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ΗΓενική γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

«Ο ΕΦΚΑ θα έχει σε 36 μήνες 
όλα τα ψηφιακά εργαλεία»
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• Χάλασε το σόου του Ερντογάν ο Έλληνας πρωθυπουργός σε ένα 
επεισοδιακό διήμερο  • «Καμία πρόκληση αναπάντητη. Δεν του αρέσει 
να του απαντούν, αλλά έτσι λειτουργεί η ΕΕ», το μήνυμα του Κυριάκου ΣΕΛ. 4-6
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ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ: 
Με αλιευτικά-αντιανεμικά έπνιξαν 18 ανθρώπους



H
Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα που έλη-
ξε προ ωρών στην Πράγα ήταν στην ου-
σία μια συνεύρεση των κρατών που συ-
ναπαρτίζουν την οικογένεια της ΕΕ και

αυτών που θέλουν να γίνουν μέρος αυτής της οικογέ-
νειας, με την οποία ήδη «δένονται» με διάφορους δε-
σμούς και συμφωνίες.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Γάλλου προ-
έδρου Μακρόν, που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή και διοργανώθηκε με τη συμμετοχή 44 χωρών, ως
απάντηση στην επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρα-
νίας και «κατά ολόκληρης της Ευρώπης», όπως στάλ-
θηκε και ως κοινό μήνυμα προς τη Μόσχα. Άλλωστε
από αυτό το «μάζεμα» οι μόνοι Ευρωπαίοι, βάσει γε-
ωγραφικής θέσης, που απουσίαζαν ήταν η Ρωσία και
η Λευκορωσία. Τα καλά σταματούν κάπου εδώ. Γιατί
στην εξέλιξη των εργασιών, στη διάρκεια των τραπε-
ζών και των κύκλων συζητήσεων, των γευμάτων ερ-
γασίας, διαπιστώνονταν οι διαφορές -χαώδεις σε

πολλές περιπτώσεις- ανάμεσα στους συμμετέχοντες.
Ακόμα και σε ό,τι αφορά την κοινή αποστολή του μη-
νύματος ενότητας απέναντι στη Ρωσία υπήρχαν ρωγ-
μές, από τη στιγμή που στις εργασίες συμμετείχαν ο
Αζέρος πρόεδρος Αλίγεφ, ο Β. Όρμπαν και βέβαια ο
Ερντογάν, ηγέτες που δεν μπορεί να πει και κανείς ότι
διάκεινται αρνητικά έναντι του Βλ. Πούτιν.

Πίσω από τα βιαστικά χαμόγελα και το επιφανειακό
κλίμα ικανοποίησης κρύβονται σύγκρουση συμφε-
ρόντων, διαφορετικές προσεγγίσεις, αντιθέσεις που
εξελίσσονται ή μπορεί να εξελιχθούν σε συρράξεις.
Για παράδειγμα, η παρουσία των ηγετών της Αρμε-
νίας και του Αζερμπαϊτζάν στη Σύνοδο και η ειρηνευ-
τική προσπάθεια από πλευράς Μακρόν και Μισέλ, η
οποία επισφραγίστηκε με ένα τραπέζι εξεύρεσης λύ-
σης σε μια «μπαρουταποθήκη» της γειτονιάς μας. Ο
Αρμένιος πρωθυπουργός Πασινιάν, ως άλλος Βερ-
κιγκετορίξ στη Ρώμη, σύρθηκε στην Πράγα για να πα-
ραστεί στις προσπάθειες ειρήνευσης, συμμετέχοντας

σε τραπέζι ακόμα και με τους Ερντογάν και Αλίγεφ!
Όμως και άλλες γωνιές των φαινομενικά ευχάρι-

στων συζητήσεων πρωθυπουργών και προέδρων
απέπνεαν δυσαρέσκεια. Πολωνοί και χώρες της Βαλ-
τικής που περίμεναν περισσότερα κατά του Πούτιν, τα
Δυτικά Βαλκάνια που βλέπουν να πηγαίνουν πίσω τα
ουσιαστικά βήματα ένταξης, η καχυποψία έναντι της
Βρετανίας από τα περισσότερα μέλη της ΕΕ, αν και
παρατηρήθηκαν σημεία συμφωνίας Λονδίνου-Παρι-
σιού. 

Και βέβαια, ο γνωστός Ερντογάν που το παίζει και
δυσαρεστημένος, αφού ο Κ. Μητσοτάκης δεν τον
άφησε να ολοκληρώσει ένα υποκριτικό σόου μπρο-
στά στους Ευρωπαίους, κάνοντας το άσπρο μαύρο για
τα Ελληνοτουρκικά, το Κυπριακό, το Μεταναστευτικό.
Ο γνωστός Ερντογάν, που πιθανώς να γελάει στο τη-
λέφωνο μιλώντας με τον Πούτιν για αυτά που ειπώ-
θηκαν στην Πράγα. 
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Βιαστικά χαμόγελα και επιφανειακή ικανοποίηση στην Πράγα 
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Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Κ
αυτές αναμένονται οι επόμενες
εβδομάδες, ίσως και οι επόμενοι
μήνες στο μέτωπο των Ελληνο-
τουρκικών, καθώς η ηγεσία της

Τουρκίας αποδεικνύει καθημερινά πως είναι
στοχοπροσηλωμένη σε μια άκαμπτη και εξό-
χως αναθεωρητική ατζέντα, που σε ρητορικό,
τουλάχιστον, επίπεδο προκρίνει ακόμη και τη
διά της βίας επαναχάραξη των συνόρων. 

Όσοι, μάλιστα, ήλπιζαν σε πρωτοβουλίες
εκτόνωσης της έντασης στο περιθώριο της
Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότη-
τας στην Πράγα -μετά και τον προ ολίγων
εβδομάδων χρησμό του εξ απορρήτων του
Τούρκου προέδρου, Ιμπραήμ Καλίν, για πιθα-
νή συνάντηση των δύο ηγετών- διαψεύστη-
καν οικτρά μετά τη νέα διπλή επίθεση κατά
της Ελλάδος από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
κατά τη διάρκεια του δείπνου των ηγετών, αλ-
λά και λίγα λεπτά αργότερα, στη συνέντευξη
Τύπου που παραχώρησε στην τσεχική πρω-
τεύουσα. 

Αργά χθες το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης διεμήνυε από τη δική του συνέντευξη
Τύπου ότι «η κυβέρνησή μου και εγώ δεν πρό-
κειται να αφήσουμε καμία πρόκληση να πε-
ράσει αναπάντητη», σημειώνοντας, ωστόσο,
πως δεν μπορεί να διανοηθεί πως το κλίμα
ανάμεσα στις δύο ακτές του Αιγαίου θα εξα-
κολουθήσει να επισκιάζεται από την εμπρη-
στική ρητορική του Ερντογάν και των κορυ-
φαίων αξιωματούχων του. Επανέλαβε, δε,
πως η Αθήνα είναι πάντοτε ανοιχτή στον διά-
λογο, εφόσον η Άγκυρα επιστρέψει στον δρό-
μο της λογικής, και προειδοποίησε πως η
Τουρκία δεν έχει θέση στην Ευρώπη, αλλά και
σε φόρα, όπως αυτό της Ευρωπαϊκής Πολιτι-
κής Κοινότητας της προηγούμενης Πέμπτης,
εάν εξακολουθήσει να βαδίζει στον δρόμο της
προκλητικότητας.  

«Επιμορφωτικό… περιστατικό» 
Ενόψει και της τακτικής Συνόδου Κορυφής

της ΕΕ σε δύο εβδομάδες από τώρα, στις 21
και 22 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, στην κυ-
βέρνηση παρατηρούν πως τόσο η θεσμική
ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και οι
Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν την ευκαιρία να αντι-
ληφθούν από πρώτο χέρι την τουρκική προ-
κλητικότητα, όπως τη βιώνει κλιμακούμενη η

χώρα μας τους τελευταίους μήνες. Η απρό-
κλητη επίθεση του Τούρκου προέδρου σε βά-
ρος της χώρας μας, εις επήκοον 42 ηγετών
που μετείχαν στις εργασίες της Συνόδου της
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, αποτελεί
σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές αδιάψευ-
στο πειστήριο για το ποιος έχει τον ρόλο του
ταραχοποιού, ποιος απειλεί ευθέως την εδα-
φική κυριαρχία των γειτόνων του και ποιος
επιδιώκει την επάνοδο στον διάλογο επί τη
βάσει του Διεθνούς Δικαίου και ποιος τις
σχέσεις καλής γειτονίας.

Υπ’ αυτό το πρίσμα, η ελληνική διπλωματία
αναζητά πειστικές απαντήσεις ανάσχεσης
της τουρκικής επιθετικότητας και ενόψει της
Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, το
ζήτημα των κυρώσεων κατά της Τουρκίας για
την κατ’ εξακολούθησιν αποτυχία της να συμ-
μορφωθεί με το Διεθνές Δίκαιο αναμένεται
να επανέλθει. Εξάλλου, από το 2021 και εν-
τεύθεν υπάρχει πάντα πάνω στο τραπέζι το
θέμα των ευρωπαϊκών κυρώσεων, όπως αυ-
τές έχουν αποτυπωθεί στο περίφημο option
paper του ύπατου εκπροσώπου της ΕΕ για την
Άμυνα και την Ασφάλεια, Ζοζέπ Μπορέλ. «Ελ-
πίζουμε να μη χρειαστεί να ενεργοποιήσουμε
τις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Τουρ-
κίας», ήταν το σιβυλλικό σχόλιο του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο ίδιος, πάν-
τως, φρόντισε να δώσει μια ενδιαφέρουσα
διάσταση ανακινώντας ζήτημα επιβολής κυ-
ρώσεων κατά τουρκικών οντοτήτων και φυσι-
κών προσώπων που δεν ευθυγραμμίζονται με
τις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και
εξακολουθούν να εξάγουν ευρωπαϊκά προ-
ϊόντα στη Ρωσία μέσω Τουρκίας. Κυβερνητι-
κά στελέχη σχολιάζουν, δε, πως το κλίμα στο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά της Τουρκίας εί-
ναι βαρύ, καθώς η Άγκυρα εννοεί να μην ευ-
θυγραμμίζεται με τη δυτική πολιτική γραμμή
έναντι του Κρεμλίνου.

Τείχος Μητσοτάκη
στο σόου Ερντογάν

Επεισοδιακό το διήμερο 
στην Πράγα που προϊδεάζει για
συνέχεια στον κύκλο έντασης 
στα Ελληνοτουρκικά 
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Ε
να βήμα πιο κοντά στη λήψη
μέτρων για την αντιμετώπιση
της αύξησης της τιμής του φυ-
σικού αερίου βρίσκεται η ΕΕ.

Όλα αναμένεται να κριθούν στη Σύνοδο
Κορυφής στις 20 Οκτωβρίου στις Βρυ-
ξέλλες, καθώς εκεί θα ληφθούν οι τελι-
κές αποφάσεις. «Είμαι αισιόδοξος ότι
στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και
αφού έχει γίνει η σχετική επεξεργασία
σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών Ενέρ-
γειας, θα μπορούμε να αποφασίσουμε
μια τέτοια παρέμβαση», τόνισε ο πρωθυ-
πουργός μετά το τέλος του άτυπου Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου στην Πράγα.

Το Βερολίνο βρίσκεται σε δύσκολη
θέση, καθώς αυξάνεται διαρκώς ο αριθ-
μός των χωρών που στηρίζουν την ελ-
ληνική πρόταση για την επιβολή πλαφόν
στην τιμή του φυσικού αερίου, ενώ και η
ηγεσία της ΕΕ αρχίζει να παίρνει απο-
στάσεις, τονίζοντας πως θα πρέπει να
υπάρχει ισότιμη στάση μεταξύ των χω-
ρών. Έστω και αργά, φαίνεται πως οι 27
θα πάρουν από κοινού μέτρα στήριξης
έτσι ώστε να προστατευτούν τα ευάλωτα
νοικοκυριά από τον δύσκολο χειμώνα
που είναι προ των πυλών. «Διαμορφώ-
νεται ένας κοινός τόπος στο Συμβούλιο
ότι πρέπει να υπάρξει μια κοινή, δραστι-
κή ευρωπαϊκή παρέμβαση προκειμέ-

νου να πέσουν οι τιμές στο φυσικό αέριο
και σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται
και οι προτάσεις που επεξεργάζεται η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή», σημείωσε ο
πρωθυπουργός.

Ικανοποίηση στην Αθήνα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώ-

σεις του δεν έκρυψε την ικανοποίησή
του για το κλίμα που έχει διαμορφωθεί
στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου, καθώς εκτός από τη μείωση
των τιμών της ενέργειας ανησυχία επι-
κρατεί στην Ευρώπη και για την επάρ-
κεια στον εφοδιασμό. «Χαίρομαι διότι
έπειτα από επίμονη προσπάθεια της ελ-
ληνικής κυβέρνησης αλλά και των ειδι-
κών που μας συμβουλεύουν οι προτά-
σεις αυτές έχουν πια ωριμάσει, έστω
και με καθυστέρηση. Είναι κάτι που
έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα, αλλά
έστω και αργά η Ευρώπη πρέπει να κά-
νει το σωστό: ενωμένοι να αξιοποιήσου-
με αυτήν τη μεγάλη δύναμη που έχουμε
ως ευρωπαϊκή οικογένεια, να κατεβά-

σουμε τις τιμές του φυσικού αερίου δια-
σφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια
του εφοδιασμού».

Στο ίδιο κλίμα ήταν και οι δηλώσεις
του Σαρλ Μισέλ, ο οποίος αναφέρθηκε
στην κοινή γραμμή που αρχίζει να δια-
μορφώνεται εντός ΕΕ: «Εδώ και πολ-
λούς μήνες εργαζόμαστε για να δια-
σφαλίσουμε ότι τα αποθέματα θα είναι
όσο πιο πλήρη γίνεται. Πριν από το κα-
λοκαίρι είπαμε ότι χρειάζεται να οργα-
νώσουμε την προμήθεια ενεργειακών
προϊόντων. Επανήλθαμε στο θέμα αυτό
και υπάρχει αυξημένη στήριξη στην
ιδέα αυτή». Ωστόσο, στόχος της ΕΕ,
όπως σημείωσε η πρόεδρος της Κομι-
σιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάινερ, είναι η
εξεύρεση πρόσθετης χρηματοδότησης
έτσι ώστε όλα τα κράτη-μέλη να απαλ-
λαγούν από την εξάρτηση από τα ορυκτά
καύσιμα. Επίσης, πρόσθεσε πως είναι
υψίστης σημασίας για τις ευρωπαϊκές
χώρες να έχουν κοινή αγορά φυσικού
αερίου από την επόμενη άνοιξη.

Σύμπλεγμα 
κατωτερότητας 
Ερντογάν έναντι
του Κυριάκου Μητσοτάκη 

Έχασε για άλλη μια φορά την ψυχραιμία
του και κατάφερε να γίνει διεθνώς ρεζίλι
στο δείπνο των ηγετών ο Ταγίπ Ερντογάν,
ακολουθώντας το γνωστό του παραλήρημα
και τις απειλές εναντίον της Ελλάδας και
του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μπούμερανγκ
γύρισε το «θερμό επεισόδιο» που προκά-
λεσε. O Tαγίπ Ερντογάν υπέπεσε στο μέγα
λάθος να προσωποποιήσει τις ελληνο-
τουρκικές διαφορές και έδειξε ξεκάθαρα
ότι έχει κόμπλεξ κατωτερότητας έναντι
του Μητσοτάκη. Ο Ταγίπ Ερντογάν, πάντα
προβλέψιμος, έκανε την κίνηση που πολ-
λοί περίμεναν. Υποστήριξε ότι κακώς δό-
θηκε ο λόγος από τους διοργανωτές της
Συνόδου στον Έλληνα πρωθυπουργό για
να του απαντήσει(!), ενώ επιχείρησε να
διαλύσει και τις τελευταίες προσδοκίες
για τη δυνατότητα διαλόγου με την Ελλάδα
λέγοντας ότι «δεν έχω να συζητήσω τίποτα
με τους Έλληνες». Παράλληλα, επανέλαβε
την απειλή «μπορούμε να έρθουμε ένα
βράδυ», την οποία αναμετέδωσαν όλα τα
μεγάλα ξένα ειδησεογραφικά δίκτυα.

Προβλέψιμος και αλαζόνας
Μη μπορώντας να κρύψει τον εκνευρισμό
του για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το
επεισόδιο στο δείπνο της Συνόδου Κορυ-
φής στην Πράγα, είπε: «Στο δείπνο είχα
την ομιλία μου, την ολοκλήρωσα. Ο κύριος
(σ.σ.: ο Μητσοτάκης) φαίνεται πως ενο-
χλήθηκε πολύ από την ομιλία μου και επει-
δή ενοχλήθηκε και παρόλο που δεν αρμό-
ζει στο πνεύμα του δείπνου πήρε τον λό-
γο». Ερωτώμενος από δημοσιογράφους
για το αν μίλησε με τον Κυριάκο Μητσοτά-
κη, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε: «Είδατε
κάτι τέτοιο; Πρόκειται για άνθρωπο που
δεν γνωρίζει τους κανόνες του πρωτοκόλ-
λου. Ήμουν ένας από τους βασικούς ομι-
λητές, έδωσα τον λόγο μου. Σηκώθηκε και
προσπάθησε να μου απαντήσει; Τι θα
έπρεπε να κάνω; Να απαντήσω στην απάν-
τησή του; Θα πέσει ο πρόεδρος της Τουρκι-
κής Δημοκρατίας σε αυτό το επίπεδο;». Για
να συνεχίσει διερωτώμενος από ποιον πή-
ρε άδεια για να του απαντήσει ο Κυριάκος
Μητσοτάκης. «Δεν ξέρω από ποιον πήρε
την άδεια, ίσως από τον πρόεδρο. Και εκεί
μας απάντησε», ανέφερε.
«Ολόκληρη η πολιτική τους βασίζεται σε
ψέματα, δεν είναι ειλικρινείς. Δεν έχουμε
τίποτα να συζητήσουμε με την Ελλάδα»,
είπε ο Τούρκος πρόεδρος στη συνέντευξη
Τύπου που παραχώρησε στην Πράγα.

Έστω και αργά, φαίνεται 
πως οι 27 θα πάρουν 
από κοινού μέτρα στήριξης

Στις Βρυξέλλες οι τελικές
αποφάσεις για το φυσικό αέριο 

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 



Οι προβλέψεις
Κουμουτσάκου-Βορίδη
για τις εκλογές… 

Επίσκεψη πραγματοποίησε ο Γιώργος
Κουμουτσάκος στο γραφείο του υπουρ-
γού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και το
κλίμα ήταν πολύ καλό, αν σκεφτεί κα-
νείς ότι ο ένας προέρχεται από την κα-
ραμανλική πτέρυγα και ο άλλος από τη
δεξιά πτέρυγα του ΛΑΟΣ. Αυτές οι ιδεο-
λογικές καταβολές ουδόλως στάθηκαν
εμπόδιο για τους δύο άνδρες να συμπέ-
σουν στην εκτίμηση ότι η ΝΔ θα πάρει
πολύ καλό ποσοστό στις πρώτες εκλο-
γές, θα κερδίσει την αυτοδυναμία στις
δεύτερες και ότι ο Κ. Μητσοτάκης θα εί-
ναι ξανά πρωθυπουργός… Όσο για τον
Βόρειο Τομέα όπου εκλέγεται ο κ. Κου-
μουτσάκος, αυτό που φαίνεται είναι ότι
η περιφέρεια θα κερδίσει μία έδρα… 

Μου λένε ότι πέφτει πολύ χρήμα στην Εύβοια για μία θέση στο Κοινοβούλιο. Όπως έμαθα, η Σο-
φία Νικολάου το έχει πάρει πολύ ζεστά το ζήτημα και έχει ανοίξει πολιτικά γραφεία τόσο στη
Χαλκίδα σε πολυσύχναστο και ακριβό δρόμο -με πολύ χλιδάτη διακόσμηση- όσο και στην Ιστι-
αία και την Κάρυστο. Τα βλέπουν αυτά οι ήδη βουλευτές και έχουν θορυβηθεί και ψάχνουν να
δουν πώς θα προμοτάρουν τον εαυτό τους καλύτερα. Στις δημοσκοπήσεις η κ. Νικολάου εμφα-
νίζεται μεταξύ της τρίτης εκλόγιμης θέσης και της τέταρτης θέσης, με κίνδυνο να αφήσει εκτός
τον κ. Πνευματικό. Από την άλλη ο κ. Πνευματικός, που έχει την οικονομική επιφάνεια, θέλει να
προχωρήσει και εκείνος σε δυναμική υποστήριξη της υποψηφιότητάς του.
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Αληθεύει ότι στέλεχος
του ΜέΡΑ25 στην Πέλλα
απείλησε ότι θα κρεμά-
σει αδέσποτα σκυλιά
ανάποδα έξω από το δη-

μαρχείο της Πέλλας, εάν η
δημοτική αρχή δεν πάρει τα
μέτρα της; Να τον χαίρεται ο
Γιάνης… 

Ο παππούς
Θεοδωρικάκος 
που επέστρεψε 
από το Εσκί Σεχίρ

Το 5ο Φεστιβάλ Παραδοσιακής
Μουσικής, Χορών και Γεύσεων στο
πάρκο Γουδή, στον Δήμο Ζωγράφου,
επισκέφθηκε ο υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικά-
κος, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη
στη Μικρά Ασία. Εκεί εντελώς τυχαία
συνάντησε και τον πρέσβη των ΗΠΑ
Τζορτζ Τσούνη… Ο κ. Θεοδωρικάκος
αποκάλυψε στον περίγυρό του πως
έχει δύο επιπλέον λόγους να είναι
προσωπικά δεμένος με τη Μικρασια-
τική Καταστροφή: Από τη μία πλευρά
διότι η σύζυγός του κατάγεται από
οικογένεια προσφυγική, καθώς οι
παππούδες της εκδιώχθηκαν από το
τουρκικό καθεστώς. Από την άλλη,
διότι ο δικός του παππούς υπήρξε
πολεμιστής της Μικράς Ασίας. Με
συγκίνηση ο υπουργός περιέγραψε
την ιστορία του παππού του που επέ-
στρεψε το 1922 από το Εσκί Σεχίρ
στην πατρική του γη, στη Μάνη της
Λακωνίας, με τα πόδια.

Πολύ έμπειροι κοινοβουλευτικοί
μού λένε ότι, αν υπήρχε ο Γρηγόρης
Δημητριάδης στη θέση του συντονι-
στή, αυτό το μπέρδεμα με το ωράριο
των εμπορικών καταστημάτων δεν
θα είχε συμβεί… Δεν μπορούμε πα-
ρά να συμφωνήσουμε… 

Σκληρή μάχη για την εκλογή στην Εύβοια

Σ
την Τρίπολη βρέθηκαν τρεις πολιτικοί άνδρες για να καμαρώσουν τους υιούς
τους που ορκίζονταν σμηνίτες της Πολεμικής Αεροπορίας. Ο λόγος για τον
πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον υιό του Κώστα, τον πρώην κοι-
νοτικό επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο και τον υιό του Ιάσονα και τον Βασίλη

Οικονόμου και τον υιό του Αννίβα. Οι τρεις τους βρέθηκαν από νωρίς χθες στην 124η
Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης στην Τρίπολη και παρακολούθησαν συγκινημένοι την
ορκωμοσία των παιδιών τους. Στην παρέα, όπως έμαθα, ήρθε και ο βουλευτής Αρκα-
δίας Κώστας Βλάσσης για να ευχηθεί σε όλους τους νεοσύλλεκτους σμηνίτες ως είθι-
σται από τους βουλευτές της περιφέρειας όπου ανήκει το κέντρο εκπαίδευσης. Και οι
τέσσερις έβγαλαν φωτογραφίες και φωτογραφήθηκαν περιχαρείς με τα τέκνα τους. 

Υπουργός και
υφυπουργός σχε-

δόν δεν μιλιούνται.
Συνεργάτης του πρώτου, μά-
λιστα, δίνει παραπολιτικά για
τον δεύτερο σε δεξιές εφημε-
ρίδες. Παιδιά, ηρεμήστε, γιατί
θα γίνετε ρεζίλι όλοι μαζί… 

ΑΞΙΖΕΙ…
Ο υφυπουργός Παιδείας Άγ-
γελος Συρίγος παρουσίασε
χθες το βιβλίο του δημοσιο-
γράφου Αλέξη Παπαχελά
«Ένα σκοτεινό δωμάτιο 1967-
1974» στην κατάμεστη αίθου-
σα «Επτάνησα» του ξενοδο-
χείου «Filoxenia» στην Καλα-
μάτα. Την εκδήλωση διοργά-
νωσαν η Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου, ο Δήμος Καλαμά-
τας και το Ίδρυμα Καπετάν Βα-
σίλη και Κάρμεν Κωνσταντα-
κόπουλου. 

Σμηνίτες οι υιοί 
Σαμαρά, Αβραμόπουλου 
και Οικονόμου

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ… 



Η αποφασιστική στάση του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη απέναντι στον Ταγίπ Ερντογάν δίνει
σημαντικούς δημοσκοπικούς πόντους στην
κυβέρνηση. Σύμφωνα με τις κυλιόμενες με-
τρήσεις που πραγματοποιούνται στο Μαξί-
μου, καταγράφεται αύξηση της δημοτικότη-
τας του πρωθυπουργού σε σχέση με τον Αλέ-
ξη Τσίπρα, η οποία θα φανεί στις μετρήσεις
που θα δουν το επόμενο διάστημα το φως της
δημοσιότητας. Μάλιστα κυβερνητικά στελέ-
χη υπενθύμιζαν πως ανάλογο δημοσκοπικό
«γκελ» είχε κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
μετά την ιστορική ομιλία του στο Κογκρέσο.
Στον αντίποδα, όσο η Κουμουνδούρου επιλέ-
γει να αντιπολιτεύεται με επιχειρήματα που
έχει χρησιμοποιήσει η Τουρκία για το Μετα-
ναστευτικό τόσο οι ψηφοφόροι δείχνουν να
απομακρύνονται. 

ΠΠροβληματισμός 
Μπορεί να κράτησε χαμηλούς τόνους η κυβέρ-
νηση για την απουσία του Κώστα Καραμανλή
και του Αντώνη Σαμαρά από τη συνεδρίαση της
ΚΟ της ΝΔ, ωστόσο στο Μαξίμου επικρατεί έν-
τονος προβληματισμός για τη στάση των δύο
πρώην πρωθυπουργών. Μάλιστα οι φωτογρα-
φίες από τη συναυλία του Σταμάτη Σπανουδάκη
στο Ηρώδειο που κυκλοφόρησαν και στην
οποία έδωσαν το «παρών» ο Κώστας Καραμαν-
λής και ο Αντώνης Σαμαράς μαζί με τις συζύ-
γους τους αλλά την επομένη δεν παρευρέθηκαν
στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ενόχλη-
σαν από ό,τι πληροφορούμαστε το πρωθυπουρ-
γικό περιβάλλον. Το ερώτημα πλέον που πλανά-
ται μεταξύ των βουλευτών και των κομματικών
στελεχών είναι αν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί
δώσουν το «παρών» στη συνεδρίαση της Πολι-
τικής Επιτροπής την επόμενη εβδομάδα.

Ν
α ξέρετε: όσους θέλει να αποφύγει ο
πρόεδρος Αλέξης θα τους ρίξει στη
μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών

για να μην τους έχει στα πόδια του στη Βουλή.
Και μάλιστα θα επιβάλει και ασυμβίβαστο…
Αν κάποιος κατέλθει για βουλευτής, δεν θα
μπορεί μετά να κατέβει για δήμαρχος. Άρα,
θα τους ζητήσει από τώρα να απαντήσουν:
Δήμαρχος ή βουλευτής; Για παράδειγμα, ο
Διονύσης Τεμπονέρας ή ο Θάνος Μωραΐτης
θα πρέπει να επιλέξουν από τώρα αν θέλουν
να διεκδικήσουν την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας ή να εκλεγούν βουλευτές σε Αχαΐα
και Αιτωλοακαρνανία αντίστοιχα. Το ίδιο θα
ισχύσει και για τον πρώην πρύτανη του ΑΠΘ,
Γιάννη Μυλόπουλο, που θα πρέπει να επιλέ-
ξει αν θέλει να διεκδικήσει τον δεύτερο δήμο
της χώρας ή την εκλογή του στην Α’ Θεσσαλο-
νίκης. Δεν θα αντέξει καραμπόλες ο πρό-
εδρος Αλέξης, για αυτό πρέπει να αποφασί-
σουν όλοι από τώρα τι θα κάμουν. Αν, για πα-
ράδειγμα, δώσει το χρίσμα στον Απόστολο
Γκλέτσο για να διεκδικήσει την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας, τότε δεν θα χρειαστεί να
τον… ανεχθεί ως βουλευτή στην επόμενη
Κοινοβουλευτική Ομάδα. Το ίδιο θα γίνει και
με τον πρώην ΑΝΕΛίτη Βασίλη Κόκκαλη και
την Περιφέρεια Θεσσαλίας…
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Αύξηση 
δημοτικότητας 

Οι χρυσαυγίτες και η δίκη
Κάποιοι εκ των χρυσαυγιτών, μαθαίνω, ζήτησαν

να καλυφθεί η δίκη για τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα τηλεοπτικά. Προφανώς δεν έχουν ούτε ιε-
ρό ούτε όσιο, διότι ο μόνος λόγος για να γίνει κάτι
τέτοιο είναι για να επανέλθουν τα μούτρα τους
στην επικαιρότητα. Ευτυχώς, το αίτημά τους
απορρίφθηκε από την έδρα. 

Δήμαρχος 
ή βουλευτής; 

Την «τέχνη» της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης να επιχειρεί να στήσει σκάνδαλα
εκεί που δεν υπάρχουν στηλίτευσε ο Ά. Γε-
ωργιάδης, μιλώντας στη Βουλή για την υπό-
θεση Μαραβέγια, διαψεύδοντας εκ νέου ότι
επιχείρηση της συζύγου του βουλευτή της
ΝΔ εντάχθηκε χωρίς να πληροί τις προϋπο-
θέσεις στον Αναπτυξιακό Νόμο και εγκρί-
θηκε χρηματοδότηση ύψους 4,2 εκατομμυ-
ρίων ευρώ. «Ο κύριος Μαραβέγιας και η
σύζυγός του δεν προχώρησαν την επένδυ-
ση, άρα δεν ζημίωσαν τον ελληνικό λαό ού-
τε με 1 ευρώ», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση ασή-
μαντη ιστορία. «Δεν έχει πάρει ΦΕΚ ποτέ η
έγκρισή του», ξεκαθάρισε ο Ά. Γεωργιά-
δης, καταλογίζοντας στον ΣΥΡΙΖΑ και τον
Παύλο Πολάκη που προχώρησε στη σχετι-
κή ανάρτηση λαϊκισμό και σφοδρό αντικοι-
νοβουλευτισμό. «Κάνατε πρωτοσέλιδο
στην “Αυγή” για μια υπόθεση που δεν υπάρ-
χει», σημείωσε εμφατικά και είπε απευθυ-
νόμενος προς τα έδρανα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης: «Αν θέλετε να πέσει ο διά-
λογος σε αυτό το επίπεδο, την ώρα που
έχουμε τόσα προβλήματα, τι να πω;»… 

Έρχονται οι φίλοι 
του… Αλέξη
Τα «δημοκρατικά» μίντια είναι μες στην
τρελή χαρά μαθαίνω, διότι την Κυριακή
έρχονται στη χώρα μας οι «Ρεπόρτερ χω-
ρίς σύνορα». Ανατρίχιασα από τον φόβο
μου ήδη… Είναι αυτοί που λέ-
νε ότι η Ελλάδα είναι χειρό-
τερη από αφρικανικές δι-
κτατορίες και διάφορα
άλλα τέτοια γλαφυρά και
προοδευτικά… Μάλιστα ο
κυβερνητικός εκπρόσω-
πος, ο Γιάννης Οικονόμου, εί-
πε ότι θα τους συναντήσει οπωσδήποτε
και ότι αναμένει «με μεγάλο ενδιαφέρον
να του εξηγήσουν με ποια λογική έχουν
τοποθετήσει τέσσερις πέντε δικτατορίες
και μια χώρα που δεν υπάρχει (τα Κατε-
χόμενα στην Κύπρο, όπως εξήγησε) πά-
νω από την Ελλάδα στην ελευθερία του
Τύπου».

Άδωνις για Μαραβέγια  
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Ο Ευρωσοσιαλιστής Αλέξης Τσίπρας είναι «φαρμακωμέ-
νος» με τα όσα είπε προχθές ο Γιάνης Βαρουφάκης για την

έξοδο από το ευρώ. Μιαν ελπίδα που είχε ο πρόεδρος Αλέξης
για την προοδευτική διακυβέρνηση πήγε κι αυτή χαμένη…

Τώρα πάλι στην Κουμουνδούρου άρχισαν να παίρνουν εκ νέου
αποστάσεις από τον Γιάνη.

Την άλλη Παρασκευή 14 Οκτω-
βρίου μην κανονίσετε κάτι… Θα
έχει κοκτέιλ πάρτι στο Χαλάνδρι,
διότι ο Χάρης Ρώμας (αντιπερι-
φερειάρχης Πολιτισμού και
Αθλητισμού της Περιφέρειας Ατ-
τικής) θα ανακοινώσει επίσημα
την υποψηφιότητά του για τον
Δήμο Χαλανδρίου. 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Τo
...

 Π
ρό

σω
πo

Τ
ην απαλλακτική από-
φαση για τη Siemens
ζητά ο εισαγγελέας
του Αρείου Πάγου

Ισίδωρος Ντογιάκος, προκει-
μένου να διαπιστωθεί εάν
μπορεί να ασκηθεί αναίρεση
και να οδηγηθεί η υπόθεση
στην επανεξέτασή της. Μέσα
σε χρονικό διάστημα μικρότε-
ρο των δέκα ημέρων και μετά
τις αντιδράσεις που προκλή-
θηκαν από την έκδοση της
απόφασης του Πενταμελούς
Εφετείου Κακουργημάτων
Αθηνών, με την οποία κρίθηκε
ότι μεγάλος αριθμός των αξιό-
ποινων πράξεων για το σκάν-
δαλο της Siemens έχει παρα-
γραφεί, ο ανώτατος δικαστι-
κός λειτουργός παρενέβη και δεύτερη φορά. 

Στις 27 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ο Ισίδωρος
Ντογιάκος παρήγγειλε στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση να
διενεργήσει προκαταρκτική έρευνα για να ερευνηθεί το ενδεχόμενο πρόσωπα τα
οποία συμμετείχαν στους δικονομικούς χειρισμούς της υπόθεσης συνετέλεσαν
στην παραγραφή των αξιόποινων πράξεων. Χθες ο Ισίδωρος Ντογιάκος «χτύπησε»
για δεύτερη φορά. Με τη νέα παρέμβασή του ζητάει μόλις καθαρογραφεί η απόφα-
ση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών να του διαβιβαστεί. Έτσι
θα ερευνηθεί εάν μπορεί να ασκηθεί αναίρεση αλλά και το ενδεχόμενο της επανε-
ξέτασης του σκανδάλου των «μαύρων ταμείων» της Siemens.

Η παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σχολιάστηκε και από τον κυ-
βερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου σε ανάλογη ερώτηση που δέχτηκε κατά
τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών στη Θεσσαλονίκη. «Μας
καλύπτει απόλυτα η αντίδραση Ντογιάκου, γιατί είναι απαράδεκτο και προκλητικό
υποθέσεις να μη φτάνουν στο στάδιο της διαλεύκανσης λόγω παραγραφής». 

Ο Κατρίνης θέλει
συμβούλιο
πολιτικών αρχηγών; 

Άλλος Σταύρος Θεοδωρά-
κης μας βρήκε…
Αντί να το ζητή-
σει ο Νίκος Αν-
δρουλάκης,
βγαίνει ο επι-
κεφαλής της
ΚΟ και με ύφος
αρχηγού κόμμα-
τος ζητάει από τον
Μητσοτάκη τη σύγκληση του συμβου-
λίου πολιτικών αρχηγών. Έλα Χριστέ κι
Απόστολε… «Ο κ. πρωθυπουργός
ασκεί προφανώς προσωπική διπλωμα-
τία, δεν έχει διάθεση συνεννόησης με
τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, απαξιώ-
νει το συμβούλιο πολιτικών αρχηγών,
δεν θέλει να πηγαίνει με εθνική γραμμή
και συναίνεση σε αυτές τις συναντή-
σεις», είπε ο κ. Μιχάλης Κατρίνης. Ευ-
τυχώς που υπάρχει και ο Κατρίνης να
δώσει εθνική γραμμή στον Μητσοτάκη.
Τώρα νιώθω ασφάλεια. 

Και οι Συριζαίοι θέλουν Μπακογιάννη; 
Προφανώς οι επόμενες εκλογές και οι αυτοδιοι-
κητικές δεν θα είναι περίπατος για κανέναν.
Όμως βλέπω ότι στις δημοσκοπήσεις πάει καλά ο
Κώστας Μπακογιάννης. Την επανεκλογή του
φαίνεται να επιθυμεί το 46,1% των Αθηναίων σε
δημοσκόπηση της Opinion Poll. Η δυναμική του
Κ. Μπακογιάννη πιστοποιείται και από τη σύγκρι-
ση του 46,1% με το ποσοστό 42,65 % που είχε λάβει
το 2019 στην πρώτη Κυριακή των εκλογών. Επι-
πλέον υποδηλώνεται και από τη στάση των ψη-

φοφόρων των άλλων κομμάτων. Ενδεικτικά οι
ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε ποσοστό 60%,
δηλαδή οι 6 στους 10, θέλουν να επανεκλεγεί ο
Μπακογιάννης, ενώ ο 1 στους 2 δηλώνει «πολύ»
και «αρκετά» ικανοποιημένος από το συνολικό
έργο του. Στους δε ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ το
ποσοστό που επιθυμεί να δει ξανά δήμαρχο τον Κ.
Μπακογιάννη ανέρχεται σε 25,1%. Βέβαια αυτά
είναι αποτυπώσεις της στιγμής. Έχουμε δρόμο
ακόμα για τις κάλπες. 

«Ξαναχτύπησε» ο Ντογιάκος

Η Ρένα κόβει τα μαλλιά 
Τι άλλο να κάνει για να βγει λίγο
μπροστά η Δούρου; Ακολουθώντας
το παράδειγμα προσωπικοτήτων σε
όλο τον κόσμο, η Ρένα Δούρου έκοψε
μια τούφα από τα μαλλιά της σε έν-
δειξη αλληλεγγύης για τις γυναίκες
του Ιράν, μετά τον θάνατο της Μάχσα
Αμίνι. «Το λιγότερο που μπορούμε να
κάνουμε για να μην ξεχαστούν»,
έγραψε στην ανάρτησή της. Το βίντεο
που δημοσίευσε η πρώην περιφερει-
άρχης Αττικής έχει μουσική υπό-
κρουση το «Bella Ciao». Το ’χει ξανα-
κάνει στο παρελθόν, τότε που ξυριζό-
ταν για να δείξει ότι είναι αντίθετη στα
fake news και στα «μούσια» που κυ-
κλοφορούν στα μίντια… Για τέτοια
βιντεάκια είναι πρώτοι στον ΣΥΡΙΖΑ.
Από ουσία μηδέν… 

Κόντρα Άδωνι 
με Τζάκρη 

Πήγε η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη από το
βήμα της Βουλής να ασκήσει και αυτή μια
σκληρή αντιπολίτευση
κατά της κυβέρνη-
σης και για κακή
της τύχη έπεσε
πάνω στον
Άδωνι Γεωρ-
γιάδη. «Πείτε
μου μια επένδυ-
ση που έφερε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ πεντέμισι χρόνια.
Εμείς φέραμε Pfizer, Cisco, Deloitte, Ac-
centure, Microsoft, Google, Amazon,
Digital Realty, Onex Shipyards». Ακόμα
περιμένουμε την απάντηση… 
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Ο βουλευτής του Βορείου Τομέα της Β1 Αθηνών
Δημήτρης Καιρίδης δεν είναι αυτό που λέμε
κλασική περίπτωση πολιτικού. Είναι μια ιδιαί-

τερη περίπτωση ανθρώπου που είχε λαμπρή πορεία ως
καθηγητής πανεπιστημίου και ως στελέχους στον
ιδιωτικό τομέα και παρ’ όλα αυτά επέλεξε να ασχολη-
θεί με τον πολιτικό στίβο.

Για να αποτυπώσει κανείς το βιογραφικό του, θα
χρειαζόντουσαν τρεις εφημερίδες. Από πού να ξεκι-
νήσεις και πού να τελειώσεις: Καθηγητής Διεθνών
Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο από το 2012, επι-
στημονικός σύμβουλος στο Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ.
Καραμανλής» από το 2007, διευθυντής στο Δίκτυο
Ναυαρίνο, 2009-2019, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2001-2012, καθηγητής
στην Έδρα Καραμανλή στο Fletcher School, 2005-
2007, λέκτορας στο Kennedy School of Government,
Harvard University, 1999-2001, διευθυντής του Προ-
γράμματος Κόκκαλη για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη,
Kennedy School of Government, Harvard University,
1996-2001, επιστημονικός συνεργάτης στο Institute
for Foreign Policy Analysis, ΗΠΑ, 1994-1996, συγγρα-
φέας, αναλυτής διεθνών θεμάτων και παρουσιαστής
τηλεοπτικών εκπομπών, ο Δημήτρης Καιρίδης είναι
«και του σαλονιού και του λιμανιού». Έχει τη στόφα
του ακαδημαϊκού, αλλά ταυτόχρονα διαθέτει το χιού-
μορ και τη σπιρτάδα ενός ανθρώπου της πιάτσας που
βρίσκεται κοντά στην κοινωνία.

Στην ακαδημαϊκή του πορεία και στην πολιτική του
καριέρα δεν του χαρίστηκε τίποτα, αν και στη ζωή του
δηλώνει ότι ήταν τυχερός. Πέρασε όμορφα παιδικά
χρόνια, ήταν και παραμένει βιβλιοφάγος, ευθύς, ευ-
γενής και ειλικρινής. Ίσως για τα τελευταία να ευθύ-
νεται και η ποντιακή του ρίζα.

Γεννήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου του 1969 και μεγά-
λωσε στη Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας του, ο Κώστας,
Πόντιος γεννημένος στο Τουαψέ της Ρωσίας, ήρθε μι-
κρό παιδί πρόσφυγας στη Δράμα και κατάφερε να γίνει
πολιτικός υπομηχανικός και πετυχημένος κατα-
σκευαστής δημοσίων έργων. Η μητέρα του, Αργυρή
(Ρούλα), γηγενής από το Παγγαίο. Αστική οικογένεια
με τρία αδέλφια, τον Νίκο, τον Αλέξη και τον Δημήτρη,
τον βενιαμίν. Όλοι τους μηχανικοί, πλην του Δημήτρη
που αρχικά σπούδασε Νομικά και στη συνέχεια Πολι-
τικές Επιστήμες και Διεθνείς Σχέσεις.

Αν και μεγάλωσε σε οικογένεια με ισχυρή πολιτική
ζύμωση, ο ίδιος απέφυγε να συνδεθεί με κομματικές
νεολαίες. Για την ακρίβεια, δεν είχε και την καλύτερη
άποψη για τον μαθητικό και φοιτητικό συνδικαλισμό.
Θεωρούσε ότι κάποιοι νεαροί έμπαιναν στις νεολαίες
για να βολευτούν μελλοντικά στον κρατικό μηχανισμό.
Ο Δημήτρης δεν είχε ποτέ ανάγκη να κάνει κάτι τέτοιο.
Άλλωστε η κοσμοθεωρία του βασίζεται στο «τα αγαθά
κόποις κτώνται» και στο «τίποτα δεν γίνεται από τύ-
χη», αρκεί να είμαστε έτοιμοι να αδράξουμε την τύχη
μας και τις ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 έφυγε για τις ΗΠΑ
προκειμένου να ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές του
σπουδές και εκεί, στην Αμερική, ξεκίνησε να εργάζεται
στο πανεπιστήμιο. Αργότερα επέστρεψε στην Ελλάδα για
να εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Πα-
ρουσιάστηκε στο Χαϊδάρι, στο Κέντρο Εκπαίδευσης των
Διαβιβαστών, και μετά στις Φέρες του Έβρου.

«Στη ζωή τίποτα 
δεν είναι τυχαίο»

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Δημήτρης Καιρίδης: 
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Ο
ι μεγάλοι σταθμοί της ζωής του, εκτός από τη μετά-
βασή του στην Αμερική, ήταν, όπως λέει ο ίδιος, ο
γάμος με τη γυναίκα του Μαριλίζα και η γέννηση της

κόρης του Ίριας και του γιου του Νικόλα. Του αρέσει η Χαλ-
κιδική και όποτε βρίσκει ελεύθερο χρόνο, κάθε Αύγουστο,
καταφεύγει στο εξοχικό του για λίγες στιγμές ηρεμίας, αλλά
και για να γράψει βιβλία. Παρ’ όλα αυτά, τον γάμο του τον
έκανε στην Ολυμπία, όπου, για χρόνια, πήγαινε κάθε Ιούλιο,
ως διοργανωτής ενός θερινού σχολείου Διεθνών Σχέσεων.

Μικρός υπήρξε συλλέκτης γραμματοσήμων και στο σχο-
λείο ανακατεύτηκε με όσες δραστηριότητες, πέραν των μα-
θημάτων, μπορούσε: Από τη μαθητική εφημερίδα, το θέατρο
και τον όμιλο συζητήσεων μέχρι το 15μελές. Τώρα πια το μό-
νο που προλαβαίνει είναι να αφιερώνει κάποιες ώρες στη
γυμναστική και, ενίοτε, στον κινηματογράφο ή πιο σπάνια
στο θέατρο.

Η είσοδός του στην πολιτική οφείλεται σε δύο ανθρώ-
πους: Στον Αλέξη Τσίπρα και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο
ίδιος έχει αποκαλύψει ότι η μητέρα του ήταν κάθετα αντίθε-
τη στην απόφασή του να ασχοληθεί με την πολιτική, από τη
στιγμή που ήταν καθηγητής.

«Αλέξης Τσίπρας και 2015 με οδήγησαν στην πολιτική. Το
2015 ήταν ένα σοκ με τη διακινδύνευση της ευρωπαϊκής
ταυτότητας και θέσης της χώρας. Υπήρχε όλο το πολιτικό
υπόβαθρο, αλλά αν δεν υπήρχε ο συνδυασμός Τσίπρα - Μη-
τσοτάκη, ο ένας να με ωθήσει, ο άλλος να με έλξει, σε συν-
δυασμό με μια “τρέλα” για το “ριψοκίνδυνο άλμα”, δεν θα εί-
χα φτάσει στο να ασχοληθώ».

Παραμένει στην πολιτική λόγω και του Κ. Μητσοτάκη, με
τον οποίο, όπως λέει, μοιράζεται κοινές ιδέες και πολιτική
φιλοσοφία… Τον πρωθυπουργό τον ήξερε από τις ΗΠΑ,
αφού και ο Μητσοτάκης έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του

στην Αμερική. Όταν ο Κυριάκος τού είπε να κατέβει ως υπο-
ψήφιος, ο Δημήτρης δίστασε να εμπλακεί με την ενεργό πο-
λιτική και προσπάθησε να «ξεφύγει» μέσω των ευρωεκλο-
γών. Στην κυριολεξία την τελευταία στιγμή είπε το «ναι» και
παρά το γεγονός ότι πήρε 135.000 ψήφους, δεν εξελέγη.
Παρ’ όλα αυτά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον πήρε τηλέφωνο
για να τον συγχαρεί και να του ζητήσει να παραμείνει στην
ενεργό πολιτική. Εκείνη την περίοδο ο Καιρίδης είχε δεχθεί
τόνους λάσπης και αήθεις επιθέσεις από τους πολιτικούς
του αντιπάλους. Ωστόσο, όχι μόνο δεν λύγισε, αλλά, όπως
λέμε στην πιάτσα, δεν τσίμπησε καν.

Άλλωστε η φιλοσοφία της ζωής του στηρίζεται στο δόγμα:
«Να είσαι περήφανος όχι μόνο για τους φίλους σου, αλλά
και για τους εχθρούς σου». Οι εχθροί σού δίνουν πολλές φο-
ρές την ευκαιρία να πεισμώσεις και να καταφέρεις πιο γρή-
γορα αυτό που θες.

Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και 
η ενασχόλησή του με την πολιτική

Με τα αδέρφια και 
τους γονείς του στην Καβάλα Με φοιτητές από όλο τον κόσμο

Με την αγαπημένη του 
σύζυγο Μαριλίζα Όταν γεννήθηκε ο γιος του

Με τον πρωθυπουργό συνδέεται με 
κοινές αξίες και κοινή φιλοσοφία ζωής

Τσολιαδάκι έξω από 
το 12ο Δημοτικό Σχολείο ΚαβάλαςΜε όλη την οικογένεια στη Χίο Με τον πατέρα του όταν παρουσιάστηκε στον στρατό
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Το πλαίσιο που διέπει τον τρόπο των συζητήσεων για τις μυστι-
κές υπηρεσίες επικαλέστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερω-
τώμενος αν θα δοθούν στη δημοσιότητα τα πορίσματα των κομμά-
των της Εξεταστικής για τις υποκλοπές. Με αυτό τον τρόπο επιβε-
βαιώθηκε και η πληροφορία ότι λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα
των συνεδριάσεων της Εξεταστικής, η οποία διεξήχθη με πλήρη
μυστικότητα, δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα τα πορίσματα των
κομμάτων, ως είθισται, μετά το πέρας των Εξεταστικών Επιτροπών.

Αντ’ αυτού, σύμφωνα με πληροφορίες από το «γαλάζιο» στρατό-
πεδο, εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθούν τα πολιτικά συμπερά-
σματα των εργασιών της Επιτροπής, ενώ είναι ανοιχτό το ενδεχό-
μενο και η συζήτηση που θα γίνει στην Ολομέλεια να διεξαχθεί

κεκλεισμένων των θυρών. Σύμφωνα με πηγές της πλειοψηφίας,
αυτό επιτρέπεται από τον κανονισμό της Βουλής, συγκεκριμένα
από το άρθρο 57, και για να εφαρμοστεί απαιτείται απλώς η πρότα-
ση 15 βουλευτών.

Η επίκληση του απορρήτου προκάλεσε αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ
και ΚΚΕ, που εξέδωσαν ανακοινώσεις για νέα επιχείρηση συγκά-
λυψης από την πλευρά της πλειοψηφίας, διαμηνύοντας ότι θα δη-
μοσιοποιήσουν τα πορίσματα. Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ τονί-
ζει ότι «ακόμη και για σοβαρά εθνικά θέματα, όπως στην κρίση των
Ιμίων, δεν είχε γίνει μυστική συνεδρίαση της Βουλής και πως η κυ-
βέρνηση θέλει να κρύψει την αλήθεια και τις ευθύνες του καθε-
στώτος του για το σκάνδαλο των υποκλοπών».

Εξεταστική: Θα προστατευτεί και το απόρρητο των πορισμάτων

Τ
η σκληρή γραμμή συνιστά ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ως
απάντηση στην τουρκική προ-
κλητικότητα, ζητώντας άμεσα

κυρώσεις από πλευράς ΕΕ σε βάρος της
Άγκυρας προκειμένου να πιεστεί. Παράλ-
ληλα, επιρρίπτει ευθύνες στην κυβέρνη-
ση και τον πρωθυπουργό ότι αφήνουν πε-
ριθώριο ώστε να συνεχίσει τις «αγριάδες»
του ο Ερντογάν.

«Απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα
δεν αρκούν οι δηλώσεις. Καλά τα λίγα, αλ-
λά χρειάζονται και δράσεις. Όσο στην ΕΕ
δεν διεκδικούμε και δεν αποφασίζεται ένα
πακέτο ισχυρών κυρώσεων απέναντι στην
Τουρκία, αν αυτή παραβιάσει τα κυριαρχι-
κά δικαιώματα της Ελλάδας, τόσο ο Τούρ-
κος πρόεδρος θα προκαλεί», ήταν η σχετι-
κή τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα στη συ-
νάντηση με τον υποψήφιο Πρόεδρο της
Κυπριακής Δημοκρατίας Ανδρέα Μαυρο-
γιάννη, ο οποίος στηρίζεται από το ΑΚΕΛ. 

Τα τρία σημεία
Πηγές της Κουμουνδούρου αναφέρουν

στην «Political» πως η Νέα Δημοκρατία
και ο πρωθυπουργός ευθύνονται για την
όξυνση της προκλητικής ρητορικής του
Ερντογάν σε τρία σημεία: 

Πρώτον, γιατί δεν πιέζει την Ευρωπαϊκή
Ένωση να επιβάλει ουσιαστικές κυρώσεις
στην Τουρκία είτε σε επίπεδο εξοπλισμών
είτε σε εμπορικές συναλλαγές.

Δεύτερον, γιατί η προάσπιση της εθνικής
κυριαρχίας δεν γίνεται μέσω δηλώσεων
και ανακοινώσεων όταν είσαι μέσα σε ένα
τόσο οξυμμένο κλίμα και πως την ώρα που
χρειάζεται πιο δυναμική εξωτερική πολιτι-
κή ο κ. Μητσοτάκης κάνει μόνο δηλώσεις.

Και τρίτον, γιατί θα έπρεπε ήδη η κυβέρ-
νηση να έχει προχωρήσει στην επέκταση
των χωρικών μας υδάτων νότια της Κρήτης

στα 12 ναυτικά μίλια, πρόταση που έχει
προβάλει ο Τσίπρας: «Κάθε μέρα ακούμε
και κάτι νέο. Κάθε μέρα τα πνεύματα οξύ-
νονται και εμείς περιμένουμε την επόμενη

κίνηση της Τουρκίας. Έχουμε γίνει το κου-
τάβι που φοβερίζει ο Ερντογάν. Δεν μας
αξίζει ως χώρα και ως Ιστορία κάτι τέτοιο».

Ωστόσο, οι ίδιες πηγές ξεκαθαρίζουν

πως η πολιτική ενότητα και η ομοφωνία
απέναντι στην Τουρκία είναι δεδομένες
και ενώπιον των εθνικών θεμάτων δεν
υπάρχουν κομματικές διαχωριστικές
γραμμές: «Είναι άλλο να διαφωνείς για τη
στρατηγική και άλλο να μη στηρίζεις τη
χώρα σου. Στηρίζουμε τη χώρα όλοι μαζί
γιατί ο εχθρός είναι κοινός και το πεδίο
υπεράσπισης είναι πάνω από όλους και
όλα. Είναι η Ελλάδα». 

Και... hard liner ο Τσίπρας!

Ζητά άμεσα κυρώσεις από πλευράς ΕΕ, ενώ επιρρίπτει 
ευθύνες στην κυβέρνηση ότι αφήνει 
περιθώριο για τις... αγριάδες του Ερντογάν



«Η
κριτική στην κυβέρνηση Μητσο-
τάκη και στους χειρισμούς της
δεν σημαίνει ελαστικότητα στις
ακρότητες Ερντογάν», μας λέει

ξεκάθαρα ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Ζαχα-
ριάδης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι «η στρατη-
γική του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου
έχει κοστίσει πολύ ακριβά στη χώρα και σήμερα εγ-
κυμονεί σημαντικούς κινδύνους». 

Για τις υποκλοπές τονίζει πως «κανείς δεν μπορεί
να αισθάνεται δικαιωμένος αν δεν αποκατασταθεί η
θεσμική και δημοκρατική ομαλότητα στην Ελλάδα
με την έξοδο του κ. Μητσοτάκη από την πολιτική
ζωή της χώρας». 

Ελληνοτουρκικά σε έξαρση. Απέναντι στην
Τουρκία είμαστε όλοι ενωμένοι, διακηρύσσει ο
Αλέξης Τσίπρας. Ποια λάθη θα επισημαίνατε
στην ακολουθούμενη εξωτερική πολιτική και,
δη, στα ευαίσθητα Ελληνοτουρκικά;
Ο ελληνικός λαός, το πολιτικό σύστημα της χώ-

ρας είμαστε ενωμένοι απέναντι στις αθλιότητες και
την προκλητικότητα του Ερντογάν, την παραβίαση
του Διεθνούς Δικαίου, την υπονόμευση της ειρή-
νης, της σταθερότητας και της ασφάλειας στην ευ-
ρύτερη περιοχή. Αυτό δεν σημαίνει σιωπητήριο
στην αντιπολίτευση, όταν θεωρεί ότι γίνονται λάθη
στην εξωτερική πολιτική. Η κριτική στην κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη και στους χειρισμούς της δεν σημαί-
νει ελαστικότητα στις ακρότητες Ερντογάν, πολύ δε
περισσότερο ενσωμάτωση μιας τέτοιας επιχειρη-
ματολογίας. Ο κ. Μητσοτάκης δεν αξιοποίησε από
το καλοκαίρι του 2019 το όπλο των κυρώσεων έναν-
τι της Τουρκίας που Τσίπρας και Αναστασιάδης
άφησαν ενεργό. Ήταν λάθος του, το πληρώνει η χώ-
ρα. Δεν έδειξε ανακλαστικά ούτε για την αποτροπή
της παράνομης οριοθέτησης ΑΟΖ Τουρκίας - Λι-
βύης ούτε στο τουρκολιβυκό μνημόνιο για υδρογο-
νάνθρακες. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει προχωρήσει
στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια
ανατολικά της Κρήτης, εκεί δεν υπάρχει το ζήτημα
του casus belli με την Τουρκία και η επέκταση στα
12 μίλια θα έτεμνε το άθλιο και παράνομο τουρκολι-
βυκό μνημόνιο. Είναι επικίνδυνη η ολιγωρία του.

Η χώρα υπέγραψε μεγάλες και σημαντικές συμ-
φωνίες με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία χωρίς να εξασφα-
λίσει στην πράξη εγγυήσεις σταθερότητας, ειρήνης
και ασφάλειας. Η στρατηγική του δεδομένου και
προβλέψιμου συμμάχου έχει κοστίσει πολύ ακριβά
στη χώρα σε προηγούμενες δεκαετίες, είναι σαφές
ότι και σήμερα εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν αναδεικνύει στον βαθμό
που επιβάλλουν οι ανάγκες την ευρωτουρκική διά-
σταση του προβλήματος.

Υποκλοπές: Στις αρχές του Νοέμβρη, μέλη της
Εξεταστικής Επιτροπής (PEGA) έρχονται στην

Αθήνα και θα θέσουν ερωτήματα στον κ. Μητσο-
τάκη και στον κ. Δημητριάδη. Αισθάνεστε κάπως
δικαιωμένοι, καθώς παρόμοιο αίτημά σας απέρ-
ριψε η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής;
Στόχοι μας είναι δύο: η αποκάλυψη της αλήθειας

και η προστασία των θεσμών και του κάθε πολίτη
από την αυθαιρεσία. Κανείς δεν μπορεί να αισθάνε-
ται δικαιωμένος αν δεν μάθουμε όλη την αλήθεια,
κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται δικαιωμένος αν
δεν αποκατασταθεί η θεσμική και δημοκρατική
ομαλότητα στη χώρα με την έξοδο του κ. Μητσοτά-
κη και του άριστου στις υποκλοπές επιτελείου του
από την πολιτική ζωή της χώρας. Θα δικαιωθούμε. 

Η δημοκρατία και η αλήθεια θα νικήσουν τη συγ-
κάλυψη, τις μαφιόζικες πρακτικές, το παρακράτος. 

Υποκλοπές και Ελληνοτουρκικά φέρνουν πιο
κοντά ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Κρίνετε
πως έχουν μπει τα θεμέλια για μια προοδευτική
διακυβέρνηση με πρώτο κόμμα τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ;
Η προοδευτική διακυβέρνηση είναι ο δρόμος

που προτείνουμε σε όλον τον ελληνικό λαό για την
ανατροπή της σημερινής κυβερνητικής στασιμότη-
τας και οπισθοδρόμησης. Η συνεργασία των προ-
οδευτικών δυνάμεων δεν είναι απλώς μια πολιτική
και προγραμματική επιθυμία, είναι ανάγκη κοινω-
νικής επιβίωσης, είναι ανάγκη για θεσμική θωράκι-
ση και δημοκρατική επανεκκίνηση, είναι ανάγκη να
οργανώσουμε μια βιώσιμη και ανθεκτική χώρα.

Στην οικονομία η κατάσταση δεν είναι ρόδινη.
Με τη συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση, τον πλη-
θωρισμό, το υπέρογκο δημόσιο χρέος και τα
υψηλά επιτόκια, ποια οικονομική πολιτική θα
ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ;
Πράγματι τα προβλήματα είναι μεγάλα και πανευ-

ρωπαϊκά, όμως η διεθνής κρίση έρχεται μεγεθυ-
σμένη στη χώρα μας λόγω των πολιτικών της κυ-
βέρνησης.  Υπάρχουν λύσεις ελάφρυνσης του φορ-
τίου των πολιτών: φορολόγηση υπερκερδών εται-
ρειών ενέργειας, μείωση ΦΠΑ σε καύσιμα και στα
είδη πρώτης ανάγκης, αναπροσαρμογή κατώτατου
μισθού. Οι προτάσεις μας είναι απλές και καθαρές.
Δυστυχώς, πληρώνουμε και την ανικανότητα της
κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση ήδη από την
άνοιξη και το καλοκαίρι εξέφραζε κενές περιεχο-
μένου δηλώσεις περί προετοιμασίας, που στην πρά-
ξη αποδεικνύονται κατώτερες των περιστάσεων.

Μακάρι στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικογένει-
ας, στην οποία ανήκουμε, να υπάρξουν μέριμνα για
προστασία και ρύθμιση σε αυτό το πολύ δύσκολο
τοπίο για τη μεσαία τάξη και τους ανθρώπους με
χαμηλότερα εισοδήματα. Αυτή είναι η πρόταση που
στηρίζει ο Αλέξης Τσίπρας στη σύνοδο των Ευρω-
παίων Σοσιαλιστών.

Σε μια δεύτερη φορά κυβέρνηση της Αριστεράς,
ποια λάθη θα αποφεύγατε ή θα διορθώνατε από
την εμπειρία της προηγούμενης διακυβέρνησής
σας;
Υπάρχει πλέον συσσωρευμένη κυβερνητική εμ-

πειρία. Τα όποια κυβερνητικά λάθη και οι αστοχίες
του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2019 έχουν κυρίως
να κάνουν με την έλλειψη αυτή. Υπάρχουν αξιόλογα
νέα στελέχη σε ολόκληρη τη δομή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Υπάρχει ένα επεξεργασμένο κυβερνητικό πρό-
γραμμα. Αλλά και η Ευρώπη του ’15 δεν έχει σχέση
με αυτή του ’22. Σήμερα όλοι μιλούν για ενεργειακή
αλληλεγγύη, πολλοί συζητούν για ευρωομόλογο, το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης
λειτουργεί για την ανάσχεση των επιπτώσεων της
πανδημίας.Κ
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«Είμαστε ενωμένοι 
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στις αθλιότητες 
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Π
αρά τη θετική κίνηση του Κυριάκου Μητσοτά-
κη να συναντήσει τον πρωθυπουργό της Αλ-
βανίας Έντι Ράμα στο περιθώριο της Συνόδου
της Πράγας, οι συνομιλίες κατέληξαν χωρίς

ουσιαστική πρόοδο για την υπογραφή του συνυποσχετι-
κού στη Χάγη. 

Η υποβολή του ζητήματος στο Διεθνές Δικαστήριο,
όπως έχει συμφωνηθεί, θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο
τις σχέσεις καλής γειτονίας, αξιοποιώντας την πλήρη δυ-
ναμική τους, τόνισε ο Έλληνας πρωθυπουργός, υπογραμ-
μίζοντας ταυτόχρονα την πάγια στήριξη της χώρας μας
στην ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο. Του είπε ακόμη ότι η Αθήνα έχει στα-
θερό ενδιαφέρον για την προστασία των δικαιωμάτων της
Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία, με ιδιαίτε-
ρη έμφαση στην κατοχύρωση των περιουσιακών της δι-
καιωμάτων.

Από τον Οκτώβριο του 2020 που ο υπουργός Εξωτερι-
κών είχε συμφωνήσει με τον Έντι Ράμα στα Τίρανα για πα-
ραπομπή του ζητήματος των θαλάσσιων ζωνών στο Διε-
θνές Δικαστήριο της Χάγης, Ελλάδα και Αλβανία ελάχιστα
έχουν προχωρήσει τις διαβουλεύσεις. Τότε είχαν εξετάσει
ενδελεχώς να προχωρήσουν από κοινού στην υποβολή
του ζητήματος αυτού στη διεθνή Δικαιοσύνη. 

Δυο χρόνια μετά και συμφωνία δεν έχει υπάρξει και η
κυριότερη αιτία είναι ο εναγκαλισμός της Αλβανίας με την
Τουρκία. Άλλωστε ο Έντι Ράμα δεν χάνει ευκαιρία να τονί-
ζει πόσο φίλος του είναι ο Ταγίπ Ερντογάν, πόσο σημαντι-
κός παράγοντας είναι στη διεθνή πολιτική σκηνή και
ασφαλώς τη στενή οικονομική τους συνεργασία, αφού η
Άγκυρα είναι από τους κύριους χρηματοδότες βασικών
δημόσιων αλβανικών έργων.

Eναγκαλισμός με την Άγκυρα
Η Αλβανία επίσης δεν είναι και ιδιαίτερα ευχαριστημένη

για την επέκταση στα 12 μίλια των ελληνικών χωρικών
υδάτων στο Ιόνιο Πέλαγος, που τέθηκε σε ισχύ με Προ-
εδρικό Διάταγμα τον Δεκέμβριο του 2020. Διότι με βάση
αυτό τα μικρά ελληνικά νησιά Ερεικούσσες και Οθωνοί,
που βρίσκονται μπροστά στις αλβανικές ακτές, αποκτούν
νέα θαλάσσια σύνορα.

Το ελληνικό νησί Ερεικούσσες βρίσκεται 13,4 μίλια από
τις αλβανικές ακτές. Σύμφωνα με Αλβανούς εμπειρογνώ-
μονες σε ζητήματα Δικαίου της Θάλασσας, ο εμπορικός
και στρατιωτικός στόλος και των δύο κρατών στη γραμμή
Ερεικούσσες - Porto Palermo έχει σεβαστεί το κυριαρχι-
κό δικαίωμα της Αλβανίας για 12 μίλια αλβανικών χωρι-
κών υδάτων και το υπόλοιπο τμήμα ανήκε στα ελληνικά
ύδατα.

Το καθεστώς αυτό απορρέει από το γεγονός ότι το μικρό
νησί Ερεικούσσες δεν απολάμβανε το δικαίωμα της με-
σαίας γραμμής με την αλβανική ακτή, το οποίο είναι το
κριτήριο που καθορίστηκε για τον θαλάσσιο διαχωρισμό
μεταξύ της Κέρκυρας και της αλβανικής ακτής από τις Με-
γάλες Δυνάμεις με τη Συνθήκη της Φλωρεντίας της 27ης

Ιανουαρίου 1925 και με τη Συνθήκη «Τελική Οριοθέτηση
των Συνόρων της Αλβανίας» της 30ής Ιουλίου 1926. Αν η
Ελλάδα εφαρμόσει στις Ερεικούσσες, όπως λέει το ελλη-
νικό Προεδρικό Διάταγμα, την επέκταση των θαλάσσιων
συνόρων στα 12 μίλια, αυτό οδηγεί αυτόματα σε νέα συνο-
ριακή διαίρεση της περιοχής μεταξύ αυτού του νησιού και
των αλβανικών ακτών. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα θα κατα-
λάβει νέους αλβανικούς θαλάσσιους χώρους.

Η Αλβανία, λοιπόν, παίζει καθυστερήσεις μη συμφω-
νώντας για παραπομπή στη Χάγη, διότι θα έπρεπε να απο-
δεχτεί τα νέα δεδομένα στα θαλάσσια σύνορά της. Και θα
συμφωνήσει μόνο εάν το ανταλλάξει με μια ευρωπαϊκή
υποχώρηση και ασφαλώς με τη σύμφωνη γνώμη του Τα-
γίπ Ερντογάν. 
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Γράφει η
Αλεξία Τασούλη

O στενός εναγκαλισμός 
του Ράμα με τον Ερντογάν 
και της αλβανικής οικονομίας 
με την Άγκυρα δίνει τις απαντήσεις 

Γιατί δεν προχωρούν 
οι συνομιλίες με
Αλβανία για την ΑΟΖ;

Η φιλία από τα παλιά 
με τον «σουλτάνο»
Δεν θα πρέπει βέβαια να μας διαφεύγει ότι στο πα-
ρελθόν ο Έντι Ράμα έχει εκφράσει τη μεγάλη συμ-
πάθεια που τρέφει για τον Ταγίπ Ερντογάν. 
Πριν από λίγα χρόνια, το 2020, ο πρωθυπουργός
της Αλβανίας είχε δηλώσει δημοσίως: «Όλοι με
ρωτούν ποιος είναι ο λόγος που είμαστε φίλοι με
τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν». Και είχε προσθέ-
σει: «Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σαν αυτόν
στη διεθνή πολιτική. Κάνει ό,τι λέει και λέει ό,τι
κάνει». Τότε βέβαια είχε αναγνωρίσει το δικαίωμά
μας για επέκταση των 12 νμ, είχε όμως φροντίσει
να μας πει ότι ο… φίλος του Ταγίπ Ερντογάν δεν
έχει ανθελληνικά αισθήματα, ενώ είχε προσθέσει
ότι «Ελλάδα και Τουρκία μπορούν να επιλύσουν
τις διαφορές τους χωρίς να χρειάζεται να μεσολα-
βούν άλλοι».



Ο
Μανώλης Χριστοδουλάκης,
μέλος της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙ-
ΝΑΛ και πρώην γραμματέας
του Κινήματος, σχολιάζοντας

τις τελευταίες δηλώσεις του πρωθυπουρ-
γού γύρω από τις επισυνδέσεις υποστηρί-
ζει πως «το θέμα των υποκλοπών δεν είναι
θέμα “σφήνας” ανάμεσα σε δυο κόμματα.
Είναι θέμα δημοκρατίας. Τελεία και παύλα.
Η χώρα έχει ανάγκη ισχυρούς θεσμούς
που να λειτουργούν, δεν έχει ανάγκη το
μοίρασμα κυβερνητικών οφιτσίων» και
υπογραμμίζει με νόημα: «Τα πολιτικά στε-
λέχη οφείλουν να υπηρετούν αξίες και αρ-
χές. Η πολιτική συναλλαγή, ο εκμαυλισμός
για μια “καρέκλα” είναι φαινόμενα βαθιάς
παθογένειας του πολιτικού συστήματος. Η
αείμνηστη Φώφη Γεννηματά μάς έμαθε
πώς μπορούμε να δίνουμε τις μάχες στην
πολιτική και να κάνουμε τη διαφορά. Με
σοβαρότητα, με συνέπεια και με ηθική».

Θεωρείτε ότι μπορεί να αφαιρεθεί η
«σφήνα» που έχει μπει ανάμεσα σε
ΝΔ και ΠΑΣΟΚ εξαιτίας των υποκλο-
πών όπως είπε ο πρωθυπουργός και
να ανοίξει μια εποικοδομητική συζή-
τηση που θα επιτρέψει μετεκλογική
συνεργασία; 

Το θέμα των υποκλοπών δεν είναι θέμα
«σφήνας» ανάμεσα σε δυο κόμματα. Είναι
θέμα δημοκρατίας. Τελεία και παύλα. Η
χώρα έχει ανάγκη ισχυρούς θεσμούς που
να λειτουργούν, δεν έχει ανάγκη το μοίρα-
σμα κυβερνητικών οφιτσίων. Αυτό ανησυ-
χεί μόνο όσους έχουν αγωνία επιβίωσης
στην εξουσία. Δεν είδα να υπάρχει η ίδια
αγωνία να αποκαλυφθεί η αλήθεια από αυ-
τούς τους επαγγελματίες ανησυχούντες.
Και φυσικά αποτελεί μια απολύτως στρε-
βλή ανάγνωση των προτεραιοτήτων μιας
κοινωνίας να ισχυρίζεται κάποιος ότι τα

ζητήματα δημοκρατίας είτε κουράζουν εί-
τε δεν ενδιαφέρουν. Είναι μια ανάγνωση
που προσπαθεί να επιβάλει η κυβέρνηση
με τη βοήθεια κάποιων συστημικών ΜΜΕ.
Για εμάς είναι μια αδιαπραγμάτευτη επιλο-
γή να υπηρετούμε αξίες και όχι σκοπιμό-
τητες. Ιδέες, προτάσεις και λύσεις. Να
υπηρετούμε την πατρίδα και τη δημοκρα-
τία, όχι ό,τι βολεύει καιροσκοπικά την πο-
λιτική επιβίωση. 

Ακούμε συχνά πυκνά από κυβερνη-
τικά χείλη ότι στη ΝΔ είναι ανοιχτοί
σε νέα πρόσωπα χωρίς να είναι προ-
απαιτούμενα τα κομματικά διαβατή-
ρια. Εκτιμάτε ότι στο κόμμα σας
υπάρχουν στελέχη που λοξοκοιτά-
ζουν προς τα δεξιά; 

Δεν ξέρω για «διαβατήρια» και δεν τα χρει-
άστηκα ποτέ. Γνωρίζω ότι την «ταυτότητα»
στον κάθε πολιτικό την αποδίδουν οι πολίτες
βάσει της διαδρομής του, όσων εξέφρασε,
διεκδίκησε και υπηρέτησε. Τα πολιτικά στε-
λέχη οφείλουν να υπηρετούν αξίες και αρ-
χές. Η πολιτική συναλλαγή, ο εκμαυλισμός
για μια «καρέκλα» είναι φαινόμενα βαθιάς
παθογένειας του πολιτικού συστήματος. Η
αείμνηστη Φώφη Γεννηματά μάς έμαθε πώς
μπορούμε να δίνουμε τις μάχες στην πολιτική
και να κάνουμε τη διαφορά. Με σοβαρότητα,
με συνέπεια και με ηθική. Για αυτήν τη φω-
τεινή πλευρά της πολιτικής που υπηρέτησε,
είμαστε εδώ σήμερα. Υπηρετούμε με αυτο-
πεποίθηση τον στόχο μιας αυτόνομης πορεί-
ας με ισχυρές θέσεις και αφήγημα για το πα-
ρόν και το μέλλον της πατρίδας. Τα στελέχη

δεν έχουν ανάγκη ούτε να λοξοκοιτάνε δεξιά
ή αριστερά ούτε να κρατούν εμμονικά και φο-
βικά ίσες αποστάσεις. Αν υπάρχουν στελέχη
που το κάνουν, είναι εκ του πονηρού ή έχουν
πάρει τις αποφάσεις τους. Το ΠΑΣΟΚ, όμως,
έρχεται από μακριά και θα πάει πολύ μακριά.
Δεν αντέξαμε στα πολύ δύσκολα για να γί-
νουμε βορά της μικροπολιτικής και της πίε-
σης των ολιγαρχών που θέλουν να ποδηγετή-
σουν τις πολιτικές εξελίξεις. Και αυτό πι-
στεύω ότι είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς
πολλές κατευθύνσεις. Το όνειρο κάποιων κύ-
κλων για ένα βολικό ΠΑΣΟΚ που δεν θα ενο-
χλεί και θα «κουμπώνει» βολικά παντού έχει
τελειώσει οριστικά. 

Κάνοντας έναν πολιτικό απολογισμό
της υπόθεσης των υποκλοπών με δε-
δομένη και την αυλαία των εργασιών
της Εξεταστικής, ποια είναι τα συμπε-
ράσματα στα οποία έχετε καταλήξει; 

Τα ερωτήματα προς τον κ. Μητσοτάκη εί-
ναι εδώ, αναπάντητα, όπως παρούσα είναι
και η πρωτοφανής αντιθεσμική στάση της
κυβέρνησης. Όσο και αν το θέμα επιχει-
ρείται να θαφτεί και να εξαφανιστεί από
την επικαιρότητα. Ο απολογισμός είναι θλι-
βερός: Πρωτοφανείς μεθοδεύσεις για να
αποκρυφθεί η αλήθεια, απαξίωση των θε-
σμών, αλαζονική διαχείριση της εξουσίας.
Αυτό είναι το τρίπτυχο της κυβερνητικής
αντίληψης που αποκαλύφθηκε με τον πιο
ηχηρό τρόπο κατά την Εξεταστική Επιτρο-
πή. Ο ελληνικός λαός θα δώσει μια ηχηρή
και οριστική απάντηση σε αυτές τις αντιλή-
ψεις και στους εκφραστές τους, που γύρι-
σαν το ρολόι της ιστορίας δεκαετίες πίσω
σε σκοτεινές εποχές. 

Πώς σχολιάζετε τη λογική που θέλει
το ΠΑΣΟΚ να πιέζεται έντονα από ΝΔ
και ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα να χά-
νονται τα μηνύματα που θέλει να πε-

ράσει και κατ’ επέκταση τη δυνατό-
τητα να ανεβάσει τα δημοσκοπικά του
ποσοστά; 

Το ΠΑΣΟΚ με αυτοπεποίθηση θα απευ-
θυνθεί στον ελληνικό λαό και θα ζητήσει
την εμπιστοσύνη του. Έχουμε κάνει ήδη
ένα μεγάλο βήμα με τη μεγαλειώδη στήρι-
ξη των προοδευτικών πολιτών που μας
έδωσαν ένα ηχηρό μήνυμα να κοιτάξουμε
μπροστά και να ξανακάνουμε μεγάλη την
παράταξη. Η μοναδική πίεση που έχουμε
είναι να ανταποκριθούμε στην ευθύνη
απέναντι στη χώρα και στους προοδευτι-
κούς πολίτες που έχουν θέσει ψηλά τον
πήχη των προσδοκιών τους. Σε αυτή την
ευθύνη θα ανταποκριθούμε με ισχυρά πο-
λιτικά μηνύματα, ξεκάθαρες θέσεις και
συγκεκριμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης
που έχουμε καταθέσει. 

Η ενεργειακή κρίση και η ένταση στα
Ελληνοτουρκικά προδιαγράφουν
έναν εφιαλτικό χειμώνα. Πιστεύετε
ότι θα ήταν πολιτική ανευθυνότητα να
προκηρυχθούν άμεσα οι εκλογές; 

Η κυβέρνηση δεν είναι άμοιρη ευθυνών
για τον επικείμενο εφιαλτικό χειμώνα στα
ζητήματα της ενέργειας και της ακρίβειας.
Και δυστυχώς συνεχίζει να μένει θεατής
του εφιάλτη και να λειτουργεί ως τροχονό-
μος συμφερόντων σε πολλές περιπτώσεις.
Εμείς στο θέμα των εκλογών και όχι μόνο
κινούμαστε διαχρονικά με θεσμικό τρόπο
μακριά από σκοπιμότητες και εύκολο λαϊ-
κισμό. Αντίθετα, η κυβέρνηση με δική της
ευθύνη έχει συμπαρασύρει το πολιτικό
κλίμα σε μια εκλογολογία που ισοδυναμεί
σχεδόν με τη μισή της κυβερνητική θητεία.
Σας υπενθυμίζω πόσες φορές διαρρέον-
ταν σκοπίμως σενάρια εκλογών. Η κυβέρ-
νηση του κ. Μητσοτάκη βρίσκεται σε ορι-
στική αποδρομή. Αυτή είναι η ουσία.
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Π
ροδημοσιεύτηκε χθες, Παρα-
σκευή 7 Οκτωβρίου, ο οδηγός
του προγράμματος «Εξοικο-
νομώ - Επιχειρώ» στην ιστο-

σελίδα του ΥΠΕΝ, με προϋπολογισμό 200
εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, το νέο πρόγραμμα απο-
σκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης πολύ μικρών, μικρών και με-
σαίων επιχειρήσεων εμπορίου, υπηρε-
σιών και τουρισμού.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πό-
ρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας και ο προϋπολογισμός του θα
κατανεμηθεί ως εξής:
� 100 εκατ. ευρώ για τους κλάδους Εμπο-
ρίου και Υπηρεσιών.
� 100 εκατ. ευρώ για τον κλάδο του Τουρι-
σμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα
έχουν οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στους κλάδους του εμπορίου, των υπηρε-
σιών και του τουρισμού.

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο
πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσουν σημαντικές παρεμβά-
σεις ενεργειακής αναβάθμισης, όπως
αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους και
των συστημάτων φωτισμού, επεμβάσεις
εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα
θέρμανσης, ψύξης και αερισμού χώρων,
εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας κ.ά. Ειδικότερα:
� Για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρε-
σιών ενισχύονται έργα συνολικού προ-
ϋπολογισμού ύψους επένδυσης έως
100.000 ευρώ.
� Για τον κλάδο του Τουρισμού ενισχύον-
ται έργα συνολικού προϋπολογισμού
ύψους επένδυσης από 50.000 ευρώ έως
και 500.000 ευρώ. Η δυναμικότητα της
μονάδας θα πρέπει να είναι έως εκατό
κλίνες.

Ο ελάχιστος ενεργειακός
- περιβαλλοντικός στόχος

Για κάθε πρόταση έργου που θα υπο-
βληθεί, ο ελάχιστος ενεργειακός-περι-
βαλλοντικός στόχος ορίζεται οι εξής:
� Μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2)
τουλάχιστον κατά 35%.
� Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας
τουλάχιστον κατά 35%.
� Αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγο-
ρίας βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά τρεις
ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρ-
χουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β’ κλάση
όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση).

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχε-
δίων θα είναι συγκριτική, στο πλαίσιο συ-
νολικής βαθμολογίας που θα προκύπτει
βάσει κριτηρίων και συντελεστών βαρύ-

τητας που περιγράφονται αναλυτικά στην
προδημοσίευση του οδηγού.

«Θα πέσουν 4 δισ. 
την επόμενη τετραετία»

Η προδημοσίευση που αφορά την πρό-
σκληση του προγράμματος «Εξοικονομώ
- Επιχειρώ» θα παραμείνει αναρτημένη
έως την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου. Ο υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας
Σκρέκας δήλωσε: «Δρομολογούμε ένα
ακόμα πολύ σημαντικό πρόγραμμα ενερ-
γειακής αναβάθμισης, αυτή τη φορά για
ελληνικές επιχειρήσεις. 

Μετά το “Εξοικονομώ 2021” για τα νοι-
κοκυριά και το “ΗΛΕΚΤΡΑ” για τον δημό-
σιο τομέα, κάνουμε πραγματικότητα το
“Εξοικονομώ - Επιχειρώ”. Με αυτό, οι πο-

λύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές
επιχειρήσεις, που αποτελούν τη συντρι-
πτική πλειονότητα της ελληνικής οικονο-
μίας, θα έχουν τη δυνατότητα -με μια σει-
ρά από παρεμβάσεις- να βελτιώσουν την
ενεργειακή τους απόδοση, με αποτέλε-
σμα την αντίστοιχη μείωση του κόστους
ενέργειας των επιχειρήσεων. Η κυβέρνη-
ση, αντιλαμβανόμενη τα προβλήματα των
επιχειρήσεων που έχουν προκύψει από
την πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση, βάζει
στις ράγες το “Εξοικονομώ - Επιχειρώ”
που αναμένεται να συμβάλει στον συνολι-
κό στόχο μείωσης της ετήσιας κατανάλω-
σης πρωτογενούς ενέργειας κατά
380GWh. Η κυβέρνηση υλοποιεί το πιο
μεγαλόπνοο σχέδιο ενεργειακής αναβάθ-
μισης του κτιριακού αποθέματος της χώ-

ρας και θα το ολοκληρώσουμε επιτυχώς,
μοχλεύοντας περισσότερα από 4 δισ. για
τον σκοπό αυτόν την επόμενη τετραετία».

Ενίσχυση κατασκευαστικού κλάδου
Η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυ-

κτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδούκου δή-
λωσε: «Βάζουμε στη γραμμή αφετηρίας το
πρόγραμμα “Εξοικονομώ - Επιχειρώ”. Το πρό-
γραμμα αυτό αποτελεί συνέπεια των προγραμ-
μάτων “Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον” και “Ηλέκτρα”
και έρχεται να ενισχύσει την πολιτική μας για
εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή ανα-
βάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας
μας. Το πρόγραμμα αυτό με προϋπολογισμό
200 εκατ. ευρώ, το οποίο με την αναμενόμενη
μόχλευση θα προσεγγίσει το μισό δισ. ευρώ
στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση των
κτιρίων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του
τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών.
Παράλληλα ενισχύουμε τον κατασκευαστικό
κλάδο, ο οποίος σταδιακά εξελίσσεται και πάλι
σε κινητήρια δύναμη της οικονομίας μας».

Στα 200 εκατ. 
ο προϋπολογισμός του ΥΠΕΝ
για το πρόγραμμα της
ενεργειακής αναβάθμισης των
επιχειρήσεων - Σκρέκας: «Θα
συμβάλει  στον συνολικό στόχο
μείωσης της ετήσιας
κατανάλωσης πρωτογενούς
ενέργειας κατά 380GWh»

Οι επιδοτήσεις
και τα κριτήρια
υπαγωγής 
στο πρόγραμμα 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΕΠΙΧΕΙΡΩ
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Η
γενική γραμματέας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Παυλίνα Καρασιώ-
του μιλάει στην «Political» για τα

ψηφιακά ΚΕΠΑ, το Ταμείο Επικουρικής
Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, τις ευερ-
γετικές διατάξεις του νέου ασφαλιστικού
νομοσχεδίου αλλά και το χρονοδιάγραμμα
πλήρους ψηφιοποίησης του ΕΦΚΑ.

Πριν από λίγες μέρες εγκαινιάσατε
μια νέα υπηρεσία παρουσία του πρω-
θυπουργού, τα ψηφιακά ΚΕΠΑ. Πού
αποσκοπεί αυτή η νέα ψηφιακή υπη-
ρεσία και πόσα άτομα μπορεί να εξυ-
πηρετήσει;
Από τις 16 Σεπτεμβρίου όντως τέθηκε σε

εφαρμογή μια ουσιαστική αλλαγή στην αρ-
χιτεκτονική της αξιολόγησης αναπηρίας
στη χώρα, με κεντρικό στόχο αυτή να γίνει
πιο σύγχρονη και φιλική στον πολίτη. Πιο
συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα ο πολίτης
υπέβαλλε αίτημα για κάποια παροχή στον
αντίστοιχο Φορέα (για σύνταξη, επίδομα ή
κάτι άλλο), παραπεμπόταν για αξιολόγηση
στο ΚΕΠΑ και έπαιρνε στα χέρια του μια ια-
τρική γνωμάτευση που τον πιστοποιούσε
ειδικώς για την αιτούμενη παροχή. Στο νέο
σύστημα ο πολίτης κάνει ηλεκτρονική αίτη-
ση ανεξαρτήτως της παροχής που θέλει να
αιτηθεί, καταρτίζει πλήρως ηλεκτρονικά
τον ιατρικό εισηγητικό φάκελο και παίρνει
στην ηλεκτρονική του θυρίδα μια γνωμά-
τευση που τον πιστοποιεί για κάθε δυνητι-
κή παροχή. Κοινώς, μια αίτηση που οδηγεί
σε ενιαία γνωμάτευση χωρίς να ταλαιπω-
ρείται ο πολίτης με πολλαπλές επισκέψεις.
Μέσα σε 20 μέρες οι συμπολίτες μας φαί-
νεται να έχουν αγκαλιάσει τη νέα διαδικα-
σία, αφού έχουν υποβληθεί περίπου 15.000
αιτήσεις και μάλιστα το 60% αυτών από τους
ίδιους τους πολίτες από το σπίτι τους. Ένα
40% των πολιτών έχει αποφασίσει να υπο-
βάλει την αίτηση μέσω του ΚΕΠΑ, των ΚΕΠ
ή των Κέντρων Κοινότητας. Η νέα διαδικα-
σία εντάσσεται στο γενικότερο έργο της
Εθνικής Πύλης Αναπηρίας, ενός κεντρικού
ψηφιακού σημείου εξυπηρέτησης και πλη-
ροφόρησης όλων των συμπολιτών μας με
αναπηρία και των οικείων τους. Ταυτόχρο-
να με τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ δουλεύουμε ήδη
την Κάρτα Αναπηρίας και το Ψηφιακό Μη-
τρώο Ατόμων με Αναπηρία, ενώ στην Πύλη
θα εντάσσονται συνεχώς νέες υπηρεσίες.
Με όλα παραπάνω βελτιώνουμε τη ζωή και
την καθημερινότητα των ατόμων με αναπη-
ρία και παρέχουμε για πρώτη φορά μια
χαρτογράφηση του συνόλου των ατόμων
με αναπηρία στη χώρα, έτσι ώστε να ανα-
πτύσσει στοχευμένες και αποτελεσματικές
δημόσιες πολιτικές.

Η πορεία του ΤΕΚΑ μέχρι τώρα πώς
σας βρίσκει;
Μέσα σε μόλις 10 μήνες από τη λειτουρ-

γία του, το ΤΕΚΑ έχει ήδη πάνω από
120.000 ασφαλισμένους, αντικατοπτρίζον-
τας την καλή πορεία της αγοράς εργασίας
στην Ελλάδα. Λειτουργούν ήδη σημαντικές
ηλεκτρονικές εφαρμογές: η ΑΠΔ, το Μη-
τρώο Ασφαλισμένων, η Οικονομική Καρτέ-
λα εργοδότη, η Μεταφορά Καταβολών από
το ΤΕΚΑ στον e-ΕΦΚΑ μέσω της οποίας
μπορούν να διορθώνονται και λάθη κατα-
βολών μεταξύ e-ΕΦΚΑ και ΤΕΚΑ. Πρό-
σφατα ξεκίνησε και η λειτουργία του
myTEKA για τους μη μισθωτούς, μέσω της
οποίας καθένας θα μπορεί ανά πάσα στιγ-
μή να βλέπει το σωρευμένο κεφάλαιο και
την πορεία των επενδύσεων. Η εφαρμογή
μέχρι τέλος του χρόνου θα είναι διαθέσιμη
και για τους μισθωτούς. Νέες εφαρμογές
και υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους
θα παραδίδονται συνεχώς και το 2023 με
στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών προς τον ασφαλισμένο/πολίτη. Το

2023 θα είναι σημαντικό έτος αναφοράς
για το ΤΕΚΑ, καθώς ξεκινά η προαιρετική
ένταξη στο ΤΕΚΑ για νέους κάτω των 35
και σχεδιάζεται το βασικό επενδυτικό
προϊόν με γνώμονα το συμφέρον των
ασφαλισμένων. 

Αυτές τις μέρες φέρνετε ένα νομο-
σχέδιο που κλείνει κάποιες σημαντι-
κές τρύπες στο ασφαλιστικό σύστη-
μα. Τι περιλαμβάνει;
Το νομοσχέδιο που δόθηκε σε δημόσια

διαβούλευση την Πέμπτη περιλαμβάνει
διατάξεις για τον εξορθολογισμό της
ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομο-
θεσίας. Περιλαμβάνει την εξειδίκευση με-
γάλου μέρους του «κοινωνικού πακέτου»
που είχε εξαγγείλει ο πρωθυπουργός στη
ΔΕΘ, όπως την έκτακτη οικονομική ενί-
σχυση των 250€ για χαμηλοσυνταξιού-
χους, ανασφάλιστους υπερήλικες, καθώς
και τους δικαιούχους αναπηρικού επιδό-
ματος, Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήμα-
τος και Επιδόματος Παιδιού. Επίσης, ρυθ-

μίζεται η επέκταση της άδειας μητρότητας
σε εννέα μήνες (από έξι) και τα κίνητρα με-
τατροπής συμβάσεων μερικής απασχόλη-
σης σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.
Έχουμε επίσης την αναμενόμενη ρύθμιση
της μείωσης του χρόνου παραγραφής μη
βεβαιωμένων οφειλών στον e-ΕΦΚΑ σε 10
χρόνια από 20 που είναι σήμερα, τη μεί-
ωση της μη ανταποδοτικής εισφοράς 1%
υπέρ ΤΠΔΥ, και την επέκταση της μάχιμης
πενταετίας των ενστόλων. Πρόκειται για
ένα πλέγμα ευεργετικών στην πλειοψηφία
τους διατάξεων.

Η παραγραφή ληξιπρόσθεσμων οφει-
λών έπειτα από δέκα χρόνια μήπως
ενθαρρύνει σε μια νέα γενιά κακο-
πληρωτών του Δημοσίου;
Το αντίθετο αποτέλεσμα αναμένεται και

θα σας εξηγήσω γιατί. Η παραγραφή στην
ουσία έρχεται ως αποτέλεσμα της αδράνειας
της διοίκησης, η οποία δεν διεκδίκησε τις
οφειλές εντός του ορισμένου από τον νόμο
χρονικού διαστήματος. Μετά τα πέντε χρόνια
η πιθανότητα είσπραξης είναι σχεδόν μηδε-
νική. Άρα, μειώνοντας τον χρόνο παραγρα-
φής και η διοίκηση θα πρέπει να ενεργεί
γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα, οπό-
τε η εισπραξιμότητα θα είναι μεγαλύτερη,
αλλά και ο πολίτης προστατεύεται από την
αδράνεια και γνωρίζει τι οφείλει και πότε
πρέπει να το πληρώσει. Να σημειώσω ότι
από το 2026 ο χρόνος παραγραφής θα μει-
ωθεί περαιτέρω στα πέντε έτη, όπως ισχύει
σήμερα και στη φορολογική διοίκηση.

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της πλή-
ρους ψηφιακής μετάβασης στον ΕΦΚΑ
και πότε θα έχουμε τελειώσει με το ζή-
τημα των ληξιπρόθεσμων συντάξεων;
Ήδη στα πρώτα έργα που εντάχθηκαν στο

Ταμείο Ανάκαμψης περιλαμβάνονται και
δύο σημαντικά έργα του e-ΕΦΚΑ, συνολι-
κού προϋπολογισμού 81,5 εκατ.€. Το πρώτο
αφορά την ανάπτυξη του νέου Ολοκληρω-
μένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)
και το δεύτερο στην ψηφιοποίηση του
ασφαλιστικού χρόνου. Παρ’ όλες τις γρα-
φειοκρατικές δυσκολίες, αναμένεται η συμ-
βασιοποίηση να προχωρήσει εντός χρονο-
διαγράμματος και η ολοκλήρωσή τους ανα-
μένεται 36 μήνες μετά τη συμβασιοποίηση.
Σε γενικές γραμμές, σε διάστημα 3,5 ετών
από σήμερα αναμένεται ότι ο ΕΦΚΑ θα έχει
πλέον όλα τα ψηφιακά εργαλεία.

Όσον αφορά τις απονομές των συντάξε-
ων, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα
στοιχεία, έχει ήδη εκκαθαριστεί το 97% των
ληξιπρόθεσμων κύριων συντάξεων, ενώ
στα τέλη Αυγούστου είχαν μείνει σε αναμο-
νή μόλις 30.000 κύριες συντάξεις. Τον Αύ-
γουστο είχαμε επίσης και ρεκόρ έκδοσης
κύριων συντάξεων με πάνω από 20.000 εκ-
δόσεις. Γενικά αναμένουμε να έχουμε τε-
λειώσει με τις εκκρεμότητες των κύριων
συντάξεων το αμέσως προσεχές διάστημα
και το βάρος πλέον δίνεται και στην εκκα-
θάριση των επικουρικών συντάξεων.Π
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«Ο ΕΦΚΑ θα έχει
σε 36 μήνες όλα

τα ψηφιακά εργαλεία»

στον
Σωτήρη Πίκουλα



Α
καρπες παραμένουν οι έρευ-
νες για τον εντοπισμό αγνοου-
μένων σε Λέσβο και Κύθηρα,
εκεί όπου πριν από λίγα 24ωρα

σημειώθηκαν δύο σοκαριστικά ναυάγια
με αποτέλεσμα γυναίκες, άνδρες και παι-
διά να χάσουν τη ζωή τους.

Χθες στη Λέσβο αστυνομικές αρχές κα-

τάφεραν να εντοπίσουν ακόμη τρία άτομα

που ήταν στο ναυάγιο στη θαλάσσια πε-

ριοχή «Προβοσκίδα» και είχαν καταφέρει

να σωθούν και να βγουν στη στεριά. Στην

περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι έντασης

10 Μποφόρ που δεν επέτρεψαν στα σκάφη

του Λιμενικού να βγουν στη θάλασσα για

περαιτέρω έρευνες. Νωρίτερα το πρωί της

Παρασκευής πέταξε ένα Super Puma για

να συνδράμει στις έρευνες.
«Βλέπαμε νεκρούς. Ακούγαμε κραυ-

γές, δεν γνωρίζαμε τι συμβαίνει γιατί
δεν υπήρχε φως. Είδαμε τις σορούς των
ανθρώπων. Ήταν πραγματικά τραγικό.
Κάποια στιγμή είδαμε τσάντες να επι-
πλέουν και φοβηθήκαμε μήπως ήταν
βρέφη. Βρήκαμε τις σορούς και βοηθή-
σαμε τους πάντες μαζί με τους πυρο-
σβέστες να βγουν στη στεριά», δήλωσε
χθες στην «Political» ο λιμενοφύλακας
Σωτήρης Κουτσούμπας, ο οποίος συμ-

μετείχε στις έρευνες και τις διασώσεις
του Λιμενικού.

Ο ρόλος των τουρκικών αλιευτικών
για να ξεγελάσουν τους μετανάστες

Από τις καταθέσεις ορισμένων εκ των
μεταναστών προκύπτει ότι το δουλεμπο-
ρικό της Λέσβου ξεκίνησε με τη συνοδεία
τουρκικών αλιευτικών για να κόβουν τον
αέρα. Έπειτα από ένα σημείο πορεύτηκαν
μόνοι τους. Τότε κατάλαβαν ότι οι καιρικές
συνθήκες είναι αρκετά άσχημες.

Αναφορικά με το ναυάγιο στα Κύθηρα,
εντύπωση προκάλεσαν χθες οι καταθέ-

σεις των διασωθέντων που είδαν τον χει-
ριστή του σκάφους να πηδάει στη θάλασ-
σα και τότε κατάλαβαν ότι δεν υπήρχε πε-
ρίπτωση να αποφευχθεί η τραγωδία.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες ο Νίκος
Κοκκάλας, εκπρόσωπος Τύπου του Λιμε-
νικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλα-
κής, οι ελληνικές Αρχές αντιμετωπίζουν
πρωτόγνωρες καταστάσεις, καθώς οι
Τούρκοι βάζουν σε βάρκες κάτω από
άσχημες καιρικές συνθήκες γυναίκες και
παιδιά αλλά και άτομα που ανήκουν σε ευ-
παθείς κατηγορίες.

«Βλέπουμε δυσμενέστατες καιρικές
συνθήκες, στις οποίες δεν μπορούν να τα-
ξιδέψουν μεγάλα πλοία, πόσω μάλλον
φουσκωτά υπερφορτωμένα ή ιστιοφόρα,
και βλέπουμε τέτοια σκάφη με υπεράριθ-
μους αλλοδαπούς σε πολύ άσχημες συν-

θήκες. Βλέπουμε ότι σε αυτά επιβιβάζουν
άτομα από ευάλωτες ομάδες, άτομα με
αναπηρίες, γυναίκες σε προχωρημένη εγ-
κυμοσύνη και όχι απλώς παιδιά, αλλά
ακόμη και βρέφη, όπως είδαμε προ ημε-
ρών στην Καλαμάτα», είπε χαρακτηριστι-
κά ο κ. Κοκκάλας.
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Συγκλονίζουν οι περιγραφές
του λιμενοφύλακα Σωτήρη
Κουτσούμπα, ο οποίος
συμμετείχε στις έρευνες και
τις διασώσεις στη Λέσβο -
Άκαρπες οι προσπάθειες για
τον εντοπισμό αγνοουμένων

«Ακούγαμε κραυγές
και βλέπαμε νεκρούς»

Πώς λειτουργούν οι αδίστακτοι δουλέμποροι
Οι διακινητές, σύμφωνα με τις μαρτυρίες και τις καταθέσεις των
ίδιων των μεταναστών, είναι αδίστακτοι και αρκετές φορές τούς
οδηγούν σε ακραίες καταστάσεις. «Κυβερνούσα το σκάφος αλλά
όχι με δική μου θέληση. Με ανάγκασαν, με απειλούσαν με όπλα!»,
είχε καταθέσει στον ανακριτή πριν από δύο χρόνια οδηγός του
σκάφους που μετέφερε πάνω από 100 μετανάστες ανοιχτά της
Χάλκης, ισχυριζόμενος ότι δεχόταν απειλές! Συνολικά τότε συνε-
λήφθησαν τέσσερα άτομα που αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της
παράνομης εισόδου στη χώρα, της παράνομης μεταφοράς από το
εξωτερικό αρκετών μεταναστών, την πρόκληση ναυαγίου και την
έκθεση σε κίνδυνο όλων των διασωθέντων.
«Έκλεισα συμφωνία με τον (...). Έδωσα 5.000 ευρώ να πάω από

Τουρκία στην Ιταλία, δεν μου είπαν από πριν ότι θα είμαι ο κυβερ-
νήτης. Τα χρήματα τα έδωσα στον (...). Όταν ανέβηκα στο καράβι
μού είπαν ότι πρέπει να είμαι ο καπετάνιος. Μου είπαν “θα είσαι ο
κυβερνήτης, αλλιώς θα σε σκοτώσουμε”. Μου είπαν ότι έχω αυτές
τις δύο επιλογές. Όταν πήγα να πληρώσω, τους είχα πει ότι ξέρω
μηχανολογικά και είχα προσφερθεί να βοηθήσω αν κάτι δεν πήγαι-
νε καλά στο πλοίο», είχε πει ένας από τους μετανάστες τότε και συ-
νέχισε: «Ο (…) ήταν υπεύθυνος στο πλοίο, κυκλοφορούσε με ένα
μαχαίρι, έκανε τα πάντα και έδινε εντολές σε όλους και σε μένα.
Δεν ήμουν υπεύθυνος για τη φόρτωση του πλοίου, ούτε μπορούσα
να ελέγξω γιατί με απειλούσαν. Ένας Τούρκος ήταν υπεύθυνος για
τη μεταφορά από το ξενοδοχείο στο πλοίο, μετά εξαφανίστηκε».

Αποστολή στη Λέσβο: 
Μίλτος Σακελλάρης

sakellarismiltos@yahoo.com
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Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής
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Το φάντασμα του τουρκολιβυκού μνημονίου 
πλανάται ξανά πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο

Τ
ην ώρα που ο Ερντογάν κυριο-
λεκτικά το τερμάτιζε με απει-
λές ενάντια στην πατρίδα μας,

αμφισβητώντας ευθέως την ελληνική
κυριαρχία στα νησιά μας στο Αιγαίο
και στη Δωδεκάνησο, την ίδια στιγμή
έστελνε το μισό τουρκικό υπουργικό
συμβούλιο στη Λιβύη, προκειμένου
να δώσει νέα πνοή στο ανυπόστατο,
παράνομο και άκυρο τουρκολιβυκό
μνημόνιο.

Έτσι η Άγκυρα υπέγραψε με την κυ-
βέρνηση εθνικής ενότητας (GNU) της
Λιβύης στην Τρίπολη δύο μνημόνια
για έρευνα και εκμετάλλευση πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου εκ μέρους
τουρκικών εταιρειών (www.libyaob-
server.ly 5/10/2022) στο έδαφος και
στη θάλασσα της Λιβύης. Πριν όμως
καν στεγνώσει το μελάνι των υπογρα-
φών υπήρξε δημόσια διαφωνία της
υπουργού Εξωτερικών της Λιβύης με
τον Τσαβούσογλου, καθώς η πρώτη
υποστήριξε ότι το τουρκολιβυκό μνη-
μόνιο «δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί,
καθώς αναμένει τις διαδικασίες έγ-
κρισης του ΟΗΕ» (https://www.kathi -
merini.gr 4/10/2022). 

Από την άλλη πλευρά, η απόβαση
του μισού τουρκικού υπουργικού
συμβουλίου στη Λιβύη εκτός από την
αναβίωση του τουρκολιβυκού μνη-
μονίου στόχευε και στην αναθέρμαν-
ση των οικονομικών σχέσεων Τουρ-
κίας - Λιβύης, προκειμένου να δοθεί
συνέχεια στην εφαρμογή των οικο-
νομικών συμφωνιών που είχαν υπο-
γράψει οι δύο πλευρές τα τελευταία
χρόνια και ιδίως του μεταξύ τους
μνημονίου της 13ης Αυγούστου 2020
για την ολοκλήρωση 184 τουρκικών
projects ύψους 16 δισ. δολαρίων

(www.liby aherald.com 21/7/2022).
Άλλωστε η Τουρκία μέσω της Λι-

βύης προσπαθεί να επεκταθεί οικονο-
μικά στην Αφρική, όπως τόνισε και ο
πρόεδρος του τουρκολιβυκού επιχει-
ρηματικού συμβουλίου Murtaza
Karanfil (www.libyaobserver.ly
3/10/2022).

Τις οικονομικές σχέσεις Τουρκίας
και Λιβύης είχαμε την ευκαιρία να
αναλύσουμε από τις στήλες της κυ-
ριακάτικης «Κόντρα NEWS» στις 25
Απριλίου 2021 με το άρθρο μας «Λι-
βύη: Η ΕΕ βάζει τα λεφτά και ο Ερντο-
γάν παίρνει τις δουλειές».

Στο πλαίσιο αυτό είχαμε επισημάνει
ότι η στήριξη της Τουρκίας στην κυ-
βέρνηση Σάραζ είχε ως αποτέλεσμα
να διασωθεί σε πρώτη φάση η ψευδο-
κυβέρνηση της Τρίπολης. Έτσι, αφού
ο Ερντογάν διασφάλισε την υπογραφή
του ανυπόστατου, άκυρου και παρα-
νόμου τουρκολιβυκού μνημονίου στις
29 Νοεμβρίου 2019, στη συνέχεια στις
13 Αυγούστου 2020 Τουρκία και Λιβύη
υπέγραψαν οικονομική συμφωνία με
σκοπό τη ρύθμιση εκκρεμών ζητημά-
των που είχαν σχέση με διάφορα κα-
τασκευαστικά έργα που είχαν αναλά-
βει τουρκικές εταιρείες την εποχή του
Καντάφι (Anadolu 13/8/2020). Μέσα
όμως από τη συμφωνία αυτή η Τουρ-
κία πέτυχε να βάλει στο χέρι περίπου
το 20% των διάφορων επενδυτικών
σχεδίων που αναμενόταν να γίνουν
στη Λιβύη. Το ποσό είναι τεράστιο αν
λάβει κανείς υπόψη ότι σύμφωνα με
τις πρώτες εκτιμήσεις η ανοικοδόμη-
ση της Λιβύης θα μπορούσε να ανέλ-
θει τουλάχιστον στα 50 δισ. δολάρια.
Όπως επισημαίνεται σε δημοσιεύμα-
τα, η συμφωνία αυτή άνοιξε τον δρόμο

για χοντρές δουλειές σε τουρκικές
εταιρείες κυρίως στον τομέα των κα-
τασκευών, της ενέργειας και του εμ-
πορίου. Ακολούθησε στις αρχές του
2021 η ανακοίνωση της τουρκικής
εταιρείας ΕΝΚΑ, η οποία δήλωσε ότι
σε κοινοπραξία με τη Siemens προ-
γραμμάτιζε να κατασκευάσει δύο ερ-
γοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού
ρεύματος, το ένα 650 ΜW στην παρα-
θαλάσσια πόλη της Misrata και το άλ-
λο εργοστάσιο 671 MW στην πρω-
τεύουσα της Λιβύης, την Τρίπολη
(«Daily Sabah» 7/1/2021).

Εάν κανείς προσθέσει στις οικονο-
μικές σχέσεις Τουρκίας - Λιβύης και
την τεράστια στρατιωτική υποστήριξη
της Τουρκίας στην ψευδοκυβέρνηση
Σαράζ, καταλαβαίνει κανείς ότι η Άγ-
κυρα έβαλε πόδι στη Λιβύη και θέλει
πλέον να τα πάρει όλα. Έτσι είχε αρχί-
σει να σχεδιάζει να αναλάβει επιπλέ-
ον και την εκμετάλλευση των κοιτα-
σμάτων φυσικού αερίου και πετρελαί-
ου όχι μόνο σε περιοχές του παράνο-
μου τουρκολιβυκού μνημονίου αλλά
σε όλη τη σφαίρα των πετρελαιοπη-
γών της Λιβύης, όπου καθοριστικό
ρόλο παίζει η ιταλική ΕΝΙ. Έτσι η Ρώ-
μη, η οποία είχε επίσης σφιχταγκα-
λιάσει τον Σάραζ, άρχισε να καταλα-
βαίνει πλέον ότι η λυκοφιλία της με
την Τουρκία στη Λιβύη έβαινε προς το
τέλος της, καθώς ο Ερντογάν με την
πολιτική τού «πάρ’ τα όλα» ήθελε πλέ-
ον τα πάντα στη Λιβύη. 

Και αυτό αποδείχθηκε με τις συμ-
βάσεις που υπογράφηκαν κατά την
επίσκεψη στις 12 Απριλίου 2021 σύσ-
σωμης της λιβυκής κυβέρνησης στην
Τουρκία («Daily Sabah» 12/4/2021)
όπου, αφού για άλλη μία φορά επιβε-
βαιώθηκε η πλήρης εφαρμογή του
άκυρου τουρκολιβυκού μνημονίου,
εν συνεχεία διάφορες τουρκικές
εταιρείες ανέλαβαν χοντρές δουλει-
ές στη Λιβύη. Έτσι, ο επιχειρηματι-
κός όμιλος Rönesans Holding ανέ-
λαβε να κατασκευάσει τρία εργοστά-
σια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας, ένα Mall και ένα νέο διεθνές Ter-
minal στο αεροδρόμιο Τρίπολης
(«Daily Sabah» 13/4/2021) κάνοντας
σφήνα στη Ρώμη που με την ιταλική
κοινοπραξία Aeneas είχαν κλείσει
από το 2017 τη δουλειά για την κατα-
σκευή του αεροδρομίου της Τρίπο-

λης. Επιπλέον, η τουρκική Aksa En-
erji ανέλαβε επίσης την κατασκευή
ενός άλλου σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας. Και σαν να
μην έφταναν αυτά, οι Τούρκοι προ-
σπάθησαν να πετάξουν τους Ιταλούς
έξω από την κατασκευή του αυτοκι-
νητοδρόμου των 1.750 χιλιομέτρων
που θα συνδέσει τη Λιβύη με την Αί-
γυπτο. Ο αυτοκινητόδρομος αυτός εί-
χε αρχίσει να κατασκευάζεται ήδη
από το 1937 από τον Μουσολίνι και το
2008 ο Μπερλουσκόνι υποσχέθηκε
να τον κατασκευάσει με δικές της δα-
πάνες η Ιταλία, ως αποζημίωση για
τις ευθύνες της την εποχή της ιταλι-
κής αποικιοκρατίας στη Λιβύη
(www.ilpost.it 6/4/2021). Ο παραλια-
κός αυτός αυτοκινητόδρομος θα ξε-
κινά από τα σύνορα της Τυνησίας και
θα φτάνει τουλάχιστον μέχρι τη Βεγ-
γάζη για να συνεχιστεί στην πορεία
προς τα σύνορα της Αιγύπτου. Το
θράσος των Τούρκων είναι τόσο με-
γάλο που θέλουν να αναλάβουν την
κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου
που όμως θα χρηματοδοτηθεί από
την Ιταλία!

Για τον λόγο αυτόν ο Ντράγκι, όταν
στην επίσκεψή του στις 6 Απριλίου
2021 στη Λιβύη διαπίστωσε το τερά-
στιο τουρκικό χώσιμο σε βάρος των
ιταλικών συμφερόντων, ανακάλυψε
τελικά ότι ο Ερντογάν είναι δικτάτορας
και του επιτέθηκε. 

Καθώς, λοιπόν, η Κεντρική Τράπεζα
της Λιβύης προχώρησε ήδη από το
2021 σε σχετική συμφωνία με την Κεν-
τρική Τράπεζα της Τουρκίας και η τουρ-
κολιβυκή οικονομική συνεργασία ανα-
βαθμίστηκε τον Απρίλιο του 2021 με την
ενεργοποίηση 26 οικονομικών συμ-
φωνιών (www.libyaherald.com
16/4/2021), δεν θα πρέπει να εκπλήσσει
η υπογραφή στις αρχές Οκτωβρίου
2022 των δύο νέων τουρκολιβυκών
μνημονίων για συνεργασία τουρκικών
και λιβυκών εταιρειών στην εξόρυξη
πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Λι-
βύη. Και το κερασάκι στην τούρτα ήταν
η υπογραφή τουρκολιβυκού μνημονί-
ου για συνεργασία στον τομέα των μέ-
σων ενημέρωσης και της επικοινωνίας
για την καταπολέμηση, λέει, «των fake
news και της παραπληροφόρησης»
(www.dailysabah.com 4/10/2022)!



του Νίκου Καϊμακούδη

Η
ραγδαία ανακατάληψη από τον ουκρανικό
στρατό εδαφών που βρίσκονται στις τέσσερις
προσφάτως προσαρτηθείσες από τη Ρωσία
περιφέρειες έχει φέρει σε δεινή θέση όχι μό-

νο τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά και τους πι-
στούς συμμάχους του.

Τόσο ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκα-
σένκο όσο και ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ
έδειξαν με δημόσιες τοποθετήσεις τους το τελευταίο χρο-
νικό διάστημα ότι έχουν τουλάχιστον θορυβηθεί από την
υποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων μπροστά στη συντο-
νισμένη αντεπίθεση των Ουκρανών.

Η «μαριονέτα»
Ο Λουκασένκο ισχυρίζεται ότι 15.000 Ουκρανοί στρα-

τιώτες βρίσκονται αυτήν τη στιγμή στα σύνορα με τη Λευ-
κορωσία, κατασκευάζουν οχυρωματικά έργα και προβαί-
νουν σε αναγνωρίσεις. Ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι δεν θα
προβεί σε επιστράτευση, όπως έκανε ο στενός του σύμ-
μαχος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λουκασένκο, τον οποίο τα διεθνή
ΜΜΕ αποκαλούν «μαριονέτα του Πούτιν», είχε επιτρέψει
στη σύμμαχό του Ρωσία να χρησιμοποιήσει το λευκορω-
σικό έδαφος προκειμένου να εισβάλει από βορρά στην
Ουκρανία. Έχει ξεκαθαρίσει όμως ότι η Λευκορωσία δεν
είναι μέρος της σύγκρουσης και ότι ο στρατός της δεν πο-
λεμά σε αυτή. Δικαιολογώντας την απόφαση να «διευκο-
λύνει» τις ρωσικές δυνάμεις να εισβάλουν στην Ουκρα-
νία, υποστηρίζει ότι το έπραξε για να αποτρέψει μια επί-
θεση στη χώρα του από τις τρεις χώρες του ΝΑΤΟ με τις
οποίες συνορεύει (Πολωνία, Λιθουανία, Λετονία). «Όπως
έχω πει, κανείς δεν θα πυροβολήσει τους Ρώσους πισώ-
πλατα από το έδαφος της Λευκορωσίας».

O «τελευταίος δικτάτορας της Ευρώπης» υπολογίζει
στη συνδρομή του Πούτιν για να περιορίσει την εκτίναξη
του πληθωρισμού στην προβληματική λευκορωσική οι-
κονομία, λαμβάνοντας δάνειο ύψους 1,5 δισ. δολαρίων.

Ο στρατιώτης ο πολεμοχαρής
Την περασμένη Τετάρτη έγινε γνωστό ότι ο Πούτιν απέ-

νειμε στον Ραμζάν Καντίροφ (την ημέρα των γενεθλίων
του Τσετσένου ηγέτη) τον βαθμό του στρατηγού. Λίγα
24ωρα νωρίτερα ο «στρατιώτης του Πούτιν», όπως αυτοα-
ποκαλείται, είχε καλέσει τη Μόσχα να χρησιμοποιήσει
πυρηνικά μικρής ισχύος για να ξεμπερδέψει με την Ου-
κρανία.

Ο Καντίροφ έχει δηλώσει ότι θα κάνει τα πάντα «για να
τελειώσει γρήγορα η ειδική στρατιωτική επιχείρηση» και
συνηθίζει να επιτίθεται στην πιο συμβατική προσέγγιση
που ακολουθεί ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού. Οι
τσετσενικές δυνάμεις πολεμούν από την έναρξη της ει-
σβολής στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων και «διακρί-
θηκαν» ιδιαίτερα στην κατάληψη της Μαριούπολης.

Ο Αζέρος φίλος
Ο Πούτιν έχει καλές σχέσεις και με έναν άλλον ηγέτη

πρώην σοβιετικής δημοκρατίας, τον πρόεδρο του Αζερμ-
παϊτζάν Ιλχάμ Αλίγεφ. Του οποίου την επεκτατική πολιτι-
κή στον νότιο Καύκασο φαίνεται ότι ανέχεται για να μην
κακοκαρδίσει τον φίλο του, Ερντογάν.

Όμως, καλούς φίλους ο Πούτιν έχει και σε άλλες χώρες.

Ένας τέτοιος είναι ο Κιμ Γιονγκ Ουν. Η Βόρεια Κορέα ανα-
κοίνωσε ότι υποστηρίζει την προσάρτηση των τεσσάρων
νέων περιοχών στη Ρωσία, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι
«κάνουν κατάχρηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ». Τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δικαιολογεί και
ο πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ Αλ Άσαντ. Μάλιστα, η Δα-
μασκός έχει αναγνωρίσει τις «δημοκρατίες» του Ντο-
νέτσκ και του Λουγκάνσκ. Τόσο η Βόρεια Κορέα όσο και η
Συρία έχουν διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις τους με
την Ουκρανία.

Επίσης, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμ-
παν αρέσκεται να παίζει τον ρόλο του «δούρειου ίππου»
του Πούτιν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και ψήφισε υπέρ
των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ζητά να αρθούν στο τέ-
λος του 2022.

Αλλαγή στάσης
Αυτό που φαίνεται ότι έχει αλλάξει είναι οι σχέσεις του

Πούτιν με τις πέντε πρώην σοβιετικές δημοκρατίες της
Κεντρικής Ασίας (Καζακστάν, Κιργιστάν, Τατζικιστάν,
Τουρκμενιστάν και Ουζμπεκιστάν).

Μπορεί η Μόσχα να μεσολάβησε για να τερματιστούν οι
συνοριακές συγκρούσεις μεταξύ Τατζικιστάν και Κιργι-
στάν, αλλά οι μουσουλμανικές χώρες της Κεντρικής
Ασίας δεν έχουν υποστηρίξει ανοικτά τη ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία. Ούτε την έχουν καταδικάσει βέβαια. Οι
ασιατικές χώρες, δε, που συνορεύουν με τη Ρωσία (Κα-
ζακστάν, Μογγολία) έχουν ανοίξει τα σύνορά τους για
τους Ρώσους που θέλουν να γλιτώσουν από την επιστρά-
τευση του Πούτιν. Ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ Ζο-
μάρτ Τοκάγεφ έχει δηλώσει δημοσίως ότι δεν αναγνωρί-
ζει την κατοχή ουκρανικών εδαφών, ούτε και τις νέες
προσαρτήσεις, ενώ πριν από λίγες μέρες απέρριψε το αί-
τημα της Μόσχας να απελάσει τον Ουκρανό πρεσβευτή
στην Αστάνα, προκαλώντας τον εκνευρισμό του Κρεμλί-
νου, που τον κατηγορεί για αχαριστία.

ΡOLITICAL ΘΕΜΑ20

Από τον Λουκασένκο και τον Καντίροφ
στον Αλίγεφ και τον Όρμπαν
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Οι εντιμότατοι φίλοι του Πούτιν
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Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι επιστήμονες
για νέα έξαρση των κρουσμάτων του κορονοϊού τον χει-
μώνα στην Ευρώπη, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η
κόπωση από τα εμβόλια και η σύγχυση που υπάρχει για
τους διάφορους τύπους τους ενδέχεται να περιορίσουν
τον αριθμό των ατόμων που θα λάβουν ενισχυτική δόση.

Όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας,
ο αριθμός των κρουσμάτων στην ΕΕ έφτασε το 1,5 εκατ.
την προηγούμενη εβδομάδα, αύξηση 8% σε σχέση με

την εβδομάδα 19 με 25 Σεπτεμβρίου. Σημειώνεται, πάν-
τως, ότι ο αριθμός των κρουσμάτων Covid-19 παγκο-
σμίως βαίνει μειούμενος Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι υπο-
παραλλαγές Β4/5 της Όμικρον, που κυριάρχησαν το κα-
λοκαίρι, εξακολουθούν να ευθύνονται για την πλειονό-
τητα των κρουσμάτων, αλλά κερδίζουν έδαφος νεότε-
ρες υποπαραλλαγές της συγκεκριμένης μετάλλαξης.

Επίσης, ο αριθμός των νοσηλειών σε πολλές από τις
27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη Βρε-

τανία, έχει αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες.
Την ίδια ώρα, ο εβδομαδιαίος αριθμός δόσεων εμβο-

λίων που χορηγούνται στην ΕΕ κυμαινόταν μεταξύ 1 και
1,4 εκατ. τον Σεπτέμβριο, έναντι 6-10 εκατ. εβδομαδι-
αίως την ίδια περίοδο πέρσι.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η μεγαλύτερη πρόκλη-
ση είναι να αντιμετωπιστεί η αντίληψη ότι η πανδημία
έχει τελειώσει, κάτι που δημιουργεί μια ψευδή αίσθηση
ασφάλειας.

Τ
ο Κρεμλίνο βρίσκεται σε δύ-
σκολη θέση, καθώς βλέπει ότι
οι Ουκρανοί καταλαμβάνουν
όλο και περισσότερα εδάφη

των περιοχών που προσάρτησε η Ρωσία.
Η μερική επιστράτευση των εφέδρων
δεν εξελίσσεται όπως θα ήθελε ο Πούτιν,
η προσάρτηση των κατεχόμενων περιο-
χών δεν ανέκοψε την ουκρανική αντεπί-
θεση και οι πυρηνικές απειλές της Μό-
σχας δεν φαίνεται, για την ώρα, να κατα-
φέρνουν να βάλουν φρένο στη στρατιω-
τική βοήθεια που παρέχει η Δύση στο
Κίεβο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζε-
λένσκι, σε μια συζήτηση σε αυστραλιανό
think tank την Πέμπτη, είπε ότι το ΝΑΤΟ
θα πρέπει να εξαπολύσει «προληπτικά
πλήγματα» κατά της Ρωσίας, για να απο-
κλειστεί οποιαδήποτε χρήση πυρηνικών
όπλων από τη ρωσική πλευρά, χωρίς
ωστόσο να διευκρινίσει σε τι είδους
πλήγματα αναφερόταν. Το Κίεβο έσπευ-
σε να διευκρινίσει χθες ότι η έκκληση
Ζελένσκι αφορούσε νέες κυρώσεις και
όχι στρατιωτική δράση.

Οι δηλώσεις Ζελένσκι προκάλεσαν
την οργή του Κρεμλίνου, με τον Ρώσο
υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ
να δηλώνει πως όσα είπε ο Ουκρανός
πρόεδρος επιβεβαιώνουν την ανα-
γκαιότητα της ρωσικής «ειδικής επι-
χείρησης».

«Σίγουρα δεν μπορούμε να κρύψουμε
τις συζητήσεις που αυξάνονται συνεχώς
τον τελευταίο καιρό για την ενδεχόμενη
χρήση πυρηνικών όπλων και δεν μπο-
ρούμε να αποσιωπήσουμε τις ριψοκίν-
δυνες ενέργειες του καθεστώτος του
Κιέβου που έχουν στόχο να δημιουργή-
σουν τον κίνδυνο χρήσης διάφορων
όπλων μαζικής καταστροφής», υποστή-
ριξε ο Λαβρόφ.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο εκπρό-
σωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ,
που υποστήριξε ότι «τέτοιες δηλώσεις
δεν είναι παρά έκκληση για να ξεσπάσει
ακόμη ένας παγκόσμιος πόλεμος με
απρόβλεπτες, τερατώδεις συνέπειες».

Επικοινωνία Πούτιν - Ερντογάν
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώ-

σο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε χθες
ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λίγες ώρες
μετά τη συμμετοχή του στη Σύνοδο της
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας
στην Πράγα.

Όπως έγινε γνωστό, ο Τούρκος πρό-
εδρος επικοινώνησε με τον Ρώσο ομό-
λογό του για να του ευχηθεί για τα 70ά
γενέθλιά του, τον κάλεσε σε σύναψη
συμφωνίας ειρήνευσης στην Ουκρανία
και τον διαβεβαίωσε ότι η Τουρκία είναι
έτοιμη να συμβάλει σε αυτό.

«Η εγκαθίδρυση της χειρότερης ειρή-
νης στην Ουκρανία θα ήταν καλύτερη
από τη συνέχιση του πολέμου», είπε ο
Ερντογάν στον Πούτιν, σύμφωνα με ανα-
κοίνωση της τουρκικής προεδρίας. Στην
οποία επισημαίνεται πως «οι δύο ηγέτες

συζήτησαν θέματα που συμβάλλουν στη
βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας
και Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς και
πρόσφατα γεγονότα».

Νόμπελ Ειρήνης 
Ο πόλεμος στην Ουκρανία βρέθηκε

στο επίκεντρο της απονομής του φετινού
Νόμπελ Ειρήνης. Η νορβηγική επιτροπή
ανακοίνωσε χθες ότι, με γνώμονα την
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των, το βραβείο απονέμεται για το 2022
σε δύο ΜΚΟ, τη ρωσική Memorial και
την ουκρανική Center for Civil Liberties,
αλλά και στον φυλακισμένο από το κα-
θεστώς Λουκασένκο Λευκορώσο δικη-
γόρο και ακτιβιστή Άλες Μπιαλιάτσκι.

Η πρόεδρος της επιτροπής Μπέριτ
Ρις-Άντερσεν απέρριψε τις αιτιάσεις ότι
η επιλογή των τριών φετινών νικητών

αποτελεί μήνυμα στον Πούτιν, επισημαί-
νοντας ότι το Νόμπελ Ειρήνης δίνεται
πάντα σε κάποιον για κάτι και όχι «εναν-
τίον κάποιου».
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Ο Λαβρόφ δήλωσε πως 
όσα είπε ο Ουκρανός 
επιβεβαιώνουν 
την αναγκαιότητα της ρωσικής
«ειδικής επιχείρησης», 
ενώ το Κίεβο διευκρίνισε 
πως τα λόγια του αφορούσαν 
κυρώσεις και όχι 
στρατιωτική δράση

Εκνευρισμός στο Κρεμλίνο
με τις δηλώσεις Ζελένσκι

Προειδοποίηση ΠΟΥ για νέο κύμα Covid-19 στην Ευρώπη τον χειμώνα
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ΔΙΚΗ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

Με τις καταθέσεις δύο ηθοποιών συνεχίστηκε χθες
στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας η δίκη του
Πέτρου Φιλιππίδη, που κατηγορείται για έναν
βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού εναντίον
γυναικών συναδέλφων του. 

Η Αλίνα Κοτσοβούλου και η Θάλεια Ματί-
κα κλήθηκαν προκειμένου να «φωτίσουν»
σημεία που αφορούν την καταγγελία της
πρώτης γυναίκας η οποία έχει υποστηρίξει
ότι βιάστηκε το 2008 από τον ηθοποιό στο καμα-
ρίνι του. «Την καταγγέλλουσα τη γνώρισα στο Θέατρο
Μουσούρη όταν ερχόταν να δει τη μητέρα της. Δεν θυ-
μάμαι με τι συχνότητα ερχόταν. Δεν είχα κάποια προσω-

πική σχέση μαζί της για να τη χαρακτηρίσω ενοχλητική
ή μη ενοχλητική. Έχουν περάσει 14 χρόνια, δεν θυμά-

μαι», είπε η Αλίνα Κοτσοβούλου και πρόσθεσε
ότι δεν γνώριζε εάν θα προστίθετο ρόλος

στην παράσταση τον οποίο θα ανα-
λάμβανε η καταγγέλλουσα. «Το
2008 ήμουν στις “Κουζίνες”. Ήμουν
βοηθός και βοηθούσα στη μετάφρα-

ση. Ήμουν και στον “Μπακαλόγατο”.
Ήμουν και βοηθός στην παράσταση στο Θέα-

τρο Ήβη. Δυστυχώς, όπως είπα και στον κ. Μίντζια την
άνοιξη που μου τηλεφώνησε, δεν θυμάμαι καθόλου αν
έχω πάρει τηλέφωνο την πρώτη καταγγέλλουσα. Ένας

βοηθός μπορεί να κάνει και εβδομήντα τηλέφωνα την
ημέρα». 

Είχε προηγηθεί η κατάθεση της Θάλειας Ματί-
κα, η οποία ανέφερε ότι συνεργάστηκε με τον

Πέτρο Φιλιππίδη στον «Μπακαλόγατο» και
την πρώτη καταγγέλλουσα τη γνώρισε ως
κόρη ηθοποιού που ερχόταν στο καμαρίνι.
« Ήταν απλώς η κόρη μιας συναδέλφου.

Και μάλιστα μια πολύ μικρότερή μου. Δε θυ-
μάμαι τι έκανε, αν σπούδαζε, δεν μπορώ να

θυμηθώ. Με τη μητέρα της είχαμε τυπικές αλλά πολύ
καλές επαφές. Φαινόταν να έχει καλή σχέση η μητέρα
με την κόρη. Θυμάμαι ότι τη μεγάλωνε και μόνη της».

Δίκη Φιλιππίδη: Δεν «φώτισαν» με τις καταθέσεις τους οι δύο ηθοποιοί

Τ
ην ώρα που η Μάγδα Φύσσα κατέ-
θετε στο Πενταμελές Εφετείο Κα-
κουργημάτων όπου διεξάγεται η δί-
κη της Χρυσής Αυγής για τη δολο-

φονία του γιου της, ο συνήγορος του Γιάννη
Λαγού, Κώστας Πλεύρης, σηκώθηκε από τη
θέση του και χαιρέτησε ναζιστικά ενώ κοιτού-
σε τη μητέρα του αδικοχαμένου Παύλου. 

Κατά τη συγκλονιστική της κατάθεση η Μά-
γδα Φύσσα διερωτήθηκε: «Είναι πολιτικός
κρατούμενος ο Λαγός;». Και συνεχίζοντας
πρόσθεσε: «Θα τρίζουν τα κόκαλα των πολιτι-
κών κρατουμένων». 

Το ακροατήριο ξέσπασε σε χειροκροτήμα-
τα, ενώ η πρόεδρος προσπαθούσε να επιβά-
λει την τάξη. Αμέσως τον λόγο ζήτησε και
έλαβε ο δικηγόρος του Γιάννη Λαγού, Κώστας
Πλεύρης, ο οποίος είπε ότι σε αίθουσα δικα-
στηρίου του εξωτερικού δεν θα υπήρχε τέτοια
φαιδρή εικόνα με χειροκροτητές. «Θα τολ-
μούσατε εσείς να χαιρετήσετε ναζιστικά εάν
ήσασταν στο εξωτερικό;», τον ρώτησε η μητέ-
ρα του αντιφασίστα μουσικού, για να μείνει
έκπληκτη με την κίνηση του δικηγόρου. Ο

Κώστας Πλεύρης όρθωσε το χέρι και κοιτών-
τας στα μάτια τη Μάγδα Φύσσα, χαιρέτησε να-
ζιστικά ενώ στην έδρα βρίσκονταν οι δικα-
στές. Ο συνήγορος του Γιάννη Λαγού είχε
προχωρήσει στην ίδια ενέργεια και στην προ-
ηγούμενη συνεδρίαση, με αποτέλεσμα ο Δι-
κηγορικός Σύλλογος Αθηνών να έχει ξεκινή-
σει πειθαρχική έρευνα εναντίον του.

Η κατάθεση της Μάγδας Φύσσα στη δίκη σε
δεύτερο βαθμό για την υπόθεση της Χρυσής
Αυγής ξύπνησε άσχημες μνήμες του παρελ-
θόντος. Μιλώντας για το βράδυ του Σεπτεμ-
βρίου του 2013 που ο Παύλος Φύσσας δολο-
φονήθηκε στο Κερατσίνι από τον Γιώργο Ρου-
πακιά τόνισε: «Ήταν σε ψύχραιμη κατάσταση.
Με ήρεμες κινήσεις, αφού έκαναν στην άκρη,
μπήκε ανάμεσα, αγκάλιασε τον Παύλο και τον
μαχαίρωσε».

«Μου έδωσαν ένα χάπι 
και μου είπαν πως ο Παύλος δεν ζει»

Η μητέρα του μουσικού περιέγραψε τις
δραματικές στιγμές που ακολούθησαν στο
νοσοκομείο. «Ο γιατρός μού έδωσε ένα χάπι

και μου είπε ότι ο Παύλος δεν ζει. Ότι τον δο-
λοφόνησε η Χρυσή Αυγή και ότι τον δολοφόνο
τον πιάσανε. Μου είπε ότι δεν γινόταν τίποτα.
Οι μαχαιριές ήταν επαγγελματικές». 

Αφού αναφέρθηκε στις κινήσεις που έκανε
προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το
πώς δολοφονήθηκε, μίλησε και για τα όσα
έπραξαν οι αστυνομικοί που βρέθηκαν πρώ-
τοι στο σημείο. «Παρακαλούσε η Χρύσα τους
αστυνομικούς για να πάνε στον Παύλο. Έλε-
γαν ότι δεν μπορούσαν. Κάποιος συγκινήθηκε
και την ακολούθησε. Φτάνοντας είχε γίνει η
δολοφονία και αντί να συλλάβουν τον δολο-
φόνο, έβγαλαν χειροπέδες για τον Παύλο, ο
οποίος σήκωσε την μπλούζα του και είπε: “Με
μαχαίρωσε, θα με συλλάβετε και από πάνω;”.
Και έδειξε τον δολοφόνο του. “Είπαμε όχι και
μαχαίρια”, είπε η αστυνομικός τότε που ση-
μαίνει ότι γνώριζαν από πριν».

Στη συνέχεια ο Γιάννης Λαγός χρησιμοποί-
ησε το δικαίωμα να υποβάλει ερωτήσεις στη
μητέρα του αδικοχαμένου Παύλου. «Μπορεί
να μου κάνει ερωτήσεις; Έχω απέναντί μου
και μου κάνει ερωτήσεις ο δολοφόνος του

παιδιού μου», αντέδρασε η Μάγδα Φύσσα, για
να ακολουθήσει ο παρακάτω διάλογος:
Λαγός: «Είμαι δολοφόνος εγώ;». 
Μ. Φύσσα: «Σωστά, μόνο εντολές έχεις δώσει».

Την ίδια ώρα ο υπουργός Εξωτερικών με
ανάρτησή του στο Twitter για τη συμπλήρωση
χθες δύο χρόνων από την καταδίκη της Χρυ-
σής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης στις
7 Οκτωβρίου του 2020 σημείωσε: «Απαιτείται
εγρήγορση απέναντι σε όσους προσέβαλαν τη
δημοκρατική λειτουργία των θεσμών, την αν-
θρώπινη αξιοπρέπεια, αλλά και την ιστορική
παρακαταθήκη της Ελλάδας. Μιας χώρας που
αντιστάθηκε στον ναζισμό».

Η μητέρα του Παύλου Φύσσα 
περιέγραψε τη στιγμή της 
δολοφονίας του γιου της, 
ενώ ένταση ξέσπασε στην 
αίθουσα όταν ο δικηγόρος 
του Γ. Λαγού, Κώστας Πλεύρης,
τη χαιρέτησε ναζιστικά 

Η «αγκαλιά 
-μαχαιριά» 
και ο ναζιστικός
χαιρετισμός 
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Χάρη στην άμεση
κινητοποίηση έσβησε
η μεγάλη πυρκαγιά
στο Χιλιομόδι

Καρδιοχτύπησαν οι κάτοικοι στο
Χιλιομόδι Κορινθίας από την πυρ-
καγιά που ξέσπασε γύρω στις 12 το
μεσημέρι της Παρασκευής, καθώς
στην περιοχή έπνεαν ιδιαίτερα
ισχυροί άνεμοι. Για αυτό και υπήρ-
ξε άμεση κινητοποίηση των επίγει-
ων δυνάμεων του Πυροσβεστικού
Σώματος, με 37 πυροσβέστες (ανά-
μεσά τους δύο ομάδες πεζοπόρων)
και 14 οχήματα να ρίχνονται στη
μάχη με τη συνδρομή εθελοντών
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με
υδροφόρες. Σημαντική και η συμ-
βολή των εναέριων μέσων στον πε-
ριορισμό της πυρκαγιάς μέσα σε
περίπου δύο ώρες, καθώς τέσσερα
αεροσκάφη πραγματοποιούσαν ρί-
ψεις νερού και ένα ελικόπτερο
συντόνιζε από ψηλά τις κινήσεις. Η
φωτιά ξέσπασε από άγνωστες μέ-
χρι στιγμής συνθήκες σε δασική
έκταση, χωρίς ευτυχώς να κινδυ-
νεύσουν άμεσα κατοικίες. Κλιμά-
κιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης
Εγκλημάτων Εμπρησμού του ΠΣ
έχει ξεκινήσει ήδη την προανάκρι-
ση, ενώ στο σημείο θα παραμεί-
νουν για 24 ώρες δυνάμεις προκει-
μένου να αποφευχθεί τυχόν επι-
κίνδυνη αναζωπύρωση. 

Παπ.

Σ
οκάρουν οι αποκαλύψεις για τον
άγριο ξυλοδαρμό της 67χρονης
γνωστής ξενοδόχου της Αίγινας
από «μπράβους» που πληρώθηκαν

για να την... τρομοκρατήσουν, στέλνοντάς τη
για μήνες στο νοσοκομείο με κίνδυνο ακόμη
και για τη ζωή της. Η δικογραφία που σχημα-
τίστηκε από τους αστυνομικούς του Τμήμα-
τος Δίωξης Εκβιαστών παραθέτει καρέ καρέ
τα γεγονότα, ενώ οι τέσσερις συλληφθέντες
είναι προσωρινά κρατούμενοι μέχρι την
απολογία τους τη Δευτέρα στον ανακριτή.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι δύο από τους
φυσικούς αυτουργούς του ξυλοδαρμού εί-
χαν πάει το μεσημέρι της 28ης Αυγούστου
2021 στο ξενοδοχείο για να πραγματοποι-
ήσουν κατόπτευση του χώρου, ενώ μάλιστα
συνομίλησαν και με τα υποψήφια θύματά
τους (την 67χρονη ξενοδόχο και τον γιο της).
Η σοκαριστική επίθεση, που έγινε το βράδυ
της ίδιας μέρας στον χώρο στάθμευσης του
ξενοδοχείου όπου οι δράστες τούς περίμε-
ναν, διήρκεσε μόλις 20-25 δευτερόλεπτα,
αλλά ήταν αρκετή για να στείλει την 67χρονη
στη ΜΕΘ. 

Μίλησε ο... Μίκι Μάους
Πολλαπλά κατάγματα στο κεφάλι, στο ρινι-

κό οστό, στα ζυγωματικά, στην κάτω γνάθο
και στην οδοντοστοιχία διέκριναν οι γιατροί

στο Κέντρο Υγείας του νησιού και ζητήθηκε
η άμεση διακομιδή της σε ΜΕΘ νοσοκομείου
της Αθήνας για διασωλήνωση. Σωματικές
βλάβες, συμβατές με κακώσεις από θλων
όργανο, συγκεκριμένα εκδορές άνω και κά-
τω βλεφάρων αριστερού οφθαλμού, διέκρι-
νε ο ιατροδικαστής στον γιο της ξενοδόχου,
ο οποίος πέφτοντας κάτω από τα χτυπήματα
παρέσυρε και τον τεσσάρων ετών γιο του,
που τραυματίστηκε και αυτός ελαφρά.

Η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών
και οι φωτογραφίες στις οποίες διακρίνον-
ταν τα τατουάζ τα δραστών ήταν αυτά που
τους «έκαψαν», σε συνδυασμό με μια
μπλούζα με στάμπα του Μίκι Μάους. Προ-
ανακριτικά ο 40χρονος ιδιοκτήτης του νυ-
χτερινού κέντρου στην Καλλιθέα, που φέρε-
ται ως ηθικός αυτουργός, φέρεται να υπο-
στήριξε ότι έχει χρόνιες διαφορές οικονομι-
κής φύσεως με την 67χρονη, η οποία παράλ-
ληλα τον κατήγγελλε επανειλημμένως στην
αστυνομία για παραβάσεις διατάξεων υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος του καταστήματος
ιδιοκτησίας του, αλλά ότι δεν θα έφτανε στο
σημείο να της κάνει κακό.

Σε 20 δευτερόλεπτα
την έστειλαν για...
μήνες στο νοσοκομείο

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Τι αναφέρει η δικογραφία για 
τον ξυλοδαρμό της ξενοδόχου 
στην Αίγινα - Πώς από την άρση
απορρήτου επικοινωνιών, 
τα τατουάζ και μια μπλούζα έφτασαν
στους δράστες και τον άνθρωπο
που φέρεται ως ηθικός αυτουργός

Ο διαδικτυακός
εφιάλτης 15χρονης
μαθήτριας στη Ρόδο

Σοκάρει η καταγγελία μιας
15χρονης μαθήτριας από τη Ρό-
δο ότι πριν από λίγες μέρες δέ-
χτηκε αίτημα να την ακολουθή-
σει στο Instagram άγνωστο προς
αυτήν άτομο, με το οποίο άρχισε
να συνομιλεί και τελικά βρέθηκε
να την εκβιάζει. Την υπόθεση
χειρίζονται προανακριτικά η
Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήμα-
τος και το Τμήμα Ασφαλείας Ια-
λυσού, ενώ για μία ακόμη φορά
φαίνεται το πόσο μεγάλη προσο-
χή πρέπει να δείχνουν οι ανήλι-
κοι στις επαφές που δημιουρ-
γούν στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το
άγνωστο μέχρι στιγμής άτομο
ζητούσε από τη 15χρονη να του
στείλει γυμνές της φωτογρα-
φίες, καθώς σε διαφορετική πε-
ρίπτωση θα έκανε κακό στην οι-
κογένειά της. Οι ίδιες πηγές
αναφέρουν ότι έλεγε στην ανή-
λικη μαθήτρια ότι θα σκοτώσει
τον πατέρα και τη μητέρα της,
πείθοντάς την τελικά να του στεί-
λει φωτογραφίες και βίντεο. Στη
συνέχεια ο εκβιασμός άλλαξε
μορφή και ο χρήστης της διαδι-
κτυακής εφαρμογής την απει-
λούσε ότι αν δεν του έστελνε
επιπλέον υλικό, θα δημοσιοποι-
ούσε τις φωτογραφίες και τα
βίντεο που ήδη του είχε στείλει
για να την ξεφτιλίσει.

Κάποια στιγμή η 15χρονη δεν
άντεξε άλλο, τον «μπλόκαρε» και
ενημέρωσε τους γονείς της για
τον εφιάλτη που αντιμετώπιζε τις
τελευταίες μέρες. Αυτοί άμεσα
απευθύνθηκαν στην ΕΛΑΣ, ενώ
γνώση των γεγονότων έλαβε και
η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών
Ρόδου εν αναμονή του σχηματι-
σμού δικογραφίας.

Παπ.



Την απορία πώς είναι δυνατόν μια δικαστική ήττα να «διαφημίζεται» σαν νίκη εκφράζει ο δήμαρχος
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος αναφερόμενος στη γνωστή διαμάχη με
την Εκκλησία της Ελλάδος για την εκμετάλλευση οικοπέδων στη Βουλιαγμένη. Αφορμή ήταν δημο-
σιεύματα που παρουσίαζαν δικαστική επιτυχία της Εκκλησίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) για το θέμα. 
Συγκεκριμένα, ο δήμος υπενθυμίζει ότι η Εκκλησία της Ελλάδος το 2013 προσέφυγε στο ΕΔΔΑ κατά
του Ελληνικού Δημοσίου διεκδικώντας αποζημίωση 9.210.000 ευρώ. Ενημερώνει, λοιπόν, πως η
απόφαση που εκδόθηκε στις 2 Ιουνίου 2022 δεν αναγνώρισε καμία ζημία και δεν επιδίκασε ούτε ένα
ευρώ αποζημίωση στην Εκκλησία της Ελλάδος. Όσον αφορά τα δημοσιεύματα τώρα, ο δήμος υπο-
στηρίζει πως «η Εκκλησία της Ελλάδος ανακάλυψε τρόπο να επικοινωνήσει τη δυσμενή δικαστική
έκβαση της υπόθεσης, ανακοινώνοντας ή και διαρρέοντας τεχνηέντως στον Τύπο ότι “άνοιξε” ο
δρόμος για “νέες διεκδικήσεις” εκ μέρους της, διπλάσιας αυτή τη φορά αποζημίωσης (20.000.000
ευρώ), από τα ελληνικά δικαστήρια» και διευκρινίζει πως «η προσφυγή στη Δικαιοσύνη είναι συν-
ταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, ωστόσο, η εκ των προτέρων διαφήμιση του εγχειρήματος δεν
εξασφαλίζει και την τελική ευόδωσή του». 

Ζητούν ενημέρωση  
Επιστολή διαμαρτυρίας για τη συνεχώς

αυξανόμενη ανάθεση νέων καθηκόντων
στους εργαζόμενους των Κέντρων Κοινότη-
τας απέστειλε στους υπουργούς Εσωτερι-
κών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
καθώς και στην ΚΕΔΕ ο Σύλλογος Κοινωνι-
κών Δομών για την Αντιμετώπιση της Φτώ-
χειας. Οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Κοινότη-
τας, που περιλαμβάνουν και τα παραρτήμα-
τα Ρομά, τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών
και τις Δομές Αστέγων στην επιστολή κά-
νουν λόγο για συνεχώς αυξανόμενη ανάθε-
ση νέων καθηκόντων στους εργαζόμενους
χωρίς να υπάρχει το επαρκές χρονικό περι-
θώριο για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή
τους όσο και για τον καλύτερο σχεδιασμό
και ενημέρωση των πολιτών και ειδικά της
ευάλωτης κοινωνικής ομάδας των Ατόμων
με Αναπηρία.

Προσφυγή 
για τα κλαδιά

Ακόμη περισσότερο περιπλέκεται το θέμα
της ανάθεσης για την αποκομιδή των πρασί-
νων στην Αγία Παρασκευή, καθώς το θέμα
της απευθείας ανάθεσης που έχει αποφασί-
σει η διοίκηση του Βασίλη Ζορμπά ξέφυγε
από τις πολιτικές κόντρες και οδηγείται, κατ’
αρχάς, σε διοικητική κρίση. Ο επικεφαλής
παράταξης της αντιπολίτευσης Γιώργος Οι-
κονόμου κατέθεσε προσφυγή στην Αποκεν-
τρωμένη Διοίκηση Αττικής κατά της απόφα-
σης που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του
δήμου, ζητώντας την ακύρωσή της. 

!
Μόνο στον δήμο

Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο διέψευσε τις φήμες που
τον θέλουν να εγκαταλείπει την Τοπική Αυτοδιοίκηση γενικά και
τον Δήμο Γαλατσίου ειδικότερα, προκειμένου να ασχοληθεί με
την κεντρική πολιτική σκηνή, ο δήμαρχος Γαλατσίου και πρό-
εδρος της ΠΕΔΑ Γιώργος Μαρκόπουλος, σε συνέντευξη που
παραχώρησε αποκλειστικά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ηρακλεί-
ου Αττικής «Επικοινωνία 94FM». «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς
κάποιος που ασχολείται με τα κοινά και την Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση αποφασίζει να την αφήσει και να ασχοληθεί με την κεντρική
πολιτική σκηνή… Όχι, εγώ δεν πρόκειται να ασχοληθώ ποτέ με
την κεντρική πολιτική σκηνή. Θα είμαι ξανά υποψήφιος δήμαρ-
χος στο Γαλάτσι», ξεκαθάρισε ο κ. Μαρκόπουλος.
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Η αλήθεια για τη δικαστική απόφαση 
Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, από αυ-
τούς που θεωρούν δεδομένο ότι θα
αλλάξει ο δήμαρχος, οι διεργασίες

και τα «ανοίγματα» δεν περιορίζονται
μόνο στην παράταξη της διοίκησης; Τόσο ώστε ο,
θεωρητικά, βασικός αντίπαλος να βγάλει ανακοί-
νωση με την οποία καλεί όποιους συνεργάτες του
δημάρχου νομίζουν ότι συμφωνούν με το δικό του
πρόγραμμα να «συστρατευθούν» για να γυρίσουν
μαζί σελίδα στον δήμο! Απλώς να σημειώσουμε και
ότι οι δύο πλευρές δεν προέρχονται από τον ίδιο
πολιτικό χώρο… 

Το γήπεδο ήταν μόνο 
η αρχή 

Μπορεί η συνεργασία για την ολοκλήρωση του
γηπέδου της ΑΕΚ και των γύρω από αυτό υποδο-
μών να πέρασε από πολλές «διεργασίες» και «ανα-
ταράξεις», αλλά φαίνεται πως το αίσιο και έγκαιρο
τέλος τους συνέβαλε, ώστε να χτιστεί μια καλή συ-
νεργασία ανάμεσα στον δήμαρχο Νέας Φιλαδέλ-
φειας - Νέας Χαλκηδόνας και τον περιφερειάρχη
Αττικής Γιώργο Πατούλη. Συνέπεια αυτής της κα-
λής συνεννόησης φαίνεται πως είναι και η πρό-
σφατη συνάντηση των δύο πλευρών με στόχο την
προώθηση και άλλων έργων υποδομής για την πό-
λη. Στο τραπέζι έπεσαν μεταξύ άλλων η χρηματο-
δότηση του έργου της κατασκευής του νέου σύγ-
χρονου πολυχώρου - ΚΑΠΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια,
η χρηματοδότηση του έργου δημιουργίας εγκατα-
στάσεων συστημάτων βυθιζόμενων κάδων απορ-
ριμμάτων, η δημιουργία του νέου ασφαλούς κυ-
κλοφοριακού κόμβου στη συμβολή των οδών Σο-
φούλη, Πίνδου και Φιλαδελφείας και η υπογραφή
προγραμματικής σύμβασης για τη χρηματοδότηση
έργων αναβάθμισης ανοιχτών αθλητικών χώρων.
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25 Μιχάλης Τσαμάζ: 
Γιατί ο ΟΤΕ 
επενδύει στις 
e-συναλλαγές

Δ
εκατέσσερα μέτρα-ανάσα για σχεδόν
4.000.000 πολίτες φέρνει το νέο ασφα-
λιστικό που δόθηκε σε διαβούλευση
από τον υπουργό Εργασίας Κωστή Χα-

τζηδάκη. Ειδικότερα:

1Χορηγείται έκτακτο επίδομα 250 ευρώ σε ευά-
λωτες κατηγορίες (από 200 ευρώ πριν). Αφορά

2,3 εκατ. χαμηλοσυνταξιούχους και ανασφάλι-
στους υπερήλικες, δικαιούχους αναπηρικού επι-
δόματος, ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, επι-
δόματος παιδιού και μακροχρόνια ανέργους 12-24
μήνες. Σε αυτούς περιλαμβάνονται όσοι έχουν λά-
βει οριστική ή προσωρινή κύρια σύνταξη ή προκα-
ταβολή κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας
ή θανάτου, όσοι λαμβάνουν προσυνταξιοδοτική πα-
ροχή ή κάποιο αναπηρικό επίδομα, καθώς και όσοι
λαμβάνουν σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους ως ανάπηροι πολέμου, καλλιτέχνες κ.λπ.
Το ατομικό όριο εισοδήματος ορίζεται στα 9.600
ευρώ από 7.200 ευρώ πριν και το οικογενειακό σε
16.800 ευρώ από 14.000 ευρώ πριν, ενώ η αξία της
περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 300.000 ευ-
ρώ έναντι 200.000 ευρώ που ισχύει σήμερα. 

2Αυξάνονται κατά 250 ευρώ οι προνοιακές πα-
ροχές σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ προς τους δι-

καιούχους του αναπηρικού επιδόματος.

3 Οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισο-
δήματος θα λάβουν διπλή δόση.

4 Δίνεται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για το
επίδομα παιδιού, ίση με 105 ή 63 ή 42 ευρώ ανά

τέκνο και 210 ή 126 ή 84 ευρώ από το τρίτο και κάθε
επόμενο.

5 Επεκτείνεται από τους 6 στους 9 μήνες η χορή-
γηση της άδειας μητρότητας.

6Παραγράφονται στα 10 έτη οι μη βεβαιωμένες
οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, εφόσον δεν έχει ειδο-

ποιηθεί ο ασφαλισμένος για την οφειλή.

7Οι δόσεις πάγιας ρύθμισης γίνονται 24 από 12,
με ελάχιστη μηνιαία δόση 50 ευρώ (αφορά του-

λάχιστον 500.000 οφειλέτες).

8Καταργείται η ειδική εισφορά 1% για 600.000
δημοσίους υπαλλήλους τού τέως Ταμείου Προ-

νοίας Δημοσίων Υπαλλήλων.

9Επεκτείνεται η «μάχιμη πενταετία» σε όλους
τους ένστολους. 

10Όσοι δημόσιοι υπάλληλοι είχαν θεμελιώσει
συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως το τέλος του

2012, βγαίνουν στη σύνταξη έως 31/12/2022, αν
έχουν συμπληρώσει το σχετικό όριο ηλικίας. 

11Επιδοτούνται οι ασφαλιστικές εισφορές κατά
50% για όσους μετατρέπουν συμβάσεις μι-

σθωτών μερικής απασχόλησης σε πλήρους.

12Εξετάζεται το αίτημα συνταξιοδότησης στην
παράλληλη ασφάλιση από τον φορέα στον

οποίο έχουν πραγματοποιηθεί οι 1.000 ημέρες ασφά-
λισης, εκ των οποίων οι 300 την τελευταία πενταετία.

13Άνεργοι με περιστασιακή απασχόληση έως
70 ημέρες δεν θα χάνουν το επίδομα.

14Παραγράφονται οφειλές έως 100 ευρώ για
επιδόματα που έλαβαν αντικανονικά δι-

καιούχοι του ΟΠΕΚΑ, ενώ σε περιπτώσεις αμέλει-
ας ορίζεται η επιστροφή των ποσών σε 72 δόσεις.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Τι φέρνει το νέο Ασφαλιστικό 
για χρέη στον ΕΦΚΑ, συντάξεις,
κρατήσεις και επιδόματα
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Ηγέτιδα δύναμη 
με επενδύσεις 
560 εκατ. ευρώ
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Δεκατέσσερα μέτρα-
ανάσα για 4 εκατ. πολίτες 



Μ
ε ένα προωθημένο πενταετές επεν-
δυτικό πρόγραμμα, ύψους 560 εκατ.
ευρώ, ο όμιλος Sunlight φιλοδοξεί
να εξελιχθεί σε ηγέτιδα δύναμη στον

τομέα των μπαταριών και της αποθήκευσης ενέρ-
γειας. Μέσα από τις επενδυτικές πρωτοβουλίες
που έχει ανακοινώσει η διοίκηση, ο όμιλος θα γίνει
πιο ισχυρός, ρίχνοντας το βάρος στην κατασκευή
βιομηχανικών μπαταριών και συστημάτων αποθή-
κευσης ενέργειας στις τεχνολογίες μολύβδου-οξέ-
ος και ιόντων λιθίου, όπου ήδη κατέχει ισχυρό με-
ρίδιο σε όγκο πωλήσεων στη διεθνή αγορά. 

Βασικό άξονα των επενδύσεων που υλοποιεί η
εταιρεία αποτελεί η αύξηση της παραγωγικής της
δυναμικότητας σε καινοτόμες λύσεις αποθήκευσης
ενέργειας για τους κλάδους της βιομηχανικής ηλε-
κτροκίνησης, της ηλεκτροκίνησης οχημάτων ανα-
ψυχής και των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας
από ΑΠΕ.

Το δίκτυο πωλήσεων
Συν τοις άλλοις, η Sunlight προσβλέπει στην

ενδυνάμωση του δικτύου πωλήσεων που διατη-
ρεί σε Ευρώπη και Αμερική, διασφαλίζοντας
πλήρη επάρκεια σε ό,τι αφορά τον εφοδιασμό των
πελατών της αλλά και της ευρύτερης αγοράς. Χα-
ρακτηριστικό της σημασίας που προσδίδει η επι-
χείρηση στην ισχυροποίηση της παραγωγής και
την ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεών της είναι το
γεγονός ότι το κύριο μέρος της επένδυσης θα
διατεθεί σε αυτούς τους δύο τομείς. Ως αποτέλε-
σμα των στρατηγικών της επενδύσεων, έως και το
τέλος του 2023, η Sunlight Group θα έχει παρα-

γωγική δυναμικότητα 9 GWh σε μπαταρίες μολύ-
βδου-οξέος.

Καινοτομίες
Ο όμιλος Sunlight επενδύει στην ανάπτυξη και-

νοτομιών στις μπαταρίες λιθίου και στην αποθή-
κευση ενέργειας, ώστε στο τέλος του 2027 να απο-
τελεί παγκόσμια δύναμη σε αυτούς τους τομείς. 

Η εταιρεία ήδη έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό και
την ανάπτυξη πιλοτικής γραμμής παραγωγής πρω-
τότυπων στοιχείων λιθίου, που θα κατασκευαστεί
στις βιομηχανικές της εγκαταστάσεις στην Ξάνθη.
Πρόκειται για έργο που έχει χαρακτηριστεί ως «Ση-
μαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος»
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. Μελλοντική προοπτική που αναδύεται από τη
συγκεκριμένη κίνηση είναι η παραγωγή των συγκε-
κριμένων στοιχείων σε βιομηχανική κλίμακα για
την κάλυψη των αναγκών της παγκόσμιας αγοράς.

Ειδικότερα, η Sunlight με την υλοποίηση του δια-
φοροποιημένου επιχειρηματικού της σχεδιασμού
προχωρά στην αναβάθμιση των εν Ελλάδι εγκατα-
στάσεών της σε Ξάνθη, Κομοτηνή και Κιλκίς. Επί-
σης, είναι προγραμματισμένη η ενίσχυση των πα-
ραγωγικών της μονάδων συναρμολόγησης μπατα-
ριών στη Βερόνα της Ιταλίας και στη Βόρεια Καρο-

λίνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε όλες τις παραγω-
γικές εγκαταστάσεις της Sunlight Group, σε Ελλά-
δα και εξωτερικό, οι σύγχρονες υποδομές επεκτεί-
νονται και αναβαθμίζονται με την προσθήκη εξο-
πλισμού και αυτοματοποιημένων γραμμών παρα-
γωγής. 

Η διοίκηση δίνει ιδιαίτερη σημασία στην κάλυψη
των αναγκών της εταιρείας εκ των έσω, επικεντρώ-
νοντας στην προμήθεια πρώτων υλών και στην πλή-
ρη καθετοποίηση της παραγωγής. Μάλιστα, όπως
ανακοίνωσε η Sunlight, ο στόχος αυτός έχει επι-
τευχθεί στα προϊόντα μολύβδου-οξέος, καθώς πά-
νω από το 50% της σχετικής παραγωγής καλύπτεται
από τη μονάδα ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου
της Sunlight στην Κομοτηνή. Επιπλέον, η εταιρεία
εφαρμόζει ήδη τη στρατηγική της για την καθετο-
ποίηση και της παραγωγής προϊόντων λιθίου. 

Επένδυση σε στελέχη
Η συνεχής μεγέθυνση της Sunlight στηρίζεται

στην αξιοποίηση του κατάλληλου ανθρώπινου δυ-
ναμικού και στην προσέλκυση στελεχών υψηλού
επιπέδου.

Η διοίκηση έχει προαναγγείλει σειρά κινήσεων,
προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω το έμψυχο
δυναμικό της, ενώ έχει ήδη δημιουργήσει εξειδι-
κευμένη ομάδα έρευνας και ανάπτυξης που αποτε-
λείται από τουλάχιστον 120 επιστήμονες και μηχα-
νικούς εγνωσμένης αξίας. Αποτέλεσμα, δε, της συ-
νεχιζόμενης ανάπτυξης της εταιρείας είναι η δημι-
ουργία νέων θέσεων εργασίας που υπολογίζονται
σε 2.000 στις εγκαταστάσεις που λειτουργεί στη
Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στις πόλεις της Ξάν-
θης, της Κομοτηνής και του Κιλκίς.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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Στο επίκεντρο βιομηχανικές
μπαταρίες και αποθήκευση ενέργειας 

Sunlight:
Ηγέτιδα δύναμη 
με επενδύσεις 
560 εκατ. ευρώ



Σ
την αγορά ηλεκτρονικών συ-
ναλλαγών μπαίνει δυναμικά
ο ΟΤΕ, λανσάροντας τη mo-
bile εφαρμογή payzy by Cos-

mote, με προοπτική επέκτασης στη
συνέχεια και εκτός Ελλάδας. Και πα-
ρόλο που το payzy by COSMOTE είναι
προϊόν της COSMOTE Payments, θυ-
γατρικής του ομίλου ΟΤΕ, απευθύνε-
ται στο σύνολο των χρηστών κινητής
καθώς λειτουργεί χωρίς περιορι-
σμούς για τους συνδρομητές, φορτί-
ζεται χωρίς την πληρωμή προμήθειας,
ενώ προβλέπει και ανταμοιβή του
χρήστη σε χρήμα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά κατά την
παρουσίαση της εφαρμογής ο πρό-
εδρος και διευθύνων σύμβουλος του
ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ, πρόκειται για τη
γέννηση ενός νέου «παιδιού», ένα με-
γάλο βήμα για τον όμιλο, που είναι πι-
θανό σε δέκα χρόνια να του αποφέρει
τον ίδιο τζίρο με αυτόν από τις τηλεπι-
κοινωνιακές υπηρεσίες.  

Με το payzy by COSMOTE ο χρή-
στης θα καλύπτει καθημερινές αγορές
και λογαριασμούς, κάνοντας παράλ-
ληλα συναλλαγές μέσα από το κινητό
του. Μέσω εφαρμογής στο κινητό (iOS
& Android), ο χρήστης μπορεί να απο-

κτήσει έναν ελληνικό IBAN λογαρια-
σμό, να εκδώσει χρεωστική VISA κάρ-
τα (ψηφιακή ή/και φυσική) και να κά-
νει όλες τις αγορές του σε φυσικά και
ηλεκτρονικά καταστήματα. Χωρίς κό-
πο και με ασφάλεια. Επίσης, με το
payzy μπορεί να πληρώσει λογαρια-
σμούς στη στιγμή.

Εκτός από αυτά τα βασικά χαρα-
κτηριστικά, το payzy by COSMOTE
περιλαμβάνει και καινοτόμες λει-
τουργικότητες που δεν έχουν καμία
χρέωση, όπως η δυνατότητα του
χρήστη να ανταλλάσσει χρήματα με
τους φίλους του μέσω chat, άμεσα,
μέσω του Chat & Pay.

Μπορεί ακόμα να μοιράζεται κοινά
έξοδα με τους δικούς του ανθρώπους
μέσω του Split it. Για παράδειγμα, ο
χρήστης μπορεί να μοιράζεται τα έξο-
δα με τους φίλους του ή την οικογέ-
νειά του στο φαγητό, στο σινεμά, σε
ένα ταξίδι. Και όλα αυτά μέσα από το
κινητό, σε μία μόνο εφαρμογή.

Ανταμοιβή με ευρώ
Το payzy «ανταμείβει» με χρήματα

τον χρήστη, τα οποία μπορεί να χρησι-
μοποιήσει όποτε θέλει και όπου θέλει.

Η διαδικασία εγγραφής είναι πολύ
εύκολη, διαρκεί λίγα λεπτά και ο εν-
διαφερόμενος θα χρειαστεί το smart-
phone του, το email και τον αριθμό του
κινητού του. Κατά τη διάρκεια της εγ-
γραφής χρειάζεται να έχει την ταυτό-
τητα ή το διαβατήριό του, ενώ η διαδι-
κασία μπορεί να απαιτήσει και μια βιν-

τεοκλήση με εξουσιοδοτημένο υπάλ-
ληλο της COSMOTE Payments.

Σημειώνεται πως οι συνδρομητές
κινητής COSMOTE, με κάθε νέα εγ-
γραφή στο payzy by COSMOTE, κερδί-
ζουν απεριόριστα data για έναν μήνα.

«Στον όμιλο ΟΤΕ προσαρμοζόμα-
στε συνεχώς στα νέα δεδομένα της
ψηφιακής εποχής. Σημαντικό κομ-
μάτι της στρατηγικής μας είναι να
μπαίνουμε σε νέες αγορές και, με τη
δύναμη της τεχνολογίας, να δίνουμε
ολοκληρωμένες λύσεις στους πελά-
τες μας. Όραμά μας είναι να μετατρέ-
ψουμε τον όμιλο ΟΤΕ σε έναν digital
services provider που δεν θα παρέ-
χει μόνο τηλεπικοινωνίες και κορυ-
φαία συνδεσιμότητα στον πελάτη, αλ-
λά σύγχρονες λύσεις τεχνολογίας. Σε
αυτό το πλαίσιο κάνουμε το επόμενο
μεγάλο βήμα, και με το payzy by
COSMOTE μπαίνουμε δυναμικά στην
αγορά των ηλεκτρονικών συναλλα-
γών και στις υπηρεσίες πληρωμών
μέσω κινητού», δήλωσε ο πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος του ομί-
λου ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ.
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amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Το μεγάλο βήμα 
του ομίλου με τη mobile
εφαρμογή payzy 
by Cosmote και 
η είσοδος σε νέες αγορές

Η Cosmote
Payments 
Το payzy αποτελεί εφαρμογή
της COSMOTE Payments, η
οποία ιδρύθηκε το 2018 και είναι
100% θυγατρική του ΟΤΕ. Πρό-
κειται για μία από τις εταιρείες
του ομίλου που εντάσσονται στο
γενικότερο στρατηγικό πλάνο
για επέκταση σε νέες αγορές
όπως οι online παραγγελίες-
διανομές (BOX), οι ασφάλειες
Cosmote Insurance κ.λπ. 
Η Cosmote Payments τον Ιούλιο
του 2020 πήρε άδεια από την
Τράπεζα της Ελλάδος ως «Ίδρυ-
μα Ηλεκτρονικού Χρήματος».
Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κά-
νει περίπου ό,τι και μια τράπεζα,
με εξαίρεση την πίστωση, άρα
και τα δάνεια.
Τον Ιούνιο του 2021 ξεκίνησαν οι
πρώτες εμπορικές δραστηριό-
τητες της εταιρείας σε επίπεδο
Β2Β, όπως η εκκαθάριση ηλε-
κτρονικών πληρωμών με κάρτες
(το λεγόμενο acquiring servic-
es). Αρχικά καλύπτονταν οι
ανάγκες των ψηφιακών κανα-
λιών του ομίλου ΟΤΕ (όπως
COSMOTE App, BOX, WHAT’S
UP App, germanos.gr, cos-
mote.gr) και μετά προστέθηκαν
τα φυσικά κανάλια πωλήσεων
(τα καταστήματα, δηλαδή, του
ομίλου), με την εγκατάσταση
φυσικών τερματικών (POS). Αρ-
χικά, δηλαδή, η εταιρεία λει-
τουργούσε μόνο για τις ανάγκες
του ομίλου ΟΤΕ.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΜΑΖ: 

Γιατί ο ΟΤΕ επενδύει 
στις e-συναλλαγές 



Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ,
εταιρείας-μέλους του Υπερταμείου, ολοκληρώθηκε η διαδικασία βελτιωμένων
οικονομικών προσφορών για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής 67% στο
μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ ΑΕ). Μετά
την αποσφράγιση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αποφάσισε την κατακύ-
ρωση της απόκτησης του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΗΓ ΑΕ στην Κοι-
νοπραξία Grimaldi Euromed SpA - Mινωικές Γραμμές ΑΝΕ & Επενδυτική Κατα-
σκευαστική Εμπορική και Βιομηχανική ΑΕ έναντι συνολικού τιμήματος 84.170.000 ευρώ. Ο φάκελος του διαγω-
νισμού θα υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, τα δε κείμενα της συναλλαγής θα υπο-
γραφούν μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
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ιστακτικές κινήσεις και
επιφυλακτικότητα θα
συνεχίσουν να χαρακτη-
ρίζουν τις συνεδριάσεις

στο ελληνικό χρηματιστήριο και θα
χρειαστούν θετικές ειδήσεις, ση-
μαντική αύξηση της συναλλακτικής
δραστηριότητας και «ξύπνημα» των
χαμηλότερων για την εκδήλωση
ουσιαστικής ανοδικής αντίδρασης.
Τεχνικά, παραμένει ζητούμενο η
διαφυγή υψηλότερα των 847 μονά-
δων για τον Γενικό Δείκτη και τη

διάσπαση της ζώνης 836-873 (συγ-
κλίνουν οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών)
για να υπάρξει κίνηση προς 895,
900, 906-908 και 944 μονάδες.
Στον αντίποδα, η παραμονή κάτω

από το επίπεδο των 836 (εκθετικός
ΚΜΟ 30 μηνών) και 822 (εκθετικός
ΚΜΟ 200 εβδομάδων) θα έχει ως
αποτέλεσμα δοκιμασία της ζώνης
στήριξης στις 795-779 μονάδες. Για
τη μερική αποκατάσταση της τεχνι-
κής εικόνας του δείκτη υψηλής κε-
φαλαιοποίησης χρειάζονται επιβε-
βαιωμένο κλείσιμο υψηλότερα των
2.040 και 2.050 (εκθετικός ΚΜΟ
200 εβδομάδων) και κίνηση προς
τις 2.068-2.107 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ
200 ημερών).

Intrum REO: Ενδιαφέρον για
κατοικίες, logistics, ξενοδοχεία

Ανοδικά αναμένεται να κινηθεί το ενδια-
φέρον για το ελληνικό real estate το επό-
μενο διάστημα, σύμφωνα με τον Κωνσταν-
τίνο Γεωργιάκο, General Manager της In-
trum Hellas REO Solutions, στο διεθνές
συνέδριο Global NPL της Smith Novak.
Αυξανόμενο ενδιαφέρον για οικιστικά ακί-
νητα -διαμερίσματα, μονοκατοικίες, εξοχι-
κές κατοικίες- όπως και για logistics και
ξενοδοχεία αναμένεται το επόμενο διάστη-
μα, εκτίμησε ο κ. Γεωργιάκος στο διεθνές
συνέδριο Global NPL της Smith Novak που
πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, με τη
συμμετοχή παραγόντων της αγοράς ακινή-
των από όλο τον κόσμο.

Space Hellas: Ολοκλήρωσε
έργο της Helleniq Energy
Η Space Hellas ολοκλήρωσε με επιτυχία
την αναβάθμιση
του εξοπλισμού
υποδομών των
Data Centers της
Helleniq Energy
στις Βιομηχανι-
κές Εγκαταστά-
σεις Ασπροπύργου και στα Κεντρικά
Γραφεία Αμαρουσίου. Στόχος του έργου
ήταν να υποστηριχτεί ο ψηφιακός μετα-
σχηματισμός της Helleniq Energy, εξα-
σφαλίζοντας αποδοτική λειτουργία και
επιχειρησιακή συνέχεια τόσο με τη με-
τάβαση υποδομών της εταιρείας στο
Cloud όσο και με την αναβάθμιση των
δύο Data Centers. Η Helleniq Energy
μετεξελίσσεται ψηφιακά και βελτιώνει
την ανταγωνιστικότητά της, δημιουρ-
γώντας νέες προοπτικές για να οδηγηθεί
σε καινοτόμες και πιο παραγωγικές δια-
δικασίες για τα επόμενα χρόνια.

Ενισχύεται το προσωπικό
της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της
ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, το διοικητικό προσω-
πικό του ομίλου ενισχύεται με δύο νέα κα-
ταξιωμένα στελέχη της αγοράς. Ο Γιώργος
Κατωπόδης, με εμπειρία 23 ετών στη Δια-
χείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, 11 εκ των
οποίων στη METRO AEBE και στην ΟΠΤΙ-
ΜΑ της οικογένειας Παντελιάδη και δύο
ως Group HR Director του ομίλου ΙΑΣΩ,
έρχεται να ενταχθεί στην ομάδα της ΑΝΕ-
ΔΗΚ Κρητικός ως διευθυντής Ανθρώπι-
νου Δυναμικού. Ο Γιώργος Γιαννιός, με 30
χρόνια εμπειρίας στην ΑΒ, εντάσσεται στη
Γενική Διεύθυνση Δικτύου και αναλαμβά-
νει τη θέση νέου διευθυντή Πωλήσεων.

Η δημιουργία μιας νέας κουλτού-
ρας στην τραπεζική εξυπηρέτηση,
που θα συνδυάζει ευελιξία και φιλι-
κή αντιμετώπιση προς τον πελάτη
με εξειδικευμένες γνώσεις και
αναβαθμισμένες συμβουλευτικές
υπηρεσίες, είναι ο πρώτος στόχος
της διοίκησης της Παγκρήτιας Τρά-
πεζας μετά τη συγχώνευση με την
Τράπεζα Χανίων και την απορρόφη-
ση των εργασιών της HSBC στην Ελ-
λάδα. Η πελατοκεντρική αυτή κουλ-
τούρα αναμένεται να ενισχυθεί
ακόμη περισσότερο μέσα από τον
συνδυασμό της εμπειρίας των στε-
λεχών των δύο τραπεζών της Κρή-
της με την τεχνογνωσία του στελε-
χιακού δυναμικού της HSBC.

Το συγκριτικό αυτό πλεονέκτημα
θα δώσει στην Παγκρήτια τη δυνα-
τότητα να διεκδικήσει με αξιώσεις
τον ρόλο μιας μεσαίου μεγέθους
τράπεζας που θα καλύψει το κενό
που υπάρχει σήμερα ανάμεσα στις
τέσσερις συστημικές και τις μικρές
τράπεζες της χώρας.

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου,
που ολοκληρώνεται την Τρίτη 11

Οκτωβρίου, αποτελεί έναν σημαντι-
κό σταθμό στην αναδιοργάνωση και
τον μετασχηματισμό της Τράπεζας
που έχει ξεκινήσει τον τελευταίο
ενάμιση χρόνο και ήδη υλοποιείται
από την έμπειρη διοικητική της
ομάδα υπό τον Δημήτρη Δημόπουλο
και τον Αντώνη Βαρθολομαίο.

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα αξιο-
ποιηθούν για τον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό της τράπεζας μέσω ση-
μαντικών επενδύσεων σε νέες τε-
χνολογίες και υποδομές. Θα επι-
τρέψουν επίσης τον εξορθολογισμό
του δικτύου της με παράλληλη επέ-

κταση της φυσικής παρουσίας της
πανελλαδικά, αξιοποιώντας το νέο
γεωγραφικό αποτύπωμα που προ-
κύπτει από τη συνένωση των δι-
κτύων των τριών τραπεζών.

Βασικό άξονα του αναπτυξιακού
σχεδιασμού αποτελεί παράλληλα η
χρηματοδότηση των μικρών και με-
σαίων ελληνικών επιχειρήσεων και
των ελεύθερων επαγγελματιών που
δραστηριοποιούνται σε τμήματα της
αγοράς με ιδιαίτερη δυναμική όπως
ο τουρισμός, η ενέργεια και ο μετα-
σχηματισμός της πρωτογενούς πα-
ραγωγής.

Η διοίκηση εκτιμά ότι οι στρατη-
γικές αυτές κινήσεις θα ολοκληρω-
θούν μεσοπρόθεσμα και θα μετα-
σχηματίσουν την Παγκρήτια σε μια
σύγχρονη, πελατοκεντρική, ευέλι-
κτη και απόλυτα ανταγωνιστική
τράπεζα. Για τον σχεδιασμό αυτόν
έχει ήδη ενημερωθεί η Τράπεζα της
Ελλάδος μέσω του αναλυτικού
5ετούς επιχειρηματικού και κεφα-
λαιακού πλάνου που υποβλήθηκε
πρόσφατα και εντός της συμφωνη-
μένης προθεσμίας. 

Αναζητά στηρίγματα το χρηματιστήριο

Τα επόμενα βήματα της Παγκρήτιας Τράπεζας

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Στον όμιλο Grimaldi το λιμάνι της Ηγουμενίτσας
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EY Ελλάδος ανακοίνωσε την έναρξη του
διαγωνισμού Young Tax Professional of
the Year 2023, του ελληνικού σκέλους
του παγκόσμιου διαγωνισμού της ΕΥ για

φοιτητές που έχουν ενδιαφέρον για τη φορολογία
και θέλουν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να
ελέγξουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους, να
δικτυωθούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες και σκέ-
ψεις με συναδέλφους τους που μοιράζονται το ίδιο
ενδιαφέρον. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμε-
τάσχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές
με αντικείμενο σπουδών τη Λογιστική, τα Νομικά,
τα Χρηματοοικονομικά, τα Οικονομικά και τη Διοί-
κηση Επιχειρήσεων, χωρίς ή με σχετική πρακτική
εμπειρία έως έξι μήνες. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να
έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας,
στον γραπτό και προφορικό λόγο, άνεση στη χρήση
του Microsoft Excel & PowerPoint και ενδιαφέρον
για τη φορολογία.

Διάκριση για την Υδρόγειος
Ασφαλιστική

tbi bank: Ταχύτερες 
πληρωμές στους εμπόρους
Ρευστότητα και μεγαλύτερη ευελιξία εξα-
σφαλίζει η βελτιωμένη, αυτοματοποιημένη
διαδικασία πληρωμών σε εμπόρους που
έχουν ενσωματώσει τις λύσεις χρηματοδότη-
σης αγορών της tbi bank (BNPL - Αγόρασε
Τώρα Πλήρωσε Αργότερα). Όπως αναφέρει
σε σχετική ανακοίνωση η τράπεζα, καταβάλ-
λει πλέον τις πληρωμές από φυσικές και ηλε-
κτρονικές πωλήσεις στους εμπόρους-συ-
νεργάτες της εντός 30 λεπτών, βελτιώνοντας
έτσι την υπηρεσία της, που μέχρι πρότινος
πραγματοποιούνταν τρεις φορές την ημέρα.
Έτσι, ενώ στην υπόλοιπη αγορά οι πληρωμές
στους εμπόρους ολοκληρώνονται σε μία ερ-
γάσιμη ημέρα, η tbi ενισχύεται και εδραιώνε-
ται ως αξιόπιστος και έμπιστος συνεργάτης. 

Intrakat: Γενικός διευθυντής
Επικοινωνίας ο Γ. Τσαπρούνης 

Καθήκοντα γενικού διευθυντή Επικοινω-
νίας στον όμιλο Intrakat ανέλαβε από την 1η
Οκτωβρίου ο Γιώργος Τσαπρούνης, προερ-
χόμενος από τον κλάδο των τηλεπικοινω-
νιών και συνδρομητικής τηλεόρασης και την
εταιρεία Nova-Wind, όπως αναφέρει η εται-
ρεία σε σχετική ανακοίνωση. Από τον νέο
του ρόλο ως γενικού διευθυντού Επικοινω-
νίας του ομίλου Intrakat, ο Γιώργος Τσαπρο-
ύνης θα έχει τη συνολική εποπτεία του τομέα
επικοινωνίας όλων των εταιρειών που ανή-
κουν στον όμιλο. Σημειώνεται επίσης ότι η κ.
Ιωάννα Παπαβασιλείου παραμένει υπεύθυ-
νη Εταιρικής Επικοινωνίας της Intrakat.

Αλλαγή ηγεσίας 
στη δικηγορική εταιρεία
Ποταμίτης-Βεκρής 
Ο Γιώργος Μπερσής αναλαμβάνει τη θέση
του διευθύνοντος εταίρου της Potami-
tisvekris, κατόπιν εκλογής του από τη συνέ-
λευση των εταίρων. Ο κ. Μπερσής, 52 ετών,
ιδρυτικό στέλεχος της εταιρείας, είναι κα-
ταξιωμένος και αναγνωρισμένος νομικός
που ειδικεύεται στους τομείς του τραπεζι-
κού δικαίου, του δικαίου κεφαλαιαγοράς
και του δικαίου ακινήτων, αντικείμενα στα
οποία ηγείται με επιτυχία στην Potami-
tisvekris για περισσότερο από δέκα χρόνια.
Ο Στάθης Ποταμίτης, διευθύνων εταίρος της
Potamitisvekris από την ίδρυσή της, ανα-
λαμβάνει πλέον τη θέση του Senior Partner.
Μέσα από τον νέο αυτό ρόλο του, θα συνεχί-
σει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην
εταιρεία και στους πελάτες της.

Πρόεδρος της HOTREC
εξελέγη ο Αλ. Βασιλικός 
Πρόεδρος της HOTREC, της Πανευρωπαϊκής
Συνομοσπονδίας Ξενοδοχίας και Εστίασης,
εξελέγη ομόφωνα ο πρόεδρος του Ξενοδο-
χειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος Αλέξαν-
δρος Βασιλικός, στις αρχαιρεσίες που ολο-
κληρώθηκαν πρόσφατα στη Στοκχόλμη. Η
HOTREC είναι η φωνή της ευρωπαϊκής φιλο-
ξενίας με μέλη 47 εθνικές οργανώσεις από
36 ευρωπαϊκά κράτη. 

Διαγωνισμός 
στα φορολογικά για
φοιτητές από την ΕΥ

Συνεργασία Εθνικής Ασφαλιστικής
με κλινική «Άγιος Λουκάς»

Η Εθνική Ασφαλιστική προχώρησε σε νέα συμ-
φωνία συνεργασίας με την κλινική «Άγιος Λου-
κάς». Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνω-
ση, η κλινική αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα
ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας και
λειτουργεί από το 1975 στο Πανόραμα Θεσσαλο-
νίκης. Για τους ασφαλισμένους της Εθνικής
Ασφαλιστικής με ατομικό ή ομαδικό ασφαλιστή-
ριο συμβόλαιο, που επιλέξουν την κλινική «Άγιος
Λουκάς», η εταιρεία αναλαμβάνει την απευθείας
κάλυψη του κόστους νοσηλείας τους καθώς και
τις αμοιβές των θεραπόντων ιατρών τους.

«Ακόμη μία σημαντική διάκριση πέτυχε η
Υδρόγειος Ασφαλιστική για τη mobile εφαρ-
μογή Ydrogios Agent App, που απευθύνεται
στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές της»,
όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Με
το Bronze Award στην κατηγορία mobile των
Impact BITE Awards 2022, το Ydrogios Agent
App κατακτά κορυφαία θέση ανάμεσα στις κα-
λύτερες εφαρμογές και καινοτόμες τεχνολο-
γικές υλοποιήσεις στην Ελλάδα. Πρόκειται για
διάκριση με μεγάλη αξία για την Υδρόγειο
Ασφαλιστική, σε έναν θεσμό που αναδεικνύει
τα κορυφαία έργα πληροφορικής και ψηφια-
κού μετασχηματισμού σε όλο το εύρος του
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου



Ο
ι εξελίξεις στο μέτωπο της

Ουκρανίας και ο ενεργει-

ακός «πόλεμος» έχουν επι-

σκιάσει, λόγω της αμεσότη-

τας των επιπτώσεών τους, την κλιματι-

κή αλλαγή, που δεν πάει πίσω σε κατα-

στροφές, δείχνοντας το βίαιο πρόσω-

πό της ολοένα και πιο συχνά. Επιστημο-

νικά μοντέλα προβλέπουν ότι οι πυρκα-

γιές (ακόμα και) στα βόρεια δάση και

στην Αρκτική τούνδρα θα αυξηθούν μέ-

χρι και τέσσερις φορές έως το 2100.

Περιοχές της Σιβηρίας έχουν ήδη θερ-

μοκρασίες 30 βαθμών Κελσίου, που

κρατάει για μήνες κάθε φορά που συμ-

βαίνει.

Ο κόσμος μας οδεύει προς τους συν

3 βαθμούς Κελσίου, έχει πει ο γενικός

γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέ-

ρες, ενώ για την αντιμετώπιση της κλι-

ματικής αλλαγής πρέπει η άνοδος της

θερμοκρασίας στον πλανήτη να περιο-

ριστεί στον συν 1,5 βαθμό Κελσίου, σε

σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα –

ένας φιλόδοξος στόχος της Συμφω-

νίας του Παρισιού για το Κλίμα.

Πριν από λίγες μέρες, ο Τομά Λο-

βό, ερευνητής στο εργαστήριο κλιμα-

τικών και περιβαλλοντικών επιστη-

μών της Γαλλίας, υπολόγισε ότι η πο-

σότητα του μεθανίου (αιτία αύξησης

του θερμοκηπίου μετά το CO2), που

απελευθερώθηκε από τις εκρήξεις

στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2,

ισοδυναμεί με τις εκπομπές περίπου

1 εκατομμυρίου αυτοκινήτων μέσα

σε έναν χρόνο!

Η νέα τροπή στον πόλεμο της Ουκρα-

νίας, με την προσάρτηση από τη Ρωσία

των περιοχών Ντόνετσκ, Λουχάνσκ,

Χερσώνα και Ζαπορίζια, αυξάνει ακόμα

περισσότερο τη ζήτηση και τη χρήση

φυσικού αερίου και την καύση άνθρα-

κα, φέρνοντας την ανθρωπότητα ακό-

μα πιο πίσω, σε ένα ζήτημα που αφορά

τη μοίρα του πλανήτη. 

Περιβαλλοντικοί μετανάστες 
Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευ-

σης του ΟΗΕ εκτιμά ότι θα έχουμε «έως

και 1 δισεκατομμύριο περιβαλλοντικούς

μετανάστες τα επόμενα 30 χρόνια. Ο

αριθμός των μεταναστών έχει διπλασια-

στεί παγκοσμίως την τελευταία δεκαε-

τία». Σύμφωνα με άλλες εκτιμήσεις,

μπορεί να είναι 1,2 δισεκατομμύρια έως

το 2050 και 1,4 δισεκατομμύρια έως το

2060. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι περισ-

σότεροι από 13 εκατομμύρια κάτοικοι

του Μπαγκλαντές ή περίπου το 10% του

πληθυσμού αναμένεται να έχουν εγκατα-

λείψει τη χώρα τους έως το 2050. 

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης του ΟΗΕ 
εκτιμά ότι θα έχουμε «έως και 1 δισεκατομμύριο 
περιβαλλοντικούς μετανάστες τα επόμενα 30 χρόνια»
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Ο πόλεμος επισκιάζει 
την κλιματική κρίση

«Με κάθε βαθμό
αύξησης της
θερμοκρασίας, περίπου
1 δισεκατομμύριο
άνθρωποι θα ωθούνται
έξω από τη ζώνη στην
οποία ζούσαν επί
χιλιάδες χρόνια»



Σήμερα, «τα 50 εκατομμύρια άτομα

που έχουν εκτοπιστεί λόγω του κλίμα-

τος είναι ήδη περισσότερα από αυτά

που φεύγουν από πολιτικές διώξεις»! 

Οι κλιματικοί κίνδυνοι είναι φυσικές

συνέπειες «που κάνουν κύκλους. Πάν-

τα είχαμε τυφώνες, ξηρασίες και πυρ-

καγιές σε δάση και πλημμύρες», αλλά

«πλέον γινόμαστε μάρτυρες μιας κλίμα-

κας καταστροφών που είναι νέα και

τρομακτική».

Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του

ΟΗΕ εκτιμά ότι «η προσαρμογή στην

κλιματική αλλαγή και η αντιμετώπιση

των ζημιών θα κοστίσουν στις αναπτυσ-

σόμενες χώρες 140 με 300 δισ. δολά-

ρια ετησίως μέχρι το 2030».  Έχουμε

φτάσει να βλέπουμε διπλάσιες μέρες

που οι θερμοκρασίες ξεπερνούν το θα-

νατηφόρο επίπεδο για τον άνθρωπο,

δηλαδή τους 50 βαθμούς Κελσίου, επι-

σημαίνει η επιστημονική κοινότητα: Με

κάθε βαθμό αύξησης της θερμοκρα-

σίας, περίπου «ένα δισεκατομμύριο άν-

θρωποι θα ωθούνται έξω από τη ζώνη

στην οποία οι άνθρωποι ζουν εδώ και

χιλιάδες χρόνια». 

Φυσικές καταστροφές
Ο αριθμός των καταστροφών, ως συ-

νέπεια της κλιματικής αλλαγής, «έχει

τριπλασιαστεί τα τελευταία 30 χρόνια.

Σε επίπεδο δεκαετίας μεταξύ του 2006

και το 2016, ο ρυθμός της παγκόσμιας

ανόδου της στάθμης της θάλασσας

ήταν 2,5 φορές ταχύτερος από ό,τι

ήταν σχεδόν όλο τον 20ό αιώνα». 

Στοιχεία της Έκθεσης του ΟΗΕ για

την Παγκόσμια Ανάπτυξη των Υδάτων

2020 (UN WWWDR) δείχνουν ότι «περί-

που το 74% όλων των φυσικών κατα-

στροφών μεταξύ 2001 και 2018 είχε

σχέση με το νερό και ότι, τα τελευταία

20 χρόνια, ο συνολικός αριθμός θανά-

των που προκλήθηκαν μόνο από πλημ-

μύρες και ξηρασίες ξεπέρασε τους

166.000 – οι πλημμύρες και οι ξηρα-

σίες επηρέασαν περισσότερα από 3 δι-

σεκατομμύρια ανθρώπους και προκά-

λεσαν συνολικά οικονομικές ζημιές

που ανήλθαν στα 700 δισεκατομμύρια

δολάρια».

Η κλιματική κρίση «έχει ήδη ξεριζώ-

σει εκατομμύρια ανθρώπους στις ΗΠΑ:

Το 2018, 1,2 εκατομμύρια εκτοπίστη-

καν από ακραίες συνθήκες, πυρκαγιές,

καταιγίδες και πλημμύρες (Climate

Central). Εκτιμάται ότι, έως το 2050,

μισό εκατομμύριο κατοικίες στις ΗΠΑ

θα βρίσκονται σε γη που θα πλημμυρί-

ζει τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο».

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο μετεω-

ρολογικό οργανισμό (WMO 2021 -

World Meteorological Organization)

«ο αριθμός των καταστροφών που

σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες

–πλημμύρες, ξηρασίες, καταιγίδες

και ακραίες θερμοκρασίες– αυξήθη-

κε κατά πέντε φορές τα τελευταία 50

χρόνια, στοιχίζοντας, κατά μέσο όρο,

τις ζωές 115 ανθρώπων και οικονομι-

κές απώλειες της τάξης των 202 εκα-

τομμυρίων δολαρίων κάθε μέρα. Πε-

ρισσότεροι από 2 δισεκατομμύρια άν-

θρωποι ζουν σε χώρες «υπό πίεση νε-

ρού» και 3,6 δισεκατομμύρια αντιμε-

τωπίζουν ανεπαρκή πρόσβαση σε νε-

ρό τουλάχιστον έναν μήνα τον χρόνο.

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το νε-

ρό έχουν αυξηθεί σε συχνότητα τα τε-

λευταία 20 χρόνια. Από το 2000, οι

καταστροφές που σχετίζονται με τις

πλημμύρες αυξήθηκαν κατά 134%,

και ο αριθμός και η διάρκεια των ξη-

ρασιών αυξήθηκαν επίσης κατά

29%». 

Κοινωνικές αντιθέσεις
Διεθνείς μελέτες αναφέρουν ότι «ο

παγκόσμιος πληθυσμός θα συνεχίσει

να αυξάνεται τις επόμενες δεκαετίες:

Ίσως να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια

τη δεκαετία του 2060. Το μεγαλύτερο

μέρος αυτής της αύξησης θα σημει-

ωθεί στις τροπικές περιοχές που έχουν

πληγεί περισσότερο από την κλιματική

αλλαγή. Αυτό θα έχει ως συνέπεια την

τάση φυγής των ανθρώπων προς βό-

ρειες περιοχές. 

Με την ευκαιρία αυτής της διαπίστω-

σης, επισημαίνουμε ότι «αντίθετο πρό-

βλημα αντιμετωπίζει ο Βορράς που

πλήττεται από δημογραφική κρίση:

Ένας μεγάλος σε αριθμό γερασμένος

πληθυσμός υποστηρίζεται από ένα πο-

λύ μικρό εργατικό δυναμικό. 

Η Βόρεια Αμερική και η Ευρώπη

έχουν 300 εκατομμύρια άτομα πάνω

από την παραδοσιακή ηλικία συνταξιο-

δότησης (65+) και, μέχρι το 2050, η

αναλογία οικονομικής εξάρτησης γήρα-

τος εκεί προβλέπεται να είναι 43 ηλι-

κιωμένοι ανά 100 εργαζομένους ηλι-

κίας 20-64 ετών».

H κρίση πλανητικής κλίμακας απαι-

τεί, λένε οι πιο αισιόδοξοι, ένα παγκό-

σμιο σύμφωνο για το κλίμα και τη μετα-

νάστευση. Να δούμε ποιος θα κάνει το

πρώτο βήμα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL EΝΕΡΓΕΙΑ31

Πρωταγωνιστές ρύπανσης στην ΕΕ
H Ισπανία ευθύνεται για το 8% των συνολικών εκπομπών του θερμο-
κηπίου στην Ευρώπη και είναι τέταρτη στη σειρά μετά την τριάδα
που προηγείται: Γερμανία (28%), Πολωνία (12%) και Ιταλία (10%),
μας πληροφορεί το Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας. Δέκα εταιρείες
(Repsol, Endesa, EDP, Arcelormittal, Naturgy, Cepsa, FCC, CE-
MEX, Iberdrola και Lafargeholcim), με δραστηριότητες στη χώρα,
συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μερίδιο εκπομπών. Όλες μαζί ευθύ-
νονται για το 18,7% των συνολικών εκπομπών στην Ισπανία. Η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο συνολικά τη μείωση των εκ-
πομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% από τα
επίπεδα του 1990 έως το 2030, με απώτερο στόχο τις καθαρές μη-
δενικές εκπομπές έως το 2050.
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Διαγωνισμός από το Τμήμα Περιβάλλοντος Κύπρου για το έργο LIFE IP Physis
Διαγωνισμό για την παροχή

υπηρεσιών από διαφημιστικά
γραφεία για τη διοργάνωση ενη-
μερωτικών εκστρατειών στο πλαί-
σιο του έργου LIFE IP Physis
(LIFE18 IPE/CY/000006) πραγμα-
τοποιεί το Τμήμα Περιβάλλοντος
στην Κύπρο. Ο γενικός στόχος του
έργου είναι η εκτέλεση τριών εκ-
στρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, οι οποί-
ες να απευθύνονται στο ευρύ κοινό της Κύπρου (ενήλι-
κες 18 χρόνων και άνω) και να ακολουθούν την Επικοι-
νωνιακή Στρατηγική του έργου LIFE IP Physis.

Μέσω αυτών των εκστρατειών η αναθέτουσα Αρχή θέλει

να επιτύχει τα ακόλουθα:
� Να δημιουργηθεί επίγνωση στο
κοινό για τους σκοπούς και τις δρά-
σεις του έργου LIFE IP Physis.
�Να αναγνωρίζει το κοινό το όνομα
«Πανδώτειρα» και να το συνδέει με
το εν λόγω έργο.
�Να γνωρίζει το κοινό τη σημαντι-
κότητα του Δικτύου Natura2000.

�Να καλλιεργηθεί θετική εικόνα στο κοινό για το Δίκτυο
Natura2000.
� Να ενημερώνεται το κοινό για εκδηλώσεις του έργου
που το αφορούν και να ενθαρρύνεται η συμμετοχή του.

Η εκτιμώμενη αξία είναι 458.000 ευρώ και προσφορές

μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 21 Νοεμβρίου.
Το Τμήμα Περιβάλλοντος δημιουργήθηκε το 2010 και

υπάγεται στο υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος της Κύπρου. Είναι η περιβαλλοντική αρ-
χή του κράτους και αποτελεί μετεξέλιξη της Υπηρεσίας Πε-
ριβάλλοντος, η οποία δημιουργήθηκε το 1986 έπειτα από
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Το Τμήμα Περιβάλ-
λοντος λειτουργεί ως Ρυθμιστική Αρχή (Regulatory Au-
thority), δηλαδή υιοθετεί, εφαρμόζει, ελέγχει και παρακο-
λουθεί αναπτυξιακές δραστηριότητες, οι οποίες θα μπο-
ρούσαν να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. Επίσης, πα-
ρακολουθεί και αξιολογεί παραμέτρους που συνθέτουν την
αναβάθμιση της περιβαλλοντικής ποιότητας. Φυσικά, όλα
αυτά στο πλαίσιο της αλλαγής της κλιματικής αλλαγής.

Ο
ι επενδυτικές εταιρείες Apollo Global Man-
agement Inc και Sixth Street, οι οποίες ανα-
ζητούσαν τρόπους για τη διάθεση χρηματο-

δότησης στον Έλον Μασκ νωρίτερα μέσα στη χρονιά
αναφορικά με την εξαγορά της Twitter Inc, δεν βρί-
σκονται πλέον σε συνομιλίες με τον δισεκατομμυρι-
ούχο επιχειρηματία, σύμφωνα με δύο πηγές που
έχουν λάβει σχετική ενημέρωση για το ζήτημα αυτό.

Ο Μασκ και η Twitter Inc έχουν εμπλακεί σε μια δι-
καστική διαμάχη μετά την κίνηση του επιχειρηματία
να αποσύρει την πρότασή του για την εξαγορά. Την
περίοδο αυτή οι δύο πλευρές διεξάγουν συνομιλίες
για τον τερματισμό της δικαστικής διένεξης, ανοί-
γοντας τον δρόμο για το κλείσιμο της συμφωνίας των
44 δισ. δολαρίων (44,36 δισ. ευρώ). Την Πέμπτη έγινε
γνωστό ότι ο Μασκ και η Twitter Inc συμφώνησαν

στην αναβολή της κατάθεσής του την ίδια μέρα, χω-
ρίς να προσδιοριστεί νέος χρόνος για την πραγματο-
ποίησή της, όπως δήλωσε μια πηγή που έχει λάβει
γνώση για την υπόθεση.

Η Twitter Inc και ο Μασκ δεν ανταποκρίθηκαν
άμεσα σε ένα αίτημα σχολιασμού, ενώ η Apollo και η
Sixth Street αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Ο Μασκ έχει
δηλώσει ότι θα χρηματοδοτήσει τη συμφωνία με δι-
κούς του πόρους, αλλά και με χρήματα από επενδυ-
τές με τους οποίους συνεργάζεται, όπως και με κε-
φάλαια από τραπεζική χρηματοδότηση.

Τα στοιχεία για τις πληρωμές που διενεργήθηκαν προς φυσικά και
νομικά πρόσωπα εντός του α’ εξαμήνου του 2016 γνωστοποίησε η
Εθνική Τράπεζα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, οι πλη-
ρωμές λόγω διαφήμισης, προβολής και προώθησης ανήλθαν σε συ-
νολικά €3.554.812,74 (καθαρό ποσό), ενώ καταβλήθηκαν επιπρόσθε-
τα ποσά τα οποία αφορούσαν σε πληρωμές για ΦΠΑ, αγγελιόσημο, ει-
δικό φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων και λοιπές επιβαρύνσεις, συνο-
λικού ποσού €1.513.556,29. Οι πληρωμές λόγω δωρεάς, χορηγίας και
επιχορήγησης ανήλθαν σε συνολικά €4.764.694,78 προς νομικά πρό-
σωπα και €18.000 προς φυσικά πρόσωπα, ενώ καταβλήθηκαν επιπρόσθετα ποσά που αφορούσαν πληρωμές για
ΦΠΑ και λοιπές επιβαρύνσεις, συνολικού ποσού €632.607,92.

Apollo Global 
Management Inc και 
Sixth Street έκοψαν 

τις... κουβέντες 
με τον Έλον Μασκ

� Κυκλοφορεί από την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου το νέο, διπλό
τεύχος του «All Star Basket» με δώρο τον επίσημο οδηγό

της Basket League. Μαζί με το τεύχος θα βρείτε ένθετο, όπως
κάθε χρόνο τον Οκτώβριο, τον επίσημο οδηγό της Basket
League με την αναλυτική παρουσίαση των 12 ομάδων.

� Ένας ολόκληρος κόσμος ενέργειας μέσα από ένα σύγχρο-
νο σπίτι προβλήθηκε για την nrg, που βραβεύτηκε ως ένα

από τα δέκα καλύτερα περίπτερα της έκθεσης. Το περίπτερο
που υλοποίησε η Frank & Fame προσομοίωνε σε σύγχρονο
«σπίτι», όπου κάθε δωμάτιο ήταν αφιερωμένο σε διαφορετι-
κούς πυλώνες, παρουσιάζοντας το νόημα της μεγάλης εται-
ρείας. Με το μήνυμα «ένας ολόκληρος κόσμος ενέργειας σπί-
τι σας από την nrg» παρουσιάστηκαν προϊόντα και λύσεις για
κάθε νοικοκυριό.

� Με τον πρόεδρο του ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος» Γιώργο Νούνεση

συναντήθηκε ο γενικός διευθυντής
της εταιρείας Ansys στην Ελλάδα
Μπάμπης Μπακολιάς, προκειμένου
να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της
δωρεάς εργαστηρίου μετρητικών
οργάνων μικροηλεκτρονικών δια-
τάξεων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (μικροτσίπ). Το όργανο,
που αφορά έναν ολοκληρωμένο σταθμό υψηλής ακρίβειας
μετρήσεων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετρήσεις χαρα-
κτηρισμού των επιδόσεων πρωτότυπων μικροτσίπ σε εργα-
στηριακό επίπεδο. Στα υπέρ του ότι παρέχει και τη δυνατότητα
παράλληλων μετρήσεων για μαζικό χαρακτηρισμό κυκλωμά-
των, κάτι που το καθιστά χρήσιμο και σε επίπεδο βιομηχανι-
κής παραγωγής.

� Πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση έκανε η καμπάνια του προ-
γράμματος «Ανάδοχη Πρώτη Αγκαλιά» του ΚΚΠΠΑ (Κέν-

τρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής). Το δημιουρ-
γικό και την παραγωγή της καμπάνιας επιμελήθηκε η HÄST
Productions. Το σποτ με το σπουδαίο κοινωνικό μήνυμα πα-
ρουσιάζει την ανάδοχη οικογένεια να υποδέχεται το βρέφος
και να το φιλοξενεί με στοργή και φροντίδα μέχρι να το παρα-
δώσει. Η ταινία δημιουργήθηκε σε σκηνοθεσία του Πάρη Γρη-
γοράκη, με διευθυντή Φωτογραφίας τον Νίκο Βούλγαρη και
διεύθυνση Παραγωγής του Νίκου Καραθανάση. Η καμπάνια
«τρέχει» σε τηλεόραση και digital Μέσα.

Οι πληρωμές για διαφήμιση από 
την Εθνική Τράπεζα το α’ εξάμηνο

Mικρά - μικρά
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

� Η on air αμφισβήτηση από τον Νί-
κο Μάνεση των μετρήσεων της

τηλεθέασης την προηγούμενη εβδο-
μάδα πυροδότησε μια σειρά αλυσι-
δωτών αντιδράσεων. Το θέμα σχολιά-
στηκε από το σύνολο σχεδόν της ελ-
ληνικής τηλεόρασης, δημιουργώντας
μια αμηχανία στον Alpha για την πρω-
τοβουλία που πήρε ο παρουσιαστής.
Σε αυτό ήρθε να προστεθεί και η φάρ-
σα από το «Πάμε Δανάη», που έδωσε
νέα διάσταση στο θέμα και προκάλε-
σε περαιτέρω προβληματισμούς. 

� Πολλά λέγονται και γρά-
φονται για το επόμενο τη-

λεοπτικό βήμα της Δούκισσας
Νομικού στον ΑΝΤ1, ενώ η ίδια
ταξίδεψε τις προηγούμενες μέ-
ρες στο Παρίσι. Όπως μαθαί-
νουμε, κανένα πρότζεκτ δεν
υπάρχει αυτήν τη στιγμή σε επί-
πεδο προχωρημένης συζήτη-
σης ή συμφωνίας. Η ίδια συζητά
τα πάντα και για καθημερινό και
για Σαββατοκύριακο και για
πριν και για μετά τα Χριστού-
γεννα, αφού υπάρχει και Μουν-
τιάλ. Το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο
το Σαββατοκύριακο δεν συγ-
κεντρώνει πολλές πιθανότητες.
Επιθυμία της παρουσιάστριας
είναι μια καθημερινή εκπομπή
με περιεχόμενο που θα ταιριά-
ζει στην ίδια ή ένα λαμπερό σό-
ου. Σε κάθε περίπτωση όλα τα
σενάρια μιλούν για τη Δούκισ-
σα ως βασική παρουσιάστρια
με ομάδα συνεργατών.   

� Σαρώνει η ελληνική μυθοπλασία
τη φετινή σεζόν στους πίνακες τη-

λεθέασης της Nielsen. «Σασμός», «Γη
της Ελιάς», «Ο Παράδεισος των Κυ-
ριών», «Μαύρο Ρόδο» και «Παγιδευ-
μένοι» καταγράφουν εξαιρετικές επι-
δόσεις, κλέβοντας ολοένα και μεγα-
λύτερο κομμάτι από την τηλεοπτική
πίτα. 

� Την πρωτιά μοιράστηκαν
στο δυναμικό κοινό (18-

54) στην prime time ο Alpha και
το Mega με μέσο όρο τηλεθέα-
σης 14,67%. Οι δύο τηλεοπτικοί
σταθμοί βρέθηκαν στην κορυ-
φή από κοινού από τη μέρα του
λανσαρίσματος του νέου προ-
γράμματος, συγκεκριμένα από
τις 5 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, ο
Αlpha σε ένδειξη μιας ευγε-
νούς άμιλλας έστειλε τα συγχα-
ρητήριά του στο Mega, επικοι-
νωνώντας την κοινή πρωτιά
τους με αυτό τον πρωτότυπο
τρόπο. 

Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

«All Star Survivor»: Η άρνηση του Ντάνου και τα πρώτα ονόματα
Ενώ το «Survivor All Star» προγραμμα-

τίζεται για τα τέλη του Δεκεμβρίου, η συ-
ζήτηση για τις συμμετοχές έχει ανοίξει
νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Όμως,
μέχρι τώρα δεν έχει πέσει καμία υπογρα-
φή. Τον Γιώργο Αγγελόπουλο τον θέλουν
οπωσδήποτε στο πρότζεκτ ως παίκτη και
όχι ως παρουσιαστή. Για το θέμα της πα-
ρουσίασης δεν έχει τεθεί κανένα θέμα για
τον Γιώργο Λιανό. Όμως, ο ίδιος ο Ντάνος δήλωσε πως δεν θα
μπορέσει να πάρει μέρος λόγω άλλων επαγγελματικών υποχρε-
ώσεων που έχει, αλλά άφησε το ενδεχόμενο ανοιχτό να τον δού-

με με κάποιον άλλον ρόλο.
Όσον αφορά τους υπόλοιπους παίκτες,

στη λίστα της Acun Medya υπάρχουν τα
πρώτα ονόματα. Το ποιοι θα μπουν τελικά
θα αποφασιστεί όταν θα έχουν στα χέρια
τους όλα τα «ναι». Σύμφωνα με τις πληρο-
φορίες μας, τα χέρια έχουν δώσει μέχρι
στιγμής οι Γιώργος Κορόμι, Ηλίας Μπό-
γδανος, Τριαντάφυλλος, Κωνσταντίνος

Βασάλος, Ευρυδίκη, Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης, Σάκης Κα-
τσούλης, Μαριαλένα Ρουμελιώτη, Αλέξης Παππάς, Κατερίνα
Δαλάκα. 

Α
ν και τα σενάρια εδώ και αρκετές εβδομάδες ήθελαν τον Αντώ-
νη Κανάκη να μένει αμετακίνητος στην επιθυμία του να βγάλει
στον αέρα του ΑΝΤ1 το «Ράδιο Αρβύλα» τον Ιανουάριο του 2023

λόγω Μουντιάλ, τελικά θα συμβεί το ακριβώς αντίθετο. Η παρέα από τη
Θεσσαλονίκη θα πει την πρώτη «καλησπέρα» τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου
στις 20.00. Θυμίζουμε ότι το πρόβλημα ξεκίνησε όταν ο Αντώνης Κανά-
κης ενημέρωσε τον ΑΝΤ1 πως δεν προτίθεται να αλλάξει ώρα στο «Ρά-
διο Αρβύλα» εξαιτίας των αγώνων του Μουντιάλ τον Νοέμβριο και τον
Δεκέμβριο. Έτσι, φούντωσε μια παραφιλολογία ότι οι εκπομπές του
παρουσιαστή από τη Θεσσαλονίκη θα βγουν στον αέρα μετά τα Χρι-
στούγεννα, γεγονός που ο ΑΝΤ1 δεν αποδέχτηκε ούτε ως σκέψη. Οι
διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών συνεχίστηκαν και η λύση στην
οποία κατέληξαν ήταν να ξεκινήσουν οι εκπομπές τον Οκτώβριο, έτσι
ώστε να υπάρξει το περιθώριο διακοπής την περίοδο των ποδοσφαιρι-
κών αγώνων. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που ακόμη δεν έχει οριστικοποι-
ηθεί αν και πώς θα συμβεί.

Την ίδια στιγμή όμως η δυσαρέσκεια που έχει ο Γρηγόρης Αρναούτο-
γλου -την έχουμε αναφέρει και παλαιότερα- έχει γίνει ακόμη πιο έντο-
νη, καθώς ο παρουσιαστής βλέπει να αλλάζει το πλάνο προβολής του

«Εκατομμυριούχου» για ακόμη μία φορά. Το περιβάλλον Αρναούτο-
γλου δηλώνει απογοητευμένο από το γεγονός ότι ο σταθμός αποφασί-
ζει με βάση τις διαθέσεις του Αντώνη Κανάκη.

Το μέλλον του «Εκατομμυριούχου» έχει αυτήν τη στιγμή δύο εκδο-
χές: αυτήν του καναλιού, με το παιχνίδι να μετακομίζει στη βραδινή
ζώνη του Σαββατοκύριακου, ενώ η πλευρά του Γρηγόρη προτείνει τη
διακοπή και την επαναφορά του μετά το τέλος των «Αρβύλα» το Πά-
σχα του 2023. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η κατάσταση στον ΑΝΤ1
παραμένει ρευστή. 

Η ξαφνική ανατροπή 
του Κανάκη εκτοπίζει 
τον Αρναούτογλου

Το «Love Island», το «My Style Rocks» 
και η... καραμπόλα με την Ηλιάνα  

Η υποδοχή του «Love Island» από το τηλεοπτικό κοινό ήταν κάτι λιγότερο από χλιαρή
στα πρώτα επεισόδια, γεγονός που προκάλεσε πονοκέφαλο στον ΣΚΑΪ. Οι πληροφορίες
λένε ότι έγιναν ήδη οι πρώτες συσκέψεις για διορθωτικές κινήσεις. Ο αρχικός φόβος του
καναλιού για το περιεχόμενο του «Love Island» είχε ως αποτέλεσμα η version που βλέ-
πουμε στον ΣΚΑΪ -προκειμένου να μη χαρακτηριστεί trash- να είναι ελαφρώς αδιάφορη.
Υπό εξέταση, λοιπόν, είναι σε πρώτη φάση το ενδεχόμενο να γίνει το ριάλιτι πιο… πιπερά-
το, γιατί σε δεύτερη μπορεί να δούμε πιο δραστικές παρεμβάσεις. Την ίδια στιγμή, ένα με-
γάλο ερώτημα που υπάρχει για το «My Style Rocks» φέρνει την Ηλιάνα Παπαγεωργίου
μπροστά στο ενδεχόμενο μιας καραμπόλας. Τι εννοούμε; Το συμβόλαιο της Ηλιάνας Πα-
παγεωργίου στον ΣΚΑΪ είναι με το πρότζεκτ - όχι με τη σεζόν. Από τη μία έχουμε ένα «Love
Island» που δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί και από την άλλη ένα «My Style Rocks» που
δεν είμαστε σίγουροι αν θα γίνει. Για το «My Style Rocks» θεωρείται δεδομένο ότι την πα-
ρουσίαση θα αναλάμβανε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ενώ για την κριτική επιτροπή έχουν
ακουστεί η Έλενα Χριστοπούλου, ο Λάκης Γαβαλάς και η Ζενεβιέβ Μανζαρί. Το επόμενο
διάστημα αναμένεται να κριθεί η τηλεοπτική... μοίρα πολλών στο κανάλι του Φαλήρου. 

Οι υποψηφιότητες 
για τη Eurovision 2023
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβο-
λή υποψηφιοτήτων για τον επόμενο δια-
γωνισμό της Eurovision, ο οποίος θα διε-
ξαχθεί τον Μάιο του 2023 στη Βρετανία, εί-
ναι η Κυριακή 9 Οκτωβρίου. Αρκετά πρό-
σωπα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον μέχρι
στιγμής, αν και αναμένεται οι περισσότε-
ρες αιτήσεις να κατατεθούν μέχρι αύριο τα
μεσάνυχτα. Ανάμεσα στα ονόματα που μα-
θαίνουμε ότι επιθυμούν να εκπροσωπή-
σουν την Ελλάδα στον πανευρωπαϊκό μου-
σικό διαγωνισμό είναι και οι Αρετή Κοσμί-
δου, Αντωνία Καούρη, Evangelia, Μελίσ-
σα Μαντζούκη, Βασίλης Κούρτης και Leon
of Athens. 
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ΟΟλυμπιακός της πανσπερμίας
ξένων παικτών και της αδιέξο-
δης λογικής «έλα κι εσύ εδώ»,

με αποτέλεσμα να δημιουργήσει ένα
ογκώδες ρόστερ περίπου 40 ποδο-
σφαιριστών, διασύρθηκε 3-0 από την
Καραμπάχ στο «Καραϊσκάκης» στους
ομίλους του Europa League, έχει μόνο
ήττες (2-1 από τη Ναντ, 0-3 από τη
Φράιμπουργκ) και πλέον τίθεται σε
σοβαρή αμφισβήτηση η κατάληψη της
3ης θέση που οδηγεί στο Conference
League. 

Τα επόμενα ματς είναι εκτός με Κα-
ραμπάχ την προσεχή Πέμπτη, εκτός με
Φράιμπουργκ και εντός με Ναντ. Της
συντριβής από τους Αζέρους προηγή-
θηκαν και το 0-3 της άνοιξης από την
Αταλάντα, όπως και το 0-4 από τη Μα-
κάμπι Χάιφα. Απόρροια της αλόγιστης
συσσώρευσης παικτών ήταν να χρησι-

μοποιηθεί και ο Μαρσέλο, ο οποίος
απογοήτευσε.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έριξε χον-
τρά πακέτα στο τραπέζι για ενίσχυση
της μεσοεπιθετικής γραμμής, αλλά
αγνόησε έναν βασικό κανόνα του πο-
δοσφαίρου, ειδικά τη σημερινή εποχή.
Ότι οι άμυνες φέρνουν τις νίκες και
τους τίτλους, όχι οι επιθέσεις. Με την
«εγκληματική» στρατηγική του Πέδρο
Μαρτίνς κράτησε τους επιρρεπείς
στην γκάφα Μπα και Σισέ, πήρε τον
Παπασταθόπουλο που δεν πείθει, ενώ
πούλησε τον Μανωλά στους Άραβες.
Επιπλέον, ο Σισέ αποδοκιμάστηκε και
θέλησε να ανέβει στην κερκίδα! Αυτός
είναι «φευγάτος» και δεν το κατάλαβε.

Στο ματς με την Καραμπάχ αποκαλύ-
φτηκε το προφανές, ότι ο Ολυμπιακός
έχει καλούς παίκτες αλλά όχι ομάδα.
Και πώς να την αποκτήσει όταν ο Μαρ-

σέλο ήταν ο 37ος παίκτης που χρησι-
μοποιήθηκε φέτος, ενώ περιμένουν
στη σειρά και οι Φορτούνης, Πασχαλά-
κης, Λάιτνερ, Σαμασέκου και Κασάμι;
Ο Μίτσελ ζήτησε 24 συν τρεις τερματο-
φύλακες, καθότι ομάδες δεν χτίζονται
με 40 παίκτες. Το σίγουρο είναι ότι
άπαντες τίθενται υπό την κρησάρα του
ίδιου του ποδοσφαίρου, όχι μόνο του
Μαρινάκη, ο οποίος πρέπει να διώξει
πολύ κόσμο τον Ιανουάριο. Ακόμη και
τον Μαρσέλο, αν δεν βελτιωθεί, αλλά
και τον Βρσάλικο, καθώς και τον φιλό-
τιμο μεν αλλά χαμηλών δυνατοτήτων
Ρέαμπτσιουκ. Δεν εξαιρείται ο Τσέχος
γκολκίπερ Βατσλίκ. Όσον αφορά τους
16 δανεικούς που έχει ο Ολυμπιακός,
ζήτημα να μείνουν δύο. Το πλέον ανη-
συχητικό για τους οπαδούς είναι μια
ενδεχόμενη παταγώδης αποτυχία και
στο πρωτάθλημα.

Το πρόγραμμα της Super League 1
Σήμερα Σάββατο: Παναιτωλικός -

Βόλος (17.00, Cosmote TV), Ιωνικός -
Λαμία (19.30, Cosmote TV). Αύριο, Κυ-
ριακή: ΟΦΗ - Ολυμπιακός (16.00, Cos-
mote TV), Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ (16.30,
Nova), Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρ.
(19.30, Cosmote TV), Άρης - ΑΕΚ
(21.45, Nova). Δευτέρα: Ατρόμητος -
ΠΑΣ Γιάννινα (18.00, Nova).

Κατέρρευσε ο «κόκκινος»
Πύργος της Βαβέλ των 40
παικτών (0-3 από 
την Καραμπάχ) και όλοι στον
Ολυμπιακό είναι στον... αέρα 

Κι ο Μαρσέλο στην 
κρησάρα του Μαρινάκη

Βαθμολογία
(6 αγ.)

Παναθηναϊκός............18 

ΑΕΚ.............................12

Ολυμπιακός................11

Βόλος..........................11 

ΠΑΟΚ..........................11 

Άρης............................10

Παναιτωλικός.............10

Ατρόμητος ..................8

Αστέρας Τρ..................7 

Λαμία ..........................6 

ΟΦΗ ............................4 

ΠΑΣ Γιάννινα ..............4 

Λεβαδειακός ..............2

Ιωνικός .......................1
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Σ
τον ποδοσφαιρικό νεορεαλισμό των καιρών
μας, όπου ο ποδοσφαιριστής πρέπει πρώτα να
γίνει αθλητής και το ταλέντο του απλώς ακο-
λουθεί, ας θυμηθούμε τι έγραψε πέρσι η γερ-

μανική εφημερίδα «Bild» για τη φάση του τραυματισμού
του Τζόσουα Κίμιχ της Μπάγερν, όταν πήγε να μαρκάρει
τον… Rocky Balboa, Έρλινγκ Χάαλαντ, που έπαιζε στην
Ντόρτμουντ: «Ο Τζόσουα είναι το πιο δυνατό κορμί του
γερμανικού ποδοσφαίρου. Όταν ο Χάαλαντ ξεχύθηκε με
την μπάλα στα πόδια, ο Τζόσουα πήγε να τον “σκοτώσει”,
αλλά “σκοτώθηκε” ο ίδιος». Ο Κίμιχ έπαθε μηνίσκο…

Δημιούργημα των γυμναστηρίων
Ο 22χρονος Νορβηγός, που παίζει πλέον στη Μάντσε-

στερ Σίτι και αφήνει πίσω του συντρίμμια -είναι στατιστικά
βέβαιο ότι θα ξεπεράσει και τον Ρονάλντο και τον Μέσι-,
είναι ένα δημιούργημα των γυμναστηρίων, του biohac-
king, του διαλογισμού και της εγγενούς έφεσης όχι μόνο
να παραβιάζει, αλλά να ξεσκίζει τ’ αντίπαλα δίχτυα. 

Κοντολογίς, δεν ελέγχει τη δύναμή του το παλικάρι των
1μ94 εκατοστών. Και όταν λέμε γυμναστική, πέραν των
γυμναστηρίων, προκειμένου να φτιάξει αυτό το σιδερένιο
κορμί με την τέλεια αρχιτεκτονική, ακολούθησε τις πρα-
κτικές του… Σιλβέστερ Σταλόνε στις θρυλικές ταινίες
«Rocky».  Κατάπινε αμέτρητα χιλιόμετρα στην ύπαιθρο
μέσα στα χιόνια, έκοψε ξύλο με το αλυσοπρίονο, έκανε
ράφτινγκ, μποξ, χάντμπολ. Και γκολφ, βέβαια.  Για αυτο-
συγκέντρωση. Είχε και τα γονίδια των γονιών του, ο πατέ-
ρας του, Αλφ, υπήρξε ποδοσφαιριστής της Λιντς, της Νό-
τιγχαμ και της Μάντσεστερ Σίτι, ενώ η μητέρα του, Μαρίτα,
αθλήτρια του επτάθλου.

Το δόγμα του biohacking
Αν, όμως, ο Έρλινγκ Χάαλαντ από τον Σταλόνε ξεπατί-

κωσε τη γυμναστική, από τον Κριστιάνο Ρονάλντο αντέ-

γραψε το διαιτολόγιο. «Είσαι ό,τι τρως», το δόγμα του bio-
hacking. Ό,τι βάζεις στο σώμα σου, τροφή και σκέψη,
επηρεάζει τη συμπεριφορά. Έτσι ο Χάαλαντ έχει στο με-
νού του έξι γεύματα την ημέρα, τυρί, ζαμπόν, γιαούρτι με
λίγα λιπαρά, κοτόπουλο, βεβαίως και άλλα κρέατα για
πρωτεΐνη, αλλά δίχως λίπος. Και πολλά φρούτα και λαχα-
νικά. Αλάτι και ζάχαρη είναι άγνωστες λέξεις. Κάθε Κυ-
ριακή βράδυ, ωστόσο, θα «χτυπήσει» μία πίτσα για την…
αλητεία. Θέλει ξεκούραση ένα σώμα που κάνει κάπου στα
1.500 sit-ups και ισάριθμα push-ups. Μέσα σε 15 μήνες
έβαλε 12 κιλά μυς! Και όταν ο νεαρός αποκάμει από την
προπόνηση, πάει στο σπίτι και κάνει γιόγκα. Διαλογίζεται.
Τον βοηθάει στη χαλάρωση των μυών τους οποίους είχε
ταλαιπωρήσει όλη την ημέρα. Και όταν σκοράρει, κάθεται
σε στάση ζεν στο χορτάρι. Τον κατηγόρησαν ότι μιμείται
τον Νεϊμάρ της Παρί ΣΖ. Ο Νεϊμάρ, ωστόσο, το κάνει για
επίδειξη, αυτή είναι η διαφορά.

Γκουρού των διχτυών
Ο Έρλινγκ είναι ένας γκουρού των διχτυών, έχει πετύ-

χει 28 γκολ στο Champions League με τη Σάλ-
τσμπουργκ, την Ντόρτμουντ και τη Σίτι. Στην Premier
League 14 γκολ σε οκτώ αγώνες. Το SoccerBot360 είναι
μια μέθοδος που ελέγχει τις εγκεφαλικές λειτουργίες
του ποδοσφαιριστή την ώρα που παίζει. Τι συμπέρασμα
έβγαλε για τον Έρλινγκ; Ότι καταλαμβάνεται από υπερ-
βολικό… μίσος για τους αντιπάλους του, ειδικά μέσα
στη μεγάλη περιοχή. Θέλει να τους καταπιεί, να τους
εξαφανίσει! 

Στο τέλος του αγώνα U-17 κόντρα στην Ονδούρα (12-
0), όπου είχε σκοράρει 9 γκολ, ο Χάαλαντ έβαλε τα κλά-
ματα γιατί δεν είχε πετύχει περισσότερα! Όταν έκανε
εκείνη την εξωπραγματική κούρσα με την μπάλα, που
έτρεξε 36 χιλιόμετρα την ώρα από τη μία εστία στην άλ-
λη, υποσυνείδητα θεωρούσε τον εαυτό του ως «termi-
nator»! Το θράσος στο ποδόσφαιρο είναι μεν ιερό, αλλά
του σύστησαν να είναι πιο χαλαρός, γιατί κινδυνεύει με
τραυματισμούς, όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με τις σύγ-
χρονες άμυνες που μοιάζουν με ναρκοπέδια.

Εκτός από αθλητής, ο Έρλινγκ Χάαλαντ είναι και ένα
παιδί των καιρών μας. Γκατζετάκιας, φυσικά, και λάτρης
του youtube. Πριν από τέσσερα χρόνια ανέβασε στο 
youtube το τραγούδι «Kygo Yo», με τους συμπαίκτες του
στην Εθνική νέων Έρικ Τόμπιας Σάντεμπεργκ και Έρικ
Μπότχιμ. Απέσπασαν 5 εκατ. views. 

Έρλινγκ Χάαλαντ: Το παιδί-θαύμα 
της Μάντσεστερ Σίτι ξεπατίκωσε
τη γυμναστική του Σιλβέστερ 
Σταλόνε κι αφήνει πίσω του συντρίμμια

Έρλινγκ,
όπως 
Rocky  

Balboa
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Πολλές δεκαετίες πίσω έχει επιστρέψει η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου, καθώς η
πανδημία του κορονοϊού, η έλλειψη των ημιαγωγών, η εκτόξευση των τιμών σε πρώ-
τες ύλες αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία έχουν προκαλέσει νέες καθυστερήσεις
στις παραδόσεις καινούργιων αυτοκινήτων και βέβαια έχουν αυξήσει κατά πολύ τις
τιμές διάθεσης των μοντέλων.

Η Ελλάδα, όπως φαίνεται και στα επίσημα στοιχεία του ACEA, έχει επιστρέψει στα
επίπεδα του 1990, όπου οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων είχαν ανέλθει σε

115.480 οχήματα, ενώ πέρσι οι αντίστοιχες πωλήσεις νέων ΙΧ μόλις που κατάφεραν να
ξεπεράσουν τις 100.000 μονάδες.

Να υπενθυμίσουμε πως οι υψηλότερες πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην
ΕΕ καταγράφηκαν το 2007, οπότε ταξινομήθηκαν 15.573.611 μονάδες, ενώ η καλύτε-
ρη χρονιά για την Ελλάδα ήταν το 2000, οπότε και διατέθηκαν 290.222 νέα ΙΧ. Αντίθε-
τα, η χειρότερη χρονιά για την ΕΕ ήταν το 2020, όταν σημειώθηκαν μόλις 9.921.678
πωλήσεις και για την Ελλάδα ήταν το 2012, οπότε διατέθηκαν μόλις 58.479 νέα ΙΧ.
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Στη δεκαετία του ’90 έχει επιστρέψει η ελληνική αγορά αυτοκινήτου!

Δοκιμάζουμε το VW Taigo 
1.0 TSi DSG7 με 110 ίππους

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Μ
ια εντελώς νέα πρόταση στην κατη-
γορία των μικρών SUV εισήγαγε η
VW, η οποία φέρει τον λογότυπο Tai-
go παρά το γεγονός ότι ήδη διαθέτει

στην αγορά τα T-Cross και T-Roc.
Το Taigo, ωστόσο, καταφέρνει να ξεχωρίζει από τα

άλλα μοντέλα της μάρκας όπως επίσης και από τα αν-
ταγωνιστικά μοντέλα άλλων κατασκευαστών, καθώς
είναι πιο νεανικό και μοντέρνο και φέρει τα χαρακτη-
ριστικά ενός κουπέ SUV. Το Volkswagen Taigo φέρνει
πρώτο την κουπέ γοητεία στην άκρως απαιτητική κα-
τηγορία των μικρών SUV. Με ξεχωριστό στιλ, τονισμέ-
νη ποιότητα, ευρυχωρία και πληρότητα εξοπλισμού
και μάλιστα στην έκδοση της δοκιμής μας, διέθετε όλα
τα εφόδια για να επικρατήσει του γενικότερου αλλά
και του εσωτερικού ανταγωνισμού.

Παράλληλα η τοποθέτηση βενζινοκινητήρα με χα-
μηλό κυβισμό και αυτόματο DSG κιβώτιο κάνει την
απόκτηση του VW Taigo πιο δελεαστική, καθώς μει-
ώνεται το κόστος χρήσης και αυξάνεται η άνεση όταν
κινείται κανείς εντός των μεγαλουπόλεων.

H βασική έκδοση με τον γνωστό τρικύλινδρο TSI 1.0
και 95 PS ξεκινά από τις 20.050 ευρώ, ωστόσο η πιο
δυνατή με τους 110 ίππους με 23.800 ευρώ αποδείχ-
θηκε ιδανική και συνδυάζεται αποκλειστικά με κιβώ-
τιο DSG διπλού συμπλέκτη των 7 σχέσεων. Το μοντέλο
της δοκιμής ήταν πλούσια εξοπλισμένο, όντας η έκδο-
ση Style που κοστίζει 25.800 ευρώ.

Μοναδική σχεδίαση
Το Taigo δείχνει διαφορετικό, αν και χρησιμοποιεί

την ίδια, MQB A0 πλατφόρμα με το T-Cross. Με ιδιαί-
τερη σχεδίαση, με αρκετά μεγάλους για την κατηγορία

χώρους και με καλή οδική συμπεριφορά καταφέρνει
να μπει στο επίκεντρο των αναζητήσεων όλων αυτών
που θέλουν να αποκτήσουν όχημα της κατηγορίας.

Εξωτερικά, το μικρό SUV της VW διαθέτει μια ξεχω-
ριστή σχεδιαστική φιλοσοφία με μικρές γυάλινες επι-
φάνειες και κεκλιμένη οροφή, που του προσφέρει κα-
λή αεροδυναμική. Στο εμπρόσθιο μέρος διακρίνεται το
καπό με τέσσερις έντονες ακμές, ενώ τα φωτιστικά σώ-
ματα είναι LED φέροντας την τεχνολογία IQ Drive που
συμβάλλει στον πρωτοποριακό και έξυπνο φωτισμό
του δρόμου το βράδυ, στρέφοντας τις δέσμες φωτός
εκεί ακριβώς που χρειάζονται. Τα φωτιστικά σώματα
ενώνονται μεταξύ τους με μια μπάρα που αποτελεί την
υπογραφή του μοντέλου στον δρόμο. Στο πίσω μέρος τα
φωτιστικά σώματα ενώνονται επίσης και προσδίδουν
ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα, ιδίως όταν είναι νύχτα.

Ευχάριστη καμπίνα
Στην καμπίνα, οι χώροι για τα αντικείμενα είναι στις

γνωστές θέσεις περιμετρικά από άλλα μοντέλα της
εταιρείας. Το ταμπλό του Taigo ακολουθεί την τυπική
δομή του ανανεωμένου Polo και του T-Cross με στάν-
ταρ όμως ψηφιακό πίνακα οργάνων 8 ιντσών και μια
ευμεγέθη οθόνη 8 ιντσών στο κέντρο του ταμπλό με
σύστημα πλοήγησης «Ready 2 Discover», υπηρεσίες
Streaming και Internet (έκδοση Life). Η ποιότητα είναι
προσεγμένη και σίγουρα απουσιάζουν οι τριγμοί, ενώ
ευχάριστη έκπληξη αποτελεί η ευρεία χρήση μαλα-
κού-αφρώδους πλαστικού.

Κάτω από το καπό του αυτοκινήτου της δοκιμής μας
είχε τοποθετηθεί ο υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκι-
νητήρας χωρητικότητας 1 λίτρου ο οποίος αποδίδει 110
ίππους και 200Nm ροπής και εμφανίζει πολιτισμένη

συμπεριφορά. Η ισχύς είναι γραμμική και προσφέρει
αρκετή ροπή από τις χαμηλές στροφές, ωστόσο, στις
υψηλές στροφές φαίνεται η μικρή χωρητικότητα του
κινητήρα. Παρ’ όλα αυτά, αν και το Taigo δεν αποτελεί
ένα μοντέλο επιδόσεων, η τελική του ταχύτητα ανέρ-
χεται σε 191 χλμ./ώρα. Ο κινητήρας συνεργάζεται άρι-
στα με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG
επτά σχέσεων, ενώ η μέση κατανάλωση κατά τη διάρ-
κεια της δοκιμής μας κυμάνθηκε στα 6,2 λίτρα για κά-
θε 100 χιλιόμετρα. Ευχάριστα είναι επίσης και τα pad-
dles στο τιμόνι για χειροκίνητες εναλλαγές σχέσεων.

Το Taigo είναι ένα πολύ ευχάριστο αυτοκίνητο, το
οποίο προσφέρει άνεση και οικονομία, όπως άλλωστε
τα περισσότερα μοντέλα της μάρκας.

Στο εθνικό οδικό δίκτυο, το Taigo κινούμενο στα
όρια του ΚΟΚ αποδείχθηκε ότι είναι ιδιαίτερα οικονο-
μικό και ήσυχο, ωστόσο, αν ο οδηγός πιέσει το πεντάλ
του γκαζιού προς το πάτωμα αυξάνεται ο ήχος που πα-
ράγει ο τρικύλινδρος κινητήρας…

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές,
το αμάξωμα του Taigo θα λάβει κάποιες κλίσεις, αλλά
ο έλεγχος του αμαξώματος είναι άριστος, ενώ οι τρο-
χοί 17 ιντσών προσδίδουν υψηλά περιθώρια πρόσφυ-
σης. Παράλληλα η ύπαρξη paddles βοηθά τον οδηγό
να κινηθεί πιο γρήγορα αν επιθυμεί ανεβάζοντας ή κα-
τεβάζοντας τις σχέσεις στο κιβώτιο χειροκίνητα.

Μέσα στην πόλη ο οδηγός θα εκτιμήσει δεόντως την
υψηλή θέση οδήγησης, ενώ η ανάρτηση φιλτράρει
αποτελεσματικά τις άφθονες κακοτεχνίες του οδο-
στρώματος. Η διαδικασία παρκαρίσματος αποτελεί
παιχνιδάκι ακόμη και για έναν άπειρο οδηγό, καθώς
υπάρχουν αισθητήρες παρκαρίσματος, ωστόσο, λείπει
η κάμερα οπισθοπορίας.

36
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

Μ
ε ένα πλούσιο ρεπερτόριο θα γιορτά-
σει φέτος τα 80ά γενέθλιά του το Θέ-
ατρο Τέχνης. Η κοιτίδα πολιτισμού
που φέρει τη σφραγίδα του μεγάλου

δασκάλου και ιδρυτή του Κάρολου Κουν θα ση-
κώσει αυλαία για τη σεζόν 2022-23 με εξαιρετικά
έργα Ελλήνων και ξένων δημιουργών, κλασικά
της παγκόσμιας λογοτεχνίας και ένα all star team
καταξιωμένων καλλιτεχνών και σκηνοθετών. Το
πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την αναβαθμι-
στική «ανακύκλωση» παραστάσεων, επανάληψη
επιτυχημένων παραγωγών, νέα θεατρικά έργα
αλλά και μεγάλες συμπράξεις με το Εθνικό Θέα-
τρο και το ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης. 

Θέατρο Τέχνης
«Μικρό αναρχικό καλοκαίρι/Βαρκελώνη ’36»,

σκηνοθεσία: Ακύλλας Καραζήσης. Ομάδα ΜΑΤA-
ROA. Η παράσταση καταπιάνεται με τα γεγονότα
του ισπανικού Εμφυλίου, τα τρία εκείνα χρόνια
πριν από την απόλυτη επικράτηση του Φράνκο,
τότε που ένα μοντέλο κοινωνικής οργάνωσης με-
τέτρεψε για λίγο την ουτοπία σε πραγματικότητα
(8-23/10).

«Οι παστρικές», κείμενο-σκηνοθεσία: Μα-
ριάννα Κάλμπαρη. Με άξονα την ιστορία δύο
γυναικών προσφύγων από τη Μικρά Ασία, η πα-
ράσταση συνδυάζει πρωτότυπα κείμενα, μου-
σική, τραγούδια, με αποσπάσματα από τις «Ικέ-
τιδες» του Αισχύλου καθώς και ιστορικά στοι-
χεία, μαρτυρίες και παραδοσιακά ακούσματα
(13-21/10).

«Η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια» του Ιάκωβου
Καμπανέλλη. Σκηνοθεσία: Γιάννος Περλέγκας.
Μια τραγική ερωτική ιστορία που διαδραματίζε-
ται μέσα σε έναν κόσμο που με τα ρεμπέτικα τρα-
γούδια και το γλέντι προσπαθεί να αποδράσει
από την καταπιεστική καθημερινότητα παλεύον-
τας να ανακάμψει από τα ερείπια του Εμφυλίου
(29/10/22-22/1/2023).

«Μοτέλ», κείμενο-σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυ-
ρογεωργίου. Το εξαιρετικό θρίλερ έρχεται με
ανανεωμένη διανομή για δεύτερο χρόνο, μετά
την πολύ επιτυχημένη πρώτη παρουσίασή του
την άνοιξη της περσινής σεζόν (1/11/22-28/2/23).

Θέατρο Τέχνης-Υπόγειο
«Αrtaud Τrilogy», Ιόλης Ανδρεάδη-Άρη

Ασπρούλη. Σκηνοθεσία: Ιόλη Ανδρεάδη. 19.00:
Αρτό - Βαν Γκογκ, 20.00: Οικογένεια Τσέντσι,
21.15: Κόκαλο.

Στον ίδιο χώρο και σε ενιαία ροή, τρία θεατρικά
έργα με αφορμή τη ζωή και το έργο του σπουδαι-
ότερου και επιδραστικότερου διανοητή και καλ-
λιτέχνη του θεάτρου στον 20ό αιώνα Αντονέν Αρ-
τώ. (31/10-22/11).

«Αντιγόνη», Ζαν Ανούιγ. Σκηνοθεσία: Μαρία
Πρωτόπαππα. Αναλαμβάνοντας αυτή τη φορά να
αρθρώσει η ίδια το μεγαλύτερο μέρος των λόγων
της Αντιγόνης, η σκηνοθέτις (και πρωταγωνί-
στρια) επιχειρεί ένα σχόλιο ανάμεσα στο σημαί-
νον και το σημαινόμενο της ύπαρξης της ηρωίδας
(15/10-27/11).

«Photograph 51», Άννα Ζίγκλερ. Σκηνοθεσία:
Τάκης Τζαμαργιάς. Η αληθινή ιστορία της Ρόζα-
λιντ Φράνκλιν, της ερευνήτριας που τον Μάιο του
1952 κατάφερε πρώτη να αποτυπώσει σε μία φω-
τογραφία το ανθρώπινο DNA, ανοίγοντας τον
δρόμο στις εντυπωσιακές ιατρικές ανακαλύψεις,
φάρμακα, θεραπείες και εμβόλια που έχουν γίνει
σήμερα κομμάτι της καθημερινότητάς μας
(28/11/22-11/4/23).

80 χρόνια πολιτισμός

Θέατρο Τέχνης



Πρεμιέρα για τις «Ρίζες»

Τηλεοπτικό comeback για τον Θανάση Ευθυ-
μιάδη έπειτα από 11 χρόνια αποχής. Ο ηθοποιός
επιστρέφει σε ρόλο παρουσιαστή σειράς ντοκι-
μαντέρ με τίτλο «Οι ρίζες», προτείνοντας μια νέα
καθημερινότητα μέσα από τη φυσιολατρία και
την πνευματικότητα. «Δεν αποκηρύττω τον παλιό
μου εαυτό. Το αντίθετο. Τον ευγνωμονώ. Αν δεν
είχα ζήσει τότε στο έπακρο τη ματαιοδοξία και τη
σπατάλη, δεν θα μπορούσα τώρα να εκτιμώ την
απλότητα και τη λιτότητα», εξομολογήθηκε, λίγο
πριν από τη μεσημεριανή πρεμιέρα στο Mega.

Υποκλίθηκε στο ταλέντο του 

Η Ελένη Βιτάλη αποθέωσε δημόσια τον

σπουδαίο συνθέτη Σταμάτη Σπανουδάκη. Η ερ-

μηνεύτρια παρακολούθησε την πρόσφατη συ-

ναυλία του Έλληνα δημιουργού και μοιράστηκε

συγκινημένη τις εντυπώσεις της: «Σ’ ευχαριστώ

για την ανάταση ψυχής που μαζί με τόσες χιλιά-

δες κόσμου χάρισες και σε μένα! Δεν έχω δει

στο Ηρώδειο σχεδόν ποτέ τόσο κόσμο, τόση λα-

τρεία. Είσαι τόσο “πλούσιος” που και το ταλέντο

σου αν μπορούσες θα μας χάριζες, όμως αυτό

είναι το δικό σου δώρο του Θεού!». 

Ο Πάνος Κιάμος και η μαμά του
έχουν την ίδια ημέρα γενέθλια! Το
αποκάλυψε ο λαϊκός τραγουδι-
στής στο Instagram, δημοσιεύον-
τας μια παιδική του φωτογραφία
που συνόδεψε με δημόσιες ευ-
χές για τη μητέρα του: «Σήμερα
έχουμε γενέθλια! Ο άνθρωπος
που με πονάει όσο κανένας άλλος
πάνω στη γη. Σ’ ευχαριστώ για
όλα, μανούλα μου! Να είσαι γερή,
να τα χιλιάσεις», έγραψε στη λε-
ζάντα.

Διπλή γιορτή

Τ
ίτλοι τέλους στον γάμο της Αθηναΐδας Νέγκα με τον σύζυ-
γό της Γιάννη, έπειτα από πέντε χρόνια κοινής πορείας. Η
παρουσιάστρια, με μια μακροσκελή ανάρτηση στα προσω-
πικά της social media, δημοσιοποίησε το γεγονός αναφέ-

ροντας: «Οι σχέσεις παλιώνουν και η σχετική τους γήρανση δεν
οφείλεται στον χρόνο αλλά στις γνωστές μ@λακίες που μαζεύονται
και γίνονται βουνό, γιατί ως καλοί εξυπνάκηδες δεν εννοούμε να τις
αντιμετωπίσουμε όταν πρέπει και όλες οι συζητήσεις μετατίθενται
για αργότερα. Δεν μπορείς να πρήζεις ή να ενοχλείς αυτόν που κά-
ποτε ερωτεύτηκες, καλύτερα ένας υπερευαίσθητος πληγωμένος
εγωισμός παρά δυο φουσκωμένοι που ζητάνε δράματα και διαμά-
χες. Κακώς έχουμε εκπαιδευτεί κοινωνικά να ταυτίζουμε τους χω-
ρισμούς με την καταστροφή, πρόκειται μάλλον για μια καλύτερη συ-
νέχεια, αρκεί να μη φυλάξεις πίκρα, για να συνεχίσουν να είναι οικο-
γένεια κάθε μέρα από κοντά, φίλοι χωρίς να είναι ζευγάρι».

Full in love
«Λιώνει» από έρωτα η Δέσποινα Βανδή για τον σύντροφό της
Βασίλη Μπισμπίκη. Η τραγουδίστρια άνοιξε την καρδιά της
στην Κατερίνα Καινούργιου και αναφερόμενη στον ηθοποιό,
εξομολογήθηκε: «Μου δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.
Αισθάνομαι ότι μου τον έφερε ο Θεός. Αισθάνομαι ότι ήρθε
ένας άνθρωπος που ήρθε, με έπιασε από το χέρι και μου είπε
“τώρα θα πάμε βόλτα στη ζωή μαζί”». 

Σύζυγος, μαμά, ηθοποιός και πάλι φοιτή-
τρια! Η Βίκυ Βολιώτη, αν και τελειόφοιτη του
Πάντειου Πανεπιστημίου, επέστρεψε φέτος
στα έδρανα για έναν νέο κύκλο σπουδών στο
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών. «Επειδή δεν έχω καταλήξει στο τι θέλω
να κάνω όταν μεγαλώσω και συνεχίζω να πε-
ριπλανιέμαι στα παραμύθια της ζωής, είπα να
σπουδάσω και λίγο στο πανεπιστήμιο. Άντε,
καλό μας ακαδημαϊκό έτος!», ευχήθηκε στον
εαυτό της.
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Ξαφνικό διαζύγιο

Επιστροφή 
στο πανεπιστήμιο



Ο
ι ουρολοιμώξεις είναι πολύ ενοχλητικές
και επώδυνες, ειδικά όταν είναι συχνές.
Προκύπτουν όταν παθογόνοι μικροορ-
γανισμοί που εισέρχονται στον οργανι-

σμό μέσω της ουρήθρας δεν αποβάλλονται αμέ-
σως, εγκαθίστανται και προκαλούν φλεγμονή. 

Συνήθως συμβαίνουν όταν το ανοσοποιητικό
σύστημα είναι ασθενές, άρα ευάλωτο. H ουρολοί-
μωξη «χτυπά» συχνότερα τις γυναίκες, ωστόσο τα
συμπτώματα είναι συνήθως εντονότερα και απαι-
τείται μεγαλύτερης διάρκειας θεραπεία στους άν-
δρες. Ο λόγος που οι γυναίκες τείνουν να μολύ-
νονται συχνότερα είναι επειδή η ανατομία της πε-
ριοχής είναι τέτοια που ευνοεί την ανάπτυξη μι-
κροβίων. 

Οι περισσότερες λοιμώξεις του ουροποιητικού
συστήματος προκαλούνται από βακτήρια που
ζουν φυσιολογικά στο έντερο. «Το βακτήριο Es-
cherichia coli (E. coli) προκαλεί τη συντριπτική
πλειονότητα των ουρολοιμώξεων. Ανάλογα με
την ηλικία και το φύλο, τα συμπτώματα μιας ου-
ρολοίμωξης διαφέρουν. Στις νεαρές γυναίκες οι
λοιμώξεις του ουροποιητικού εμφανίζονται με
συχνουρία, καύσο και πόνο χαμηλά στην κοιλιά ή
στα έξω γεννητικά όργανα κατά την ούρηση, ενώ
δεν είναι σπάνια και η παρουσία αίματος, ιδιαίτε-
ρα στο τέλος της ούρησης. 

Παρά το γεγονός ότι ο καθένας μπορεί να κάνει
ένα επεισόδιο ουρολοίμωξης, υπάρχουν παρά-
γοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο μολύνσεων,
όπως η κακή υγιεινή, συγκεκριμένες σεξουαλικές
πρακτικές, η αντισύλληψη (χρήση διαφράγματος

ή σπερματοκτόνων ουσιών) και ο σακχαρώδης
διαβήτης», επισημαίνει ο κ. Στυλιανός Κοντός,
χειρουργός ουρολόγος, διδάκτωρ Ιατρικής Σχο-
λής, μέλος Βασιλικού Κολεγίου Χειρουργών Ου-
ρολόγων Ηνωμένου Βασιλείου.

Δεν είναι λίγες οι γυναίκες που υποφέρουν από
συχνές ουρολοιμώξεις. Μετά την πρώτη, περίπου
το 20% των νεαρών γυναικών θα έχει υποτροπιά-
ζουσες ουρολοιμώξεις. Κάθε επιπλέον επεισόδιο
αυξάνει τον κίνδυνο να ξανασυμβεί.

Ο ιατρός, ανάλογα με το ιστορικό, μπορεί να δώ-

σει κάποιες οδηγίες, ώστε να μειωθούν τα επεισό-
δια ουρολοιμώξεων, όπως λήψη άφθονων υγρών,
σταδιακά όλη την ημέρα, χαμηλή δόση αντιβιοτι-
κού κάθε μέρα για διάστημα 6 μηνών ή περισσότε-
ρο, μία δόση αντιβιοτικού πριν ή αμέσως μετά τη
σεξουαλική επαφή.

Ακόμα και συνδυασμός των παραπάνω εφαρ-
μογών, σε πολλές περιπτώσεις, μπορεί να μη φέ-
ρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. «Εδώ έρχεται να
προστεθεί η θεραπεία με ενδοκυστικές εγχύσεις
υαλουρονικού οξέος για την ενίσχυση του τοιχώ-
ματος της ουροδόχου κύστης. Είναι δομικό συ-
στατικό της βασικής ή θεμέλιας ουσίας του εσωτε-
ρικού τοιχώματος της ουροδόχου κύστης και απο-
τελεί τη “δοκό στήριξής” του», εξηγεί ο ιατρός. 

Οι πρωτεογλυκάνες ενεργούν ως διαβιβαστές
(communicators) μεταξύ των κυττάρων και του
περιβάλλοντος, μεταφέροντας πληροφορίες και
αποκαθιστώντας τις λειτουργίες του εσωτερικού
τοιχώματος της ουροδόχου κύστης που με την πά-
ροδο του χρόνου εξασθενούν. Σκοπός είναι να
προστατευθεί το τοίχωμα της ουροδόχου κύστης
και να αποτραπεί η προσκόλληση βακτηρίων σε
αυτό, ενισχύοντας την άμυνα της κύστης έναντι
των ουροπαθογόνων. 
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Είναι πολύ ενοχλητικές και 
επώδυνες, ειδικά όταν είναι συχνές

Τα οφέλη της μεθόδου
Η αποφυγή ανθεκτικότητας των μικροβίων
στα αντιβιοτικά αποτελεί σημαντικό πλεο-
νέκτημα της ενδοκυστικής έγχυσης υαλου-
ρονικού οξέος έναντι της μακράς χορήγη-
σης αντιβιώσεων. «Είναι η μόνη ουσία που
έχει πάρει έγκριση από την Αμερικανική
Ουρολογική Εταιρεία και αυτό με τον υψη-
λότερο βαθμό σύστασης για ενδοκυστική
θεραπεία της διάμεσης κυστίτιδας. Το υα-
λουρονικό οξύ μειώνει τη φλεγμονή, χαλα-
ρώνει τους μυς, μειώνει τον πόνο, διαλύει
το κολλαγόνο και αποκοκκιώνει τα μαστο-
κύτταρα. Το πρωτόκολλο θεραπείας περι-
λαμβάνει αρχικά έξι με οκτώ εβδομαδιαίες
εγχύσεις. Τα ποσοστά επιτυχίας φτάνουν το
80%», καταλήγει ο κ. Κοντός.

Στυλιανός Κοντός, χειρουργός
ουρολόγος, διδάκτωρ Ιατρικής
Σχολής, μέλος Βασιλικού
Κολεγίου Χειρουργών
Ουρολόγων Ηνωμένου Βασιλείου

Υαλουρονικό οξύ 
για τις ουρολοιμώξεις



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)
Η Πανσέληνος πραγματοποιείται στο δικό
σας ζώδιο, όπου αφορά τις σχέσεις σας και
γενικότερα τους ανθρώπους στους οποίους
έχετε επενδύσει συναισθηματικά. Αν ήρθε η
στιγμή να αφαιρέσετε κάποια πρόσωπα από
τη ζωή σας, αυτή είναι η ευκαιρία σας. Θα
προσέξετε μόνο τον τρόπο της απομάκρυν-
σής σας από αυτά, γιατί το κλίμα ενδέχεται
να είναι τεταμένο.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Πανσέληνος αφορά τον δωδέκατο ηλιακό
σας τομέα, όπου ενεργοποιούνται εσωτερικές
διεργασίες, όπως φόβος, άγχος και σκέψεις,
που διογκώνονται και σας βασανίζουν. Απομα-
κρυνθείτε από τις παρασκηνιακές καταστάσεις
που θα σας εκθέσουν αργότερα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους, η Πανσέληνος θα κλείσει
κάποιες κοινωνικές σας επαφές, ενώ θα ανοίξει
νέες δραστηριότητες σε ομάδες και νέους κύ-
κλους ζωής. Το παρελθόν αρχίζει να φθείρεται
μπροστά σε καινούργιες αφίξεις στη ζωή σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Πανσέληνος θα επηρεάσει την καριέρα σας
και την κοινωνική σας εικόνα. Δεν αποκλείεται
να αλλάξετε τις επαγγελματικές κατευθύνσεις
σας, ενώ το άγχος θα επικρατεί το επόμενο διά-
στημα. Το σπίτι και ο επαγγελματικός χώρος θα
γίνουν το ασφαλέστερο καταφύγιο, για να προ-
ετοιμάσετε τα επόμενα βήματά σας.

Λέων
(23/7-22/8)
Η Πανσέληνος αυτή σας ευνοεί, ενώ θα υπάρ-
ξουν εξελίξεις σε νομικές υποθέσεις, ταξίδια,
σπουδές, αλλά και πνευματικές αναζητήσεις,
όπου θα διαμορφώσετε διαφορετική αντίληψη
για τα πράγματα. Το περιβάλλον θα επηρεάσει
κάποιες αποφάσεις σας.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η Πανσέληνος στο ζώδιο του Κριού θα φέρει
στην επιφάνεια κάποια απωθημένα σας, ενώ
θα ξεκαθαρίσουν και θα αποκαλυφθούν πολ-
λά πράγματα που αφορούν το παρελθόν. Οι-
κονομικές υποθέσεις θα έχουν μια γρήγορη
εξέλιξη, ενώ χρήματα που διαχειρίζεστε και
με άλλα πρόσωπα ίσως να έχουν μια απρό-
σμενη αλλαγή.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Στο διαμετρικά απέναντι ζώδιο από το δικό σας
πραγματοποιείται η Πανσέληνος και οι σημαντι-
κές σχέσεις σας θα έχουν την απόλυτη κυριαρ-
χία στην καθημερινότητά σας αυτή την περίοδο.
Νέα δεδομένα θα υπάρξουν, που θα επηρεά-
σουν άμεσα εσάς, οπότε κρατήστε την ψυχραι-
μία σας, έως το πέρας αυτών των γεγονότων.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Αυτό το Σαββατοκύριακο αλλάζουν κάποια θέμα-
τα στην καθημερινότητά σας, ίσως μάλιστα και να
έχουν ξεκινήσει ορισμένες αλλαγές στην εργασία
σας ή θέματα που αφορούν τη φυσική σας κατά-
σταση. Είναι καιρός να ξεφορτωθείτε βλαβερές
συνήθειες ή να ακολουθήσετε μια πιο υγιεινή δια-
τροφή.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Πανσέληνος στο ζώδιο του Κριού σάς γεμίζει
με αισιοδοξία για νέα ξεκινήματα, που ήδη έχε-
τε δουλέψει πάνω σε αυτά. Η δημιουργικότητά
σας και γενικότερα η αισιόδοξη πλευρά της
ζωής σας θα είναι σε εγρήγορση και όλα θα
εξαρτηθούν από την καλή σας διαχείριση.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Οι οικογενειακές σχέσεις και το παρελθόν θα
παίξουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή
σας αυτό το διάστημα. Κάποιες καταστάσεις
ήρθε ο καιρός να τις κλείσετε, να πάτε παρα-
κάτω, εφόσον δεν ωφελεί σε τίποτα να τις δια-
τηρείτε. Επίσης, θέματα ακίνητης περιουσίας
θα ενεργοποιηθούν άμεσα. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η επικοινωνία σας, οι μετακινήσεις, τα επαγ-
γελματικά σας σχέδια, σχέσεις με συγγενείς θα
σας απασχολήσουν έντονα. Είναι η περίοδος
όπου πρέπει να δείξετε καθαρά τη θέση σας
πάνω σε ένα θέμα, να το συζητήσετε και να
απαιτήσετε με τις αλήθειές σας να σας καταλά-
βουν οι άλλοι.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η Πανσέληνος στο ζώδιο του Κριού επηρεάζει
τα οικονομικά σας, που ενδέχεται να αλλάξουν
μέσα από απρόσμενα έξοδα και αγορές. Επίσης
κάποια γεγονότα θα σας προκαλέσουν ανα-
σφάλεια και θα αναδιαμορφώσουν το σύστημα
αξιών σας. 
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Π ολύ ενδιαφέρον αυτό το
Σαββατοκύριακο, με την
Πανσέληνο την Κυριακή στο
ζώδιο του Κριού, όπου θα

ολοκληρώσει θέματα που αφορούν έναν
κύκλο εμπειριών που ξεκίνησε με τη Νέα
Σελήνη που έχει προηγηθεί. Είναι η
στιγμή που οι σχέσεις είναι εκτεθειμένες
μπροστά στο άπλετο φως του φεγγαριού,
οπότε θα υπάρξει δικαιοσύνη στην
εξέλιξη ή όχι της σύμπραξης των
ατόμων με κοινό προορισμό. 



Κ
αι αν υπήρχε έστω και ένας Ευ-
ρωπαίος που δυσκολευόταν να
ρίξει όλο το δίκιο στην Ελλάδα,
μετά την προχθεσινή παρουσία

του Ερντογάν στην Πράγα μάς τελείωσε. Ο
Τούρκος πρόεδρος υπερέβη εαυτόν σε προ-
κλητικότητα, επιθετικότητα και έλλειψη σε-
βασμού απέναντι όχι μόνο σε μια γειτονική
χώρα αλλά συνολικά απέναντι στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, από έδαφος της οποίας εξα-
πέλυσε τους νέους μύδρους εναντίον μας.

Βεβαίως, συνηθισμένος στον μονόλογο
μπροστά στο εσωτερικό του ακροατήριο, ο κ.
Ερντογάν αιφνιδιάστηκε από την απάντηση
του κ. Μητσοτάκη. Βλέπετε, ο πρωθυπουργός
είχε φροντίσει να μην εγγραφεί στους ομιλη-
τές, αναμένοντας τον Τούρκο πρόεδρο «στη
γωνία». Και δεν μάσησε τα λόγια του. Ανέδει-
ξε όλη τη βεντάλια της τουρκικής προκλητι-
κότητας, όπως κάνει σε κάθε ευκαιρία. Και
αναχώρησε από την τσεχική πρωτεύουσα με
την πεποίθηση ότι ο Ερντογάν επέστρεψε
στην Τουρκία πιο απομονωμένος απ’ ό,τι όταν
ταξίδευε για τη συμμετοχή του στη Σύνοδο
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως περίπου
την οραματίστηκε ο Γάλλος πρόεδρος Μα-
κρόν, για να προσκαλέσει και ηγέτες κρατών
που δεν μετέχουν, αλλά θα ήθελαν να γίνουν
μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Όσα είπε ο Ερντογάν τόσο στο δείπνο της
Πέμπτης όσο και στη συνέντευξή του αμέσως
μετά δεν αφήνουν κανένα απολύτως περιθώ-
ριο σε κανέναν -ούτε καν στον πρόεδρο Μπο-

ρέλ, ο οποίος δείχνει μια εμφανή συμπάθεια
προς την Άγκυρα- για τις προθέσεις του.
Έφτασε στο σημείο, μπροστά σε ένα ακροατή-
ριο αποτελούμενο από 40 και πλέον ηγέτες,
να επαναλάβει τις ανυπόστατες, άκρως προ-
κλητικές και επιθετικές απειλές του, ενώ λίγο
αργότερα απείλησε ότι θα έρθει νύχτα όχι μό-
νο στην Ελλάδα αλλά και σε όποιον άλλον στα-
θεί εμπόδιο στον δρόμο του (βλέπε Κύπρο).

Εν τω μεταξύ, τη νύχτα πριν αναχωρήσει για
την Πράγα είχε φροντίσει να «σπρώξει» δύο
ακόμη καραβιές απελπισμένων μεταναστών
προς την Ελλάδα. Για την ακρίβεια, προς τον
θάνατο. Διότι όταν τα σαπιοκάραβα φεύγουν
υπερφορτωμένα με 9 και 10 Μποφόρ, τα περι-
θώρια επιβίωσης λιγοστεύουν δραματικά. Και
αν δεν έδιναν υπεράνθρωπες προσπάθειες το
Λιμενικό και όλοι όσοι έλαβαν μέρος στις
δραματικές προσπάθειες διάσωσης, σήμερα
δεν θα υπήρχε ούτε ένας επιζών.

Κι όμως. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες -ή τουλάχι-
στον κάποιοι εξ αυτών- δεν χάλασαν τη ζαχα-
ρένια τους. Τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά μέσα
ενημέρωσης έπαιζαν από το πρωί της Παρα-
σκευής τα δύο ναυάγια σε Κύθηρα και Λέσβο,
αλλά κάποιοι εξ αυτών αγρόν ηγόραζαν. Σαν
να έχουν ξεχάσει ότι ενισχύουν με έναν πα-
κτωλό χρημάτων τον Ερντογάν για να μη
σπρώχνει στον όλεθρο εκατοντάδες ανθρώ-
πινες ψυχές. Σαν να μην αντιλαμβάνονται ότι
η εργαλειοποίηση του Μεταναστευτικού από
την Άγκυρα έχει φτάσει στα όρια προμελετη-
μένου, καλοσχεδιασμένου εγκλήματος.

Όχι ότι δεν τα άκουσε ο Ερντογάν. Τα άκου-
σε για τα καλά και από τον Γάλλο πρόεδρο και
από τον Γερμανό καγκελάριο, οι οποίοι ουσια-
στικά τον προέτρεψαν να μαζευτεί. Αλλά τον
έψεξαν κυρίως και πρωτίστως για τη συνεχή
επιθετικότητα απέναντι στην Ελλάδα, για το
γεγονός ότι αρνείται επιδεικτικά να συμμετά-
σχει στις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας και
ότι γενικότερα εμφανίζεται ως ο ταραξίας της
ευρύτερης περιοχής. Μην ξεχνάμε, άλλωστε,
και την πρόσφατη υπογραφή της νέας παρά-
νομης τουρκολιβυκής συμφωνίας για τους
υδρογονάνθρακες.

Αυτά όμως μικρή σημασία έχουν για τον
Τούρκο πρόεδρο, όπως πολλάκις στο παρελ-
θόν έχει αποδείξει. Αυτό που έχει μεγάλη
αξία είναι ότι αυτήν τη φορά ο κ. Ερντογάν πυ-
ροβόλησε ο ίδιος τα πόδια του. «Μια φωτο-
γραφία, χίλιες λέξεις», λένε. Μια τέτοια πα-
ρουσία του «σουλτάνου», όπως η προχθεσινή
στην Πράγα, «χίλιοι χάρτες της “Γαλάζιας Πα-
τρίδας”».

Ο Ερντογάν απειλούσε την Ελλάδα μέσα στο
ίδιο στο ευρωπαϊκό της σπίτι και ο Ευρωπαίος
πρωθυπουργός της Ελλάδας παρέμεινε
ακλόνητος στη γραμμή του σεβασμού του
Διεθνούς Δικαίου ως απαραίτητης προϋπό-
θεσης για διάλογο.

Το ποιος από τους δύο κέρδισε είναι απολύ-
τως προφανές. Εξ ου και ο εκνευρισμός του
Τούρκου προέδρου που τη μία πυροβολούσε
χθες την Ελλάδα, την άλλη μισοάνοιγε την
πόρτα του διαλόγου. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Ο Γάλλος πρόεδρος
και ο Γερμανός 
καγκελάριος 
έψεξαν τον Τούρκο
Πρόεδρο για 
τη συνεχή 
επιθετικότητά του
απέναντι 
στην Ελλάδα και
επειδή αρνείται 
επιδεικτικά 
να συμμετάσχει 
στις κυρώσεις 
εναντίον της Ρωσίας 

Όταν ο Ερντογάν «πυροβολεί τα πόδια του»


