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«Δ
εν έχουμε τίποτα να μάθουμε από τις
χώρες των οποίων οι εθνικοί ύμνοι
περιέχουν προσβλητικά και επιθετι-
κά στοιχεία - ή από εκείνες που πρό-

σφατα αναγκάστηκαν να διαγράψουν τέτοια αποσπά-
σματα. Δεν έχει σημασία - θυμόμαστε!». 

Αυτή είναι η χθεσινή ανάρτηση του επίσημου λογα-
ριασμού της τουρκικής πρεσβείας στην Αθήνα, πιθα-
νότατα ως απάντηση στα όσα ειπώθηκαν διεθνώς σε
βάρος της Άγκυρας για τη χθεσινή τραγωδία στο Αι-
γαίο. Μια ανάρτηση που κάποιοι χαρακτήρισαν αινιγ-
ματική, κυρίως σε ό,τι αφορά τους αποδέκτες της πέ-
ραν της χώρας μας. Γιατί η αναφορά στους στίχους
«σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή»
του Ύμνου εις την Ελευθερία είναι σαφής. Όπως σα-
φές είναι και το μήνυμα που στέλνει η τουρκική πρε-
σβεία στην Αθήνα προς τη χώρα που τη φιλοξενεί. Η
διπλωματική γέφυρα, υποτίθεται, ανάμεσα στις δύο

χώρες κάνει αναρτήσεις όχι για να κατευνάσει τα
οξυμμένα το τελευταίο διάστημα πνεύματα, αλλά αν-
τιθέτως για να υποδαυλίσει πάθη και εντάσεις.

Για να πάρετε και μια καλύτερη γεύση τού πώς αν-
τιλαμβάνονται τον ρόλο τους οι Τούρκοι διπλωμάτες
και οι διαχειριστές των social media τής εν Ελλάδι
πρεσβείας, ανάμεσα στις δέκα πιο πρόσφατες αναρ-
τήσεις περιλαμβάνονται μια «είδηση» του πρακτορεί-
ου Anadolu με τίτλο «Η Τουρκία σώζει 143 μετανά-
στες έπειτα από παράνομη ελληνική επαναπροώθη-
ση», μια άλλη που αφορά την αποστολή Τούρκων ει-
δικοδυναμιτών στα «αδέρφια» στο Κατάρ για το
Μουντιάλ (!), μια διαφήμιση της TPΑO, της τουρκικής
εταιρείας πετρελαίου, για την παρουσία του θαλάσσι-
ου γεωτρύπανου κάπου στην Ανατολική Μεσόγειο
και η απάντηση της Άγκυρας στα όσα είπε η ελληνική
πλευρά για τις νέες «συμφωνίες» με τη Λιβύη, μαζί
με τη δραστηριότητα των τελευταίων ημερών του

Τσαβούσογλου. Αυτός είναι ο διπλωματικός ρόλος
που επιτελεί η τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα και η
επικοινωνιακή προβολή του από την επίσημη ιστοσε-
λίδα της.

Τώρα σε ό,τι αφορά το τελευταίο εμπρηστικό tweet
με τους εθνικούς ύμνους, ίσως πρόκειται για το δια-
δικτυακό καλωσόρισμα προς το νέο «αφεντικό» της
πρεσβείας, το «γεράκι» και έναν από τους εμπνευ-
στές του αφηγήματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», του
Τσαγατάι Ερτζιγές. Και ο καθένας μπορεί να φαντα-
στεί, μόλις… πιάσει δουλειά ο νέος πρέσβης, τι θα
«ανεβάζει» το Twitter της πρεσβείας... 

ΥΓ.: Φανταζόμαστε ότι οι διαχειριστές του λογαρια-
σμού της τουρκικής πρεσβείας γνωρίζουν ότι τα τε-
λευταία χρόνια ο «σουλτάνος» συχνά πυκνά ανοίγει
θέμα αλλαγής του εθνικού ύμνου τους, με διάθεση σε
κάτι πιο παραδοσιακό και ισλαμικό από τον σημερινό
κεμαλικό. 

E
d
it
o
ri
a
l

«P»

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Φώτης Σιούμπουρας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Γιάννης Κορωναίος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Κώστας Τσιτούνας

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΥΛΗΣ: Νίκος Τσούρτης

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Σωτήρης Σταθόπουλος, 
Αντώνης Αντωνόπουλος,
Σπύρος Μουρελάτος,
Aλεξία Τασούλη,
Σωτήρης Πίκουλας,
Έλλη Τριανταφύλλου, Γιάννης Παργινός, 
Στέλλα Παπαμιχαήλ, Αμαλία Κάτζου, 
Λουκάς Γεωργιάδης, Ειρήνη Μητροπούλου,
Κατερίνα Παπακωστοπούλου, 
Κώστας Παπαδόπουλος,
Μιχάλης Mαστοράκης, Γεωργία Γαραντζιώτη,
Δημήτρης Δημακόπουλος, 
Μίλτος Σακελλάρης, Γιώργος Λαιμός, 
Ρεγγίνα Σαβούρδου, Δήμητρα Δάρδα, 
Άλκης Φιτσόπουλος, 
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:
Κωνσταντίνος Αραβώσης, Καθηγητής ΕΜΠ
Θανάσης Διαμαντόπουλος, Καθηγητής, 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Κώστας Κόλλιας, Πρόεδρος ΟΕΕ
(προσκεκλημένος αρθρογράφος)
Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος ΕΒΕΠ
Ναπολέων Μαραβέγιας, τ. υπουργός – αντιπρύτανης ΕΚΠΑ
Νότης Μαριάς, Καθηγητής Θεσμών Ε.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης 
(πρώην ευρωβουλευτής)
Γιώργος Μέργος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών
Θανάσης Παπαμιχαήλ, Επικοινωνιολόγος
Ιωάννης Π. Παναγιωτούλιας, δρ Χημείας - Τεχνολογίας και Διαχείρισης
Περιβάλλοντος, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Κλεισθένη

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

POLITICAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Aριέτα Μουρτοπάλλα

ΕΜΠΟΡΙΚH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
Μαρίνα Πέππα

ΑΤΕΛΙΕ: 
Ευτυχία Κόλβερη,  
Βασίλης Υψηλός
Κατερίνα Χατζηλαζάρου

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Κώστας Κουτσογιάννης,
Μαριλένα Ιορδανίδου

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Επικεφαλής: Δημήτρης Δραγώγιας
Κώστας Καντούρης, Αναστασία Καρυπίδου, Φιλίππα Βλαστού, Φένια Κλιάτση

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: Ιωάννης Σαρακηνός dpo@sarakinoslaw.com

Διεύθυνση: Συγγρού 206, Αθήνα •Τηλέφωνο: 210-9568066 • FAX: 210-3645608   • www.political.gr

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 OKTΩΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL 2 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Το καλωσόρισμα της τουρκικής πρεσβείας στο νέο αφεντικό



ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ3
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 OKTΩΒΡΙΟΥ 2022

Ξ
εκάθαρο μήνυμα ότι οι χώρες
που μετέχουν στο γαλλικής έμ-
πνευσης σχήμα της Ευρωπαϊ-
κής Πολιτικής Κοινότητας -συ-

νήλθε για πρώτη φορά σε Ολομέλεια χθες
στην Πράγα- θα πρέπει να ασπάζονται τις
αρχές του σεβασμού του Διεθνούς Δι-
καίου και της προστασίας των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων έστειλε από την τσεχική
πρωτεύουσα ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης.

Λίγα λεπτά αργότερα από το ίδιο ακρι-
βώς σημείο των εισαγωγικών δηλώσεων
των ηγετών περνούσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερν-
τογάν, ο οποίος δεν έδειξε ιδιαίτερη διά-
θεση να προβεί σε δηλώσεις, πολλώ δε
μάλλον στις εμπρηστικές που συνηθίζει
να κάνει σε βάρος της χώρας μας τους τε-
λευταίους μήνες από το ασφαλές περι-
βάλλον της Άγκυρας ή της Κωνσταντινού-
πολης.

Κυβερνητικά στελέχη εξάλλου τόνιζαν
ότι στο ίδιο μοτίβο κινήθηκε ο Τούρκος
πρόεδρος και κατά την πρόσφατη Σύνοδο
του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, όπου απέφυγε
επιμελώς ξεστομίσει τους ανιστόρητους
και έωλους ισχυρισμούς του. Λίγο αργό-
τερα και στο πλαίσιο του διαλόγου που εί-

χε με τον Ουκρανό ομόλογό του, ο κ. Μη-
τσοτάκης υπογράμμισε με νόημα ότι «η
Ελλάδα από θέση αρχής δεν μπορεί να
δεχτεί καμία παραβίαση συνόρων με τη
βία», καθώς, όπως είπε, «αυτό αντιβαίνει
σε όσα γνωρίζουμε και πιστεύουμε στην
ευρωπαϊκή ήπειρο».

Η νεκρανάσταση
του τουρκολυβικού μνημονίου

Υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωμα-
τούχοι επισημαίνουν με νόημα πως σε
μια Σύνοδο, όπου το κυρίως θέμα δεν εί-
ναι άλλο από τον εν εξελίξει ρωσικό πό-
λεμο στην Ουκρανία και τις καταστροφι-
κές του επιπτώσεις στην ευρύτερη περιο-
χή της Ευρώπης, είναι απολύτως εύλογο
για τον Έλληνα πρωθυπουργό να κατα-
δεικνύει με έμμεσο, πλην όμως σαφή
τρόπο τις ολέθριες συνέπειες που μπορεί
να έχει για την ευαίσθητη περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου η τουρκική ανα-
θεωρητική ατζέντα που προβάλλει με

απαράμιλλη συνέπεια τις τελευταίες
εβδομάδες ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το βέβαιο είναι ότι η Αθήνα δεν παρα-
κολουθεί άπραγη τις τουρκικές μεθοδεύ-
σεις στο γεωπολιτικό πεδίο με τελευταίο
«κρούσμα» την προσπάθεια νεκρανάστα-
σης του παράνομου, άκυρου και ανυπό-
στατου τουρκολιβυκού μνημονίου μέσω
της υπογραφής συμφωνίας ανάμεσα στην
Άγκυρα και το καθεστώς της Λιβύης. Έχει
ήδη εγκαινιάσει έναν νέο διπλωματικό
μαραθώνιο σε επίπεδο Μεγάρου Μαξί-
μου και υπουργείου Εξωτερικών, με τον
Νίκο Δένδια να μεταβαίνει εκτάκτως στο
Κάιρο για διαβουλεύσεις με τον ομόλογο
του Σάμεχ Σούκρι, μεθαύριο Κυριακή.

Νωρίτερα, συγκεκριμένα εντός της
ημέρας, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα
ενημερώσει τους Ευρωπαίους ομολό-
γους του για την ακραία τουρκική προ-
κλητικότητα στο πλαίσιο της άτυπης Συ-
νόδου των Ευρωπαίων ηγετών στην Πρά-
γα. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης θα απορρί-
ψει ως παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο
το τουρκολιβυκό μνημόνιο, καθώς και την
πρόσφατη τουρκολιβυκή συμφωνία,
έχοντας μάλιστα στο πλευρό του την κα-
τηγορηματική απόρριψη από τις ΗΠΑ, την
ΕΕ, τη Γερμανία και τη Μ. Βρετανία. Ο Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης δεν θα παραλείψει,
δε, να υπογραμμίσει τους κινδύνους που
αντιπροσωπεύουν για τη σταθερότητα της
Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης
Ανατολής οι τουρκικοί λεονταρισμοί.

«Πρέπει να αναλάβουμε τολμηρή
δράση. Η αγορά του φυσικού αερίου δεν
λειτουργεί σωστά. Πρέπει να εξετάσου-
με μια παρέμβαση σε επίπεδο χονδρι-
κής αγοράς φυσικού αερίου. Και χαίρο-
μαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει
υιοθετήσει την πρότασή μας», ανέφερε
κατά πληροφορίες μεταξύ άλλων ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
στην παρέμβαση στο πάνελ «Ενέργεια,
Κλίμα, Οικονομία», όπου ήταν συμπρό-
εδρος με τον πρόεδρο της Ελβετίας. Ο κ.
Μητσοτάκης εξέφρασε την ελπίδα να
υπάρξει λύση μέχρι το τέλος Οκτωβρί-
ου, φωτογραφίζοντας εμμέσως πλην
σαφώς την τακτική Σύνοδο Κορυφής
της ΕΕ στις Βρυξέλλες σε δύο εβδομά-
δες, 20 και 21 Οκτωβρίου. «Αυτήν τη
στιγμή χρειάζεται περισσότερη αλλη-
λεγγύη. Χρειάζεται κοινή απάντηση,
όπως κάναμε κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας. Δεν μπορεί κάθε χώρα να πο-
ρεύεται μόνη της», διεμήνυσε με νόημα
ο Έλληνας πρωθυπουργός. 

Δύο ξένοι όχι μόνο στην Πράγα αλλά και στη Σύνο-
δο της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής που έγινε με τη
συμμετοχή των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των περιφερειακών δυνάμεων αποδεί-
χτηκε πως είναι ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν. Οι δυο άνδρες βρέθηκαν σε απόστα-

ση σχεδόν δύο μέτρων και δεν αντάλλαξαν ούτε
βλέμμα στην κοινή φωτογραφία για τη Σύνοδο. Το
κλίμα πάντως είναι βαρύ στην ΕΕ για τον Ταγίπ Ερν-
τογάν και είναι ενδεικτικά τα όσα αναφέρονται σε δη-
μοσίευμα των «Times». «Είναι ένας άξεστος αυταρ-
χικός ηγέτης που απειλεί την ασφάλεια της Ελλάδας
και της Κύπρου και που δυσκολεύει τη ζωή της

Σουηδίας και της Φινλανδίας», αναφέρει συνεργάτης
Δυτικοευρωπαίου ηγέτη για τον Ερντογάν στους
«Times». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να μην
ακολουθεί τη γραμμή των Τούρκων, που βγάζουν
λυσσαλέο μίσος κατά της χώρας μας, όμως αυτό σε
καμία περίπτωση δεν δείχνει αδυναμία, ούτε ότι η
Ελλάδα θα γίνει έρμαιο στις ορέξεις των γειτόνων. 

Μητσοτάκης - Ερντογάν: Ούτε βλέμμα δεν αντάλλαξαν στην Πράγα

Στο κενό πέφτουν οι λεονταρισμοί
του «σουλτάνου»

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Βολές κατά του τουρκικού αναθεωρητισμού
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Π
αραμονή της άφιξης των 27 Ευ-
ρωπαίων ηγετών στην Πράγα
αλλά και των αρχηγών των υπό
ένταξη κρατών στην ΕΕ, ανάμε-

σα στους οποίους είναι και ο Ταγίπ Ερντο-
γάν, η Άγκυρα έστειλε τις πρώτες προειδο-
ποιητικές βολές υβριδικού πολέμου. 

Η Αθήνα μπορεί να κρατά επισήμως χαμη-
λούς τόνους, όπως αποτυπώθηκε από τις δη-
λώσεις του πρωθυπουργού κατά την άφιξή
του στην τσεχική πρωτεύουσα, ωστόσο δεν
θεωρεί ότι η γειτονική χώρα δεν έχει καμία
απολύτως ανάμειξη στα τραγικά περιστατικά
που συνέβησαν σε Λέσβο και Κύθηρα. Άλλω-
στε, το τελευταίο διάστημα ο Ταγίπ Ερντογάν
επιχειρεί την εργαλειοποίηση του Μετανα-
στευτικού, χρησιμοποιώντας χυδαία ψεύδη
εναντίον της χώρας μας, όπως έπραξε κατά
την ομιλία του στον ΟΗΕ αλλά και πριν από λί-
γες μέρες, όταν υποστήριξε ότι οι Έλληνες
πνίγουν τους μετανάστες που προσπαθεί να
σώσει η Τουρκία (!).

Μόνο που χθες τα σαπιοκάραβα απέπλευσαν
από τα παράλια της γειτονικής χώρας γεμάτα
με μετανάστες και κάτω από δύσκολες καιρι-
κές συνθήκες, όμως στην επιχείρηση διάσω-
σης δεν εμφανίστηκαν πλοία του λιμενικού της
Τουρκίας αλλά μόνο εκείνα που είχαν την ελλη-
νική σημαία, όπως και τα ελικόπτερα.

«Δεν τιμά τις συμφωνίες»
«Τέτοια ανεύθυνη συμπεριφορά και ταυ-

τόχρονα οι πλημμέλειες της Τουρκίας, από
τα παράλια της οποίας ξεκίνησαν τα σκάφη
αυτά, οδηγούν δυστυχώς νομοτελειακά σε
τραγωδίες», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας με
σκληρή γλώσσα για τη γείτονα: «Όσο η
Τουρκία δεν εφαρμόζει τους νόμους, όσο
κάνει πλάτες στους διακινητές, όσο δεν τι-

μά τις συμφωνίες που η ίδια έχει υπογρά-
ψει, δυστυχώς θα βρισκόμαστε αντιμέτω-
ποι και με τέτοιες τραγωδίες».

Ο Ταγίπ Ερντογάν βρίσκεται απέναντι
στους 27 της ΕΕ, με τους οποίους έχει υπο-
γραφεί μια συμφωνία που ουσιαστικά αρ-
νείται να εφαρμόσει, καθώς οι Αρχές της
Άγκυρας κάνουν τα στραβά μάτια απέναντι
στους διακινητές που εκμεταλλεύονται την
απελπισία των μεταναστών.

Κάνουν τα στραβά μάτια
Στο Μαξίμου αλλά και στη Βασιλίσσης

Σοφίας είναι πεπεισμένοι ότι η Άγκυρα το
τελευταίο διάστημα έχει χαλαρώσει τους
ελέγχους στα χερσαία και θαλάσσια σύνο-
ρα με τη χώρα μας. Μάλιστα, συνδυάζουν

όσα έγιναν χθες σε Λέσβο και Κύθηρα με
τη σημαντική αύξηση των μεταναστευτι-
κών ροών στον Έβρο αλλά και όσα συνέβη-
σαν στη νησίδα με τους 38 μετανάστες.

Η Τουρκία δείχνει να προετοιμάζεται
εδώ και καιρό για έναν υβριδικό πόλεμο με
διαφορετικά χαρακτηριστικά από εκείνον
του 2020. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
κάλεσε την Τουρκία να εφαρμόσει τις συμ-
φωνίες που έχει υπογράψει με την ΕΕ.
«Κάνει τα στραβά μάτια, υποκινεί την πολύ

επικίνδυνη μετακίνηση προσφύγων και
μεταναστών από τα παράλιά της. Είναι ένα
γεγονός που οδηγεί νομοτελειακά σε τρα-
γωδίες. Και αυτό πρέπει να σταματήσει»,
τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει ανοιχτά σύνορα
Ωστόσο, ένα βίντεο που ανήρτησε ο Νό-

της Μηταράκης και δείχνει πώς συμπερι-
φέρονται οι Τούρκοι στους μετανάστες
προκάλεσε αντιδράσεις από μέσα ενημέ-
ρωσης που πρόσκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ. Μά-
λιστα, κατηγόρησαν τον υπουργό Μετανά-
στευσης πως το βίντεο έχει δημοσιοποι-
ηθεί τον Σεπτέμβριο του 2019, χωρίς όμως
να αμφισβητήσουν τη γνησιότητά του.

Ο Νότης Μηταράκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ
τόνισε πως ουδέποτε είπε ότι είναι σημερινό.
«Κανείς δεν αμφισβήτησε πως είναι πραγμα-
τικό. Αντί να έχουμε αντίδραση από την τουρ-
κική πλευρά, είχαμε από Έλληνες δημοσιο-
γράφους της Αριστεράς, οι οποίοι καταφέ-
ρονται κατά της ίδιας τους της χώρας. Έχου-
με το μέτωπο απέναντί μας, την Τουρκία,
έχουμε και την ευρωπαϊκή Αριστερά που θέ-
λει να ζήσουμε ξανά την πολιτική των ανοι-
χτών συνόρων του 2015 και να έχουμε Μόρια
και Ειδομένη. Αυτό δεν θα επιτρέψουμε να
συμβεί ξανά», είπε χαρακτηριστικά. 

Εγκληματίας  
η Άγκυρα, 
«κάνει πλάτες» 
στους διακινητές

Βολές από Οικονόμου 
για το βρόμικο παιχνίδι με
τους «χαλαρούς» ελέγχους 
- Πρόβα του τουρκικού
υβριδικού πολέμου 
σε βάρος της χώρας μας 

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Μήνυμα Κυριάκου σε Τουρκία
Ο πρωθυπουργός στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση
στην Πράγα απέφυγε να ρίξει λάδι στη φωτιά, καθώς
σήμερα αναμένεται να θέσει στους ομολόγους του το
ζήτημα της εντεινόμενης τουρκικής προκλητικότητας.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη θλίψη για την
τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών στο Αιγαίο παρά
τις ηρωικές προσπάθειες του Ελληνικού Λιμενικού.
Παράλληλα, κάλεσε την Άγκυρα σε συνεργασία ώστε
να μην επαναληφθούν τέτοια τραγικά περιστατικά.
«Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να συνεργαστούμε πραγ-
ματικά, με πολύ πιο ουσιαστικό τρόπο, προκειμένου
να αποφύγουμε την επανάληψη τέτοιων περιστατι-
κών στο μέλλον και να εξουδετερώσουμε εντελώς
τους διακινητές που εκμεταλλεύονται αθώους αν-
θρώπους, απελπισμένους ανθρώπους που προ-
σπαθούν να φτάσουν στην ευρωπαϊκή ήπειρο με
σκάφη που σαφώς δεν είναι αξιόπλοα». 



Δ
ύο τεράστιες επιχειρήσεις του Λι-
μενικού βρίσκονται σε εξέλιξη τις
τελευταίες 30 ώρες σε Κύθηρα
και Λέσβο, σημεία στα οποία εν-

τοπίστηκαν μετανάστες οι οποίοι έφτασαν
στην Ελλάδα από τα τουρκικά παράλια, με
την ανοχή των αρμόδιων Aρχών της Τουρ-
κίας. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή
τους αρκετές γυναίκες, ανάμεσά τους και
ένα παιδί, κοντά στη Λέσβο, παρά τις τιτάνιες
προσπάθειες του Λιμενικού να διασώσουν
όλους τους μετανάστες που βρίσκονταν στη
θάλασσα και είχαν ανάγκη για βοήθεια.

Η εργαλειοποίηση του Μεταναστευτικού
από την Τουρκία συνεχίζεται, όπως τονίζουν
αρμόδιες κυβερνητικές πηγές. Δεν είναι τυ-
χαίο το γεγονός πως τα δυο ναυάγια έρχον-
ται λίγες ώρες μετά τις εμπρηστικές δηλώ-
σεις του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, ο οποίος κατηγόρησε την Ελλάδα
πως «σκοτώνει μετανάστες στο Αιγαίο».

Σαράντα άτομα στη βάρκα
Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογι-

σμούς, η βάρκα με τους μετανάστες που
έχασαν τη ζωή τους στη Λέσβο ξεκίνησε το
βράδυ της Τετάρτης κάτω από ιδιαίτερα δυ-
σμενείς συνθήκες από τα τουρκικά παράλια.
Στο θαλάσσιο στενό μεταξύ Λέσβου και μι-

κρασιατικών ακτών έπνεαν και άνεμοι έντα-
σης 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Όπως φαίνεται
στη σχετική φωτογραφία που δημοσιεύου-
με, οι άνεμοι στο Αιγαίο έφτασαν ακόμη και
τα 9 μποφόρ, γεγονός που αποδεικνύει πως
οι τουρκικές Aρχές επιτρέπουν στους δου-
λεμπόρους να ξεκινούν από τα τουρκικά πα-
ραλία υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Ύστερα από λίγο οι αλλοδαποί εξέπεμψαν
σήμα κινδύνου στη θαλάσσια περιοχή «Προ-
βοσκίδα» με τη βάρκα τους να βυθίζεται. Οι
αρμόδιες Αρχές που βρέθηκαν στο σημείο

εντόπισαν νεκρές 16 γυναίκες και έπειτα
από λίγες ώρες ένα παιδί. Παράλληλα, κατά-
φεραν να διασώσουν 10 άτομα.

Ενώ οι σοροί των νεκρών γυναικών μετα-
φέρονταν στο νεκροτομείο, το Λιμενικό Σώ-
μα, η Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβεστική
και ο Στρατός με τη βοήθεια ελικοπτέρου Su-
per Puma της Πολεμικής Αεροπορίας συνέ-
χιζαν να επιχειρούν στην περιοχή αναζητών-
τας τουλάχιστον ακόμα 15 αγνοούμενους,
αφού, σύμφωνα με μαρτυρία διασωθέντα,
στη βάρκα επέβαιναν περίπου 40 άτομα.

«Σε 5 δευτερόλεπτα τους πήρε το κύμα»
Ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσω-

σης έγινε και στη θαλάσσια περιοχή κοντά
στο λιμάνι του Διακοφτίου, νότια των Κυθή-
ρων. Σύμφωνα με το Λιμενικό, διασώθηκαν

80 αλλοδαποί εκ των οποίων 62 ενήλικες,
55 άνδρες και 7 γυναίκες, και 18 ανήλικοι,
ενώ 11 από τους διασωθέντες μεταφέρθη-
καν στο Γενικό Νοσοκομείο Κυθήρων για
ιατρικό έλεγχο. Οι έρευνες για τον εντοπι-
σμό και άλλων αγνοουμένων συνεχίστηκαν
και χθες. Αρμόδιες πηγές από το υπουργείο
Ναυτιλίας μιλώντας στην «Political» ξεκα-
θάρισαν πως «είναι πάγια τακτική της Τουρ-
κίας να επιτρέπει στους δουλεμπόρους να
ξεκινήσουν μεγάλα και επικίνδυνα ταξίδια».

«Η θάλασσα τους κοπανούσε σαν χταπό-
δια», είπε συγκλονισμένος χθες ο δήμαρχος
Κυθήρων Στράτος Χαρχαλάκης. «Τους πήρε
το κύμα και χάθηκαν μέσα σε πέντε δευτε-
ρόλεπτα», ανέφερε χαρακτηριστικά, δηλώ-
νοντας πως υπάρχουν νεκροί, γεγονός που
ερευνάται από το Λιμενικό.
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Οι Τούρκοι δουλέμποροι
έστειλαν 120 πρόσφυγες να
δώσουν μάχη με τον θάνατο 

- Στη Λέσβο διασώθηκαν 10,
πέθαναν 16 γυναίκες και ένα

παιδί και αγνοούνται άλλοι 15,
ενώ στα Κύθηρα διασώθηκαν

80 και συνεχίζονται οι έρευνες
για αγνοούμενους 

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μητα-
ράκης επικοινώνησε χθες με την τουρκική κυβέρνηση,
ζητώντας να σταματήσουν άμεσα τα δουλεμπορικά σκά-
φη να ξεκινούν από τα παράλια της Τουρκίας. «Κάνω
επείγουσα έκκληση στην Τουρκία να αποτρέψει όλες τις
παράνομες αποχωρήσεις καθώς υπάρχουν έντονα και-
ρικά φαινόμενα. Ήδη σήμερα χάθηκαν αρκετές ζωές στο
Αιγαίο, οι άνθρωποι πνίγονται σε μη αξιόπλοα σκάφη. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει μέτρα», ήταν η χθε-
σινή ανάρτηση του κ. Μηταράκη στο Twitter.

Από την πλευρά του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, αναφορικά
με τα δύο περιστατικά έρευνας και διάσωσης σε Κύ-
θηρα και Λέσβο, δήλωσε: «Για μία ακόμα φορά, η ανο-
χή της Τουρκίας στα κυκλώματα των αδίστακτων δια-
κινητών κόστισε ανθρώπινες ζωές. Όσο η τουρκική

ακτοφυλακή δεν εμποδίζει τη δράση τους, τόσο οι
διακινητές στοιβάζουν δυστυχισμένους ανθρώπους,
χωρίς μετρά ασφαλείας, σε σκάφη που δεν αντέχουν
στις καιρικές συνθήκες, θέτοντας τις ζωές τους σε θα-
νάσιμο κίνδυνο».

Υπόνοιες για την παρουσία τουρκικών ψαράδικων
Ανώτατη πηγή του υπουργείου Ναυτιλίας σχολίαζε

χθες στην «Political» πως υπάρχουν υπόνοιες και δημι-
ουργούνται ερωτήματα για την παρουσία τουρκικών αλι-
ευτικών στη θάλασσα παρά τις δυσμενείς καιρικές συν-
θήκες. «Γιατί είχαν βγει έξω τα τουρκικά αλιευτικά ενώ
έπνεαν άνεμοι 8-9 μποφόρ;», διερωτήθηκε αρμόδια πη-
γή. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από το
ναυάγιο στη Λέσβο κατάφεραν να φτάσουν στο νησί ακό-
μη 40 μετανάστες με δύο διαφορετικά σκάφη. 

Τους… πέταξαν με εννέα
μποφόρ στη θάλασσα…

Μηταράκης: «Να πάρει μέτρα η ΕΕ» - Πλακιωτάκης: «Η ανοχή της Τουρκίας κοστίζει ζωές»

Δ Ι Π Λ Η  Τ Ρ Α Γ Ω Δ Ι Α  Μ Ε  1 7  Ν Ε Κ Ρ Ο Υ Σ  Μ Ε Τ Α Ν Α Σ Τ Ε Σ  

Αποστολή στη Λέσβο:
Μίλτος Σακελλάρης

sakellarismiltos@yahoo.com

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες δύο από τις διασωθείσες για
τα όσα πέρασαν. «Πήρα το σωσίβιο από έναν νεκρό για να
σωθώ», περιγράφει η μία γυναίκα από τη Σομαλία στην
«Political». Όσα λένε αποκαλύπτουν τις μπίζνες που στή-
νονται στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Οι ίδιες περιγρά-
φουν πως  «ξεκινήσαμε από το Αϊβαλί και πληρώσαμε 300
ευρώ. Δεν μας σταμάτησε κανείς»…

«Πληρώσαμε 300 ευρώ»



Ε
ισηγήσεις από εμπειρογνώμο-
νες δέχεται το υπουργείο Εξω-
τερικών ώστε να εξετάσει το εν-
δεχόμενο άμεσης προσφυγής

στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης τόσο
για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, που υπε-
γράφη το 2019, όσο και για τη συμφωνία
Τουρκίας - Λιβύης που υπεγράφη την πε-
ρασμένη Δευτέρα.

Ο προσωρινός πρωθυπουργός στην Τρί-
πολη Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά άφησε
ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στη
Χάγη, ωστόσο δεν διευκρίνισε αν αποδέ-
χεται την έναρξη συνομιλιών για συνυπο-
σχετικό ή ζητά δέσμευση της Αθήνας για
αναγνώριση της κυβέρνησής του. Επίσης,
επιχείρησε λανθασμένα να συγκρίνει το
τουρκολιβυκό μνημόνιο με τις διαβουλεύ-
σεις που υπήρχαν για την οριοθέτηση ΑΟΖ
ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Λιβύη.

Διπλωματικές πηγές διευκρίνιζαν ως
προς αυτό ότι μέχρι και τις αρχές του 2011
συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ
Ελλάδας και Λιβύης για τον ορισμό της
ΑΟΖ, διαπραγματεύσεις στη βάση του Διε-
θνούς Δικαίου της Θάλασσας, οι οποίες εί-
χαν προχωρήσει πολύ και απέμενε να γε-
φυρωθεί μια μικρή διαφορά. Οι συγκεκρι-
μένες διαπραγματεύσεις, ως γνωστόν,
διακόπηκαν λόγω της ανατροπής του κα-
θεστώτος στην Τρίπολη. Σχεδόν μια δε-
καετία αργότερα, συμπλήρωναν οι ελληνι-
κές διπλωματικές πηγές, το 2019, η τότε
κυβέρνηση της Τρίπολης συνομολόγησε
με την Τουρκία ένα νομικό και πολιτικό τε-
ρατούργημα, το οποίο αποτελούσε σαφέ-
στατη παραβίαση θεμελιωδών κανόνων
του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, κα-
θώς αγνοούσε την ύπαρξη των ελληνικών
νησιών όπως η Κρήτη!

Το εν λόγω «μνημόνιο» καταδικάστηκε
από πλήθος κρατών, συμπεριλαμβανομέ-
νων όλων των χωρών-μελών της ΕΕ. Επί-
σης, ουδέποτε κυρώθηκε από τη λιβυκή
Βουλή. Δεν υπάρχει λοιπόν μέτρο σύγκρι-
σης μεταξύ των δύο περιπτώσεων και ου-
δείς δικαιούται να προσπαθεί να δικαιολο-
γήσει μια παρανομία, κάνοντας επίκληση
με κάτι που ουδεμία σχέση έχει.

Μια πιθανή προσφυγή στη Χάγη θα βα-
σιζόταν στην επιστολή που έστειλε στον
ΟΗΕ η Λιβύη, στην οποία κατέγραφε ότι
όποιο κράτος έχει αντίρρηση ή ζημιώνεται
από τη συμφωνία αυτή θα δεχτεί να πάει
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ως
προς το ερώτημα. 

Τα 12 νμ κάτω από την Κρήτη
Υπό το φως των εξελίξεων, οι εισηγήσεις

που γίνονται είναι να ξεκινήσουν οι συζη-
τήσεις όχι μόνο για την περιοχή που κανέ-
να από τα δύο κράτη δεν έχει κάνει οριο-
θέτηση, αλλά και για το τμήμα εκείνο που η
Λιβύη το έχει οριοθετήσει με την Τουρκία,
όσο παράνομο και αν ήταν. Προϋπόθεση
θα είναι, λένε καθηγητές του Διεθνούς Δι-
καίου, η επέκταση της αιγιαλίτιδας στα 12
νμ νότια της Κρήτης με Προεδρικό Διάταγ-
μα, αφού ο ίδιος ο κυρωτικός νόμος που
έγινε για τη Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας το 1995
εξουσιοδότησε την κάθε κυβέρνηση να

προχωράει στη θέσπιση όλων των θαλάσ-
σιων ζωνών που υπάρχουν μέσα στη Σύμ-
βαση με Προεδρικό Διάταγμα.

Επιχείρημα των εισηγητών είναι ότι το
τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν γίνεται να
ακυρωθεί, διότι οι συμφωνίες δεν καταγ-
γέλλονται, γιατί με βάση τη λογική αυτή η
Τουρκία θα είχε ακυρώσει τις Συμφωνίες
οριοθέτησης ΑΟΖ της Κύπρου. Επιπλέον,
με βάση το Διεθνές Δίκαιο η συμφωνία
Τουρκίας - Λιβύης ισχύει, αλλά δεν ισχύει
έναντι των υπολοίπων, ενώ δεν προκρίνε-
ται η μονομερής προσφυγή, διότι έτσι δεν
θα δέσμευε τη Λιβύη. Αν η απόφαση είναι
δεσμευτική, η Λιβύη θα πρέπει να συναι-

νέσει ότι θα δεχτεί να αποφασίσει η επιδι-
αιτησία ή το Διεθνές Δικαστήριο.

Το θέμα αυτό θα συζητήσει ο Νίκος Δέν-
διας με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ
Σούκρι την Κυριακή στο Κάιρο, με τον επι-
κεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να
διαμηνύει ότι η Ελλάδα δεν φοβάται τη
διεθνή δικαιοδοτική κρίση και το έχει απο-
δείξει.

«Γεράκι» ο νέος Τούρκος πρέσβης
Μέσα σε αυτό το κλίμα νέος πρέσβης της

Τουρκίας στην Αθήνα αναλαμβάνει ο Τσα-
γατάι Ερτσιγές, πολιτικός διευθυντής του
υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, ο
οποίος έχει σχεδιάσει και τους χάρτες με
τις μαξιμαλιστικές τουρκικές διεκδική-
σεις, ενώ συμμετείχε και στις διερευνητι-
κές συνομιλίες Ελλάδας - Τουρκίας.
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Γράφει η
Αλεξία Τασούλη

Νέος πρέσβης της Τουρκίας
στην Αθήνα ο σκληρός
διπλωμάτης Ερτσιγές,
υπέρμαχος 
της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Ανοικτή η προσφυγή στη Χάγη για
τις συμφωνίες Τουρκίας - Λιβύης



Βγήκε μπροστά και
τους ξελάσπωσε...

Για να λέμε την πάσα αλήθεια, η κυ-
βέρνηση και το Μαξίμου είχαν αφήσει
ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξει μεί-
ωση του ωραρίου των καταστημάτων με
σκοπό να εξοικονομηθεί ηλεκτρική
ενέργεια. Ωστόσο, οι σύλλογοι και τα
επιμελητήρια στην πλειονότητά τους
αλλά και διευθυντικά στελέχη του
υπουργείου Ανάπτυξης ήταν αντίθετα,
καθώς αυτό θα σήμαινε μείωση των ερ-
γατικών ωρών, άρα και μείωση εργαζο-
μένων, δηλαδή απολύσεις. Έτσι, τα κά-
στανα από τη φωτιά πήγε και έβγαλε ο
ίδιος ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος
έχει μάθει καιρό τώρα να παίρνει πάνω
του ευθύνες που δεν του αναλογούν
απόλυτα και βγήκε να επιχειρηματολο-
γήσει δημοσίως υπέρ της διατήρησης
του ωραρίου… 

ΑΑυτογκόλ…
Πολύ κακό για το τίποτα όλο το συνέ-

δριο του Κύκλου Ιδεών. Όπως σας είχα
πει, όντως παρουσιάστηκε δημοσκόπη-
ση που έδειχνε στο 49% το ποσοστό αυ-
τών που θέλουν κυβέρνηση συνεργα-
σίας. Αλλά ποιοι με ποιους; Αφήστε που
ο Βενιζέλος έβαλε στο ίδιο κάδρο ΝΔ
και ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν θέλουν τις συγκλί-
σεις… Είναι δυνατόν; Κατά τ’ άλλα,
όπως έμαθα, στο επιτελείο Βενιζέλου τα
πήραν άσχημα που επιχειρηματίας-φί-
λος του Βενιζέλου από το βήμα του συ-
νεδρίου εξήρε την κυβέρνηση για τις
κινήσεις της στην ενεργειακή κρίση.
Δεν περίμεναν το αυτογκόλ... 

Μεγάλη επιτυχία είχε το ταξίδι του υφυπουργού

Εξωτερικών Ανδρέα Κατσανιώτη στην Αργεντι-

νή, καθώς, όπως μαθαίνω, συναντήθηκε με τον

ελληνικής καταγωγής Αργεντίνο υπουργό Δη-

μόσιων Έργων George Katopodis, ο οποίος εί-

ναι αγαπητός στην Αργεντινή και τον ονομάζουν

«έντιμο», καθώς η χώρα μαστιζόταν επί χρόνια

από τη δημόσια διαφθορά. Λοιπόν, ο κ.

Katopodis πρότεινε στον κ. Κατσανιώτη να έρ-

θουν οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες

και να μπουν σε διαγωνισμούς δημόσιων έργων,

καθώς το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνη-

σης προβλέπει για την τριετία 2023-2026 τερά-

στια κονδύλια για δημόσια έργα, αυτοκινητό-

δρομους, σιδηρόδρομους, κτίρια και άλλες

επενδύσεις. 

Έτσι λοιπόν ο κ. Κατσανιώτης ερχόμενος στην

Ελλάδα πρώτο μέλημά του είναι να δει τον

υπουργό Υποδομών Κ. Καραμανλή και να οργα-

νώσουν μια αποστολή στην Αργεντινή.
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Το ζήτημα της υδροδότησης της Κέρκυρας, που
στοίχειωνε τους Κερκυραίους επί χρόνια, παίρ-
νει πλέον τον δρόμο της οριστικής επίλυσης, ικα-
νοποιώντας τα δίκαια αιτήματα των πολιτών και
εξασφαλίζοντας τις ανάγκες της Κέρκυρας για τις
επόμενες δεκαετίες. Ξεκινάει λοιπόν ο διαγωνι-
σμός για μια επένδυση που θα φτάσει σχεδόν τα
200 εκατ. Την ανακοίνωση έκανε ο κ. Καραμανλής
χθες και έσπασαν τα τηλέφωνά του από βουλευ-
τές και πολιτευτές...

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ… 

Ο Μιλτιάδης 
και το fair play

Η χθεσινή εκδήλωση στο Αιγά-
λεω για την παρουσίαση των έργων
που θα γίνουν στη Δυτική Αθήνα
μέσω των κονδυλίων του Ταμείου
Ανάκαμψης είχε πάρα πολύ κόσμο
προσελκύοντας και όλους τους δη-
μάρχους. Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώ-
της, όπως μαθαίνω, σε μια στιγμή
καθαρού fair play έδωσε τον λόγο
και στον Γιάννη Λοβέρδο να μιλή-
σει, καθώς θυμίζουμε ότι μία μέρα
πριν ο πρωθυπουργός είχε τονίσει
ότι οι εκδηλώσεις των υπουργών
θα πρέπει να γίνονται εκτός της πε-
ριφέρειάς τους για να μη θίγονται
οι απλοί βουλευτές. Παρόντες ήταν
και ο Άδωνις Γεωργιάδης αλλά και
ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, καθώς
υπάρχει ενδιαφέρον για την επέ-
κταση του μετρό στα δυτικά. 

Νιώθει δικαιωμένος
Του είχε κοστίσει ακριβά σε πολιτικό επίπεδο ο διασυρμός των δέκα πολιτι-
κών προσώπων που είχε στήσει ο ΣΥΡΙΖΑ με τη σκευωρία Novartis και πλέον
νιώθει δικαιωμένος και δεν το κρύβει με κάθε ευκαιρία. O λόγος για τον Αν-
δρέα Λοβέρδο, ο οποίος από το βήμα της Ολομέλειας και με αφορμή το απαλ-
λακτικό για τον ίδιο βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου
στις αρχές Αυγούστου προχώρησε σε σειρά προτάσεων
για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.
Ο πρώην υπουργός ζήτησε να μετατραπεί σε κακούρ-
γημα η συκοφαντική δυσφήμηση κατά την περίοδο που
διενεργείται ανάκριση υπουργών αλλά και να εξετά-
ζονται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα οι υποθέσεις υπουρ-
γών που οδηγούνται στη Δικαιοσύνη.
«Νιώθω συγκίνηση, τιμή και υπερηφάνεια που από τη μάχη αυ-
τή βγήκα νικητής. Έδωσα μια μάχη αξιών», είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος, συμ-
πληρώνοντας ότι δεν «φοβήθηκα ούτε Λαιστρυγόνες ούτε Κύκλωπες» και μι-
λώντας για «κατάπτυστο επικοινωνιακό σόου που είχε στήσει σε βάρος του η
προηγούμενη κυβέρνηση».

Ο Mr Κatopodis, ο Ανδρέας και οι ελληνικές κατασκευαστικές

Σ
ε πολύ σημαντικά ταξίδια θα προβεί ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας το
επόμενο διάστημα. Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, κρίσιμο ταξίδι θα εί-
ναι αυτό της Κυριακής, όταν θα βρεθεί στην Αίγυπτο για να αποδοκιμάσει μαζί

με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ το τουρκολιβυκό μνημόνιο που προσπαθεί μάταια να ενεργοποι-
ήσει η Άγκυρα. Επίσης, όπως μαθαίνω, σχεδιάζεται τη μεθεπόμενη εβδομάδα σε
ασφαλή ημερομηνία μεγάλο ταξίδι τουλάχιστον 2-3 ημερών στην Ουκρανία, στο Κίεβο,
όπου μεταξύ άλλων ο Νίκος Δένδιας θα δει και τον πρόεδρο Ζελένσκι. Διπλωμάτες τη
θεωρούν μια πολύ σημαντική επίσκεψη και μάλιστα σε κομβική στιγμή, την ώρα δηλα-
δή που οι Ουκρανοί αντεπιτίθενται και ανακτούν χαμένα εδάφη. 

Προετοιμάζεται συνάντηση
Δένδια - Ζελένσκι 

ΑΞΙΖΕΙ…
Μου λένε ότι στο υφυπουργείο
Αθλητισμού προετοιμάζονται
για τη μεγάλη κατά μέτωπο
σύγκρουση με τον πρόεδρο
της ΕΠΟ Τάκη Μπαλτάκο. Τα
τύμπανα του πολέμου έχουν
ηχήσει εδώ και μήνες… 



Τροπολογία που θα δώσει βαθιά ανάσα σε
85.000 δανειολήπτες που έχουν εγκλωβιστεί
σε δάνεια με ελβετικό φράγκο κατέθεσε το
ΠΑΣΟΚ, αλλά δυστυχώς οι οιωνοί δεν μοι-
άζουν θετικοί για να γίνει αποδεκτή από το
υπουργείο Οικονομικών. Για την ιστορία, προ-
βλέπει μεταξύ άλλων πως «αναγνωρίζεται
κατ’ αρχήν ότι ο δανειολήπτης φέρει, όσον
αφορά τα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια
που έχουν χορηγηθεί ή μετατραπεί σε ελβετι-
κό φράγκο κατά τη χρονική περίοδο 2006 έως
2009, αποκλειστικά τον κίνδυνο της συναλ-
λαγματικής ισοτιμίας ευρώ προς ελβετικό
φράγκο μέχρι όμως τη μείωση αυτής σε ποσο-
στό 10% σε σχέση με την τιμή της συναλλαγμα-
τικής ισοτιμίας στην οποία εκταμιεύτηκε το
δάνειο σε ελβετικό φράγκο». Προβλέπεται
επίσης η αναδρομική εφαρμογή στις συγκε-
κριμένες συμβάσεις ευνοϊκότερης για τον
οφειλέτη συναλλαγματικής ισοτιμίας. Σε κάθε
περίπτωση, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία…

ΠΠολάκης - Ξανθός:
σημειώσατε… Χ;
Μαθαίνουμε πως τα κρητικά μαχαίρια έχουν
βγει για τα καλά εκεί στην Κουμουνδούρου. Για
ακόμη μία φορά ο Παύλος Πολάκης εκνεύρισε
τον Ανδρέα Ξανθό, ο οποίος δεν δίστασε ξανά να
τον αδειάσει αναφορικά με τα εμβόλια και τη με-
λέτη Λύτρα. Τώρα έχουμε το εξής οξύμωρο στον
ΣΥΡΙΖΑ. Τα στελέχη τάσσονται υπέρ του Ξανθού
γιατί είναι και λίγο κομιλφό από τα βόρεια και
δεν αντέχουν τον βαρύ νταλκά του Σφακιανού,
ενώ η κομματική βάση ξεσηκώνεται και ζητω-
κραυγάζει σε κάθε παρουσία του Πολάκη. Πάν-
τως ο Πολάκης κρατά χαμηλά την μπάλα απέναν-
τι στον πάντα φίλο Ανδρέα, διότι ξέρει πως αν θέ-
λει μέχρι και δικό του κόμμα μπορεί να φτιάξει.
Εν τω μεταξύ η ΝΔ ανεβαίνει στις δημοσκοπή-
σεις, δεν ξέρω εάν το βλέπουν στη Λεωνίδου…

Η
ΝΔ θα μαζέψει στο Ολυμπιακό Στά-
διο όλα τα τοπικά στελέχη, προκει-
μένου να τους μιλήσει ο Κυριάκος

Μητσοτάκης και να τους κινητοποιήσει ενό-
ψει εκλογών. Οι ΝΟΔΕ είναι οι νομαρχιακές
που λέγαμε παλιά, οι τοπικές οργανώσεις. 

Το εγχείρημα έχουν αναλάβει ο Παύλος
Μαρινάκης και ο Στέλιος Κονταδάκης. Εκτός
απροόπτου το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα
είναι όλα έτοιμα για να γίνει η μεγάλη σύνα-
ξη… Το ότι η χώρα έχει μπει σε παρατεταμέ-
νη προεκλογική περίοδο το γνωρίζαμε και το
καταλάβαμε από την πολιτική αντιπαράθεση
που υπάρχει ανάμεσα στην κυβέρνηση και
την αντιπολίτευση. Εκείνο που μαθαίνουμε
πλέον είναι πως σταδιακά και το πρόγραμμα
του πρωθυπουργού, όπως είναι λογικό, προ-
σαρμόζεται πάνω σε αυτές τις συνθήκες.

Έχουμε και λέμε. Τη Δευτέρα θα πραγμα-
τοποιηθούν τα εγκαίνια για το μετρό του Πει-
ραιά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον αρ-
μόδιο υπουργό Κώστα Καραμανλή και την
Τετάρτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτρο-
πή. Επίσης ετοιμάζεται η επίσκεψη του πρω-
θυπουργού σε Θεσσαλονίκη και Πέλλα. Οι
περιοδείες του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως
είναι λογικό, θα αυξηθούν όσο θα πλησιά-
ζουμε προς τις κάλπες. 
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Η ελπίδα πεθαίνει
τελευταία…

Το νέο καλόπαιδο 
που έφεραν για πρέσβη

Για να ξέρετε: Αυτόν που έφεραν οι Τούρκοι για
νέο πρέσβη στην Ελλάδα είναι ο «γκουρού» των
τουρκικών χαρτών. Πριν το αφήγημα της «Γαλά-
ζιας Πατρίδας» γίνει επίσημη θέση της Τουρκίας,
οι χάρτες του Τσαγατάι Ερτζιγές ήταν αυτοί που
εξέφραζαν τις διεκδικήσεις της Άγκυρας σε Αι-
γαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Καταλάβατε πού
πάει η δουλειά; 

Στο ΟΑΚΑ οι ΝΟΔΕ
ενόψει εκλογών

Δεν απέφυγε το πολιτικό τζαρτζάρισμα ο
Νίκος Ανδρουλάκης με τον εκπρόσωπο του
ΕΛΚ Αλβάρεζ κατά τη διάρκεια της χθεσινής
ακρόασής του στην PEGA. Ο κ. Ανδρουλάκης
θεώρησε «προβοκατόρικα» τα ερωτήματα
που του έθεσε ο προερχόμενος από το ΕΛΚ
συντονιστής και δεν δίστασε να αντιπαρατε-
θεί μαζί του στα ίσα. Ερωτηθείς για
τη στάση της κυβέρνησης από
τον συντονιστή του ΕΛΚ
στην Εξεταστική Επιτρο-
πή, ο κ. Ανδρουλάκης
αναρωτήθηκε: «Περιμέ-
νουν από το θύμα να πει
γιατί τον παρακολουθούσαν
και να βρει ποιος έχει το Pred-
ator στην Ελλάδα;» και απευθυνόμε-
νος στον συνάδελφό του είπε: «Και να σας
προβληματίζει, κύριε Αλβάρεζ, διότι τα επι-
χειρήματα που είπατε, τα χρησιμοποιούν
πολλές φορές ο Ορτέγκα και ο Μαδούρο. Να
σας προβληματίζει πάρα πολύ. Τα ίδια επι-
χειρήματα που χρησιμοποιείτε εις βάρος
μου, χρησιμοποιούν τα καθεστώτα της Λατι-
νικής Αμερικής. Να είστε σίγουρος ότι εγώ
αγαπάω περισσότερο την Ελλάδα από αυτούς
που σας έστειλαν αυτές τις ερωτήσεις, διότι
ουδέποτε θα έκανα χρήση τέτοιων δόλιων
πρακτικών εις βάρος της δημοκρατίας μας
για να εκθέσω διεθνώς την Ελλάδα».

Δυσφορία για
Μαντζουράνη
Γκρίνιες πολλές μαθαίνω έχουμε στον
Νότιο Τομέα της Αθήνας όπου θα κατέ-
βει υποψήφιος ο δικηγόρος
Γιάννης Μαντζουράνης.
Οι συνυποψήφιοί του
στον ΣΥΡΙΖΑ αισθάνον-
ται κομματάκι άβολα οι
άνθρωποι, καθώς ο
Μαντζουράνης παίζει
φουλ επίθεση αντιπολι-
τευτικά και έχει ήδη ετοιμάσει
και τα πρώτα του σποτάκια. Κάποιοι, λέ-
ει, από τους παλιούς εξέφρασαν τη δυ-
σφορία τους στον Αλέξη Τσίπρα για τις
αναρτήσεις του στα social media, ότι δεν
είναι στη γραμμή της κουλτούρας του
κόμματος! Και ποια είναι, ρε σύντροφοι,
η κουλτούρα του κόμματος; Αν είναι η
γραμμή του Πολάκη, τότε καλά τα πάει ο
Μαντζουράνης… 

Τα «τζαρτζαρίσματα»
Ανδρουλάκη 
στην PEGA
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πε-
ριμένει υπομονετικά να δει
πόσο θα παραμένουν «εξα-
φανισμένοι» ορισμένοι από
τους υπουργούς του. Αναφέ-
ρομαι, βεβαίως, σε ορισμέ-
νους οι οποίοι δεν βγαίνουν
μπροστά να επικοινωνήσουν
το κυβερνητικό έργο. Πάντως
στο notebook τα έχει σημει-
ώσει τα ονόματά τους. 

ΑΞΙΖΕΙ…

Τo
...

 Π
ρό

σω
πo

Ο
πρόεδρος και δι-
ευθύνων σύμ-
βουλος της

ΟΝΕΧ, κ. Πάνος Ξενοκώ-
στας, σε ομιλία που απηύ-
θυνε στους εργαζομένους
των Ναυπηγείων Ελευσί-
νας ανακοίνωσε την ενί-
σχυσή τους με 1,2 εκατ.
ευρώ ως ένδειξη εμπιστο-
σύνης προς τους εργαζο-
μένους, αλλά και της δέ-
σμευσής του στο πλάνο
εξυγίανσης. Η καταβολή
των χρημάτων θα γίνει τον
Δεκέμβριο «πριν βγει η
απόφαση του δικαστηρί-
ου, κάτι που δεν έχει ξα-
ναγίνει στα χρονικά»,
όπως σημείωσε ο ίδιος. Η
απόφαση της καταβολής
του ποσού αυτού έρχεται
ως επιστέγασμα της στε-
νής συνεργασίας που έχει
θεμελιώσει η εταιρεία με
τους εργαζομένους των
Ναυπηγείων, με τις δύο
πλευρές να εκφράζουν
την αποφασιστικότητά
τους για τη δυναμική επα-
νεκκίνηση των Ναυπηγεί-
ων Ελευσίνας. Στην ομιλία
του, ο κ. Π. Ξενοκώστας
επανέλαβε ότι στόχο απο-

τελεί η υποβολή του φα-
κέλου εξυγίανσης στα αρ-
μόδια δικαστήρια προς
επικύρωση ως τις 31
Οκτωβρίου, εκφράζοντας
παράλληλα την αισιοδοξία
του ότι η σχετική απόφαση
των δικαστηρίων θα ανα-
κοινωθεί το ταχύτερο δυ-
νατό. Τέλος, ο πρόεδρος
της ONEX αναφέρθηκε
στην απόφαση του ιδίου
να αναλάβει τα Ναυπηγεία
Ελευσίνας, παρά τις δυ-

σκολίες που κληρονόμη-
σε, με την έμπρακτη υλο-
ποίηση των υποσχέσεών
του προς τους εργαζομέ-
νους να αποτελεί την πιο
ηχηρή απάντηση προς κά-
θε αμφισβήτηση του σχε-
δίου εξυγίανσης. «Εγώ εί-
μαι εδώ και προσωπικά
αναλαμβάνω μια διαδρο-
μή δύσκολη. Εργαζόμενοι
και ιδιοκτησία σε αυτό το
ναυπηγείο είναι ένα»,
ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο γρίφος των
δημοτικών εκλογών

Ο σύντομος σχετικά χρόνος που
απομένει από τις εθνικές μέχρι τις
αυτοδιοικητικές εκλογές έχει προ-
καλέσει έντονο προβληματισμό σε
δήμους και περιφέρειες. Η πρώτη
κάλπη θα στηθεί πιθανότατα το τε-
λευταίο δεκαήμερο του Μαΐου,
ωστόσο θεωρείται σχεδόν βέβαιη η
δεύτερη εκλογική αναμέτρηση ή
ακόμα και η τρίτη, προκειμένου η
χώρα να έχει ισχυρή κυβέρνηση. 

Το γεγονός αυτό δεν αποκλείεται
να επηρεάσει τις ημερομηνίες των
αυτοδιοικητικών εκλογών που θα
διεξαχθούν τον Οκτώβριο, αν και
φαντάζει δύσκολο ένα τέτοιο ενδε-
χόμενο. 

Το σίγουρο είναι πως δεν θα παρα-
ταθούν για έναν ακόμη χρόνο που
ζητούσαν αρχικά δήμαρχοι και περι-
φερειάρχες με τη δικαιολογία πως
δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν το
έργο τους λόγω της πανδημίας. Πα-
ράλληλα στο Μαξίμου ξεκαθαρίζουν
πως όσοι εξελέγησαν δήμαρχοι και
περιφερειάρχες το 2019 θα είναι εκ
νέου υποψήφιοι, εκτός και αν τα μη-
νύματα από τις τοπικές κοινωνίες εί-
ναι αρνητικά και υπάρχει κίνδυνος
να μην εκλεγούν.

Kεραμέως - Συνδικαλιστές: 2-0 
Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως δεν το βάζει κάτω με τους συνδικαλι-

στές που συνεχώς ψάχνουν δικαιολογίες για να στήσουν πάλι απεργίες, στά-

σεις εργασίας και γενικώς να δημιουργήσουν το γνωστό μπάχαλο στον χώρο

της εκπαίδευσης άνευ σοβαρών αιτιών. Μετά την προσφυγή του υπουργείου

κρίθηκε παράνομη και η απεργία της ΑΔΕΔΥ που θα κάλυπτε τη Διδασκαλική

Ομοσπονδία. «Παράνομη κρίθηκε από το Πρωτοδικείο και η απεργία της ΑΔΕ-

ΔΥ -όπως και η πανομοιότυπη της ΔΟΕ- για τον νέο θεσμό του μέντορα που

υποστηρίζει τους νέους εκπαιδευτικούς. Οι προσπάθειές μας όλες έχουν έναν

στόχο: την αναβάθμιση της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Η Παιδεία αλλάζει

στην πράξη», έγραψε η Κεραμέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Ο Πάνος Ξενοκώστας 
και το 1,2 εκατ. ευρώ 

Και αν του πει «όχι»; 

Έχει κάτι συμβούλους ο Αλέξης Τσί-
πρας που τον σπρώχνουν κατευθείαν
σε παγίδες, ξόβεργες που λέγαμε πα-
λιά για καρδερίνες. Του λένε να προχω-
ρήσει σε μια σύγκληση των προοδευτι-
κών δυνάμεων του τόπου να συζητή-
σουν από τώρα για την επομένη των
εκλογών. Να ζητήσει έστω μια συνάν-
τηση, ώστε να συζητήσουν τη συγκρό-
τηση ενός «δημοκρατικού μετώπου»
που θα διεξαγάγει «ανένδοτο αγώνα»
κατά της κυβέρνησης, στον απόηχο της
υπόθεσης των υποκλοπών. Και αν του
πει «όχι» ο Ανδρουλάκης; Τι θα κάνει
μετά ο πρόεδρος Αλέξης; Αν υποθέ-
σουμε ότι «φάει πόρτα» από τον πρό-
εδρο του ΠΑΣΟΚ, τι θα κάμει; Θα μείνει
σαν την καλαμιά στον κάμπο με τον Γιά-
νη με τα λαχούρ πουκάμισα; 

Το ΠΑΣΟΚ
«χωρίστηκε» στα δύο

Σχήμα λόγου, δηλαδή. Ακόμα παρα-
μένει ενωμένο. Αλλά πολλά στελέχη
του ΠΑΣΟΚ προχθές μοιράστηκαν με-
ταξύ δύο εκδηλώσεων. Οι μισοί πήγαν
στην παρουσίαση του βιβλίου του
πρώην υπουργού Μιλτιάδη Παπαϊωάν-
νου και οι άλλοι μισοί σε εκδήλωση για
τα εργασιακά του ινστιτούτου InSocial
με κεντρικό ομιλητή τον Νίκο Χριστο-
δουλάκη. Περιττό να σας πω ότι οι «διά-
σημοι» Πασόκοι πήγαν στον Παπαϊ-
ωάννου…

Δροσερό και φρέσκο
Ποια ΜΚΟ δήλωνε έσοδα 17.000 για το 2017 και το 2020 ξαφνι-

κά τα λεφτά αβγάτισαν και έφτασαν πάνω από 2 εκατομμύρια
ευρώ; Επειδή είναι σε εξέλιξη και έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα

Μαύρου Χρήματος, βρέθηκε και κάτι άλλο για τη συγκεκριμένη ΜΚΟ; 



Ν
α καλέσει η Εξεταστική Επιτροπή του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου (PEGA) όλα τα πολιτικά
πρόσωπα που αρνήθηκε η αντίστοιχη Επιτρο-
πή της Βουλής προκει-

μένου να καταθέσουν όσα γνωρί-
ζουν για τις υποκλοπές ζήτησε ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και
ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλά-
κης κατά τη διάρκεια της κατάθεσής
του στο Στρασβούργο. «Η Επιτροπή
του Ευρωκοινοβουλίου θα πρέπει να
κάνει αυτό που δεν έκανε η Εξεταστική στην Ελλάδα», εί-
πε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε: «Από
εσάς τι ζητάω; Όσους προστάτευσε η Νέα Δημοκρατία για
να μείνουμε στο σκοτάδι και για να μη μάθουμε την αλή-
θεια, όταν θα έρθετε στην Αθήνα να ζητήσετε να τους δείτε
για να συλλέξουμε περισσότερες πληροφορίες».

Επέμεινε ότι η υπόθεσή του δεν είναι ένα προσωπικό
θέμα αλλά ζήτημα δημοκρατίας και άφησε υπονοούμενα

για χρήση του κακόβουλου λογισμικού Predator από τις
ελληνικές υπηρεσίες. «Είναι προφανές για εμένα ότι οι
λόγοι είναι πολιτικοί. Δεν μπορεί να είμαι οκτώ χρόνια

ευρωβουλευτής και ποτέ να μη
μου έχει συμβεί κάτι τέτοιο, είτε με
το Predator είτε με τις μυστικές
υπηρεσίες της χώρας, και ξαφνικά
να με παρακολουθούν μόλις δή-
λωσα ότι θέλω να είμαι υποψήφιος
για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ», είπε
χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας υποστήριξε ότι «κανείς δεν θέλει να
φορτωθεί το άγος αυτής της υπόθεσης. Αυτό που θέλω
είναι δικαιοσύνη και διαφάνεια από όλους -και από την
Ελληνική Κυβέρνηση και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο- γιατί αυτή είναι η θέση μας ως δημοκράτες, ως προ-
οδευτικοί. Εκτός και αν κάποιοι άλλοι θεωρείτε τις ευ-
ρωπαϊκές αξίες α λα καρτ, σύμφωνα με τα κομματικά
γυαλιά που φοράτε ή τη χώρα προέλευσης. Όχι! Οι αξίες

αυτές είναι αξίες οικουμενικές, ευρωπαϊκές και οφεί-
λουμε να είμαστε οι πρεσβευτές τους σε όλο τον κόσμο
και όχι να υπάρχουν φαινόμενα τα οποία υπονομεύουν
αυτές τις αξίες εντός της Ευρώπης».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε την κυβέρνηση για
προσπάθεια συμψηφισμού με περιστατικά και καταγγε-
λίες που είχαν σημειωθεί την περίοδο διακυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας πως «όσοι έχουν πράξει πα-
ρανομίες να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, εμείς δεν συγ-
καλύπτουμε κανέναν».

Υπενθυμίζεται ότι η PEGA αναμένεται να έρθει στην
Ελλάδα στις αρχές Νοεμβρίου, όταν αναμένεται με εν-
διαφέρον ο κατάλογος των προσώπων που θα καλέσει
για ακρόαση. Ιδιαίτερα, δε, μετά τον μεγάλο θόρυβο που
προκάλεσε η αντιπαράθεση του επικεφαλής της Επι-
τροπής με τον Έλληνα αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβου-
λίου Δ. Παπαδημούλη, ο οποίος διέρρευσε στα social
media το προσχέδιο, όπως ειπώθηκε, με τους κληθέν-
τες προς ακρόαση. 

Σ
την Πράγα βρέθηκε και ο Αλέξης
Τσίπρας, στην προσύνοδο του Ευ-
ρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμμα-
τος (PES). Ο αρχηγός της αξιωμα-

τικής αντιπολίτευσης κατά την τοποθέτησή
του είπε πως η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά
σε έναν δύσκολο χειμώνα, για αυτό απαι-
τούνται λύσεις και αποτελεσματικές απο-
φάσεις. «Πρώτα απ’ όλα, η Ευρώπη θα πρέ-
πει να αποφασίσει αν θα πορευτεί με την
αρχή της αλληλεγγύης ή ο καθένας μόνος
του απέναντι στην κρίση και όποιος αντέξει. 

Όπως φαίνεται να επιλέγει η Γερμανία,
που χρηματοδοτεί 200 δισ. ευρώ προκειμέ-

νου να δημιουργήσει ένα εργαλείο για να
αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση στη
Γερμανία, αλλά αρνείται παρόμοια εργα-
λεία για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών
ή το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερί-
ου», είπε ο κ. Τσίπρας.

Στη συνέχεια επεσήμανε πως η Ευρώπη
θα πρέπει να αποφασίσει να σταματήσει να

πορεύεται «σαν τον υπνοβάτη προς τον
γκρεμό» σε σχέση με την ουκρανική κρίση:
«Πρέπει να αναλάβει διπλωματικές πρωτο-
βουλίες για να τερματιστεί η ρωσική εισβο-
λή, να τερματιστεί το συντομότερο δυνατόν
ο πόλεμος. Δεν μπορεί τις εξελίξεις να τις
καθορίζει μονάχα ο Πούτιν με τα φιλοπόλε-
μα σχέδιά του, τα επιθετικά του σχέδια, και

οι ΗΠΑ με τα δικά τους οικονομικά συμφέ-
ροντα», είπε ο πρώην πρωθυπουργός.

Τέλος, αναφορικά με τις καθημερινές
πλέον προκλήσεις από την Τουρκία προς τη
χώρα μας, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε
πως η Ευρώπη πρέπει επίσης να αποφασί-
σει αν θα έχει δυο μέτρα και δυο σταθμά:
«Δεν μπορεί την ίδια στιγμή που ορθώς
εναντιώνεται στη ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία, να μην παίρνει μια σαφή θέση και
στάση σε ό,τι αφορά την παραβίαση των κυ-
ριαρχικών δικαιωμάτων μιας χώρας-μέ-
λους της ΕΕ από την Τουρκία με το παράνο-
μο τουρκολιβυκό σύμφωνο».
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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιμένει
ότι η υπόθεσή του δεν είναι 
ένα προσωπικό θέμα 
αλλά ζήτημα δημοκρατίας

Ν I K Ο Σ  Α Ν Δ Ρ Ο Υ Λ A Κ Η Σ :

Κυρώσεις στην Τουρκία
ζήτησε ο Τσίπρας

«Θέλω δικαιοσύνη και διαφάνεια από όλους»

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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Καμπανάκι ότι τα υψηλά επίπε-
δα πληθωρισμού θα συνεχιστούν
και τον επόμενο χρόνο χτύπησε ο
υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊ-
κούρας, επικαλούμενος και τα
επί το δυσμενέστερο στοιχεία
που αναθεωρεί κάθε μήνα η Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. «H
κατάσταση είναι χειρότερη από
τις αρχικές εκτιμήσεις και το
πρόβλημα θα έχει μεγαλύτερη
ένταση και θα διαρκέσει περισ-

σότερο», επεσήμανε ο Χρήστος
Σταϊκούρας σχολιάζοντας τον
πληθωρισμό και την ακρίβεια
στην Ευρώπη. «Θα έχουμε υψηλά
επίπεδα πληθωρισμού και του
χρόνου, άρα πρέπει να είμαστε
πολύ συνετοί στην άσκηση της οι-
κονομικής πολιτικής», είπε ο
υπουργός Οικονομικών, ωστόσο
τόνισε ότι η ελληνική οικονομία
έχει ισχυρές αντοχές και έχει
δείξει ότι μπορεί να αντεπεξέλθει

σε διάφορες κρίσεις. Επ’ αυτού,
επικαλέστηκε και το γεγονός ότι
οι πολίτες δείχνουν εξαιρετική
φορολογική συνείδηση, καθώς
έχουν ήδη αποπληρώσει το 56,5%
του συνολικού φόρου εισοδήμα-
τος φυσικών προσώπων, καθώς
και το 62% του ΕΝΦΙΑ. 

Μιλώντας για την ενεργειακή
κρίση, ο κ. Σταϊκούρας επεσήμα-
νε ότι η Ελλάδα προχωρά στη με-
γαλύτερη ανάκτηση υπερκερδών

εταιρειών στην Ευρώπη και επι-
βεβαιώνεται ότι ο μηχανισμός
που χτίστηκε το καλοκαίρι λει-
τουργεί με τον καλύτερο εφικτό
τρόπο και καλύπτει τμήμα της
επιβάρυνσης σε νοικοκυριά και
επιχειρήσεις. «Αν δεν υπάρξει
ωστόσο κοινή ευρωπαϊκή λύση,
δεν θα μπορέσουμε να αντιμετω-
πίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα
του», είπε ο υπουργός.

Στ. Παπαμιχαήλ 

Μαύρα μαντάτα από Σταϊκούρα

της Γεωργίας Γαραντζιώτη 

Μ
ε όρους πόκερ το επόμενο
διάστημα για τις Ένοπλες
Δυνάμεις θα είναι φουλ
των... ΗΠΑ! Ο Νίκος Χαρδα-

λιάς, έχοντας στις βαλίτσες του στοιχεία
των τελευταίων μηνών που επιβεβαιώνουν
την παραβατική συμπεριφορά των Τούρ-
κων στο Αιγαίο, θα έχει μια σειρά σημαντι-
κών επαφών με Αμερικανούς αξιωματού-
χους τις επόμενες μέρες στην Ουάσιγκτον.

Ανάμεσά τους ο υφυπουργός Άμυνας,
αρμόδιος για θέματα Πολιτικής, δρ Κόλιν
Καλ, ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμό-
διος για θέματα Ευρώπης και Eυρασίας
στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ Ντέρεκ Χόγκαν και
τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των
Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγό
Μαρκ Μίλεϊ.

Οι Αμερικανοί, που στο παρελθόν επέμε-
ναν να μας θυμίζουν ότι είναι «Πόντιοι Πι-
λάτοι», με τις πρόσφατες τοποθετήσεις του
Στέιτ Ντιπάρτμεντ -τέσσερις φορές τις τε-
λευταίες εβδομάδες- έχουν απομακρυνθεί
από την πολιτική των ίσων αποστάσεων και
παίρνουν ρητή θέση υπέρ της Ελλάδας.
Δεν διστάζουν μάλιστα να τοποθετηθούν
ευθέως για την ελληνική κυριαρχία στα νη-
σιά του Αιγαίου, όπως και για τα ελληνικά
κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή.

Δεν είναι τυχαίο ότι αντιπροσωπεία επτά
Αμερικανών βουλευτών και γερουσιαστών,
Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων, επι-
σκέφτηκε πρόσφατα το υπουργείο Άμυνας
για συναντήσεις τόσο με τον υπουργό Ν.
Παναγιωτόπουλο όσο και με τον αρχηγό
ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο.
Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, ο στρα-
τηγός Φλώρος ενημέρωνε για περισσότε-

ρο από μια ώρα τούς Αμερικανούς γερου-
σιαστές και βουλευτές για τις προκλήσεις
των Τούρκων στο πεδίο με στοιχεία και
ντοκουμέντα. Η επίσκεψη αυτή είχε ιδιαί-
τερη σημασία, καθώς ένας εκ των γερου-
σιαστών ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής
Αμυντικών Υποθέσεων των ΗΠΑ. Ο γερου-
σιαστής Άνταμ Σμιθ είναι αρμόδιος για τη
διάθεση των οπλικών συστημάτων των
Ηνωμένων Πολιτειών σε χώρες που ενδια-
φέρονται να αγοράσουν αμερικανικά όπλα
ή να μπουν σε κάποιο πρόγραμμα εκσυγ-
χρονισμού, όπως η Τουρκία, και η γνώμη
του έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στο Κογκρέσο.

100.000 τόνοι αμερικανικής 
διπλωματίας στην Κρήτη

Οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις
στην Ελλάδα είναι γνωστό ότι «πονούν»
τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, την ώρα

μάλιστα που βλέπει συνεχώς κλειστή την
πόρτα του Λευκού Οίκου. Σε μια χρονική
στιγμή που η Τουρκία θερμαίνει επικίνδυ-
να τα νερά της Μεσογείου νότια της Κρή-
της, το θηριώδες πυρηνοκίνητο αεροπλα-
νοφόρο του αμερικανικού Ναυτικού USS
«George H.W. Bush» κατέπλευσε στη
Σούδα, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 10
Οκτωβρίου για συνεκπαιδεύσεις με ελλη-
νικά μαχητικά, στέλνοντας μήνυμα συμ-
μαχικής αποτροπής απέναντι στον τουρκι-
κό αναθεωρητισμό.

Το USS «George H.W. Bush» (CVN-77)
είναι μια «πλωτή πολιτεία» με 6.000 άτο-
μα πλήρωμα και φιλοξενεί περίπου 85
μαχητικά F/A-18C Ηοrnet, F/A-18E/F Su-
per Hornet, αεροσκάφη ηλεκτρονικού
Πολέμου EA-18G Growler, ιπτάμενα ραν-
τάρ Ε-2D Hawkeye και ελικόπτερα MΗ-
60R SEAHAWK.

Ψήφος εμπιστοσύνης από ΗΠΑ

Στη Σούδα το θηριώδες
πυρηνοκίνητο
αεροπλανοφόρο του
αμερικανικού Ναυτικού 
USS «George H.W. Bush»



της Γεωργίας Γαραντζιώτη 

Ξ
εκίνησε η αντίστροφη μέτρηση
για την ολοκλήρωση της πρώτης
φάσης ανταλλαγής γερμανικών
Marder με ελληνικά σοβιετικής

κατασκευής BMP-1. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, στις 20 Οκτωβρίου η χώρα μας
παραλαμβάνει τα πρώτα 40 γερμανικά
Marder, μετά τη συμφωνία Σολτς - Μη-
τσοτάκη, που υλοποιήθηκε στη συνέχεια
από τα υπουργεία Άμυνας Ελλάδας και
Γερμανίας.

Πρώτος σταθμός για τα γερμανικά τε-
θωρακισμένα είναι το λιμάνι της Θεσσα-
λονίκης, από όπου θα φορτωθούν στη συ-
νέχεια τα τεθωρακισμένα σοβιετικής
σχεδίασης και κατασκευής BMP-1 που
στέλνουμε στην Ουκρανία. Τα Marder στη
συνέχεια θα τοποθετηθούν σε κρίσιμα
σημεία για τη χώρα. Αυτή τη στιγμή είναι
έτοιμα για αποστολή στην Ελλάδα 10 Mar-
der, ενώ τις επόμενες ημέρες ο αριθμός
τους θα αυξηθεί στα 40. «Όσα Marder έρ-
χονται, τόσα BMP-1 θα φεύγουν», τονί-
ζουν πηγές του υπουργείου Άμυνας.

Τα σοβιετικής κατασκευής τεθωρακι-
σμένα (παραλαβής 1994) υπήρχαν μόνο
σε δύο νησιά του Αιγαίου και ύστερα από
πολλές αξιολογήσεις είχαν χαρακτηρι-
στεί ως πεπαλαιωμένης τεχνολογίας.

Όπως μας εξηγούσαν, τα γερμανικά
Marder δεν θα τοποθετηθούν στα νησιά
του Αιγαίου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό
του ΓΕΕΘΑ σε συνεργασία με το ΓΕΣ θα
τοποθετηθούν στη Θράκη. Στρατιωτικές
πηγές επισημαίνουν στην «Political» ότι
δεν υπάρχει κανένα επιχειρησιακό κενό
στα νησιά.

Στα νησιά από όπου αποσύρθηκαν τα 40
τεθωρακισμένα BMP1 υπάρχουν αντί-

στοιχα ερπυστριοφόρα, ενώ έχουν ενι-
σχυθεί και από αμερικανικά M-1117, που
παραλαμβάνει τους τελευταίους μήνες η
χώρα μας από το πλεονάζον στρατιωτικό
υλικό των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της ελληνοα-
μερικανικής Συμφωνίας Αμοιβαίας
Αμυντικής Συνεργασίας, αλλά και τεθω-
ρακισμένα Μ-113.

Όπως αναφέρουν υψηλόβαθμα στελέ-
χη των Ενόπλων Δυνάμεων, «όχι μόνο δεν
έχουν αποδυναμωθεί τα νησιά, αλλά με
τις κινήσεις που έχουν γίνει έχουν ενι-
σχυθεί».

Η αξιολόγηση των υπόλοιπων γερμανι-

κών τεθωρακισμένων στη Γερμανία συνε-
χίζεται από αρμόδιους αξιωματικούς του
ΓΕΣ, καθώς η συμφωνία προβλέπει την
ανταλλαγή 100 Marder με αντίστοιχο
αριθμό BMP-1.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέχρι τη σύνα-
ψη Συμφωνίας Ελλάδας - Γερμανίας, μό-
νο ένας μικρός αριθμός των συγκεκριμέ-
νων ΤΟΜΑ βρισκόταν εν ενεργεία, αφού
τα περισσότερα είχαν αποσυρθεί λόγω
δυσκολιών που υπήρχαν τόσο στη συντή-
ρησή τους όσο και στην αποκατάσταση
των βλαβών τους, σαν αποτέλεσμα των
περιορισμένων πηγών προμήθειας αν-

ταλλακτικών. Είναι ενδεικτικό ότι ο πυργί-
σκος με το όπλο των 73 χιλιοστών δεν
χρησιμοποιούταν. Με βάση και τα προ-
αναφερθέντα, έχει κριθεί πως οποιαδή-
ποτε προσπάθεια αναβάθμισης του εν λό-
γω ΤΟΜΑ δεν είναι συμφέρουσα για τον
Ελληνικό Στρατό, τόσο οικονομικά όσο
και επιχειρησιακά.

Τα νέα τεθωρακισμένα οχήματα Marder
είναι σε πολύ καλή κατάσταση και έχουν
αξιολογηθεί και επιλεγεί από αρμόδιους
αξιωματικούς του ΓΕΣ. Όταν ολοκληρω-
θεί η παραλαβή των πρώτων 100 Marder
στην έκδοση 1A3, υπάρχει η προαίρεση
για την απόσυρση επιπλέον 100 ΒΜΡ-1
και την παραλαβή αντίστοιχου αριθμού
γερμανικών ΤΟΜΑ.
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Σε 15 ημέρες η… απόβαση
των Marder στη Θεσσαλονίκη

Α Ν Α Σ Α  Γ Ι Α  Τ Ο Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο  Σ Τ Ρ Α Τ Ο

Τα BMP-1
Πυροβόλο των 73 χιλιοστών (δεν χρησιμοποιείται πλέον, ενώ
είχε αφαιρεθεί το σύστημα αυτόματης τροφοδότησης). Συ-
ζυγή πολυβόλα των 7,62 χιλιοστών (είχαν τοποθετηθεί και
πολυβόλα άλλου διαμετρήματος). Κινητήρας απόδοσης 300
ίππων. Προστασία από θωράκιση 13,5 τόνων. Μήκος 6,74 μέ-
τρα. Μεταφέρει έως και 11 στρατιώτες.
* Η Ελλάδα διέθετε περίπου 480, που εντάχθηκαν στην υπη-
ρεσία του Στρατού Ξηράς στις αρχές του ’90, μετά την κατάρ-
ρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Έκτοτε πούλησε πε-
ρίπου 80 στο Ιράκ και περίπου 100 στην Αίγυπτο.

Τα Marder 1A3
Δίδυμο πυροβόλο 20 χιλιοστών τύπου RH-202 της Rheinme-
tal. Συζυγή πολυβόλα των 7,62 χιλιοστών. Έξι εκτοξευτές
καπνογόνων. Ισχυρός κινητήρας απόδοσης 600 ίππων. Προ-
στασία από θωράκιση 33,5 τόνων. Μήκος 6,8 μέτρα. Μεταφέ-
ρει έως και 9 στρατιώτες. Πηγές από το ΓΕΣ αναφέρουν ότι
πρόκειται για μια συμφωνία που ισχυροποιεί το οπλοστάσιο

του Ελληνικού Στρατού και ανοίγει τον δρόμο για την ανα-
βάθμιση των ελληνικών τεθωρακισμένων, όπως τα άρματα
μάχης Leopard, σε μια περίοδο που η Τουρκία έχει στρέψει
τα βέλη της στην Ελλάδα, αλλά και Τούρκοι αξιωματούχοι
εξαπολύουν καθημερινά απειλές πολέμου. Σύμφωνα με
πληροφορίες της «Political», o A/ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κων-
σταντίνος Φλώρος έχει δώσει ήδη εντολή να γίνουν οι απα-
ραίτητες προετοιμασίες, ώστε τα νεοαποκτηθέντα Marder
να… παρελάσουν την 28η Οκτωβρίου. Αυτή θα είναι και η
παρθενική τους εμφάνιση. Αμέσως μετά θα μεταφερθούν
στον Έβρο.

Οι διαφορές των τεθωρακισμένων
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«Στήριξη, σύνεση και σταθερότητα», 
τα προαπαιτούμενα του προϋπολογισμού

Τα παιδάκια με καρκίνο έχουν δικαίωμα στην ελπίδα

Τ
α τρία κύρια χαρακτηριστικά του προσχε-
δίου του προϋπολογισμού του 2023, που
κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό
Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα, είναι τα μέ-

τρα στήριξης, η δημοσιονομική σύνεση και η οικο-
νομική σταθερότητα. Βεβαίως, η απόκτηση επεν-
δυτικής βαθμίδας είναι ο βασικός στόχος που απο-
κτά ακόμα μεγαλύτερη αξία την περίοδο που δια-
νύουμε, με τις αβεβαιότητες στο διεθνές οικονομι-
κό περιβάλλον να μεγαλώνουν.

Η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας
και σύνεσης είναι δύο εκ των στοιχείων που ενυ-
πάρχουν στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το
2023. Δύο στοιχεία με ιδιαίτερη βαρύτητα για τη
διαμόρφωση του οικονομικού κλίματος, σε μια ιδι-
αιτέρως δύσκολη συγκυρία, τα οποία θα προσδώ-
σουν νέα δυναμική στην ελληνική οικονομία και θα
διατηρήσουν το αναγκαίο περιβάλλον για προσέλ-
κυση επενδύσεων.

Η πρόβλεψη για επίτευξη πρωτογενούς πλεονά-
σματος, έστω και οριακού, όπως επίσης και η συνέ-
χιση της ανάπτυξης στον ψηφιακό και ενεργειακό
τομέα, κόντρα στο δυσμενές κλίμα που έχει δημι-
ουργηθεί στην Ευρώπη, αποτελούν δυνατά στοιχεία
αισιοδοξίας. Παράλληλα, το προσχέδιο του προϋπο-
λογισμού επιβεβαιώνει όλα εκείνα που ανακοινώ-
θηκαν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, με το συνο-
λικό ύψος των παρεμβάσεων για το 2023 να διαμορ-
φώνεται στα 3,2 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, η κατάρ-
γηση της εισφοράς αλληλεγγύης, η εξαίρεση του τέ-
λους επιτηδεύματος, η αύξηση συντάξεων και μι-

σθών, καθώς και η επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ.
Αναφορικά με τον πληθωρισμό, η εκτίμηση που

περιλαμβάνεται στο προσχέδιο είναι πως θα δια-
μορφωθεί εφέτος σε μέσα επίπεδα στο 9%, πιο
υψηλά από τις αρχικές προβλέψεις, ενώ για το
2023 η πρόβλεψη είναι αρκετά αισιόδοξη και ανα-
φέρει ότι θα αποκλιμακωθεί στο 3% σε μέσα επίπε-
δα. Ο πληθωρισμός, που είναι απότοκο της διε-
θνούς ενεργειακής κρίσης και όχι μόνο, επηρεάζει
την καθημερινότητα νοικοκυριών και επιχειρήσε-
ων, δημιουργώντας «κρίση κόστους ζωής» αλλά και
«ακριβού χρήματος» από την απότομη αύξηση των
επιτοκίων της ΕΚΤ, ως μέσον για τη συγκράτησή
του. Δεν πρέπει βεβαίως ο προϋπολογισμός να πα-
ραβλέψει ότι «ελέω ακρίβειας» το 17% του ελληνι-
κού πληθυσμού είναι αντιμέτωπο με τη φτώχεια,
ούτε ότι η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών
στις αγροτικές περιοχές έφτασε τα 1.105 ευρώ και
στις αστικές περιοχές τα 1.515 ευρώ, που υπερβαί-
νουν το μέσο εισόδημα.

Η μάχη της ελληνικής οικονομίας πρέπει να κερ-
δηθεί σε όλα τα επίπεδα, γιατί δεν υπάρχουν περιθώ-
ρια εκτροχιασμού της δημοσιονομικής σταθερότη-
τας και, μάλιστα, κάτω από την πίεση προεκλογικών
τακτικών και υποσχέσεων. Η κυβέρνηση οφείλει
«πάση θυσία» να αποφύγει δημοσιονομικούς κινδύ-
νους και να μην επιτρέψει την επιστροφή της χώρας
σε μία περίοδο, ανάλογη εκείνης των μνημονίων, την
οποία η ελληνική κοινωνία «τείνει» να ξεχάσει ως μια
«μαύρη σελίδα» της εθνικής οικονομίας.

Η πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,1% και πρωτογενές
πλεόνασμα 0,7%, το 2023, είναι μια «δύσκολη άσκη-
ση», που απαιτεί αποκλιμάκωση του «υβριδικού
πολέμου», καθώς και «εμπιστοσύνη διαρκείας»
των διεθνών αγορών στην ελληνική οικονομία, πριν
και μετά τις εθνικές εκλογές. Η ελληνική οικονομία
φαίνεται, εν μέσω ενεργειακής κρίσης, να διαθέτει
τα καύσιμα για να «πατήσει γκάζι», ώστε να πλησιά-
σει και να ξεπεράσει πολλές ευρωπαϊκές οικονο-
μίες μεταξύ των χωρών της ΕΕ των 27.

Δ
εν θα ξεχάσουμε ποτέ, κέντρισμα, τσίμπη-
μα δυνατό μέσα μας είναι, το βλέμμα ενός
4χρονου παιδιού που από τη γέννησή του

σχεδόν έπασχε από καρκίνο.
Ένα βλέμμα που ήταν σαν να έλεγε στον Θεό, θέ-

λω να ζήσω. Και αυτό έβγαινε όχι ως πίκρα, αλλά
με μια υπομονή, με μια ευγένεια, με μια αθωότητα.

Ένα βλέμμα που το ένιωθες ξεκάθαρα, λαχτα-
ρούσε για λίγη ελπίδα.

Ας μην έλεγε τίποτε ο μικρούλης. Ας ήταν βυθι-
σμένος μέσα στη σιωπή. Το βλέμμα του, ω, αυτό το
διαπεραστικό βλέμμα του, αποκάλυπτε ότι από κά-
που ήθελε να πιαστεί, κάπου ήθελε να στηριχτεί…

Το θυμόμαστε αυτό το βλέμμα και συγκλονιζό-
μαστε…

Αδυνατείς σε τέτοιες στιγμές να σκέπτεσαι, δεν
μπορείς να μιλήσεις, βουβαίνεσαι. Άνθρωπος εί-
σαι και σχίζονται, ξεσχίζονται τα σωθικά σου.

Είναι και για σένα, ας μην είσαι ο γονιός του, δο-

κιμασία, αβάσταχτη δοκιμασία, είναι και για σένα
πόνος, οξύς πόνος, να βλέπεις να υποφέρει ένα
αγγελάκι, ένα παιδί.

Να το βλέπεις να του έχουν πέσει τα μαλάκια
του, να είναι κομματιασμένο από τις εγχειρήσεις,
εξαντλημένο από τις χημειοθεραπείες και κατα-
τρυπημένο το σωματάκι του από τις ενέσεις.

Να βλέπεις τη μυρωδιά του θανάτου πάνω του.
Και πόσο θέλεις αυτή την ώρα να το αγκαλιάσεις,

να τρίψεις το πρόσωπό σου στο προσωπάκι του.
Και, αν το κάνεις, θα καταλάβεις ότι μέσα στο σκο-
τάδι του καρκίνου είναι παρόν και όχι απόν το φως
του Θεού!

Ναι, μέσα στη θλίψη, τι και αν φαίνεται παράξε-
νο, δεν λείπει η γλύκα και η τρυφερότητα του Χρι-
στού.

Μπορεί οι μεγάλοι πολλές φορές να μην την κα-
ταλαβαίνουμε, και να μας διαλύει η απογοήτευση.

Όμως τα παιδάκια, μέσα από το βάσανο της αρ-

ρώστιας τους, συγγενεύουν περισσότερο με τον
Θεό και ξεφεύγουν από τα δεσμά της φθοράς της
ψυχούλας τους.

Το έδειχνε κάθε φορά που πήγαινε για κάποια
επέμβαση ο μικρός μας φίλος, ζητώντας από τη
μητέρα του να του φορέσει στον λαιμό του το σταυ-
ρουδάκι του, που στο κρεβάτι του νοσοκομείου το
κρατούσε για πολλές ώρες σφιχτά και με τα δύο
χεράκια του!

Απασχολημένοι και παρασυρμένοι από τόσα και
τόσα, κατά κανόνα δυσάρεστα, που έχουν πάρει τις
διαστάσεις και τη μορφή της δουλείας πάνω μας,
τυλιγμένοι στο πυκνό σύννεφο του άγχους, δεν
διαθέτουμε τον καιρό και τη λεπτυσμένη ακοή για
να ακούσουμε τον ελαφρύ στεναγμό ή και τον ακα-
τάσχετο λυγμό τους. Ανεξάρτητα αν είναι φανερός
ή αφανέρωτος.

Και όμως, αυτά τα παιδιά ψάχνουν τον ζεστό
ανασασμό της αγάπης μας. 



Την απόφαση να μειώσει την παραγωγή πετρελαίου κα-
τά 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα έλαβε ο ΟΠΕΚ+
έπειτα από εισήγηση της Σαουδικής Αραβίας και της Ρω-
σίας. Στόχος της απόφασης, να ανακοπεί η πτώση των τι-
μών που προκαλείται από την αποδυνάμωση της παγκό-
σμιας οικονομίας.

Η απόφαση προκαλεί την ενόχληση των ΗΠΑ, καθώς ο
Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, κατά την επίσκεψή

του στη Σαουδική Αραβία, είχε ζητήσει μεγαλύτερη παρα-
γωγή και χαμηλότερες τιμές αντλίας για τους Αμερικα-
νούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 8ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με αναλυτές, η απόφαση της Σαουδικής Αρα-
βίας αναμένεται να δώσει περαιτέρω ώθηση στις τιμές του
πετρελαίου και να εξουδετερώσει τις προσπάθειες των
δυτικών χωρών να περιορίσουν τα πετρελαϊκά έσοδα της
Ρωσίας, που χρηματοδοτούν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στο μεταξύ χθες το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε το
όγδοο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο, με-
ταξύ άλλων, εισάγει στην ευρωπαϊκή νομοθεσία τη βάση
για τη θέσπιση ανώτατου ορίου τιμών που σχετίζεται με
τη θαλάσσια μεταφορά ρωσικού πετρελαίου για τρίτες
χώρες και περαιτέρω περιορισμούς στη θαλάσσια μετα-
φορά αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου σε
τρίτες χώρες.

Η
συνεχιζόμενη αντεπίθεση του
ουκρανικού στρατού έχει ως
αποτέλεσμα την υποχώρηση
των ρωσικών δυνάμεων, με

τους αναλυτές να θεωρούν ότι πλέον δεν
είναι απίθανο το ενδεχόμενο οι Ουκρανοί
να ανακαταλάβουν ακόμη και την Κρι-
μαία, την οποία η Μόσχα έχει προσαρτή-
σει από το 2014. Οι ουκρανικές δυνάμεις
ανακοίνωσαν χθες την ανακατάληψη οικι-
σμών στην περιφέρεια της Χερσώνας,
μιας εκ των τεσσάρων περιοχών που προ-
σαρτήθηκαν επίσημα στη Ρωσία. Εκτιμά-
ται ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν ανα-
καταλάβει, μόνο την τελευταία εβδομάδα,
περίπου 4.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα
στην Ανατολική και Νότια Ουκρανία.

«Είναι ξεκάθαρο ότι η Ρωσία δεν έχει
πλέον τη δυνατότητα ούτε τη θέση να υπε-
ρασπιστεί σημαντικές θέσεις-κλειδιά και
αν οι Ουκρανοί πετύχουν τον στόχο της
ανακατάληψης της Χερσώνας, τότε υπάρ-
χει μια πολύ πραγματική πιθανότητα να
καταφέρουν τελικά να ανακαταλάβουν
την Κριμαία», δήλωσε Αμερικανός αξιω-
ματούχος. Ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος
Βλαντίμιρ Πούτιν αναγνώρισε εμμέσως
τις «δυσκολίες» που αντιμετωπίζουν οι
ρωσικές δυνάμεις στις κατεχόμενες πε-
ριοχές και ισχυρίστηκε πως «η κατάσταση
θα σταθεροποιηθεί». Χθες ο Ουκρανός
πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγό-
ρησε τη Ρωσία για «πυρηνικό εκβιασμό»,
καθώς οι Ρώσοι συνεχίζουν να έχουν υπό
τον έλεγχό τους το πυρηνικό εργοστάσιο
της Ζαπορίζια (ρωσικοί πύραυλοι χτύπη-
σαν χθες το κέντρο της πόλης).

Σκηνικό αδιεξόδου
Η υποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων,

η χαοτική κατάσταση στη διαδικασία επι-
στράτευσης εφέδρων αλλά και οι αντι-
δράσεις που υπάρχουν και στη Ρωσία για
τις πυρηνικές απειλές του Κρεμλίνου
έχουν στήσει ένα σκηνικό αδιεξόδου για
τον Πούτιν.

Σύμφωνα με την «Daily Mirror», που
επικαλείται βρετανικές στρατιωτικές πη-
γές, η ρωσική στρατιωτική ελίτ είναι πιθα-
νόν να μην επιτρέψει στον Πούτιν να προ-
χωρήσει σε πυρηνικό χτύπημα. «Αν ο
Πούτιν διατάξει πυρηνικό χτύπημα, τότε
οι ανώτατοι αξιωματικοί το πιθανότερο εί-
ναι να εξεγερθούν και να κινηθούν κατά
του Κρεμλίνου, υποχρεώνοντας τον Ρώσο
πρόεδρο ή να παραιτηθεί ή να πεθάνει»,

αναφέρεται στο δημοσίευμα.
Επισημαίνεται ακόμη πως, εκτός από το

πραξικόπημα, μια ενδεχόμενη απόφαση
του Πούτιν να προχωρήσει στη χρήση πυ-
ρηνικών μπορεί να προκαλέσει «λαϊκές
διαδηλώσεις, εξεγέρσεις, απόσχιση της
Σιβηρίας και άλλων περιοχών στην Άπω
Ανατολή και τον Βορρά».

ΤΤαϊλάνδη: Μακελειό
με δεκάδες νεκρούς
σε παιδικό σταθμό
Συγκλονισμένη είναι η κοινή
γνώμη στην Ταϊλάνδη από την αι-
ματηρή επίθεση σε παιδικό
σταθμό στην πόλη Ουτάι Σαουάν,
στην επαρχία Νονγκ Μπούα
Λάμπου, με δράστη έναν πρώην
αστυνομικό. 
Σύμφωνα με την ταϊλανδέζικη
αστυνομία, 40 περίπου άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους στην επίθε-
ση με όπλο και μαχαίρι, εκ των
οποίων πάνω από 20 ήταν παιδιά,
κάποια εξ αυτών ηλικίας 2 έως 3
ετών. Όπως έγινε γνωστό, o
34χρονος Πάνια Χαμράπ είχε
αποπεμφθεί από την υπηρεσία
του πέρυσι για λόγους που σχε-
τίζονται με ναρκωτικά. Μάλιστα,
λίγες ώρες πριν από την επίθεση
είχε εμφανιστεί στο δικαστήριο. 
Περίπου 30 παιδιά βρίσκονταν
στον παιδικό σταθμό όταν ο ένο-
πλος, περίπου την ώρα του με-
σημεριανού γεύματος, πυροβό-
λησε πρώτα τέσσερα ή πέντε μέ-
λη του προσωπικού στον παιδικό
σταθμό. Στη συνέχεια εισέβαλε
σε δωμάτιο όπου κοιμόντουσαν
παιδιά. Όταν ανακάλυψε ότι το
παιδί του δεν ήταν στον σταθμό,
πήρε το αυτοκίνητό του, χτύπησε
περαστικούς και επέστρεψε στο
σπίτι του. Σκότωσε τη γυναίκα
και το παιδί του και στη συνέχεια
αυτοκτόνησε.
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Το «δώρο» του ΟΠΕΚ+ στη Ρωσία βάζει φωτιά στο πετρέλαιο

Οι πυρηνικές απειλές και 
τα σενάρια για πραξικόπημα
από ανώτατους αξιωματικούς
αν διατάξει πυρηνικό χτύπημα

Οι ήττες στην Ουκρανία
στριμώχνουν τον Πούτιν



Τ
ο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών
της Αθήνας με ένα βούλευμα-κό-
λαφο παραπέμπει τη Ρούλα Πισπι-
ρίγκου σε δίκη με δύο βαρύτατες

κατηγορίες. Στέλνει την 34χρονη μητέρα
των τριών νεκρών παιδιών στο εδώλιο για τη
δολοφονία της κόρης της Τζωρτζίνας, αλλά
και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του
κοριτσιού όταν νοσηλευόταν στο Καραμαν-
δάνειο νοσοκομείο στην Πάτρα.  Τα μέλη
του δικαστικού συμβουλίου έκριναν ότι η
κατηγορούμενη τέλεσε κατά περίπτωση τις
κακουργηματικές πράξεις από πρόθεση και
με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Όσον
αφορά τώρα την πρώτη κατηγορία, αυτή της
ανθρωποκτονίας, υιοθετήθηκε πλήρως η
πρόταση του εισαγγελέα Γιώργου Νούλη, ο
οποίος είχε αναφέρει ότι η Τζωρτζίνα θανα-
τώθηκε με τη χορήγηση κεταμίνης στις 29
Ιανουαρίου του 2022 μέσα στο νοσοκομείο
όπου νοσηλευόταν, σε χρόνο που στο δωμά-
τιο ήταν μόνο η μητέρα της. 

Παράλληλα οι δικαστές, αξιολογώντας
τις καταθέσεις των γιατρών και των ειδι-
κών, αποφάνθηκαν ότι η κατηγορούμενη
προσπάθησε και τον Απρίλιο του 2021 να
δολοφονήσει την κόρη της όχι με ασφυκτι-
κό θάνατο αλλά με κεταμίνη. Ωστόσο η έγ-
καιρη επέμβαση των γιατρών απέτρεψε το
σατανικό σχέδιό της. Μάλιστα τεκμηριώ-
νοντας την παραπάνω διαπίστωσή τους,
ανέφεραν μεταξύ άλλων στο σκεπτικό τους
ότι ο αποκλεισμός της μύτης και του στόμα-
τος δεν είναι πρόσφορος τρόπος ώστε να
προκληθεί ανακοπή, σημειώνοντας πως η
κατηγορούμενη χορήγησε μη επακριβώς
ταυτοποιηθείσα ουσία, κατασταλτική του
κεντρικού νευρικού συστήματος, με πιθα-
νότητα που αγγίζει τη βεβαιότητα η ουσία
αυτή να είναι κεταμίνη. 

Δικαστές:«Κίνητρό της
η εμμονή της με τον Μάνο»

Το κίνητρο σύμφωνα με τους δικαστές

ήταν η εμμονή της Ρούλας Πισπιρίγκου με
τον Μάνο Δασκαλάκη, καθώς και όσα συνέ-
βαιναν όταν το ζευγάρι ήταν σε διάσταση.
Παράλληλα αποδίδουν τις πράξεις της και
στην προσωπικότητά της, η οποία έχει περι-
γραφεί από την ειδική πραγματογνώμονα
που έχει οριστεί κατά την ανάκριση.

«Η κινητροδότηση της κατηγορούμενης
ως προς την εκπόρευση της ως άνω εξα-
κολουθητικής αξιόποινης συμπεριφοράς
της ελέγχεται στα δυσμενή και παθογενή
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και
της ιδιοσυγκρασίας της, που αποκρυσταλ-

λώνονται, κυρίως, σε ιδέες μεγαλείου
συνδεόμενες με τη δημοσιότητα/διασημό-
τητα, αλλά μη έχουσες έρεισμα στην πραγ-
ματικότητα, στον ενστερνισμό της αντίλη-
ψης πως μπορεί κανείς να αποκτήσει δη-
μοσιότητα/διασημότητα μέσα από παρα-
βατικές πράξεις, στη διαρκή διαπραγμά-
τευση μεταξύ αλήθειας και ψέματος,
πραγματικού και μη πραγματικού, σε απο-
στέρηση κάθε γνησίου συναισθήματος, σε
επικέντρωση (κατά προεξάρχοντα ρόλο)
σκέψεων και επενδύσεων γύρω από τον
ήδη εν διαστάσει σύζυγό της και υποστη-

ρίζοντα την κατηγορία, με ενδιάθετη έκ-
φραση κτητικότητας επ’ αυτού, στη διακα-
τοχή της από την ιδέα/φόβο της εγκατά-
λειψης, στην απόδοση μεγάλης σημασίας
στο να βρίσκεται κανείς στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος μέσω της διασημότητας
που προσφέρει η δημοσιότητα, στην αντί-
ληψη των παιδιών της ως μιας ναρκισσι-
στικής προέκτασης του εαυτού της και σε
προσέγγιση εξιδανίκευσης του θανάτου,
καταδεικνύεται, κατά την κρίση του πα-
ρόντος Συμβουλίου, θρασύτητα, έντονη
αντικοινωνικότητα, αδιαφορία για την αν-
θρώπινη ζωή, ταπεινά ελατήρια και ιδιαί-
τερη επικινδυνότητα της κατηγορούμε-
νης…», τονίζεται στο βούλευμα. 

Παράλληλα, οι δικαστές αποφάσισαν την
παράταση της προσωρινής κράτησης της
Ρούλας Πισπιρίγκου για ακόμη έξι μήνες,
καθώς η κατηγορούμενη είναι ύποπτη τέλε-
σης νέων, όμοιων αξιόποινων πράξεων
ακόμη και κατά των δικών της ανθρώπων. 
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Σήμερα θα συνεχιστεί στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστή-
ριο της Αθήνας η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, καθώς
χθες η ακροαματική διαδικασία διεκόπη λόγω
αδιαθεσίας της προέδρου.

Από νωρίς χθες το πρωί στην αίθουσα
του δικαστηρίου βρέθηκαν για να καταθέ-
σουν οι ηθοποιοί Θάλεια Ματίκα, Ράνια
Σχίζα, Αλίνα Κοτσοβούλου και Τάσος Χαλ-
κιάς. Εξαίρεση αποτέλεσε η Ζέτα Μακρυ-
πούλια, η οποία, όπως ανακοινώθηκε στο δι-
καστήριο, δεν κατέστη δυνατόν να ενημερωθεί.
Οι μαρτυρίες των συγκεκριμένων ηθοποιών θεωρή-
θηκαν κρίσιμες από την έδρα του δικαστηρίου για την
εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς φέρονται να γνωρίζουν

καταστάσεις και γεγονότα τα οποία μπορούν να διαλευ-
κάνουν την υπόθεση που αφορά την πρώτη γυναί-

κα που έχει καταγγείλει τον βιασμό. 
Η απόφαση για την κλήση σε
κατάθεση των παραπάνω ηθο-
ποιών ήρθε στα μέσα του Σε-
πτέμβρη, όταν η εισαγγελέ-
ας της έδρας ζήτησε τις μαρ-

τυρίες τους. «Είναι κρίσιμο να
καταθέσουν, υπήρχε διάλογος με

την κυρία Ματίκα με την πρώτη καταγ-
γέλλουσα, η κυρία Μακρυπούλια θα μας διαφωτίσει

αν υπήρχε πρόθεση αντικατάστασης σε ρόλο στην πα-
ράσταση, και η κυρία Κοτσοβούλου να απαντήσει αν εί-

χε καλέσει την καταγγέλλουσα για την παράσταση», εί-
πε η εισαγγελέας.

Το δικαστήριο έκανε ομόφωνα δεκτό το αί-
τημα της εισαγγελέως, ενώ έδωσε τη δυνα-

τότητα στην υπεράσπιση του ηθοποιού να
καλέσει μάρτυρες από τη δική της πλευ-
ρά, προτείνοντας τελικά τους Τάσο Χαλ-
κιά και Ράνια Σχίζα που συμμετείχαν στην

επίμαχη παράσταση.
Η πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε να

βρίσκονται σήμερα στο δικαστήριο η Θάλεια
Ματίκα και η Αλίνα Κοτσοβούλου, ενώ η Ράνια Σχίζα

και ο Τάσος Χαλκιάς θα παραστούν το πρωί της ερχόμε-
νης Τρίτης 11 Οκτωβρίου.

Δίκη Φιλιππίδη: Με Ματίκα - Κοτσοβούλου αρχίζουν οι καταθέσεις

Βούλευμα-κόλαφος για
Πισπιρίγκου από το Συμβούλιο
Πλημμελειοδικών της Αθήνας,
που την παραπέμπει και για
απόπειρα ανθρωποκτονίας 
της κόρης της όταν νοσηλευόταν
στο Καραμανδάνειο 
Νοσοκομείο Πατρών
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Στο σκαμνί για τη δολοφονία
της Τζωρτζίνας η Ρούλα
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Ελεύθεροι με εγγύηση
οι δύο Χανιώτες που 
κατηγορήθηκαν για 
τον βιασμό Σουηδέζας

Στα… μαλακά έπεσαν οι δύο
Χανιώτες που κατηγορούνται
για τον βιασμό της 21χρονης
Σουηδέζας μετά τις απολογίες
τους χθες στον ανακριτή. 

Οι δύο νεαροί ηλικίας 23 και
19 ετών με τη σύμφωνη από-
φαση εισαγγελέα και ανακρι-
τή αφέθηκαν ελεύθεροι με
χρηματική εγγύηση 2.500 ευ-
ρώ ο καθένας, απαγόρευση
εξόδου από τη χώρα και εμφά-
νιση μία φόρα κάθε μήνα στο
αστυνομικό τμήμα της περιο-
χής τους. Παράλληλα είναι
υποχρεωμένοι να παρακο-
λουθούν πρόγραμμα για βια-
σμούς στο Κέντρο Ψυχικής
Υγείας των Χανίων. 

Οι δύο κατηγορούμενοι
έφτασαν στο Δικαστικό Μέγα-
ρο των Χανίων νωρίς χθες το
πρωί και παρέμειναν στο γρα-
φείο του ανακριτή για πολλές
ώρες. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες και οι δύο κατηγορούμε-
νοι αρνήθηκαν την κατηγορία
του βιασμού, καθώς ισχυρί-
στηκαν ότι υπήρξε σεξουαλι-
κή επαφή με τη συναίνεση της
21χρονης. 

Όλα ξεκίνησαν σύμφωνα
με την καταγγελία της 21χρο-
νης τα ξημερώματα του περα-
σμένου Σαββάτου. Το θύμα
μαζί με τους δύο κατηγορού-
μενους διασκέδαζαν σε μπαρ.
Επειδή η κοπέλα είχε κατανα-
λώσει μεγάλη ποσότητας αλ-
κοόλ, οι δύο νεαροί προσφέρ-
θηκαν να τη συνοδεύσουν έως
το ξενοδοχείο όπου διέμενε.
Ωστόσο την οδήγησαν σε μια
ερημική τοποθεσία, όπου τη
βίασαν σύμφωνα με την κα-
ταγγελία της πρώτα ο ένας και
μετά ο άλλος. Στη συνέχεια
έφυγαν και την παράτησαν
μόνη της, αφού πρώτα της
έκλεψαν την τσάντα και την
έβγαλαν φωτογραφία, ενώ η
21χρονη ήταν σε ημιλιπόθυμη
κατάσταση. 

Γ
ια σχεδόν 13 ολόκληρους μήνες οι
αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης
Εκβιαστών εργάζονταν μεθοδικά,
προκειμένου να αποκαλύψουν

τους δράστες του άγριου ξυλοδαρμού μιας
67χρονης πολύ γνωστής ξενοδόχου της Αί-
γινας και του γιου της. 

Ένα «συμβόλαιο τρομοκράτησης» που λί-
γο έλειψε να καταλήξει σε ανθρωποκτονία,
καθώς τα χτυπήματα που δέχτηκε με λοστό
και με τα χέρια η ηλικιωμένη γυναίκα την
κράτησαν για μήνες στο «Αττικόν» νοσοκο-
μείο, ενώ υποβλήθηκε και σε χειρουργικές
επεμβάσεις. Για αυτό και η ΕΛΑΣ στη δικο-
γραφία που συνέταξε κάνει λόγο για απόπει-
ρα ανθρωποκτονίας, καθώς το να χτυπάνε
τρεις μυώδεις άνδρες μια 67χρονη γυναίκα
στο πρόσωπο και στο σώμα, πολλώ δε μάλ-
λον χρησιμοποιώντας και μεταλλικά αντικεί-
μενα, δεν θα μπορούσε να ερμηνευτεί δια-
φορετικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο
από τους συνολικά τέσσερις συλληφθέντες
έχουν «σπάσει» και έχουν ομολογήσει ότι
δέχτηκαν το συγκεκριμένο «συμβόλαιο»
έναντι μεγάλου χρηματικού ποσού που τους
προσέφερε ο 40χρονος ιδιοκτήτης νυχτερι-
νού κέντρου στην Καλλιθέα. 

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκ-
βιαστών μπόρεσαν να ξεδιαλύνουν τι ακρι-
βώς είχε συμβεί, καθώς δεν ήταν τυχαίο που
η επίθεση με ανθρωποκτόνο πρόθεση έγινε
στην Αίγινα και όχι στην Αττική, αφού στόχο
είχε να στρέψει αλλού το ενδιαφέρον των
Αρχών. Όπως έγινε γνωστό, η… διαμάχη εί-
χε ξεκινήσει από την Καλλιθέα όπου ο
40χρονος διατηρεί κλαμπ, με την 67χρονη
που διαμένει δίπλα να προβαίνει σε καταγ-

γελίες στην ΕΛΑΣ για ηχορύπανση και δια-
τάραξη κοινής ησυχίας, λόγω της λειτουρ-
γίας του μπαρ-κλαμπ καθ’ όλη τη διάρκεια
της νύχτας και μέχρι τις πρώτες πρωινές
ώρες. Μάλιστα, είχαν υποβληθεί και μηνύ-
σεις, ενώ σε πολλές περιπτώσεις είχε κλη-
θεί και περιπολικό της Άμεσης Δράσης να
επιβάλει την τάξη.

Αρνείται τα πάντα ο επιχειρηματίας
Για λόγους εκδίκησης ο 40χρονος φέρε-

ται να «μίσθωσε» τρία άτομα ηλικίας από
38 έως 47 ετών για να χτυπήσουν και να
τρομοκρατήσουν την ηλικιωμένη και τον
γιο της, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι ο
άγριος ξυλοδαρμός σημειώθηκε μπροστά
στα μάτια του μόλις 4 ετών εγγονού της, την
28η Αυγούστου 2021 στο νησί της Αίγινας.
Από την πλευρά του, ο επιχειρηματίας υπο-
στηρίζει ότι δεν γνωρίζει τους άλλους τρεις
συλληφθέντες, παρά το γεγονός ότι από το
Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών έχουν εντοπίσει
στοιχεία που τους συνδέουν. Για την υπό-
θεση έχει σχηματιστεί δικογραφία για ακό-
μη ένα άτομο που δεν έχει μέχρι στιγμής

συλληφθεί και συνδέεται με το κλαμπ στην
περιοχή της Καλλιθέας. Σύμφωνα με την
ΕΛΑΣ, στην κατοχή του 40χρονου βρέθη-
καν και κατασχέθηκαν πιστόλι με γεμιστή-
ρα με 5 φυσίγγια, κουτί που περιείχε 50
φυσίγγια, αυτοσχέδια μεταλλική ράβδος-
ρόπαλο και κινητό τηλέφωνο. 

Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα δι-
κογραφία, οδηγήθηκαν στον κ. εισαγγελέα
Πρωτοδικών Πειραιά, όπου πήραν προθε-
σμία για να απολογηθούν. 

papadkos@gmail.com

Γράφει
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Τέσσερις συλλήψεις για το άγριο
ξύλο 67χρονης και του γιου της
στην Αίγινα, πριν από 13 μήνες -
Δύο από τους δράστες «έδωσαν»
τον ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου
στην Καλλιθέα, λέγοντας πως 
τους πλήρωσε για να δείρουν 
τη γυναίκα επειδή είχε κάνει 
πολλές μηνύσεις για ηχορύπανση…

Η ξενοδόχος, 
το κλαμπ και
το «συμβόλαιο» 
ξυλοδαρμού…



Ν
έα αύξηση των κρουσμάτων
του κορονοϊού βλέπουν οι επι-
στήμονες, ενώ βρισκόμαστε
στα μέσα του φθινοπώρου. Στα

αστικά λύματα σε διάφορες περιοχές της
χώρας, όπως Αττική, Θεσσαλονίκη και Πά-
τρα, φαίνεται ότι εντοπίζεται οριακή αύξη-
ση του εβδομαδιαίου ιικού φορτίου του
SARS-CoV-2.

Σύμφωνα με το Εθνικό Δίκτυο Επιδη-
μιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ,
μπορεί κατά την εβδομάδα από 26 Σεπτεμ-
βρίου έως 2 Οκτωβρίου να παρατηρήθη-
καν πτωτικές και σταθεροποιητικές τάσεις
στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των
αστικών λυμάτων σε περιοχές της χώρας,
ωστόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα το ιικό
φορτίο αυξήθηκε.

Καθαρά αυξητικές ήταν οι τάσεις στην
Ξάνθη (+101%) και στην Αλεξανδρούπολη
(+53%), ενώ οριακή ήταν η αύξηση στο μέ-
σο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών
λυμάτων στην Πάτρα (+16%), στην Αττική
(+15%) και στη Θεσσαλονίκη (+12%).

Καθαρά πτωτικές τάσεις παρατηρήθη-
καν στον Άγιο Νικόλαο (-82%), στα Χανιά (-
77%), στο Ηράκλειο (-60%) και στα Ιωάννινα
(-41%), ενώ σταθερό έμεινε το μέσο εβδο-
μαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων
στον Βόλο (0%), στην Κέρκυρα (+2%) και
στη Λάρισα (+9%).

Όλο και λιγότεροι θάνατοι
Μπορεί η αύξηση των κρουσμάτων να

ανησυχεί τους ειδικούς κατά την εβδομάδα
από 26 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου,
ωστόσο μια ελπίδα είναι ότι μειώθηκαν οι
θάνατοι αλλά και οι διασωληνωμένοι. Συγ-
κεκριμένα, την εβδομάδα αναφοράς κατα-
γράφηκαν 54.649 κρούσματα Covid-19
(44.775 κρούσματα την εβδομάδα από 19
Σεπτεμβρίου έως 25 Σεπτεμβρίου), εκ των

οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 25%
των λοιμώξεων. Ωστόσο, οι θάνατοι που κα-
ταγράφηκαν ήταν 85 (από 97) και ο αριθμός
των διασωληνωμένων έπεσε στους 66 (από
79). Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων εί-
ναι 39 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των θανόν-
των είναι τα 80 έτη. Την εβδομάδα αναφο-
ράς το ποσοστό θετικότητας ήταν 7,85% σε
σύνολο 695.904 εργαστηριακών ελέγχων.

Γιατί θα αυξηθούν τα κρούσματα
Τα νέα στελέχη της παραλλαγής Όμι-

κρον που διαφεύγουν με πιο αποτελεσμα-
τικό τρόπο από την ανοσιακή άμυνα, είτε

εμβολιαστική είτε φυσική, οι αλλαγές στις
συμπεριφορές πολλών ανθρώπων που
δεν τηρούν πια τα μέτρα προστασίας και η
ολοένα μεγαλύτερη εξασθένηση των αντι-
σωμάτων στον πληθυσμό καθώς περνάει ο
χρόνος συνδυάζονται, με αποτέλεσμα
πολλές χώρες, όπως εκτιμάται, να βρε-
θούν και πάλι σύντομα ενώπιον μεγάλου
αριθμού κρουσμάτων -και πιθανότατα νο-
σηλειών- από κορονοϊό.

Οι ενισχυτικές δόσεις με τα νέα επικαι-
ροποιημένα εμβόλια κατά της Όμικρον θε-
ωρείται πιθανό να παρέχουν κάποια προ-
στασία έναντι της λοίμωξης με τις νέες

υποπαραλλαγές, αλλά όχι για πολύ καιρό,
σύμφωνα με τους επιστήμονες. Πιθανότατα
να χρειαστούν δύο δόσεις αυτών των επι-
καιροποιημένων εμβολίων για να αναπτυχ-
θούν υψηλά επίπεδα εξουδετερωτικών αν-
τισωμάτων, ειδικά κατά της Όμικρον.

Από τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου το μέτρο του Δακτυ-
λίου τίθεται και πάλι σε ισχύ, δεν θα επιτρέπονται όλα
τα αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης, ωστόσο θα
ισχύουν οι εξαιρέσεις, ενώ θα υπάρχουν και αλλαγές.
«Πράσινο φως» έχει ανάψει από το υπουργείο σε μια
νέα κατηγορία αυτοκινήτων για να διέρχονται ελεύ-
θερα, συγκεκριμένα σε όσα έχουν πρώτη άδεια κυ-
κλοφορίας μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.

Όσα κινούνται ελεύθερα στο κέντρο της Αθήνας εί-
ναι τα ηλεκτρικά, εκ κατασκευής φυσικού αερίου ή
υγραερίου, υβριδικά, κατηγορίας Euro 6 και ταυτό-
χρονα να εκπέμπει κάτω από 120 gr CO2. Επισημαίνε-
ται ότι οι εκπομπές CO2 δεν σχετίζονται με το επίπεδο
ρύπων Euro 6.

Οι μέρες και ώρες ισχύος του Δακτυλίου είναι οι

εξής: από Δευτέρα έως Πέμπτη, ώρες 7.00 έως 20.00,
Παρασκευή, ώρες 7.00 έως 15.00. Τα Σάββατα, τις Κυ-
ριακές, τις επίσημες αργίες, καθώς και τις μέρες που
πραγματοποιείται απεργία των εργαζομένων σε όλα
τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τα μέτρα δεν ισχύουν.

Οι μόνιμοι κάτοικοι του κέντρου της Αθήνας, που
έχουν μόνιμη κατοικία εντός του ορίου του Δακτυλί-
ου, μπορούν να μπαίνουν και να βγαίνουν από τα όρια
ελεύθερα. Επίσης, ελεύθερα διέρχονται από τον Δα-
κτύλιο τα οχήματα ιατρών που φέρουν το ειδικό σήμα,
φυσιοθεραπευτών, αναπήρων πολέμου, αυτοκίνητα
που οδηγούνται από ή μεταφέρουν ΑμεΑ ή ασθενείς
που χρήζουν συχνής θεραπείας. 

Στις εξαιρέσεις συμπεριλαμβάνονται και τα αυτοκί-
νητα κρατικών υπηρεσιών, ΟΤΑ, Οργανισμών ή επι-
χειρήσεων κοινής ωφέλειας με ειδικούς αριθμούς
κυκλοφορίας ή με εμφανή σήματα των υπηρεσιών
αυτών, για τους επικεφαλής ξένων διπλωματικών
αποστολών, εκπροσώπων του Τύπου με περιορισμό
ανά ΜΜΕ.

Ενεργοποιείται ξανά από τη Δευτέρα ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας
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Σε έξαρση Ξάνθη,
Αλεξανδρούπολη, Αττική,
Θεσσαλονίκη και Πάτρα
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Οι πέντε περιοχές με
αυξητική τάση κορονοϊού
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Τ
ο ραντεβού ήταν προκαθορισμένο να γίνει στο Βυζαντινό
Μουσείο. Εκεί βρέθηκαν νυν και πρώην δημοτικοί σύμ-
βουλοι της Θεσσαλονίκης, όπου συζήτησαν τις ευθύνες
που έχει η διοίκηση Ζέρβα για την κατάσταση που επικρα-

τεί στην πόλη αλλά και για τις επόμενες εκλογές. 
Συμμετείχαν -μεταξύ άλλων- οι πρώην αντιδήμαρχοι της διοίκη-

σης Μπουτάρη, Φωτίου και Πέγκας, οι νυν εκλεγμένοι Ορφανός,
Κουράκης, Αρχοντή, Καλαϊτζίδης, Καλφακάκου, Τζακόπουλος και
ο υποψήφιος δήμαρχος στις εκλογές του 2019 Γρ. Ζαρωτιάδης.

Την πρόθεση να συμμετάσχουν σε επόμενο κάλεσμα εξέφρασαν
Τσαβλής, Χρυσίδου και Αϊβάζογλου. Να προσθέσουμε ότι στο ίδιο
κάλεσμα ανταποκρίθηκαν και ενεργοί πολίτες της πόλης, όπως ο
Άρης Στυλιανού, ο Πρόδρομος Νικηφορίδης και η Μαρία Ζουρνά. 

Λέτε να γίνει καμιά «ένωση» ανθρώπων από διαφορετικές αφε-
τηρίες και παρατάξεις, ώστε να βγουν μπροστά και να διεκδικήσουν
τη δημαρχία από τον Κωνσταντίνο Ζέρβα;

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στους υπουργούς
για ενημέρωση 
ο Βαρτζόπουλος

Περαντζάδα από τα υπουργι-
κά γραφεία κάνει το τελευταίο
διάστημα ο Δημήτρης Βαρτζό-
πουλος (εδώ με τον Μάκη Βορί-
δη). Ο βουλευτής της ΝΔ στη Β’
Θεσσαλονίκης αντιλαμβάνεται
πως είναι πολλά τα θέματα που
απασχολούν τους κατοίκους
της περιφέρειάς του και δεν
σταματά να ενημερώνεται και
να διεκδικεί προς όφελος των
συμπολιτών του.

Δεν ήταν «βελούδινο»
το διαζύγιο

Ούτε γεια δεν λένε πλέον ο Κων-
σταντίνος Ζέρβας και ο Ευθύμης Φω-
τόπουλος. Οι σχέσεις των δύο αν-
δρών, που συνεργάστηκαν στενά με
τις ιδιότητες του δημάρχου και του
γενικού γραμματέα του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης, φαίνεται πως είναι κάτι
παραπάνω από ψυχρές και παγωμέ-
νες. Χαρακτηριστική ήταν η συνάντη-
ση στο πλαίσιο του Balkan Forum,
όπου δεν αντάλλαξαν βλέμμα ή μια
καλημέρα. Παρά τις διαρροές από
την πλευρά της διοίκησης περί «βε-
λούδινου διαζυγίου» με τον Μίμη,
φαίνεται πως μόνο τέτοιο δεν ήταν!

Η Ράπτη αποκάλυψε
ποιον στηρίζει

Η Έλενα Ράπτη στηρίζει Κωνσταντί-
νο Ζέρβα! Δεν το λέμε εμείς αλλά το re-
post της ίδιας. Η βουλευτής της ΝΔ
στην Α’ Θεσσαλονίκης κοινο -
ποίησε στον προσωπικό της λογαρια-
σμό στο Instagram την εκδήλωση της
παράταξης του δημάρχου «Ναι στη
Θεσσαλονίκη», που θα γίνει στο Μέγα-
ρο Μουσικής τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου
στις 19.30. Εκεί, ο κ. Ζέρβας αναμένε-
ται να ανακοινώσει και επίσημα την
υποψηφιότητά του για τον δημαρχιακό
θώκο της Θεσσαλονίκης.

Ιδιαίτερα ανυπόμονοι εμφανίζονται ορισμένοι να ανα-
κοινώσουν την υποψηφιότητά τους. Ο Τάσος Βαβούσκος
γνωστοποίησε -μέσω ανάρτησης- πως θα είναι υποψή-
φιος με την παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα στις εκλο-

γές του 2023. Είχε κατέβει και στις προηγούμενες εκλο-
γές με τον δήμαρχο, ωστόσο δεν είχε εκλεγεί. Τώρα ελπί-
ζει πως η δεύτερη υποψηφιότητα θα είναι αυτή που θα τον
οδηγήσει στα έδρανα.

Υποψηφιότητα στις δημοτικές ανακοίνωσε ο Τάσος Βαβούσκος 

Αναζητούν καλλιτέχνες
για τα… ψηφοδέλτια

Οι διεργασίες για τη στελέχωση των ψηφοδελ-
τίων συνεχίζονται κανονικά από τις αρμόδιες
επιτροπές των κομμάτων. Τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ όσο
και στο ΠΑΣΟΚ αναζητούν το τελευταίο διάστημα
προσθήκες από τον χώρο του πολιτισμού για το
ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης. Και αν για τον
ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μεγάλη δεξαμενή, στη Χαριλά-
ου Τρικούπη προβληματίζονται να βρουν γυναί-
κα ηθοποιό ή αοιδό με αναφορά στην πόλη. 

Οριστικά εκτός εκλογών
ο Μπακογλίδης
Οριστικά ο Θεοδόσης
Μπακογλίδης ανακοί-
νωσε πως δεν θα είναι
υποψήφιος δήμαρχος
Καλαμαριάς στις εκλο-
γές του 2023, όμως σε
γραπτή του δήλωση ανέ-
φερε πως θα υποστηρί-
ξει και θα συμμετάσχει
σε μια νέα
πρωτοβουλία. Από τη συγκεκριμένη παράταξη
αναμένεται να ανακοινώσει λίαν συντόμως
υποψηφιότητα ο δημοτικός σύμβουλος και
πρώην πρόεδρος του ΔΣ Γιώργος Τελίδης.

Ραδιοφωνικός παραγωγός
έγινε ο Ψωμιάδης

Πρωινή εκπομπή σε αθλητικό ραδιόφωνο κά-
νει ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώ-
της Ψωμιάδης. Σε αργία από το δημοτικό συμ-
βούλιο Θεσσαλονίκης μέχρι να τελεσιδικήσουν
οι δικαστικές του υποθέσεις, βρήκε «νέο πεδίο
δόξης λαμπρόν» στα τοπικά ΜΜΕ. Παρά τα όσα
έχουν γίνει πάντως με τη Νέα Δημοκρατία, δεν
χάνει εκδήλωση για εκδήλωση του κόμματος. 

Σε ημερίδα της Ακριτίδου
ο Τάσος Χατζηβασιλείου 

Σε εκδήλωση του Τομέα Παιδείας της Διοι-
κούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας
Θεσσαλονίκης θα μιλήσει ο βουλευτής Σερ-
ρών και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ
Τάσος Χατζηβασιλείου. Συγκεκριμένα, πρό-
κειται για ημερίδα που διοργανώνει η τομεάρ-
χης Παιδείας δρ Δήμητρα Ακριτίδου, το όνομα
της οποίας παίζει για το ψηφοδέλτιο της ΝΔ
στην Α’ Θεσσαλονίκης. Παρών στην εκδήλωση
θα είναι και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κων-
σταντίνος Ζέρβας, ενώ στο τέλος ο Σύλλογος
Σερραίων Θέρμης θα παρουσιάσει παραδο-
σιακούς χορούς της περιοχής.

Το ραντεβού των δημοτικών συμβούλων
και το… σχήμα κόντρα στον Ζέρβα



Για μία ακόμη φορά στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής έγινε αφορμή σκληρής αντιπα-
ράθεσης η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο Φάληρο, στο πλαίσιο της γενικότερης
ανάπλασης της περιοχής. Ήταν και πάλι η παράταξη της πρώην περιφερειάρχου Ρένας Δού-
ρου που επιτέθηκε στη διοίκηση του Γιώργου Πατούλη, κατηγορώντας τη για μεγάλη καθυστέ-
ρηση του έργου και για μεγάλη αύξηση του κόστους, για να λάβει σκληρή απάντηση από τον πε-
ριφερειάρχη Αττικής. 
Ο κ. Πατούλης επισήμανε ότι «η διοίκηση Δούρου ξεκίνησε ένα έργο 350 εκατ. ευρώ χωρίς
χρηματοδότηση, με μελέτες που έχουν γίνει το 2008 και το 2010, και πιστεύει ότι με αυτές τις
μελέτες θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε ένα σύγχρονο πάρκο». Παράλληλα επισήμανε ότι
ο σχεδιασμός της προηγούμενης διοίκησης ήταν προς λάθος κατεύθυνση, καθώς θα είχε ως
συνέπεια την επιβάρυνση του προϋπολογισμού της περιφέρειας και μάλιστα σε βάρος των έρ-
γων των δήμων και των τοπικών κοινωνιών. Αντίθετα, όπως ανέφερε, η σημερινή διοίκηση πέ-
τυχε τόσο την επιστροφή των χρημάτων της Α’ φάσης του έργου, δηλαδή την επιστροφή στο τα-
μείο των ίδιων πόρων της περιφέρειας 110 εκατ. ευρώ, και ταυτόχρονα την εξασφάλιση χρημα-
τοδότησης της Β’ φάσης του έργου, και τα δύο από κοινοτικούς πόρους (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ).

Αίτημα για αναστολή 
του τέλους ταφής

Την αναστολή του τέλους ταφής απορριμμά-
των για δύο χρόνια ζητά και η ΠΕΔ Κεντρικής
Μακεδονίας, που έρχεται να προσθέσει το
ομόφωνο αίτημά της σε αυτό που έχει καταθέ-
σει η ΚΕΔΕ. 

Συγκεκριμένα, στην πρόσφατη συνεδρίαση
του ΔΣ επικύρωσε την απόφαση που είχε λά-
βει τον περασμένο Ιανουάριο, ζητώντας την
αναστολή, για δύο χρόνια, της επιβολής του
τέλους ταφής απορριμμάτων. Ο πρόεδρος της
ΠΕΔΚΜ και δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης τόνισε χαρακτηριστικά
πως για το τέλος ταφής δεν μπορεί να τεθεί
καν συζήτηση, διότι δεν χωρά στους προϋπο-
λογισμούς των δήμων.

Παραίτηση από 
τον ΦoΔΣΑ

Την παραίτησή του από τον ΦoΔΣΑ Στερε-
άς Ελλάδας ανακοίνωσε με επιστολή του ο
δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού Γιάννης Κον-
τζιάς, διαμαρτυρόμενος για τον σχεδιασμό
αναστολής λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ιστιαίας-
Αιδηψού και της μεταφοράς απορριμμάτων
των δήμων που εξυπηρετεί σε άλλους ΧΥΤΑ.
Μάλιστα τονίζει ότι στελέχη της πλειοψηφίας
μέχρι πρόσφατα επιχειρηματολογούσαν για
τη μεταφορά των μισών απορριμμάτων της
Στερεάς Ελλάδας στο κύτταρο της Ιστιαίας
και τώρα προχωρούν στην αντίστροφη από-
φαση. Όπως επισημαίνει, η παραίτησή του
από το ΔΣ του φορέα αποτελεί μονόδρομο
για λόγους συνείδησης.

!
Συμφώνησαν 
για τα αντιπλημμυρικά

Άμεση ήταν η ανταπόκριση του υπουργού Κλιματικής Κρί-
σης Χρήστου Στυλιανίδη στην επιστολή του δημάρχου Μοσχά-
του-Ταύρου, Ανδρέα Ευθυμίου, στην οποία τόνιζε την ανάγκη
της υλοποίησης των έργων της αντιπλημμυρικής προστασίας
του δήμου. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, ο υπουρ-
γός δεσμεύτηκε για την άμεση δημοπράτηση από την Περιφέ-
ρεια Αττικής τής εκβάθυνσης του Ιλισού ποταμού, την επί-
σπευση της δημοπράτησης των αντιπλημμυρικών έργων της
οδού Θεσσαλονίκης και τη συμβολή του για την απεμπλοκή
των αντιπλημμυρικών έργων επί της οδού Χρυσοστόμου
Σμύρνης στο Μοσχάτο. Τέλος, ο κ. Στυλιανίδης ανέλαβε τη δέ-
σμευση για ενίσχυση του δήμου με την προμήθεια ειδών αντι-
πλημμυρικής προστασίας. 
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Οι απαντήσεις για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Φάληρο
Περιφέρεια Αττικής

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Ποιος δήμαρχος της Αττικής, από αυ-
τούς που ακούγονταν για καιρό ότι δεν
θα είναι και πάλι υποψήφιοι, όχι μόνο

διαψεύδει αλλά και υπερθεματίζει;
Βλέπετε, το σενάριο που προωθούσαν κάποιοι μέσα
από την πόλη του και την παράταξή του ήταν ότι θα
αφήσει τον δήμο για να διεκδικήσει βουλευτική
έδρα, ωστόσο ο δήμαρχος δηλώνει ευθαρσώς και
σε κάθε ευκαιρία ότι δεν έχει πρόθεση να ασχολη-
θεί ποτέ με την κεντρική πολιτική σκηνή. 

Πλήγμα για την Κεχαγιά
Όλο και περισσότερο «ξηλώνεται το πουλό-

βερ» της διοίκησης της δημάρχου Πεντέλης
Δήμητρας Κεχαγιά, καθώς μετά την απώλεια
των «συνεργαζόμενων δυνάμεων» τώρα έχει
σημαντικές απώλειες και μέσα από την παρά-
ταξή της. Το νέο «ηχηρό χτύπημα» για τη δή-
μαρχο Πεντέλης ήταν η ανεξαρτητοποίηση της
δημοτικής συμβούλου και μέχρι πρότινος στε-
νής συνεργάτιδάς της Άρτεμης Αργύρη, καταγ-
γέλλοντάς τη για «αδόκητο και αντιθεσμικό
συγκεντρωτισμό». Η κ. Αργύρη, που ήταν εντε-
ταλμένη δημοτική σύμβουλος για τη Δημοτική
Κοινότητα της Νέας Πεντέλης και υπεύθυνη
για τον Πολιτισμό του δήμου, στην ανακοίνωσή
της κάνει σαφές ότι διαφώνησε με τον τρόπο
διοίκησης της δημάρχου και ότι θα εξακολου-
θήσει να είναι παρούσα στα δρώμενα της πό-
λης και στις εξελίξεις. Μένει να δούμε, στο
άμεσο επόμενο διάστημα, αν θα επιλέξει να
συμπλεύσει με κάποια από τις υπάρχουσες πα-
ρατάξεις, καθώς ήδη έχουν αρχίσει οι προσεγ-
γίσεις, ή αν θα θελήσει να προχωρήσει σε αυ-
τόνομη κίνηση. 
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επανεξέταση των κριτη-
ρίων που αφορούν τα επι-
δόματα που χάνονται λό-
γω της αύξησης των αντι-

κειμενικών αξιών βρίσκεται επί τάπη-
τος στο υπουργείο Οικονομικών.

Η αύξηση των αντικειμενικών αξιών
σε πάνω από 7.000 περιοχές-τιμές
ζώνης σε όλη τη χώρα «πετάει» εκτός
επιδομάτων δικαιούχους κοινωνικών
παροχών και ειδικά όσους λαμβάνουν
το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ή το
επίδομα στέγασης ή είναι δικαιούχοι
του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου ή
πληρώνουν τον μισό ΕΝΦΙΑ. Και αυτό
διότι ένα από τα βασικά κριτήρια για τη
χορήγηση των επιδομάτων είναι το
ύψος της φορολογητέας αξίας της
ακίνητης περιουσίας.

Στο υπουργείο έχουν σταλεί αρκε-
τές επιστολές σχετικά με το ζήτημα,
με τις οποίες ζητούν τροποποιήσεις
στο ισχύον καθεστώς. Η αύξηση των
αντικειμενικών αξιών στα ακίνητα
έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα
στα ευάλωτα νοικοκυριά και σε άτομα
με αναπηρία, που ενώ τόσο καιρό
λάμβαναν επιδόματα ή υπάγονταν στο
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, τώρα
έμειναν εκτός γιατί ανέβηκαν τα περι-
ουσιακά κριτήρια, αλλά δεν αναπρο-
σαρμόστηκαν τα όρια από το υπουρ-
γείο Οικονομικών.

Σε επιστολή προς τον υπουργό Οι-
κονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, η Εθνι-
κή Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπη-
ρία ζητά να γίνει ειδική ρύθμιση, ώστε
να μη χάνουν τα επιδόματα άνθρωποι
που τα έχουν ανάγκη, επειδή ανέβηκε
η αντικειμενική αξία τους σπιτιού
τους. Βασικό ζήτημα είναι ότι άτομα

με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις
έμειναν εκτός Κοινωνικού Οικιακού
Τιμολογίου.

Η ΕΣΑμεΑ, συγκεκριμένα, 
διεκδικεί:

• Να αυξηθούν τα προβλεπόμενα
όρια της τετραμηνιαίας (120 ημερών)
κατανάλωσης (kWh)

• Να διευρυνθούν τα όρια της συνο-
λικής φορολογητέας αξίας της ακίνη-
της περιουσίας των υποψήφιων δι-
καιούχων της έκπτωσης του ΚΟΤ Α
αλλά και του ΚΟΤ Β, δεδομένης της
αύξησης των αντικειμενικών αξιών

• Να γίνεται άντληση των οικονομι-
κών στοιχείων των υποψήφιων δι-
καιούχων, όπως αυτά προκύπτουν κα-
τά το τελευταίο εξάμηνο, πριν από την
υποβολή της αίτησής τους και όχι κα-
τά το προηγούμενο φορολογικό έτος

• Να υπολογίζεται κανονική χρέω-
ση μόνο για την επιπλέον από την προ-
βλεπόμενη κατανάλωση και όχι για τη
συνολική σε περίπτωση που υπάρχει
υπέρβαση των ορίων κατανάλωσης.

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι
πρέπει να υποβάλλουν αίτηση έντα-
ξης στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο
κάθε χρόνο και κάθε φορά εντός
δύο μηνών από τη λήξη της προθε-
σμίας υποβολής των δηλώσεων φό-
ρου εισοδήματος φυσικών προσώ-
πων, καθώς και της ενδεχόμενης
παράτασής της, προκειμένου να γί-
νει επανέλεγχος των προϋποθέσε-
ων ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό
Τιμολόγιο. Οι αιτήσεις ελέγχονται
βάσει της φορολογικής δήλωσης
2021 όσον αφορά εισοδήματα και
σύνθεση νοικοκυριού και της τελευ-
ταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ (2021)
όσον αφορά ακίνητη περιουσία.

Η ΕΣΑμεΑ στην επιστολή της τονίζει
ότι το συνεχώς αυξανόμενο κόστος
διαβίωσης, σε όλους τους τομείς της
καθημερινότητας των ατόμων με ανα-
πηρία ή και χρόνια πάθηση, οδηγεί σε
φτωχοποίηση τα νοικοκυριά των Ατό-
μων με Αναπηρία. Λόγω της ανόδου
των αντικειμενικών τιμών των ακινή-
των χιλιάδες φορολογούμενοι χάνουν

από φέτος ή πρόκειται να απολέσουν
μια σειρά από κοινωνικά επιδόματα.

Τι χάνεται
Πολλές είναι οι αλλαγές που επέφε-

ραν οι αυξήσεις στις αντικειμενικές
αξίες από την 1η Ιανουαρίου 2022, ει-
δικά σε ό,τι αφορά τα επιδόματα. Τον
μεγαλύτερο κίνδυνο αντιμετωπίζουν
χιλιάδες δικαιούχοι του ελάχιστου εγ-
γυημένου εισοδήματος, του επιδόμα-
τος στέγασης και του επιδόματος θέρ-
μανσης.

Για τη χορήγηση των επιδομάτων
αυτών προβλέπονται περιουσιακά
κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία η φο-
ρολογητέα-αντικειμενική αξία της
ακίνητης περιουσίας κάθε ενδιαφε-
ρομένου δεν μπορεί να είναι μεγαλύ-
τερη από συγκεκριμένα όρια ποσών
κλιμακούμενα ανάλογα με την οικο-
γενειακή κατάστασή του.

Επίσης, υπάρχει κίνδυνος για απώ-
λεια δικαιώματος ένταξης στο κοινω-
νικό οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Χιλιά-
δες ευάλωτοι πολίτες χάνουν το δι-
καίωμα ένταξης στο ΚΟΤ, καθώς η συ-
νολική αντικειμενική αξία της ακίνη-
της περιουσίας τους υπερβαίνει τα
όρια μέχρι τα οποία αναγνωρίζεται το
δικαίωμα αυτό. 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Προς επανεξέταση 
τα κριτήρια 
στα επιδόματα

Καίει τους δικαιούχους η αύξηση στις αντικειμενικές -
Η άνοδος των αξιών έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα 
στα ευάλωτα νοικοκυριά και σε άτομα με αναπηρία



Σ
ε γενικό ξεκαθάρισμα του
μητρώου της Δημόσιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης
είναι αποφασισμένο να

προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας,
διαχωρίζοντας τους ανέργους που
αναζητούν εργασία από τους «επαγ-
γελματίες ανέργους» που αρνούνται
την εργασία. 

Όπως ξεκαθάρισε χθες ο υπουρ-
γός με ανάρτησή του στον προσω-
πικό του λογαριασμό στο Facebook
και στο Twitter, όσοι αρνούνται
τρεις προτάσεις για εργασία θα δια-
γράφονται από τα μητρώα της ΔΥ-
ΠΑ, ενώ έστρεψε τα βέλη του προς
τον ΣΥΡΙΖΑ και τους «σχολιαστές»
του Twitter αναφέροντας χαρακτη-
ριστικά: «Ας μου απαντήσει κάποι-
ος: Θα θεωρούσατε “αστυνομία
ανέργων” ένα σύστημα με βάση το
οποίο διαγράφεται ένας άνεργος
από τα Μητρώα της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ)
όταν του προσφερθούν τρεις κα-
τάλληλες δουλειές για τον ίδιο και
τις απορρίψει και τις τρεις; Πι-
στεύετε ότι το σύστημα αυτό είναι
άδικο και τιμωρητικό, όπως μας κα-
τηγορούν ο ΣΥΡΙΖΑ και διάφοροι
“σχολιαστές” στο Twitter;».

Το νέο σύστημα
Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι το

νέο σύστημα ισχύει λόγω του νόμου
που θέτει τις βάσεις για «Δουλειές Ξα-
νά», ξεκαθαρίζοντας ότι μετά την έκ-
δοση των σχετικών αποφάσεων θα τε-
θεί σε εφαρμογή και από 1ης/1/2023 ο
καθένας θα πρέπει να κανονίσει την
πορεία του γνωρίζοντας ποιες θα είναι
οι συνέπειες αν αρνηθεί τρεις προτά-
σεις για εργασία. Όπως επισημαίνει ο
υπουργός Εργασίας, «στον άνεργο, ο
οποίος δηλώνει ούτως ή άλλως στη
ΔΥΠΑ τα στοιχεία του προφίλ του, θα
προσφέρονται δουλειές αντίστοιχες
με τις σπουδές και τη διαδρομή του και
κοντά στον τόπο κατοικίας του. Όχι
όποια δουλειά βρεθεί στα αρχεία της
ΔΥΠΑ! Όχι χωρίς κριτήρια σαν κι αυτά
που αναφέρθηκαν πιο πάνω». Πρό-
σθεσε, δε, ότι αυτό γίνεται σε ολόκλη-
ρη την Ευρώπη και το ίδιο θα πράξει
και η κυβέρνηση, απορρίπτοντας τις
κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ περί άδικης,

παράλογης και αντικοινωνικής πρα-
κτικής. 

Η διάταξη του 1955
Μάλιστα, όπως σημείωσε ο υπουργός,

μια παρόμοια διάταξη είχε θεσπιστεί και
το 1955, αλλά έμεινε ανενεργή υπό τον
φόβο του πολιτικού κόστους, ενώ επιση-
μαίνει ότι για τους πραγματικούς ανέρ-
γους θα ισχύουν όλα τα οφέλη της ΔΥΠΑ,
δηλαδή μοριοδότηση σε διαγωνισμούς
του ΑΣΕΠ, εισιτήρια Κοινωνικού Τουρι-
σμού, δωρεάν εισιτήρια για θέατρο, εκ-
πτώσεις σε συγκοινωνίες, βιβλία κ.λπ.
Καταλήγει, δε, λέγοντας ότι η κυβέρνηση
δεν πρόκειται να ανεχθεί εγγεγραμμέ-
νους ανέργους όπως συνέβαινε μέχρι
τώρα με εισοδήματα 40.000-50.000 ευ-
ρώ. Μάλιστα, αναφέρει ότι με εισόδημα
πάνω από 30.0000 ευρώ κατά δήλωσή
τους ήταν 12.949 εγγεγραμμένοι, εκ των
οποίων 1.232 για πάνω από 10 χρόνια.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Το διπλό μέσο
πίεσης της Εφορίας
στους οφειλέτες

Η έναρξη εφαρμογής του «υπερό-
πλου» Eispraxis αλλά και οι ποινές
φυλάκισης για χρέη προς το Δημόσιο
και τους οργανισμούς αποτελούν τα
δύο δυνατά μέτρα πίεσης της Εφορίας,
προκειμένου να αυξήσει την εισπρα-
ξιμότητα των φόρων.

Έτσι, όσοι δεν διαθέτουν λεφτά
προς... κατάσχεση στους τραπεζικούς
τους λογαριασμούς κινδυνεύουν με
πλειστηριασμούς της ακίνητης περι-
ουσίας τους και αν τα χρέη τους ξε-
περνούν κάποιο συγκεκριμένο ύψος,
τότε μπορούν να ενεργοποιηθούν και
οι διατάξεις περί προσωποκράτησης
και επιβολής ποινών από τη Δικαιοσύ-
νη. Μάλιστα, τα περιθώρια για «φέ-
σια» προς διάφορους φορείς στε-
νεύουν ακόμη περισσότερο, από τη
στιγμή που οι ποινές φυλάκισης δεν
ισχύουν μόνο για χρέη προς την Εφο-
ρία αλλά και για χρέη προς κάθε νομι-
κό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Σύμφωνα με τον νόμο, οι ποινές φυ-
λάκισης ξεκινούν από 1 έτος και μπο-
ρεί να υπερβούν τα 3 ανάλογα με το
ύψος των χρεών του οφειλέτη. Όπως
αναφέρεται στην Εισηγητική Έκθεση
του Προϋπολογισμού του 2023, το επό-
μενο έτος η ΑΑΔΕ θα αυξήσει τους
ελέγχους προκειμένου να αντισταθμί-
σει τις απώλειες του προϋπολογισμού
λόγω των μέτρων στήριξης, ενώ πρέ-
πει να ληφθεί υπόψη ότι δεν προβλέ-
πεται κανένας νέος φόρος ή αύξηση
των ήδη υπαρχόντων. Σύμφωνα με τα
πιο πρόσφατα στοιχεία της ΑΑΔΕ για
τον μήνα Ιούλιο, ο αριθμός των οφει-
λετών ανήλθε σε 4.230.900 φυσικά
πρόσωπα και επιχειρήσεις, ενώ στο
τέλος του αντίστοιχου επτάμηνου του
2021 ήταν 3.489.073. Δηλαδή, μέσα σε
έναν χρόνο σημειώθηκε... απογείωση
του αριθμού των οφειλετών κατά
741.827, ενώ 1.378.297 βρίσκονται
ήδη στη ζώνη εφαρμογής αναγκαστι-
κών μέτρων και άλλοι 1.966.599 στον...
προθάλαμο.
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Τι απαντά ο υπουργός 
K. Χατζηδάκης στις
κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ περί
«αστυνομίας ανέργων»

Πόρτα από ΔΥΠΑ στους...
επαγγελματίεςανέργους
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Σ
τα μέτρα που έχει λάβει η
ελληνική κυβέρνηση για την
αντιμετώπιση της ενεργει-
ακής κρίσης, καθώς και στις

εν εξελίξει πρωτοβουλίες σε ευρω-
παϊκό επίπεδο αναφέρθηκε εκτενώς
ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Κώστας Σκρέκας, μιλώντας
χθες το μεσημέρι σε δημοσιογρά-
φους σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέν-
τευξη Τύπου. 

Εκκινώντας από τα πρόσφατα στοι-
χεία που ανακοίνωσε το HEPI σχετικά
με τις λιανικές τιμές ενέργειας σε 33
πρωτεύουσες της Ευρώπης, ο υπουρ-
γός ανέφερε πως η Ελλάδα διαθέτει
μία εκ των πιο ανταγωνιστικών τιμών
στην Ευρώπη για τον μήνα Σεπτέμ-
βριο και μάλιστα συγκριτικά με την
Ισπανία, αποδεικνύοντας πως το ελ-
ληνικό μοντέλο αποδείχθηκε αποτε-
λεσματικότερο του ιβηρικού. Στην πε-
ρίπτωση της Ισπανίας, το διάστημα
που εφαρμόζεται το πλαφόν στην
ηλεκτροπαραγωγή με φυσικό αέριο,
η κατανάλωση του καυσίμου έχει αυ-
ξηθεί, όπως ανέφερε ο υπουργός.

«Θα συνεχιστεί η στήριξη»
Επιπρόσθετα ο υπουργός διευκρί-

νισε ότι η στήριξη προς τους κατανα-
λωτές θα συνεχιστεί και τους επόμε-
νους μήνες. Ένα νέο μέτρο στην αγο-
ρά προμήθειας αφορά τη θέσπιση μη-
χανισμού ανάκτησης των υπερεσό-
δων από τους προμηθευτές, όπου κά-
νοντας μια «σούμα» των εσόδων που
καταγράφουν μήνα προς μήνα οι προ-
μηθευτές, θα εξετάζεται αν προκύπτει
θετική διαφορά και επί αυτής θα ανα-
κτάται ένα μέρος. 

Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφά-

λεια της χώρας, ο κ. Σκρέκας υπο-
γράμμισε ότι παίρνονται όλα τα μέτρα,
ώστε να μην υπάρξουν διακοπές ρεύ-
ματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Ταυτόχρονα, η αποθήκευση αερίου
στην Ιταλία αφορά ποσότητα ίση με 1,5
TWh, που σε συνδυασμό με τα αποθέ-
ματα της Ρεβυθούσας δύνανται να
εξυπηρετήσουν την ελληνική αγορά
για διάστημα 25-30 ημερών, σε ένα
ενδεχόμενο ολικής διακοπής του ρω-
σικού αερίου. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα σε
συνεργασία με Βέλγιο, Πολωνία και
Ιταλία εργάζεται, ώστε να καταλήξουν
σε πρόταση για πλαφόν στην τιμή του
φυσικού αερίου, μετρώντας ήδη μια
συζήτηση χθες το βράδυ με τη συμμε-
τοχή και της Γερμανίας, και προγραμ-
ματίζεται να ακολουθήσει και άλλη
την ερχόμενη Τρίτη το βράδυ στο περι-

θώριο του Έκτακτου Συμβουλίου
Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ. 

«Τι προβλέπει η πρότασή μας»
Αν και οι διαβουλεύσεις βρίσκονται

μπροστά και αναμένεται να διαρκέ-
σουν, οι τιμές του φυσικού αερίου,
όπως ανέφερε ο υπουργός, επιβεβαι-
ώνουν πως η αγορά δεν λειτουργεί
σωστά.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η Ελλάδα
έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρότα-
ση σχετικά με το ζήτημα του πλαφόν.
Απορρίπτοντας τη λύση ενός οριζόντι-
ου πλαφόν στο φυσικό αέριο, η ελλη-
νική πρόταση προβλέπει ένα μετα-
βαλλόμενο πλαφόν που θα κυμαίνεται
ανάλογα των διακυμάνσεων που ση-
μειώνονται στις διεθνείς αγορές. Μέ-
σα από έναν σταθμισμένο μέσο όρο θα
προκύπτει μια τιμή που θα κινείται

ανάλογα με το πώς κινούνται τα διε-
θνή χρηματιστήρια. 

Με τον τρόπο αυτό, όπως σημείωσε
ο κ. Σκρέκας, θα καθίσταται δυνατό η
τιμή του φυσικού αερίου να αντανα-
κλά την υφιστάμενη ενεργειακή πραγ-
ματικότητα όπως διαμορφώνεται από
μια δεδομένη προσφορά-ζήτηση, γε-
γονός που σήμερα δεν συμβαίνει με
τον δείκτη τιμών TTF.

Μεταφέροντας το κλίμα της χθεσι-
νής σύσκεψης Ελλάδας, Ιταλίας, Πο-
λωνίας, Βελγίου με τη Γερμανία, ο
υπουργός ανέφερε πως η Γερμανία
ακούει την ελληνική πρόταση, ωστό-
σο διατηρεί επιφυλάξεις, «φοβούμε-
νη» ότι τα φορτία LNG «ενώπιον» του
πλαφόν θα καταλήξουν σε άλλες αγο-
ρές, βλέπε Ασία.  Τέλος, ο κ. Σκρέκας
διευκρίνισε ότι το υπουργείο θα προ-
χωρήσει κανονικά στη φορολόγηση
του 33% των υπερκερδών σε εταιρείες
διύλισης και ορυκτών πόρων, συμπε-
ριλαμβάνοντας και τη ΔΕΠΑ. 

Ο Κώστας Σκρέκας 
μίλησε για τα μέτρα και
τις πρωτοβουλίες
της κυβέρνησης και
επανέλαβε πως η χώρα
είναι διασφαλισμένη
ενεργειακά για τον χειμώνα

«Παράδειγμα 
για την Ευρώπη»
το ελληνικό
μοντέλο…»
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Σ
ε λιγότερο από έναν μήνα
από σήμερα το ενεργειακό
σύστημα της χώρας θα με-
τρά ακόμη μία μονάδα πα-

ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θω-
ρακίζοντας «εαυτόν» ακόμη καλύτερα
ενόψει του «δύσκολου» χειμώνα.

Λόγος γίνεται για τη νέα, υπερσύγ-
χρονη λιγνιτική μονάδα «Πτολεμαΐδα
5» της ΔΕΗ, η οποία αναμένεται προς
το τέλος του μήνα με αρχές Νοεμβρί-
ου να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουρ-
γία, σύμφωνα με σχετικές πληροφο-
ρίες της «Political». Ακολούθως, τις
πρώτες μέρες του Ιανουαρίου αναμέ-
νεται και η εμπορική λειτουργία, συμ-
μετέχοντας έτσι στο Χρηματιστήριο
Ενέργειας. 

Αυτή τη στιγμή, στελέχη της ΔΕΗ
βεβαιώνουν την πλήρη εξέλιξη των
δοκιμαστικών λειτουργιών του μηχα-
νολογικού εξοπλισμού της και περι-

γράφουν τα επόμενα στάδιά τους.
Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες,
εδώ και λίγες μέρες έχει ανάψει το
καζάνι με καυστήρες πετρελαίου,
προκειμένου να επιτευχθεί η ποιότητα
του ατμού που απαιτείται. Την επόμε-
νη εβδομάδα προγραμματίζονται οι
δοκιμαστικές καύσεις με λιγνίτη, ενώ
τη μεθεπόμενη θα γίνουν τα τεστ ηλέ-
κτρισης με τους μεγάλους μετασχη-
ματιστές.  Η ισχύς της «Πτολεμαΐδας
5» είναι στα 610 MW και η θέση της σε
λειτουργία αναμένεται να ενισχύσει
την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας,
καθώς με τον τρόπο αυτό θα εξοικο-
νομηθούν σημαντικές ποσότητες φυ-
σικού αερίου για τον χειμώνα.

Διπλασιασμός παραγωγής
Η μονάδα έχει χαμηλές

εκπομπές CO2 και έχει υψηλή απόδο-
ση ικανή να ανταγωνιστεί μονάδες
φυσικού αερίου.

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο «λιγνί-

της» που είχε παρουσιαστεί τον Αύ-
γουστο στο Μαξίμου προβλέπει κατ’
αρχάς τον διπλασιασμό της παραγω-
γής της ΔΕΗ το επόμενο 12μηνο, από 5
TWh σε 10 TWh (η ποσότητα αντιστοι-
χεί στο 20% της συνολικής ετήσιας κα-
τανάλωσης ρεύματος στην Ελλάδα).
Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η ΔΕΗ κά-
νει κράτει τις μηχανές της όσον αφορά
τον λιγνίτη, προκειμένου να συσσω-
ρευθούν στις αυλές των μονάδων όσο
το δυνατόν μεγαλύτεροι όγκοι. 

Επειδή ο καιρός είναι ήπιος και
λόγω της συγκυρίας δουλεύουν οι
μονάδες φυσικού αερίου (η τιμή για
τον Σεπτέμβριο είναι υψηλότερη
από αυτήν του Οκτωβρίου, άρα γί-
νονται εισαγωγές), παρέχεται η δυ-
νατότητα στη ΔΕΗ να μην «καίει» λι-
γνίτη και να διατηρεί άθικτα τα απο-
θέματά της. Το γεγονός όμως ότι η
συγκυρία είναι θετική από μόνο του
δεν λέει πολλά πράγματα. Σε έναν
μήνα μπορεί τα δεδομένα να έχουν

αλλάξει. Το απόθεμα πρέπει να ανέ-
βει και άλλο και η επαναλειτουργία
του ορυχείου της Αχλάδας θα βοη-
θούσε πολύ.

Αν και τα συσσωρευμένα αποθέμα-
τα λιγνίτη στις αυλές των μονάδων
πλησιάζουν σύμφωνα με τις πληρο-
φορίες τα 2,7 εκατ. τόνους, εντούτοις
οι στόχοι δεν βγαίνουν χωρίς την
Αχλάδα. Σύμφωνα με τους επιτελείς
της επιχείρησης, εάν μπει στο παιχνί-
δι, τότε θα μπορούσε να τροφοδοτεί τη
μονάδα της Μελίτης, μέχρι και με 2,5
εκατ. τόνους τον χρόνο, ποσότητα που
μεταφράζεται σε παραγωγή 1,5 TWh,
όταν μέχρι πρότινος δεν ξεπερνούσε
τις 0,7-0,8 TWh. 

Ξεκίνησαν σταδιακά οι
δοκιμές - «Στοίχημα» 
τα αποθέματα λιγνίτη που
βοηθούν στην ενεργειακή
θωράκιση της χώρας

Σε 25 μέρες ανάβει το… φουγάρο 

Νέα ανακάλυψη εμπορικά εκμεταλλεύσιμου κοιτά-
σματος φυσικού αερίου στη θάλασσα του Ισραήλ ανα-
κοίνωσε η Energean με την ερευνητική γεώτρηση
«Ερμής». Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το νέο
κοίτασμα περιέχει 7-15 δισ. κυβικά μέτρα (bcm) αξιο-
ποιήσιμου φυσικού αερίου.

Η ανακάλυψη «Ερμής» έχει ως αποτέλεσμα την
απομείωση του ρίσκου στις γειτονικές δομές «Ποσει-
δών» και «Ορφεύς», οι οποίες αποτελούν ελκυστικούς
μελλοντικούς στόχους προς επιβεβαίωση για την πλή-
ρη αξιολόγηση του δυναμικού στο Block 31. Σύμφωνα
με ενημέρωση της εταιρείας, το πλοιογεωτρύπανο

Stena IceMax έχει τώρα μετακινηθεί στο Block 12 στην
«Περιοχή Ολύμπου» για τη διενέργεια γεώτρησης στη
δομή «Ζευς». Η συγκεκριμένη δομή εκτιμάται ότι πε-
ριέχει 10 έως 12 δισ. κυβικά μέτρα δυνητικούς πόρους
φυσικού αερίου και θα βοηθήσει την Energean να
συγκεντρώσει επιπλέον στοιχεία για την περαιτέρω
αξιολόγηση των συνολικών πόρων στην «Περιοχή
Ολύμπου», οι οποίοι εκτιμώνται σε 58 δισ. κυβικά μέ-
τρα ανακτήσιμου φυσικού αερίου. Επιπλέον, η En-
ergean έχει εξασκήσει το δικαίωμά της να πραγματο-
ποιήσει μία ακόμη γεώτρηση, την 6η συνολικά με την
Drilling Limited ως μέρος του τρέχοντος γεωτρητικού

προγράμματος. Η συγκεκριμένη γεώτρηση αναμένεται
να πραγματοποιηθεί στον στόχο «Ηρακλής» που βρί-
σκεται στο Block 23 στη θάλασσα του Ισραήλ.

Οι νέες ποσότητες φυσικού αερίου στο Ισραήλ είναι
δυνατό να αξιοποιηθούν είτε για την αύξηση των πω-
λήσεων της Energean στην εγχώρια αγορά είτε για την
εξαγωγή στην Κύπρο με υγροποίηση σε μονάδα FLNG
που θα εγκατασταθεί στο Βασιλικό είτε και για την εξα-
γωγή προς την Αίγυπτο, μέσω υφιστάμενων αναβαθμι-
ζόμενων ή νέων αγωγών και υγροποίηση στα υφιστά-
μενα τερματικά της χώρας.

Μ. ΜΑΣΤ.

Νέο κοίτασμα φυσικού αερίου ανακάλυψε η Energean στο Ισραήλ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 5



Υπερσύγχρονο δίκτυο SD-WAN (Software - Defined Wide Area Net-
work) υλοποιεί η Cosmote για τη Euromedica. Πρόκειται για μια ολοκλη-
ρωμένη λύση εικονικής αρχιτεκτονικής WAN, που απευθύνεται σε εται-
ρείες με πολλαπλά σημεία παρουσίας. Με το SD-WAN, η Euromedica θα
διαχειρίζεται κεντρικά τα 30 σημεία παρουσίας της. Σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση, το SD-WAN είναι ένα δίκτυο που παρέχει υψηλή ασφάλεια,
συνδεσιμότητα και αξιοπιστία. Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διαχειρί-
ζονται απομακρυσμένα και κεντρικά όλα τα σημεία παρουσίας τους, να
επιβλέπουν την απόδοση των εταιρικών εφαρμογών και να συνδέουν με ασφάλεια τους χρήστες μέσω κρυ-
πτογράφησης. Επιπλέον, μέσω μιας κεντρικής πλατφόρμας ελέγχου, η κίνηση δεδομένων δρομολογείται
αυτόματα με τον βέλτιστο, κατά περίπτωση, τρόπο, χωρίς καθυστερήσεις, με την αξιοποίηση συνδυασμού τε-
χνολογιών διασύνδεσης σταθερής και κινητής, όπως ΜPLS, Dedicated Internet Access και LTE.
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μφανώς βελτιωμένο το
κλίμα στο ελληνικό χρη-
ματιστήριο, όπως και στις
διεθνείς αγορές. Η υψηλή

κεφαλαιοποίηση συνεχίζει να απο-
σπά τη μερίδα του λέοντος σε συ-
ναλλαγές και ενδιαφέρον, ενώ ο τζί-
ρος παραμένει καθηλωμένος σε πο-
λύ χαμηλά επίπεδα. 

Σε ό,τι αφορά τις χαμηλότερες κε-
φαλαιοποιήσεις, διατηρούνται η
στάση αναμονής και οι χαμηλές συ-
ναλλαγές, παρά το γεγονός ότι όλα
τα φημολογούμενα deals αφορούν
εταιρείες χαμηλότερων κεφαλαι-
οποιήσεων. Τεχνικά, ο Γενικός Δεί-
κτης χρειάζεται κλεισίματα πάνω
από τις 847 μονάδες αλλά και κλει-
σίματα υψηλότερα της ζώνης 837-
873 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60 και 200
ημερών), προκειμένου να βάλει
πλώρη για 895, 900, 906-908 και
944 μονάδες. Όσον αφορά τον Δεί-
κτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης, για

να βελτιωθεί η εικόνα, χρειάζεται
επιβεβαιωμένο κλείσιμο υψηλότε-
ρα των 2.040 και 2.050 (εκθετικός
ΚΜΟ 200 εβδομάδων) και κίνηση
προς τις 2.069-2.107 (συγκλίνουν οι
ΚΜΟ 200 ημερών). Σε αντίθετη πε-

ρίπτωση, με επιστροφή χαμηλότερα
των 1.954 (απλός ΚΜΟ 200 εβδομά-
δων) και πολύ χειρότερα, χαμηλότε-
ρα των 1.900, είναι αμφίβολο αν θα
αντέξει η επόμενη στήριξη στις
1.854-1.850 μονάδες.

Μοτοδυναμική: Δωρεάν
διάθεση 39.139 ιδίων μετοχών 

Στη δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών,
μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβα-
σης, σε στελέχη της ίδιας και της θυγα-
τρικής της, Lion Rental ΑΕ, προχώρησε η
εταιρεία Μοτοδυναμική. Συγκεκριμένα, η
εταιρεία διέθεσε συνολικά 39.139 ίδιες
μετοχές (κοινές ονομαστικές μετά ψή-
φου), συνολικής αξίας 82.191,90 ευρώ,
που προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη την
τιμή κλεισίματος 2,10 ευρώ της προηγού-
μενης εργάσιμης ημέρας. Οι ως άνω ίδιες
μετοχές, που διατέθηκαν δωρεάν στα
ανωτέρω στελέχη με υποχρέωση δια-
κράτησης για χρονικό διάστημα δύο
ετών, αποκτήθηκαν στο πλαίσιο προ-
γράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της
εταιρείας.

Attica Group: Μακροπρόθεσμη
αναχρηματοδότηση δανεισμού 

Στην υπογραφή διμερών συμβάσεων
δανεισμού, διάρκειας πέντε έως επτά
ετών, με τρία ελληνικά πιστωτικά ιδρύ-
ματα προχώρησε η Attica Group. Όπως
αναφέρεται
σε σχετική
ανακοίνωση,
το συνολικό
ύψος των
συμβάσεων
ανέρχεται στα
210 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα σημει-
ώνεται πως έτσι επιτυγχάνεται μακρο-
πρόθεσμη αναχρηματοδότηση όλων των
δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου
συμβατικής λήξης 2022-2023. Τέλος,
στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται πως
οι ανωτέρω συμφωνίες οδηγούν στη μεί-
ωση του μέσου περιθωρίου επιτοκίων
(interest rate margin) του ομίλου.

Αριάδνη Interconnection: 
4 «μνηστήρες» για το 20% 

Ολοκληρώθηκε η φάση της υποβολής
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώ-
ληση του 20% της Αριάδνη Interconnec-
tion, 100% θυγατρικής του ΑΔΜΗΕ. Όπως
ενημέρωσε ο τελευταίος, ενδιαφέρον εκ-
δήλωσαν τέσσερις επενδυτές: η κοινο-
πραξία Macquarie Super Core Infra-
structure Fund/Phaethon Holdings, η
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η ιταλική Terna SpA και η S-
tateGrid International Development Bel-
gium. Εντός Οκτωβρίου ο ΑΔΜΗΕ θα
αξιολογήσει τις υποβληθείσες εκδηλώ-
σεις ενδιαφέροντος, ενώ οι δεσμευτικές
προσφορές αναμένεται να κατατεθούν
έως τα τέλη Ιανουαρίου 2023.

Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε πως η Hellenic Cables,
ο τομέας καλωδίων της, υπέγραψε σύμβαση «με το κλειδί
στο χέρι» με τη 50Hertz, σημαντικό διαχειριστή του ευρω-
παϊκού συστήματος μεταφοράς ενέργειας, για ένα σύστη-
μα export καλωδίων 220 kV για το έργο Ostwind 3 στη Γερ-
μανία. Το Ostwind 3 θα συνδέσει ένα τμήμα της οριοθετη-
μένης περιοχής του αιολικού πάρκου Windanker με το
γερμανικό δίκτυο μεταφοράς υπερυψηλής τάσης. Με τη
σύνδεση του αιολικού πάρκου Windanker, θα διατεθεί στο

γερμανικό δίκτυο πράσινη ενέργεια ισχύος 300 MW, η οποία θα είναι ικανή να τροφοδοτήσει περίπου 260.000
νοικοκυριά. Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την προμήθεια, την παράδοση, την απο-
θήκευση, την εγκατάσταση, τη σύνδεση, τον τερματισμό, τη δοκιμή και τη θέση σε λειτουργία ενός υποβρύχιου
export καλωδίου μήκους 105 χλμ. (220 kV), καθώς και χερσαίου export καλωδίου (220 kV) μήκους 13,5 χλμ. κα-
λωδίων πλατφόρμας (220 kV) μήκους 2 χλμ. και καλωδίων πλατφόρμας (66 kV) μήκους 2 χλμ.

Αναζητούνται νέα καύσιμα στο χρηματιστήριο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Δίκτυο SD-WAN για τη Euromedica υλοποιεί η Cosmote

Cenergy: Σύμβαση με 50Hertz για υποβρύχια σύνδεση αιολικού πάρκου 
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Με τον πρόεδρο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,
Γιώργο Νούνεση, συναντήθηκε ο γενικός διευθυν-
τής της εταιρείας Ansys στην Ελλάδα, Μπάμπης
Μπακολιάς, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη
διαδικασία της δωρεάς εργαστηρίου μετρητικών

οργάνων μικροηλεκτρονικών
διατάξεων ολοκληρωμένων

κυκλωμάτων (μικροτσίπ).
Το όργανο, που αφορά
έναν ολοκληρωμένο
σταθμό υψηλής ακρίβειας
μετρήσεων, μπορεί να χρη-

σιμοποιηθεί για μετρήσεις
χαρακτηρισμού των επιδόσεων

πρωτότυπων μικροτσίπ σε εργαστη-
ριακό επίπεδο. Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτή-
ματά του είναι πως παρέχει και τη δυνατότητα πα-
ράλληλων μετρήσεων για μαζικό χαρακτηρισμό
κυκλωμάτων, κάτι που το καθιστά χρήσιμο και σε
επίπεδο βιομηχανικής παραγωγής. Ο εξοπλισμός
θα διευρύνει σημαντικά τα όρια των πειραμάτων
που μπορούν να πραγματοποιηθούν από το ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος» και τη συνεργαζόμενη πανεπιστη-
μιακή κοινότητα. Παράλληλα, δίνει για πρώτη φορά
τη δυνατότητα στις ελληνικές εταιρείες σχεδίασης
τσιπ να ελέγχουν τη λειτουργία του προϊόντος τους
στην Ελλάδα, με υψηλών προδιαγραφών εξοπλι-
σμό, ο οποίος ήταν έως τώρα διαθέσιμος αποκλει-
στικά από εργαστήρια του εξωτερικού. 

Πενήντα θέσεις εργασίας 
θα προσφέρει στις Ημέρες
Καριέρας η Coca-Cola

Τα σουπερμάρκετ Μαθιουδάκης
εξαγόρασε η Κρητικός
Η ΑΝΕΔΗΚ Κρητι-
κός ενισχύει ση-
μαντικά την παρου-
σία της στην Κρήτη
και θα αριθμεί πλέ-
ον συνολικά 25 κα-
ταστήματα. Στα 8
υπάρχοντα καταστήματα Κρητικός έρχονται
να προστεθούν με την εξαγορά 17 ακόμη κα-
ταστήματα του Ομίλου Σουπερμάρκετ Μαθι-
ουδάκης σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο,
αναφέρει ανακοίνωση. Η συμφωνία περιλαμ-
βάνει τη σταδιακή εξαγορά των καταστημά-
των, τα οποία έως το τέλος του 2022 θα επανα-
λειτουργούν με το εμπορικό σήμα της Κρητι-
κός. Η εξέλιξη αυτή, που υπολογίζεται να αυ-
ξήσει τον προβλεπόμενο τζίρο του ομίλου κα-
τά 20 εκατ. ευρώ, εντάσσεται στο πλαίσιο της
στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας με στό-
χο την παρουσία της σε κάθε γειτονιά της Ελ-
λάδας για την κάλυψη των αναγκών των νοι-
κοκυριών ακόμη και σε απομακρυσμένα χω-
ριά, και του οράματος της Κρητικός να στηρί-
ζει καθημερινά την τοπική αγορά.

Ανοίγει το πρώτο κατάστημα
Pepco στην Ελλάδα

Η Pepco, η ταχύτατα αναπτυσσόμενη λιανι-
κή εταιρεία, ξεκίνησε τη λειτουργία της στην
Ελλάδα. Το πρώτο της κατάστημα άνοιξε χθες.
Οι καταναλωτές στην Αθήνα και τις γύρω πε-
ριοχές μπορούν να ψωνίσουν στο κατάστημα
Pepco, στο Piraeus Retail Park, και να επιλέ-
ξουν ρούχα μόδας για όλες τις ηλικίες αλλά
και προϊόντα για το σπίτι. Η Ελλάδα γίνεται η
17η ευρωπαϊκή αγορά στην οποία δραστηριο-
ποιείται η Pepco και η 19η περιοχή για τη μη-
τρική εταιρεία, τον όμιλο Pepco, στον οποίο
ανήκει η αλυσίδα Poundland στο Ηνωμένο
Βασίλειο και το Brand Dealz στην Πολωνία και
την Ιρλανδία.

Ο διαγωνισμός για το Θριάσιο ΙΙ
Μέχρι τις 28 Νοεμβρίου αναμένεται να υπο-

βληθούν οι προσφορές για την ανάπτυξη του
εμπορευματικού σιδηροδρομικού σταθμού
και σταθμού διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ), γνωστού ως
Θριάσιο ΙΙ. Υπενθυμίζεται πως προσφάτως ο
διαγωνισμός για το Θριάσιο ΙΙ κηρύχθηκε άγο-
νος. Η νέα διακήρυξη του διαγωνισμού για το
Θριάσιο ΙΙ είναι ήδη στον «αέρα» και αφορά την
30ετή σύμβαση παραχώρησης έκτασης 1.450
στρεμμάτων στον Ασπρόπυργο, όπου έχουν
αναπτυχθεί εμπορευματικός σιδηροδρομικός
σταθμός και σταθμός διαλογής. H Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού θα προχωρήσει σε
ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων με
τις προσφορές στις 5 Δεκεμβρίου.

Jumbo: Αύξηση πωλήσεων κατά 11% 
Με σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 11%

ολοκλήρωσε το εννεάμηνο του 2022 η Jumbo,
λαμβάνοντας ώθηση από τις ισχυρές επιδό-
σεις του Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα στην Ελ-
λάδα, για τον Σεπτέμβριο του 2022, οι καθα-
ρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς
να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλα-
γές) παρουσίασαν αύξηση κατά 8% περίπου σε
σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2021. Συνολικά
για το εννεάμηνο του 2022, οι καθαρές πωλή-
σεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς τις ενδοε-
ταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν αύξηση
κατά +15% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο
περσινό εννεάμηνο. 

Δωρεά μετρητικού οργάνου
μικροτσίπ από την Ansys
στον «Δημόκριτο»

ΑΒ Βασιλόπουλος: Μείωση 
τζίρου και αύξηση κερδών 

Κάτω από τα 2 δισ. ευρώ υποχώρησε πέρυσι
ο τζίρος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος, κατα-
γράφοντας απώλειες 2,69% σε σχέση με το
2020, μη ακολουθώντας τη γενικότερη ανοδική
τάση στον κλάδο, ο οποίος ενισχύθηκε πέρυσι
κατά 1,3%. Μειωμένα ήταν ακόμη τα μεικτά
αποτελέσματα (κατά 3,47%) αλλά και τα EBITDA
(κατά 3,25%), ωστόσο η ΑΒ κατάφερε να ενι-
σχύσει τόσο τη λειτουργική της κερδοφορία
(κατά 2,23%) όσο και τα κέρδη προ και μετά φό-
ρων στην τελική γραμμή του ισολογισμού κατά
10,14% και 8,59% αντίστοιχα.

Για ακόμα μία χρονιά, η Coca-Cola Τρία Έψι-
λον δίνει δυναμικά το «παρών» ως Χρυσός
Χορηγός στις Ημέρες Καριέρας 2022, που θα
πραγματοποιηθούν από το Kariera.gr στις 8
και 9 Οκτωβρίου,
στην Τεχνόπολη
του Δήμου Αθη-
ναίων. Οι επισκέ-
πτες στα περίπτε-
ρα της εταιρείας
(«Hall Top
Eργοδοτών» & «Αίθουσα Συνεντεύξεων») θα
έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μέσα
από ζωντανές συνεντεύξεις περισσότερες
από 50 ανοιχτές θέσεις εργασίας, αλλά και
να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προ-
φίλ ανανεώνοντας το βιογραφικό και την
επαγγελματική φωτογραφία τους. Υψηλό-
βαθμα στελέχη της εταιρείας θα βρίσκονται
εκεί για να τους γνωρίσουν και να μοιρα-
στούν μαζί τους τις ευκαιρίες εξέλιξης και
ανάπτυξης στην εταιρεία.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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A ρχισε χθες και συνεχίζεται σήμερα με τέσ-
σερα παιχνίδια η EuroLeague του μπάσκετ,
με νέο πρόεδρο τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα,

πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, με τη συμμετοχή
του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Τα οικονο-
μικά μεγέθη των διακρίσεων των ομάδων είναι αυ-
ξημένα σε σχέση με πέρυσι αλλά συνάμα απογοη-
τευτικά. Καμία σχέση με το ποδόσφαιρο και τα χρή-
ματα που μοιράζει η UEFA. Για να έχουμε μια τάξη
μεγέθους, νίκη στους ομίλους του Conference
League πριμοδοτείται με 500.000 ευρώ. Και αυτό
είναι λογικό, δεν έχουν το ίδιο εκτόπισμα το ποδό-
σφαιρο με το μπάσκετ. 

Το… παράλογο είναι ότι συντηρούνται μεγάλοι
σύλλογοι, ανάμεσά τους και οι «αιώνιοι», όταν
πληρώνουν «χρυσά» συμβόλαια και παίρνουν «ψί-
χουλα» από τη διοργανώτρια αρχή. Όπως βλέπετε
στον σχετικό πίνακα, ο νικητής θα εισπράξει
1.759.398, χρήματα που δεν φτάνουν να καλύ-
ψουν το συμβόλαιο ενός μόνο αθλητή. Ο Μίροτιτς,

όπως βλέπετε στον πίνακα των πλέον ακριβοπλη-
ρωμένων, λαμβάνει 5 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Πώς
βγαίνουν οι ομάδες της EuroLeague; Η αλήθεια εί-
ναι ότι κατά το ανομολόγητο «μπαίνουν μέσα». Αλ-
λά πάντα είναι… «απέξω», συνεχίζοντας να πλη-
ρώνουν θηριώδη συμβόλαια. Προφανώς και έχουν
έσοδα από διαφημίσεις, χορηγίες, εισιτήρια, αλλά
και πάλι δεν φτάνουν. Ο αείμνηστος Παύλος Γιαν-
νακόπουλος, που οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην
κατάκτηση έξι τίτλων στην Ευρώπη, είχε πει ότι εί-
χε βάλει συνολικά περί τα 500 εκατ. ευρώ. Τα πή-
ρε πίσω; Η απάντηση είναι «όχι». Τα δε τηλεοπτικά
έσοδα από τις εγχώριες διοργανώσεις για τον
Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό είναι επιπέδου
ΕΡΤ πια και όχι των συνδρομητικών καναλιών που
πληρώνουν περισσότερα. 

Το σύστημα διεξαγωγής θα είναι και φέτος το
ίδιο με το περσινό. Οι 18 ομάδες θα παίξουν όλες
μεταξύ τους μέσα - έξω και μετά θα γίνουν τα πλέι
οφ από την 1η θέση έως και την 8η στον δρόμο για

το Final-4 που θα γίνει στο Μιλάνο τέλη Μαΐου. 
Οι 18 είναι: Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ρεάλ

Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Μπασκόνια, Βαλένθια,
Βίρτους Μπολόνια, Αρμάνι, Βιλερμπάν, Μακάμπι
Τελ Αβίβ, Ζαλγκίρις, Μπάγερν, Άλμα Βερολίνου,
Παρτιζάν Βελιγραδίου, Ερυθρός Αστέρας, Μονακό,
Φενέρμπαχτσε, Έφες.

Το σημερινό πρόγραμμα: Αναντολού Έφες -
Ερυθρός Αστέρας (20.30), Άλμπα Βερολίνου -
Παρτιζάν Βελιγραδίου (21.30), Βίρτους Μπολόνια
- Μονακό (21.30), Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός
(21.30)

Αστεία ποσά δίνει η EuroLeague
στις 18 ομάδες και 

αυτές υπογράφουν θηριώδη
συμβόλαια με τους «αστέρες» τους

Παίρνουν «ψίχουλα»,
πληρώνουν «χρυσό»

Κατάταξη                                           Ποσό
1η θέση .........................1.759.398
2η θέση ...........................996.992
3η θέση ...........................879.699
4η θέση ...........................762.406
5η θέση ...........................703.759
6η θέση ............................645.112
7η θέση ...........................586.466
8η θέση............................527.819
9η θέση............................469.173
10η θέση ..........................410.526
11η θέση...........................351.880
12η θέση..........................250.000
13η θέση..........................234.586
14η θέση ..........................175.940

Οι ακριβοπληρωμένοι

1. Μίροτιτς 5,04 εκατ. (Μπαρτσελόνα)
2. Λάρκιν 4,03 εκατ. ( Έφες)
3. Μίτσιτς 3,32 εκατ. ( Έφες)
4. Τεόντοσιτς 2,11 εκατ. (Βίρτους)
5. Κλάιμπερν 2,01 εκατ. ( Έφες)
6. Τζέιμς 2,01 εκατ. (Mονακό)
7. Νίκολο Μέλι 2,01 εκατ. (Μιλάνο)
8. Πάνγκος 2,01 εκατ. (Μιλάνο) 
9. Σατοράνσκι 2,01 εκατ. (Μπαρτσελόνα)
10. Σενγκέλια 2,01 εκατ. (Βίρτους)



«Ο
Όντι έσβησε τα αστέρια»,
γράφει η «Record». Όντι
είναι ο Οδυσσέας Βλα-

χοδήμος και τα αστέρια είναι ο Μέσι,
ο Εμπαπέ και ο Νεϊμάρ. Στο 1-1 της
Μπενφίκα με την Παρί Σεν Ζερμέν
στο «Ντα Λουζ» της Λισαβόνας, ο
Έλληνας γκολκίπερ, πρώην του Πα-
ναθηναϊκού, έστρεψε πάνω του την
Ευρώπη ολόκληρη με τις αποκρού-
σεις του σε ευκαιρίες της «αγίας
τριάδας» των Γάλλων. Το δε γκολ
που δέχθηκε από τον Μέσι ήταν από
αυτά που βάζει μονάχα ο Αργεντίνος
και κανένας τερματοφύλακας στον
κόσμο δεν μπορεί να τα αποτρέψει.

Εκτός του Βλαχοδήμου, η Ευρώπη
υποκλίθηκε και πάλι στο νορβηγικό
«τανκ» Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάν-
τσεστερ Σίτι. Με τα δυο γκολ που πέ-
τυχε στο 5-0 επί της Κοπεγχάγης
έφτασε τα 28 (ξεπέρασε Ριβάλντο
και Λουίς Σουάρες που είχαν 27) σε
22 αγώνες στο Champions League,

τα πέντε στη φετινή διοργάνωση. Ο
Μέσι χρειάστηκε τα διπλάσια παι-
χνίδια για να φτάσει τα 28 γκολ, ο δε
Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είχε παρό-

μοιες επιδόσεις σε τέτοια ηλικία.
Στην Premier League ο 22χρονος
Νορβηγός έχει σκοράρει 18 φορές
σε 11 αγώνες!

Υπόκλιση σε Οδυσσέα, Χάαλαντ Ύψος 2,24μ., αλλά 
το ΝΒΑ δεν τον θέλει

Να προφυλάξει τον Βικτόρ Γουεμπανιαμά από
το ρίσκο ενός σοβαρού τραυματισμού ζητούν οι
παράγοντες του NBA από τον ατζέντη του 18χρο-
νου θηριώδους Γάλλου μπασκετμπολίστα. Ο Βι-
κτόρ είναι 2,24 μ. και πήγε στην Αμερική για να
ενταχθεί στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Όμως, οι
Αμερικανοί γιατροί φοβούνται ότι, για να συνεχί-
σει να παίζει σε υψηλό επίπεδο, θα πρέπει να δυ-
ναμώσει πρώτα. Ο ατζέντης του νεαρού αρνήθη-
κε να υπακούσει.

Γκολ ο Πέλκας υπό 
το βλέμμα του Μαρτίνς

Ο Δημήτρης Πέλκας έκανε σεφτέ στα γκολ με
τη φανέλα της Χαλ, στη νίκη 2-1 με ανατροπή επί
της Γουίγκαν για τη 13η αγωνιστική της Champi-
onship, την ώρα που στην κερκίδα ήταν ο πρώην
προπονητής του Ολυμπιακού Πέδρο Μαρτίνς και
τον έβλεπε. Παρέα με τον Τούρκο Ατζούν Ιλιτζα-
λί, γνωστό παραγωγό του τηλεριάλιτι «Survivor»,
που είναι ιδιοκτήτης της Χαλ. Ο Μαρτίνς θα υπο-
γράψει για τρία χρόνια. 

Τζαμπατζήδες στην «ΟΠΑΠ
Arena - Αγιά Σοφιά»

Πονοκέφαλος για τη διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΚ
ήταν αυτά που έγιναν με τον Ιωνικό. Το πλέον σο-
βαρό έχει να κάνει με την υπεράριθμη παρουσία
οπαδών στις εξέδρες του γηπέδου. Πώς βρέθη-
καν θεατές ακόμα και στα σκαλιά που χωρίζουν
τις κερκίδες; Πώς μπήκαν χωρίς εισιτήριο; Αυτό
είναι σοβαρό ερώτημα. Το άλλο αφορά τον χλοο-
τάπητα, που δεν είναι σε άριστη κατάσταση και
θέλει βελτίωση.

Χειρουργήθηκε ο Βατσλίκ,
επιστρέφει σε τρεις μήνες

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επέμβαση του
Τόμας Βατσλίκ στον δεξιό του ώμο. Ο 33χρονος
γκολκίπερ του Ολυμπιακού ταξίδεψε έως το
Πλζεν, όπου χειρουργήθηκε, και πλέον αρχίζει
να μετρά αντίστροφα για την επάνοδό του στους
αγωνιστικούς χώρους. Πότε αναμένεται να επι-
στρέψει ο Βατσλίκ στην αγωνιστική δράση; Ο
Τσέχος κίπερ θα είναι έτοιμος σε τρεις μήνες. Οι
γιατροί του Ολυμπιακού θα περιμένουν περίπου
δύο εβδομάδες για να έχουν ξεκάθαρη εικόνα. 

Υπογραφές για να διώξουν τo... ρομπότ
Στην παραφροσύνη του ποδοσφαίρου (και της ζωής γενικότερα)
του σήμερα, μέχρι χθες είχαν μαζευτεί 500.000 υπογραφές πο-
δοσφαιρόφιλων που ζητούν από την κυβέρνηση της Αγγλίας να
αποβάλει από την Premier League το παιδί-θαύμα της Μάντσε-
στερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ. Στην επιστολή τους, που τέθηκε προς
δημόσια διαβούλευση, αναφέρουν ότι ο Χάαλαντ δεν είναι άν-
θρωπος αλλά ρομπότ!

Πορτογάλος 
στο ντέρμπι
Άρης - ΑΕΚ

Τον Πορτογάλο διαιτητή Γκουστάβο Κορέια επέλεξε ο Άγγλος αρχιδιαιτητής Στέφεν Μπένετ
για το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής στη Super League 1 ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ.
Ο Κορέια είναι από τη Β’ κατηγορία της UEFA και στο παρελθόν έχει σφυρίξει δυο ματς,
Αστέρας Τρίπολης - Άρης 0-2 και Ατρόμητος - Απόλλων Σμύρνης 1-0. Το ΟΦΗ -
Ολυμπιακός θα διευθύνει ο Διαμαντόπουλος και το Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ ο Μανούχος.
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

Ο
πιο διάσημος ναυαγός του κόσμου θα
πατήσει στεριά στη σκηνή του Μεγά-
ρου Μουσικής! Το πολυαγαπημένο
εμβληματικό έργο μικρών και μεγά-

λων «Ροβινσώνας Κρούσος», με τον Λεωνίδα
Καλφαγιάννη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έβαλε
πλώρη αυτό τον χειμώνα για την Παιδική Σκηνή,
με συνεπιβάτες έναν πολυπληθέστατο θίασο και
μια ζωντανή ορχήστρα που θα «ντύνει» με απίθα-
νες μελωδίες του Μηνά Ι. Aλεξιάδη το μαγικό θε-
ατρικό ταξίδι. Η Τατιάνα Λύγαρη σκηνοθετεί την
εξαιρετική διασκευή του Γιώργου Γαλίτη.

Η νέα μουσικοθεατρική παράσταση για όλη την
οικογένεια θα παρουσιάσει στο κοινό τον περιπε-
τειώδη κόσμο του Σκοτσέζου ναυαγού Αλεξάν-
τερ Σέλκιρκ, που έζησε ολομόναχος σε ένα έρη-
μο τροπικό νησί του Ειρηνικού στο αρχιπέλαγος
Χουάν Φερνάντες, στα ανοιχτά της Χιλής.

Η ορχήστρα επί σκηνής, με πιάνο, κιθάρες,
πνευστά και καταιγιστικά ντραμς θα εκτελέσει

πρωτότυπες συνθέσεις, ενώ ένας πολυμελής
θίασος καταξιωμένων ηθοποιών ερμηνεύει, τρα-
γουδά και χορεύει, δημιουργώντας ένα εκπλη-
κτικό θέαμα με διαδραστικές προβολές που θα
συναρπάσει. Τα ευρηματικά σκηνικά και τα φαν-
τασμαγορικά κοστούμια του Γιάννη Μετζικώφ, οι
χορογραφίες, οι φωτισμοί, ο σχεδιασμός ήχου
και οι εντυπωσιακές προβολές ολοκληρώνουν
αυτή την ξεχωριστή θεατρική εμπειρία. 

Το σπουδαίο βιβλίο του συγγραφέα Ντάνιελ
Νταφόε, ενός από τους θεμελιωτές του αγγλικού
μυθιστορήματος, γράφτηκε το 1719, έχει μετα-
φραστεί σε δεκάδες γλώσσες σε όλον τον πλανή-
τη, έχει κυκλοφορήσει σε εκατοντάδες εκδοτικές
μορφές, έχει διασκευαστεί πολλές φορές για τον
κινηματογράφο και έχει συναρπάσει εκατομμύ-
ρια αναγνώστες κάθε ηλικίας. 

Ο ήρωάς του, ο Ροβινσώνας, αγαπά τις εξερευ-
νήσεις και αναζητά την περιπέτεια. Σαλπάρει με
ένα καράβι και υπόσχεται στην αγαπημένη του

Φίνα να επιστρέψει γρήγορα. Όμως στην πορεία
ναυαγεί σε ένα ερημονήσι. Ολομόναχος στην αρ-
χή, με μοναδικά εφόδια τις γνώσεις και την εφευ-
ρετικότητά του, καταφέρνει να επιβιώσει στην
άγρια φύση. Στη συνέχεια θα αποκτήσει συντρο-
φιά τον πιστό υπηρέτη Παρασκευά και έναν
φλύαρο παπαγάλο. Καλλιεργεί τη γη, εκτρέφει
ζώα, φτιάχνει εργαλεία, το πρώτο ψωμί, το πρώτο
πήλινο πιάτο, κατασκευάζει σπίτι και βάρκα. Αν-
τιμετωπίζει άγριους κανίβαλους και αδίστακτους
κουρσάρους, διατηρώντας πάντα άσβεστη τη
φλόγα της ελπίδας ότι κάποια στιγμή, κάποτε, θα
επιστρέψει στο πατρικό του και στην αγαπημένη
του.

Παίζουν: Έλενα Βακάλη, Γιάννης Βαρβαρέσος,
Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Λάμπρος Παπαγεωρ-
γίου, Μάρθα Τομπουλίδου, Δημήτρης Τσολάκης,
Σαμψών Φύτρος, Χρυσαλένα Χριστοπούλου κ.ά.

Πρεμιέρα: Σάββατο 22 Οκτωβρίου. Νέος Εκθε-
σιακός Χώρος Μεγάρου Μουσικής.

Ο Ροβινσώνας Κρούσος
«ναυάγησε» στο Μέγαρο



Ασύμφορη

Δέχτηκε πόλεμο, το Twitter την κατσάδιασε και οι
ειδικοί της μόδας έσταξαν φαρμάκι! Η κριτής του
«GNTM 5» Σοφία Χατζηπαντελή, που ενόχλησε κό-
σμο και κοσμάκη, αποχωρεί τελικά από το ριάλιτι μό-
δας με την ολοκλήρωση των οντισιόν. Η Ελληνοκύ-
πρια με ετήσιες απολαβές 1,5 εκατ. λίρες Αγγλίας τον
χρόνο ως μοντέλο και χαρακτηριστικό τα πλούσια
φρύδια, φημολογείται πως είχε συμφωνήσει εξαρ-
χής για συγκεκριμένο αριθμό επεισοδίων, καθώς η
παραγωγή αδυνατούσε να καλύψει τις μεγάλες οικο-
νομικές απαιτήσεις της για ολόκληρο τον κύκλο.

Έπεσαν οι τζίφρες!

Τελικά, είπε το ναι! Ο Γιώργος Αγγελόπουλος
υπέγραψε με τον Τούρκο παραγωγό Ατζούν Ιλι-
τζαλί για τη συμμετοχή του στο πολυαναμενό-
μενο «All star Survivor». Ο νικητής του πρώτου
κύκλου θα έχει ρόλο παρουσιαστή και όχι παί-
κτη, ενώ από τη θέση του θα μπορεί να ενθαρ-
ρύνει τους συμμετέχοντες στο ριάλιτι για καλύ-
τερες επιδόσεις στον στίβο αγωνισμάτων. Οι οι-
κονομικές απολαβές του γνωστού και ως «Ντά-
νου» φημολογείται πως είναι υψηλές, με το συ-
νολικό ποσό να αγγίζει εξαψήφιο νούμερο. 

Καθημερινά μας καλημερίζει
από τα στούντιο του MEGA, χα-
μογελά, χορεύει, τραγουδά,
αλλά το μυαλό της τρέχει στα
λαγκάδια και τις ραχούλες!
Αυτό είναι το όνειρο της Δα-
νάης Μπάρκα, μια όμορφη ζωή
στην εξοχή όπως την περιέ-
γραψε στο Instagram: «Να ξυ-
πνάω, να βγαίνω σε κήπο, να
βλέπω βουνά και θάλασσες, να
τρέχουν γύρω μου σκυλάκια,
να κόβω λεβάντες και να τρα-
γουδάω με τους φίλους μου».

Ένα (απατηλό)
όνειρο

ΧΧαμόγελα επιτυχίας
Το απόλυτο ίνδαλμά της, τον αξεπέραστο Γιάννη Πάριο, συ-
νάντησε η Όλγα Κεφαλογιάννη, ποζάροντας ενθουσιασμένη
ανάμεσα στον τραγουδιστή και τον σύζυγό της Μίνω Μάτσα.
«Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι που έγραψε ο Μίνως σε στί-
χους Σοφίας Καψούρου και ερμηνεύει ο ανεπανάληπτος
Γιάννης Πάριος! Είχα την τύχη να βρεθώ στο στούντιο όταν
έκαναν την ηχογράφηση, που για εμένα ήταν μια μοναδική
εμπειρία!», αποκάλυψε.

Η Αφροδίτη Γραμμέλη είναι full in love! Ο
σύντροφός της είναι καταδρομέας, τον λένε
Ζήση και όπως άφησε να εννοηθεί σε δηλώ-
σεις της, η σχέση είναι σοβαρή. «Ποτέ δεν
έχω μιλήσει για την προσωπική μου ζωή.
Αυτή τη φορά το έκανα συνειδητά», αποκά-
λυψε η δημοσιογράφος δημοσιεύοντας φω-
τογραφία του στο Instagram. «Να τα εκατο-
στίσεις, αγάπη μου», του ευχήθηκε δημόσια
για τα γενέθλιά του.
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Το μυστικό ομορφιάς

Μυστικέ μου έρωτα

«Π
ροσέχω τη διατροφή μου. Δεν καπνίζω, δεν πίνω
και κοιμάμαι πάρα πολύ καλά και πολλές ώρες».
Αυτό είναι το μυστικό ομορφιάς της Νατάσας Θεο-
δωρίδου, η οποία ετοιμάζεται για τις χειμερινές

εμφανίσεις της σε μεγάλη πίστα. Ενοχλημένη από σχόλια περί αι-
σθητικών επεμβάσεων που κατά καιρούς τής χρεώνουν, η ερμη-
νεύτρια μίλησε ανοιχτά για το θέμα: «Επειδή παντρεύτηκα κάποτε
τον Ανδρέα (Φουστάνο), θέλουν να πιστεύουν ότι κάθισα στο χει-
ρουργικό κρεβάτι πολλές ώρες της ζωής μου. Κάθε μέρα, δεν είχα
κάτι άλλο να κάνω. Μέχρι ένα σημείο, το κατανοώ ως ανοησία. Οι
ανοησίες δεν με πειράζουν. Αν κάποιος με βλέπει και θεωρεί τη φυ-
σική μου ωριμότητα ως μια άλλη, δεν μπορώ να του εξηγήσω εγώ τα
αυτονόητα και δεν με αφορά κιόλας. Θεωρώ ότι είναι ανόητος».



Ε
πιστήμονες στις ΗΠΑ εμφύτευσαν με
επιτυχία στο μάτι ενός ασθενούς ειδικά
επεξεργασμένα βλαστοκύτταρα που
προέρχονταν από το ίδιο του το αίμα για

τη θεραπεία μιας σοβαρής οφθαλμοπάθειας. 
Η οφθαλμοπάθεια είναι η ξηρού τύπου ηλικια-

κή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, κατά την οποία
συσσωρεύονται πρωτεΐνες και λιπίδια στο κέν-
τρο του αμφιβληστροειδούς χιτώνα (στην ωχρά
κηλίδα). Οι εναποθέσεις αυτές μοιάζουν με κί-
τρινες κουκκίδες (drusen) και συνήθως αρχί-
ζουν στην περιφέρεια της ωχράς κηλίδας. Όταν
επεκταθούν προς το εσωτερικό της, τότε πλήτ-
τουν και την όραση.

Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας είναι
αρκετά συχνή στις ηλικίες άνω των 55 ετών. Υπο-
λογίζεται ότι παγκοσμίως προσβάλλει 196 εκα-
τομμύρια ανθρώπους, με τον αριθμό αυτό να
εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 288 εκατομμύρια
έως το 2040. 

Τη νέα θεραπεία εφάρμοσαν επιστήμονες από
το Εθνικό Ίδρυμα Οφθαλμών (NEI), που υπάγε-
ται στα Εθνικά Ιδρύματα Υγείας (NIH) των ΗΠΑ,
σε συνεργασία με συναδέλφους τους από το
Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο Wilmer του Πανεπι-
στημίου Johns Hopkins στη Βαλτιμόρη. Όπως
ανακοίνωσαν, είναι η πρώτη φορά που γίνεται με
επιτυχία αυτόλογη μεταμόσχευση βλαστικών
κυττάρων για την αντιμετώπιση μιας οφθαλμο-
πάθειας. Βέβαια, η θεραπεία βρίσκεται ακόμα
στο αρχικό στάδιο των κλινικών δοκιμών. Προς
το παρόν θα ελεγχθεί η ασφάλεια της μεθόδου
στους ανθρώπους και σε δεύτερη φάση η απο-
τελεσματικότητά της. Οι επιστήμονες του ΝΕΙ
μελετούν εδώ και δέκα χρόνια τη μέθοδό τους, η

ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της οποίας
έχουν έως στιγμής αποδειχθεί μόνο σε αρου-
ραίους και χοίρους. 

Η θεραπεία συνίσταται στη λήψη αίματος από
τον ασθενή και επεξεργασία των κυττάρων του
στο εργαστήριο, όπου μετατρέπονται σε πολυ-
δύναμα βλαστοκύτταρα (pluripotent stem cells
- iPS). Πρόκειται για ένα είδος ανώριμων, αδια-
φοροποίητων κυττάρων, τα οποία δεν έχουν
ακόμα κάποια καθορισμένη λειτουργία στο σώ-

μα. Επομένως, μπορούν να πάρουν πολλές μορ-
φές και να επιτελέσουν πολλές λειτουργίες. Οι
επιστήμονες βρήκαν τρόπο να προγραμματί-
ζουν τα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα για να με-
τατρέπονται σε επιθηλιοχρωστικά κύτταρα του
αμφιβληστροειδούς (RPEs). 

Τα επιθηλιοχρωστικά κύτταρα είναι αυτά που
καταστρέφει η ξηρού τύπου εκφύλιση της
ωχράς. «Στα υγιή μάτια, τα επιθηλιοχρωστικά
κύτταρα του αμφιβληστροειδούς μεταφέρουν
οξυγόνο στους φωτοϋποδοχείς, δηλαδή στα
εξειδικευμένα κύτταρα όπου εστιάζεται το φως
για να αναπτυχθεί η όραση. Ο θάνατος των επιθη-
λιοχρωστικών κυττάρων λόγω της εκφύλισης της
ωχράς οδηγεί στην καταστροφή των φωτοϋποδο-
χέων και κατ’ επέκταση της όρασης», εξηγεί ο
χειρουργός-οφθαλμίατρος και καθηγητής
Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου της Νέας
Υόρκης δρ Αναστάσιος Κανελλόπουλος και προ-
σθέτει: «Η ελπίδα πίσω από τη νέα θεραπεία είναι
ότι η αντικατάσταση των κατεστραμμένων επιθη-
λιοχρωστικών κυττάρων με νέα θα αυξήσει την
οξυγόνωση των φωτοϋποδοχέων που έχουν
απομείνει, βελτιώνοντας την όραση». 
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Πρόκειται για την ξηρού τύπου
ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς
κηλίδας, κατά την οποία
συσσωρεύονται πρωτεΐνες και
λιπίδια στο κέντρο του
αμφιβληστροειδούς χιτώνα

Ελπίδα και για άλλες
σοβαρές παθήσεις 
Αν η περίπτωση του ασθενούς που υπο-
βλήθηκε σε αυτή τη μεταμόσχευση πάει
καλά, οι ερευνητές θα εντάξουν στη με-
λέτη τους έως και 20 συνολικά ασθενείς,
ηλικίας άνω των 55 ετών. Οι πρώτοι πέντε
εξ αυτών (τέσσερις πλέον) θα υποβλη-
θούν στη θεραπεία μόνο στο ένα μάτι. «Η
πρώτη επιτυχής μεταμόσχευση αυτόλο-
γων βλαστοκυττάρων αποτελεί πολύ ση-
μαντική εξέλιξη για την Ιατρική, διότι δη-
μιουργεί βάσιμες ελπίδες για την αντιμε-
τώπιση στο μέλλον και άλλων σοβαρών
παθήσεων, για τις οποίες δεν υπάρχουν
ακόμα αποτελεσματικές θεραπείες. Σε
αυτές συμπεριλαμβάνονται νευρολογι-
κές διαταραχές, πνευμονικές δυσλει-
τουργίες, μεταβολικές/ενδοκινικές πα-
θήσεις, αναπαραγωγικά προβλήματα
κ.λπ.», καταλήγει ο δρ. Κανελλόπουλος.

Ο Φ Θ Α Λ Μ Ο Π Α Θ Ε Ι Α

Θεραπεία με βλαστοκύτταρα

Δρ Αναστάσιος Κανελλόπουλος,
χειρουργός-οφθαλμίατρος και
καθηγητής Οφθαλμολογίας του
Πανεπιστημίου της Νέας
Υόρκης 



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)
Καλή μέρα για να κάνετε επαγγελμα-
τικές συμφωνίες και να απογειώσετε
τα επιχειρηματικά σας ταλέντα. Ο Ερ-
μής, σε μια πολύ θετική του θέση, θα
σας χαρίσει πληροφορίες, που θα τις
χρησιμοποιήσετε με τον καλύτερο
τρόπο.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Μια πολύ τυχερή στιγμή για όσους
έχετε γεννηθεί το τρίτο δεκαήμερο,
όπου η επικοινωνία, τα ταξίδια, οι
συμφωνίες και η σχέση σας με σπου-
δές και διδασκαλία θα στεφθούν από
απόλυτη επιτυχία. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Τα επαγγελματικά σας θα έχουν σή-
μερα μια εξαιρετικά καλή πορεία. Νέ-
ες προτάσεις, συμφωνίες, καλές συ-
ζητήσεις με κοινό προορισμό. Επίσης
θα γίνουν τα καταλληλότερα βήματα
για να έχετε καλές σχέσεις με τους
άλλους. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Προσωπικά θέματα θα σας απασχο-
λήσουν και σήμερα, αλλά η διαφορά
είναι ότι θα έχετε την πνευματική δι-
αύγεια να τακτοποιήσετε με τον καλύ-
τερο τρόπο αυτές τις υποθέσεις. Η
κριτική σας ικανότητα είναι σε υψηλό
σημείο και έτσι θα μπορέσετε να απο-
φασίσετε χωρίς τον φόβο να κάνετε
λάθος. 

Λέων
(23/7-22/8)
Σήμερα οι συνθήκες είναι εξαιρετικές
όσον αφορά τα οικονομικά σας, αλλά
και για επαγγελματικές ή άλλες συμ-
φωνίες. Ιδίως εσείς του τρίτου δε-
καημέρου θα δεχτείτε μια πολύ εν-
διαφέρουσα πρόταση για να αυξήσε-
τε τα εισοδήματά σας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Πολύ θετική αυτή η μέρα για εσάς του
τρίτου δεκαημέρου, καθώς θα έχετε
καλές ειδήσεις από πηγές που ίσως
να μην περιμένατε. Γενικότερα η θετι-
κή σας στάση απέναντι σε ένα ζήτημα
θα ενισχύσει την αυτοπεποίθησή σας.

.Ζυγός
(23/9-23/10)
Με οδηγό τη διαίσθησή σας, θα μπο-
ρέσετε σήμερα να απαλλαγείτε από
λάθος τοποθετήσεις. Ο Ερμής στην
καλύτερή του στιγμή αυτή την περίο-
δο, στον ευαίσθητο δωδέκατο τομέα
σας, θέλει να σας παρουσιάσει ένα γε-
γονός που ήταν καλά κρυμμένο το
προηγούμενο διάστημα. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Είστε σε μια καλή χρονική στιγμή, κυ-
ρίως εσείς του τρίτου δεκαημέρου,
όπου πιάνετε τον σφυγμό των κατα-
στάσεων στον φιλικό και κοινωνικό
σας κύκλο, με αποτέλεσμα να κερδί-
σετε τη συμπάθεια και τον θαυμασμό
των άλλων. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Με την εξέλιξη της δημόσιας εικόνας
σας ασχολείστε αυτή τη μέρα, ενώ τα
επαγγελματικά σας έχουν μεγαλύτε-
ρο ενδιαφέρον. Αν πρέπει να κάνετε
κάποιες αλλαγές στην οικονομική
σας διαχείριση, τώρα είναι η καταλ-
ληλότερη στιγμή. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η όψη τριγώνου του Ερμή με τον Πλού-
τωνα θα ανανεώσει πολλά θέματα που
αφορούν κυρίως κάποιες συμφωνίες.
Τακτοποιήστε θέματα από το παρελθόν
που μπορεί να αφορούν νομικές υπο-
θέσεις και σπουδές.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Επαγγελματικά θέματα θα σας απα-
σχολήσουν σήμερα, ενώ θα έχετε την
έμπνευση να προχωρήσετε σε ένα πιο
πρωτοποριακό σχέδιό σας. Καθαρές
και ουσιαστικές συζητήσεις θα σας
κάνουν άτρωτους στους εχθρούς σας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Αν με το ταίρι σας υπήρξαν κάποιες
παραφωνίες το τελευταίο διάστημα,
ήρθε η στιγμή να κάνετε μια ουσιαστι-
κότερη συζήτηση μαζί του. Ίσως, μά-
λιστα, να πρέπει να επιδιώξετε το ξε-
καθάρισμα του τοπίου σε μια φιλική
σας σχέση.
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OΕρμής από το ζώδιο της Παρθένου
σχηματίζει μια πολύ θετική γωνία με τον
Πλούτωνα, που βρίσκεται στο ζώδιο του
Αιγόκερου. Τα ζώδια της Γης έχουν μία

παραπάνω εύνοια στις συμφωνίες και σε
οικονομικά θέματα, ενώ οι βαθιές σκέψεις δίνουν
λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν.



Ο
επικεφαλής του κόμματος ΜέΡΑ25
Γιάνης Βαρουφάκης κατά τη διάρ-
κεια συνέντευξής του στην εκπομπή
του Γ. Κουβαρά στην ΕΡΤ χαρακτήρι-

σε την αρχική του ενασχόληση με την πολιτική
ως «ιστορικό ατύχημα» και την παραμονή του
στην πολιτική σκηνή ως υποχρέωση απέναντι
στους χιλιάδες ψηφοφόρους της Α’ Αθηνών που
τον ψήφισαν (ως υποψήφιο τότε του ΣΥΡΙΖΑ).

Είπε όμως και άλλα πολύ ενδιαφέροντα. Τό-
σο ενδιαφέροντα που πλέον το «μπαλάκι» έχει
περάσει στο γήπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, για την ακρί-
βεια στα χέρια του αρχηγού του Αλέξη Τσίπρα,
ο οποίος οραματίζεται μια προοδευτική κυ-
βέρνηση συνεργασίας στην οποία θα χωράει
και το κόμμα του κ. Βαρουφάκη. Δεν ξέρω αν
σε αυτό τον σχεδιασμό είχε όραμα να επανέλ-
θει δριμύτερος ο κ. Βαρουφάκης στη θέση του
υπουργού Οικονομικών. Ο ίδιος δεν το αρνή-
θηκε. Το άφησε ανοικτό απαντώντας μονολε-
κτικά «εξαρτάται».

Σωστά. Διότι στις χώρες που καταφέρνουν να
συγκροτήσουν πολυκομματικές κυβερνήσεις
και αυτές να λειτουργούν και να παράγουν έργο
όλα βασίζονται στις προγραμματικές συμφω-
νίες. Και το σημείωσε αυτό ο κ. Βαρουφάκης.
Ότι δηλαδή θα πρέπει να έχουν συμφωνήσει σε
ένα πρόγραμμα πολιτικής.

Το ερώτημα είναι -πάντα στο παραπάνω υπο-
θετικό σενάριο- αν ο κ. Βαρουφάκης θα προ-
σέλθει να συζητήσει ένα πρόγραμμα πολιτικής
που θα στηρίζεται στην παραδοχή ότι η Ελλάδα
είναι μέλος της Ευρωζώνης. Διότι από τις απαν-
τήσεις του δεν είναι σαφές τι πιστεύει σήμερα,

σχεδόν οκτώ χρόνια μετά το αλησμόνητο εξάμη-
νο του 2015.

«Δεν ήθελα να βγούμε από το ευρώ», είπε
με ύφος μάλλον απολογητικό. Όταν όμως ο
πολύπειρος δημοσιογράφος τον στρίμωξε
ρωτώντας τον «αν είχαμε βγει τότε από το ευ-
ρώ, πού θα ήμασταν σήμερα;», απάντησε με τη
γνωστή βεβαιότητα που συνοδεύει διαχρονι-
κά τον δημόσιο λόγο του: «Πολύ καλύτερα,
σαφώς καλύτερα».

Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο ο κ. Βαρουφά-
κης «πέταξε το μπαλάκι» -άθελά του ή ηθελη-
μένα- στα χέρια του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, ο
οποίος προφανώς θα θυμήθηκε πολλά από
όσα θέλει να σβήσει για πάντα από τη δική του
αλλά και τη συλλογική γνώμη για τον αγώνα να
μην πέσει η Ελλάδα στον γκρεμό και να παρα-
μείνει εντέλει σε ευρωπαϊκό έδαφος, αν και
έφτασε στο χείλος του.

Η Νέα Δημοκρατία, όπως ήταν απολύτως ανα-
μενόμενο, αντέδρασε με μια ειρωνική ανακοί-
νωση, στην οποία χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη
τοποθέτηση του κ. Βαρουφάκη ως «συμβολή
στο πρόγραμμα της “προοδευτικής διακυβέρνη-
σης” που ονειρεύεται ο κ. Τσίπρας ώστε να ξα-
ναζήσουμε τις εφιαλτικές στιγμές του 2015».

Ο ΣΥΡΙΖΑ άραγε πώς αντέδρασε; Δημοσίως
δεν το πληροφορηθήκαμε, διότι το κόμμα δεν
σχολίασε τη συνέντευξη Βαρουφάκη. Και έχει
και αυτό τη σημασία του. Στις κλειστές συζητή-
σεις όμως μεταξύ των πρώην υπουργών, βου-
λευτών και στελεχών τι να λέγεται; Θα ήθελε
κάποιος εξ αυτών να πάει για φαγητό με τον κ.
Βαρουφάκη; Γιατί ο αρχηγός του ΜέΡΑ25,

όπως ο ίδιος είπε, «για φαγητό με τον Τσίπρα
δεν θα πήγαινε».

Η λογική λέει ότι ούτε ο κ. Τσίπρας θα πήγαι-
νε για φαγητό με τον άνθρωπο που έβαλε στο
τιμόνι της οικονομίας και παραλίγο να τινάξει
τη χώρα στον αέρα επί δικής του διακυβέρνη-
σης. Οπότε, δύο τινά μπορεί να συμβούν εφε-
ξής: Είτε δεν υπάρχει κανένα έδαφος για μετε-
κλογική συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ - ΜέΡΑ25, οπότε
καλό θα είναι να το πληροφορηθούν και οι ψη-
φοφόροι, είτε ισχύει ότι η προοπτική της εξου-
σίας είναι τόσο δυνατή που μπορεί να φέρει στο
ίδιο τραπέζι ακόμη και δύο πολιτικούς που
απεχθάνονται (πολιτικά σίγουρα, δεν ξέρω και
ανθρώπινα) ο ένας τον άλλον. Και που σε δημό-
σια θέα ο ένας για τον άλλον έχει εκστομίσει
βαριές πολιτικές κουβέντες.

Ο κ. Τσίπρας, ο οποίος κλήθηκε να διαχειρι-
στεί τα απόνερα από το «τσουνάμι» Βαρουφάκη
και αναγκάστηκε σε 180 μοιρών στροφή για να
διατηρήσει την Ελλάδα εντός της ευρωπαϊκής
συμμαχίας, έκτοτε απέκτησε μεγάλη κυβερνη-
τική εμπειρία για να μπορεί να αντιληφθεί τι θα
συνέβαινε εν μέσω του πρωτοφανούς ενεργει-
ακού ζητήματος. 

Θα μας έσωζε ο Πούτιν ή το Ιράν και η Κίνα;
Και δη με τον Ερντογάν να καραδοκεί; Τι θα συ-
νέβαινε με τους Έλληνες και τις τεράστιες ελ-
λείψεις βασικών καταναλωτικών αγαθών και
τροφίμων; Ποιος θα χαμογελούσε με όσα θα
ζούσαμε πλην των Τούρκων;

Ασκήσεις επί χάρτου, θα πείτε. Ανεκπλήρω-
τες, δόξα τω Θεώ! Αλλά έχει σημασία να τις θυ-
μόμαστε όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Δεν είναι σαφές ότι 
ο κ. Βαρουφάκης 
θα συζητούσε ένα
πρόγραμμα πολιτικής
που θα στηρίζεται
στην παραδοχή ότι 
η Ελλάδα είναι μέλος
της Ευρωζώνης

Προοδευτική διακυβέρνηση (της δραχμής;)


