ότι είναι η μόνη στην ΕΕ που
έχει δώσει τόσα πολλά από τον κρατικό κορβανά
για να στηρίξει την κοινωνία και τις επιχειρή-
σεις. Γεγονός που έχει ακόμα μεγαλύτερη ση-
μασία αν λάβει κανείς υπόψη του ότι ασκεί κοι-
νωνική πολιτική στην πιο δύσκολη μεταπολιτική
συγκυρία, χωρίς να παρεκκλίνει από τους δημο-

σιονομικούς στόχους ή να υπονομεύει την προ-
οπτική της χώρας και των επόμενων γενεών για
προεκλογικούς σκοπούς, όπως πολλάκις συνέ-
βη στο παρελθόν από αντίπαλα στρατόπεδα. 

Η άλλη όψη της πραγματικότητας, όμως,
όπως επισήμανε και ο ίδιος προς τους «γαλάζι-
ους» βουλευτές, είναι ότι η λαίλαπα της ακρί-
βειας χτυπάει λυσσωδώς νοικοκυριά και επι-
χειρήσεις και όσο γενναία και αν είναι η κρατική
στήριξη, τουλάχιστον για την ενεργειακή ακρί-
βεια, δεν μπορεί να απορροφήσει το σύνολο
των αναταράξεων που προκαλεί.

Αυτό που δεν είπε, αλλά εξυπακούεται, είναι
ότι στην άλλη όχθη της πραγματικότητας έχει
και σκοτεινά λαγούμια και μαύρες τρύπες, στις
οποίες παραμονεύουν ο λαϊκισμός και τα άκρα
για να ψαρέψουν, όπως πάντα συμβαίνει σε πε-
ριόδους μεγάλων κρίσεων, στα θολά νερά της
κοινωνικής απόγνωσης.

Για αυτό ζήτησε ο κ. Μητσοτάκης από τους
βουλευτές του να είναι δίπλα στους πολίτες. Και
όχι μόνο οι βουλευτές. Όλος ο κομματικός μη-
χανισμός. Από την κορυφή ως τη βάση. Διότι το
γεγονός ότι η ΝΔ στοχεύει σε αυτοδύναμη μεν
κυβέρνηση, αλλά με πολυσυλλεκτική εκπρο-
σώπηση, καθόλου δεν διασφαλίζει ότι στη μάχη
του καφενείου θα μπουν και όσοι απλώς περι-
μένουν για να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγ-
ματα και, αν βολεύει, να εισέλθουν. 

Αυτοί που πονούν πραγματικά το κόμμα τους
είναι οι Νεοδημοκράτισσες και οι Νεοδημο-

κράτες. Αυτοί είναι που θα δώσουν και αυτή τη
μάχη με πίστη, με ορμή και με δυναμισμό. Προ-
φανώς όταν θα συναντηθούν με τους «δικούς
τους» υπουργούς, με τους «δικούς τους» βου-
λευτές, θα πουν τα παράπονά τους, τις τυχόν πι-
κρίες τους, αυτά που μπορεί να τους απογοή-
τευσαν και να τους θύμωσαν. Μπορεί και να
τους «τα ψάλουν». Δεν πειράζει. Αυτά γίνονται
και είναι χρήσιμο να γίνονται στις οικογένειες.
Το ίδιο και στις πολιτικές «οικογένειες». Και
αυτό αφορά κυρίως τους υπουργούς. Κάποιοι
εξ αυτών τουλάχιστον αποφεύγουν να «κατε-
βούν» στον κόσμο, παρά μόνο αν έχουν να
εξαγγείλουν ή να εγκαινιάσουν κάποιο έργο.
Ήρθε η ώρα να κάνουν την τιμή στους ψηφοφό-
ρους στους οποίους χρωστούν την εκλογή τους
και κατ’ επέκταση την παρουσία τους στο
υπουργικό συμβούλιο, όπως και στους συνα-
δέλφους τους βουλευτές που συχνά περιμέ-
νουν μήνες για να τους κλείσουν οι ιδιαιτέρες
τους ένα ραντεβού μαζί τους για θέματα που
αφορούν τις περιφέρειές τους. 

Το δίλημμα «εμείς ή ο ΣΥΡΙΖΑ» είναι εξαιρε-
τικά εύστοχο και μεστό, αλλά δεν αρκεί σε συν-
θήκες πολέμου. Απαιτείται καθημερινή επαφή
με την κοινωνία. Αλληλεπίδραση. Συζήτηση.
Ανάλυση και εκτόνωση. Διότι, αν δεν το κάνουν
εκεί, θα εκτονωθούν στην κάλπη. Την πρώτη
κάλπη. Αυτή της απλής αναλογικής, το αποτέλε-
σμα της οποίας θα προσδιορίσει και τις πολιτι-
κές εξελίξεις. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Αυτοί που πονούν
πραγματικά 
το κόμμα τους 
είναι οι Νεοδημοκράτισσες
και οι Νεοδημοκράτες.
Αυτοί θα δώσουν και πάλι
τη μάχη με πίστη, με ορμή
και με δυναμισμό

Νεοδημοκράτες: Το πιο «ισχυρό»
όπλο της προεκλογικής μάχης 


