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Φ
ρίκη, αποτροπιασμός, οργή, αγανάκτη-
ση… Οι λέξεις χάνουν το νόημά τους σε
περιπτώσεις όπως η πρόσφατη του βια-
σμού και της μαστροπείας 12χρονης

από ένα 53χρονο ανθρωπόμορφο τέρας. Ένα τέρας
που μπορούσε και φορούσε το προσωπείο του ενερ-
γού πολίτη, του καλού Σαμαρείτη, του ενάρετου εκ-
κλησιαζόμενου, του σωστού οικογενειάρχη, προκει-
μένου να κρύβει καλά το πραγματικό του πρόσωπο
αλλά και που χάρη στο προσωπείο του μπορούσε και
πραγματοποιούσε τις πιο σκοτεινές σκέψεις. 

Και η φρίκη, ο αποτροπιασμός, η οργή συνεχίζον-
ται όσο αποκαλύπτονται λεπτομέρειες για το ειδεχ-
θές έγκλημα και τους 213 συνενόχους του τέρατος, οι
οποίοι πιθανώς θα φορούσαν και οι ίδιοι την ίδια μά-
σκα, αυτήν των καλών και τίμιων πολιτών. 

Στα παραπάνω προσθέστε και το σοκ όλων όσοι εί-

δαν στις φωτογραφίες που διέρρευσαν τα πρόσωπά
τους δίπλα στον 53χρονο, πολιτικών, καλλιτεχνών, ιε-
ρωμένων, καθηγητών, ανθρώπων που τον γνώριζαν
μόνο εξ όψης και επιφανειακά σε επίπεδο κοινωνι-
κής συναναστροφής. 

Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, όσο και αν θέ-
λουν κάποιοι να τη διαστρεβλώσουν, ότι στις παρού-
σες συνθήκες όλοι γνωρίζουμε τους συνανθρώπους
μας της διπλανής πόρτας βάσει αυτών που εξωτερι-
κεύουν έξω από αυτήν την πόρτα. Πίσω από τις κλει-
στές πόρτες σε ένα σπίτι, πίσω από ένα ψεύτικο προ-
φίλ σε ένα τσατ ρουμ, πίσω από την ιδιωτικότητα ενός
υπολογιστή σε ένα δωμάτιο μετά τα μεσάνυχτα, κα-
νείς δεν γνωρίζει κανέναν. Εκεί, στα κρυφά και σκο-
τεινά, ο αλληλέγγυος Σαμαρείτης μετατρέπεται στον
χειρότερο δαίμονα του τελευταίου κύκλου της Κόλα-
σης, εκεί ο «καλός και ηθικός» γίνεται συζυγοκτόνος,

παιδόφιλος, μαστροπός, βιαστής, εγκληματίας. 
Η συγκεκριμένη, δυσκολοχώνευτη ακόμα και για

τα πιο ανθεκτικά στομάχια, εγκληματική ιστορία γίνε-
ται η παγίδα για να βγάλει ο καθένας τα δικά του βια-
στικά ή κατά το συμφέρον του συμπεράσματα. Ο
άθρησκος βρίσκει την ευκαιρία να κατηγορήσει συλ-
λήβδην την Εκκλησία, ο πολιτικός εχθρός το κόμμα
στο οποίο ανήκε ο κατηγορούμενος, ο οπαδικός αντί-
παλος την ομάδα την οποία υποστήριζε. Κι έτσι όχι
απλά χάνεται η μεγάλη εικόνα, αυτή που λέει ότι πια
και με τις συνθήκες που ζούμε γνωρίζουμε ελάχιστα
για τους ανθρώπους που βλέπουμε χρόνια ολόκληρα
στη γειτονιά, στο καφενείο, στην κερκίδα της ομάδας
μας, αλλά δημιουργείται μια εικονική πραγματικότη-
τα, που απλώς εξυπηρετεί επιδερμικά και για λίγο
επιδιώξεις και σκοπούς. 
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Εκτός ορίων
ο Ερντογάν 

O
λα τα σενάρια και τα εργαλεία αντίδρασης
σε πολιτικό αλλά και επιχειρησιακό επί-
πεδο έναντι της κλιμακούμενης τουρκι-
κής προκλητικότητας, ιδίως μετά την από-

πειρα… νεκρανάστασης του τουρκολιβυκού μνημο-
νίου μέσω της υπογραφής μιας συμφωνίας για την
εκχώρηση της λιβυκής ΑΟΖ στην τουρκική εταιρεία
ΤΡΑΟ προς εκμετάλλευση, αναμένεται να τεθούν επί
τάπητος κατά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, που αναμέ-
νεται αύριο εκτός απρόοπτου. Και παρά τον ορυμα-

γδό αποδοκιμασιών που εισέπραξε η νέα τουρκική
μεθόδευση, ήτοι η απόπειρα της Άγκυρας να εκμε-
ταλλευθεί την κυβέρνηση-μαριονέτα στη Λιβύη και
να βάλει χέρι στη λιβυκή ΑΟΖ, με τελευταία την ανα-
κοίνωση του βρετανικού Φόρεϊν Όφις ότι όλες οι χώ-
ρες θα πρέπει να σέβονται το Διεθνές Δίκαιο και δη
αυτό της Θάλασσας (UNCLOS), ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν προέβη χθες σε νέες απειλές. Συγκεκριμένα ση-
μείωσε ότι η Τουρκία έχει πλέον τη δυνατότητα να
κάνει γεωτρήσεις σε διεθνή ύδατα σε άλλες χώρες.

Σε αυτό το ιδιότυπο πινγκ πονγκ προκλήσεων από
την Τουρκία και απαντήσεων από την ελληνική πλευ-
ρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονό-
μου, αφού επέμεινε πως η αποτυχία της τουρκικής
μεθόδευσης μέσω του τουρκολιβυκού μνημονίου εί-
ναι αυτονόητη, σημείωσε με νόημα πως και «άλλοι
ηγέτες, που φλερτάρουν με τον αναθεωρητισμό και
ήλπιζαν σε γρήγορες νίκες, θερίζουν θύελλες» σε
ακόμη μια απόπειρα να παραλληλιστεί η πρακτική
της Άγκυρας με αυτή του Κρεμλίνου. 

Κυρώσεις ενόψει; 
Πλέον το ενδιαφέρον της Αθήνας
στρέφεται στο τακτικό Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο των Βρυξελλών στις 20 και
21 Οκτωβρίου, καθώς άπαντες οι Ευ-
ρωπαίοι ηγέτες αντιλήφθηκαν κατά τη
σύναξη της Πράγας με ποιες απειλές
έρχεται αντιμέτωπη καθημερινά η
Αθήνα. Με το δεδομένο πως το κλίμα
για την Τουρκία στους κόλπους των
Βρυξελλών είναι μάλλον βαρύ εξαιτίας
της απροθυμίας της Άγκυρας να ευθυ-
γραμμιστεί με τις δυτικές κυρώσεις
κατά της Ρωσίας, στην κυβέρνηση το-
νίζουν πως υπάρχει πάντα η δυνατότη-
τα να επιβληθούν κυρώσεις σε βάρος
τουρκικών οντοτήτων και φυσικών
προσώπων, καθώς εξακολουθούν να
γίνονται εξαγωγές ευρωπαϊκών προ-
ϊόντων στη Ρωσία μέσω Τουρκίας,
όπως τονίζεται χαρακτηριστικά. Βε-
βαίως και υπάρχει πάντοτε στο τραπέζι
το option paper του ύπατου εκπροσώ-
που Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυ-
νας, Ζοζέπ Μπορέλ, με κατάλογο πιθα-
νών κυρώσεων κατά της Τουρκίας,
ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαντάζει προς
το παρόν ως η πιθανότερη εξέλιξη.

Παροξυσμός με τα 12 ναυτικά μίλια
Στο πλαίσιο του αφηγήματος ότι η Τουρκία είναι περικυκλωμένη από δυνάμει εχθρούς, ένας εκ
των οποίων είναι και η χώρα μας, εντάσσεται και η χθεσινή παράκρουση των Τούρκων περί επι-
κείμενης αύξησης των χωρικών μας υδάτων από τα 6 στα 12 νμ νοτίως της Κρήτης. Κυβερνητι-
κές πηγές ξεκαθαρίζουν πως επί του παρόντος η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει την πρόθεση να
αυξήσει τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης. Τα ίδια πρόσωπα τονίζουν
πως η εν λόγω κίνηση αποτελεί μια πολύ σοβαρή πρωτοβουλία, που δεν θα πρέπει να αντιμετω-
πίζεται με επικοινωνιακούς και ευκαιριακούς όρους. Οι ίδιοι κύκλοι διευκρινίζουν, πάντως, με
νόημα πως η Αθήνα δεν απεμπολεί κανένα κυριαρχικό της δικαίωμα που απορρέει από το Διε-
θνές Δίκαιο -τέτοιο είναι και η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια-, ωστό-
σο, προς στιγμήν δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.

Τι λέει η Αθήνα για το σενάριο επέκτασης 
των χωρικών μας υδάτων νοτίως της Κρήτης 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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Τι προβλέπει 
το σενάριο 
ύψωσης 
τουρκικής σημαίας 

Γράφει η
Αλεξία Τασούλη

Γ
ια κλιμακούμενη στρατηγική όξυνσης από πλευράς
της Τουρκίας κάνει λόγο η Αθήνα, μια κλιμάκωση
που δεν περιορίζεται μόνο σε λεκτικές απειλές αλλά
και σε υβριδικού τύπου μεθοδεύσεις σε βάρος της

χώρας μας.
Τόσο το υπουργείο Εξωτερικών όσο και το υπουργείο Εθνι-

κής Άμυνας εξετάζουν όλα τα σενάρια, να υπάρξει δηλαδή
ένας συνδυασμός συμβατικών και αντισυμβατικών, στρατιωτι-
κών και μη στρατιωτικών, φανερών αλλά και συγκαλυμμένων
ενεργειών σε όλο το φάσμα των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων
από την Τουρκία.

Οι υβριδικού τύπου μεθοδεύσεις, τις οποίες ανέφερε χθες ο
ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφορούν μια οργανωμένη
προσπάθεια πρόσβασης και ελέγχου σε διάφορα κέντρα εξου-
σίας. Η κυβέρνηση έχει εντοπίσει ακριβώς αυτή την τουρκική
στρατηγική, για αυτό και η αμυντική θωράκιση της χώρας εν-
τάσσεται στις προτεραιότητες της χώρας.

Η προμήθεια υπερσύγχρονων οπλικών συστημάτων, οι συμ-
μαχίες και οι αμυντικές συμφωνίες της χώρας μας με σημαί-
νουσες δυνάμεις, όπως οι ΗΠΑ και η Γαλλία, είχαν στόχο,
εκτός από το να αναβαθμίσουν το διεθνές κύρος και τον ρόλο
της Ελλάδας, να ενδυναμώσουν τη χώρα απέναντι σε οποιασ-
δήποτε μορφής απειλή.

«Η Ελλάδα έχει τη δική της στρατηγική, που μας έχει οδηγή-
σει στο να βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά από την Τουρκία.
Είμαστε έτοιμοι σε κάθε επίπεδο, ψύχραιμοι και λειτουργούμε
με άρτιο σχεδιασμό. Δεν πρόκειται να παρασυρθούμε από τις
τουρκικές προκλήσεις, γιατί αυτό επιδιώκει να κάνει η Τουρ-
κία. Ταυτόχρονα όμως δεν θα μείνει κανένας λόγος και καμία
πράξη της Τουρκίας αναπάντητη», είναι το μήνυμα που στέλνει
η Αθήνα. Ενδεικτικό του κλίματος είναι ότι η κυβέρνηση απέ-
φυγε να διαψεύσει δημοσίευμα του Nordic Monitor, το οποίο
μιλά για μυστική επιχείρηση στρατιωτικού τύπου εναντίον δυ-
τικής χώρας. Σε ερώτηση μάλιστα προς τον κυβερνητικό εκ-

πρόσωπο σχετικά με το πόσο πιθανά είναι τα σενάρια που γρά-
φει ο συγκεκριμένος ιστότοπος και πόσο προετοιμασμένη εί-
ναι η Ελλάδα απάντησε: «Η πατρίδα μας είναι απολύτως θωρα-
κισμένη έναντι οιασδήποτε απειλής, υβριδικής ή άλλου χαρα-
κτήρα».

Δολιοφθορά σε ελληνικά νησιά
Το Nordic Monitor γράφει ότι ο σχεδιασμός περιλαμβάνει

διάφορες επιλογές που κυμαίνονται από τη δολιοφθορά σε ελ-
ληνικά νησιά κοντά στην τουρκική ενδοχώρα έως την ύψωση
τουρκικής σημαίας σε μία ή περισσότερες ακατοίκητες νησί-
δες και βραχώδεις σχηματισμούς, καθώς και τη διεξαγωγή
επιχείρησης ψευδούς σημαίας για να δικαιολογήσει την τουρ-
κική απάντηση. 

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξακολουθεί
να εξετάζει τις εναλλακτικές λύσεις που του υπέβαλε ο έμπι-
στός του Χακάν Φιντάν, επικεφαλής της MIT, και δεν έχει απο-
φασίσει ακόμη ποια πορεία δράσης θέλει να ακολουθήσει.
Σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε το Nordic Monitor από
πηγές που γνωρίζουν το σχέδιο, θα εναπόκειται σε αυτή την ει-
δική μονάδα που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της υπηρεσίας
πληροφοριών να πραγματοποιήσει την επιχείρηση στο Αιγαίο
με υλικοτεχνική υποστήριξη από τις αεροπορικές και ναυτικές
δυνάμεις του τουρκικού στρατού. Η πλοκή, η οποία κρατήθηκε
αυστηρά εμπιστευτική βάσει της ανάγκης για γνώση στο στενό
περιβάλλον του Ερντογάν και του Φιντάν, θα τεθεί σε εφαρμο-
γή κάποια στιγμή κοντά στις γενικές εκλογές του 2023 για να
συσπειρώσει το έθνος πίσω από τον Ερντογάν και να φέρει μια
απροσδόκητη ψήφο υπέρ του AKP και των εθνικιστών συμμά-
χων του.

Μέσα σε όλα αυτά, εκτός από την πιθανότητα οργανωμένου
σχεδίου επίθεσης, καραδοκεί σταθερά και ο κίνδυνος ατυχή-
ματος. Και με τις συνεχείς παραβιάσεις των τελευταίων ωρών
ο κίνδυνος αυτός μεγιστοποιείται.

Α Π Ο Κ Α Λ Υ Ψ Ε Ι Σ Α Π Ο Τ Ο N O R D I C  M O N I T O R

Σενάρια υβριδικού πολέμου 
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Μ
ε την ανάδειξη σημαντικών
έργων και επενδύσεων, τις
στοχευμένες περιοδείες αλ-
λά και τις ομιλίες σε κομμα-

τικά στελέχη, ο πρωθυπουργός ανεβάζει
συνεχώς τους προεκλογικούς τόνους και
παράλληλα ολοκληρώνει το κυβερνητικό
έργο, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις που έχει
αναλάβει απέναντι στον ελληνικό λαό. Με
σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε» ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης σε κάθε ευκαιρία θα προ-
βάλλει τις σημαντικές αλλαγές που έγιναν
μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια στη χώρα σε
όλους τους τομείς παρά τις πρωτοφανείς
αντιξοότητες που υπήρξαν. Με αυτό τον
τρόπο θα επιχειρήσει να συγκρίνει τα όσα
πέτυχε η κυβέρνηση της ΝΔ σε σχέση με
εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ. 

Τα εγκαίνια του μετρό στον Πειραιά επιβε-
βαίωσαν τη βούληση της κυβέρνησης για την
υλοποίηση των μεγάλων έργων υποδομής,
φέρνοντας ένα ακόμη σύνθημα στο προσκήνιο.
«Συνέπεια, συνέχεια, σταθερότητα», είπε ο
πρωθυπουργός λίγο πριν κόψει την κορδέλα
στον σταθμό του Δημοτικού Θεάτρου. «Κάποι-
ες κυβερνήσεις παραδίδουν πραγματικά έργα
και κάποιες κυβερνήσεις μάς παρουσίαζαν
μουσαμάδες με ζωγραφισμένα εκδοτήρια,
ωσάν να μπορούν τάχα να εξαπατήσουν τους
πολίτες με αυτόν τον τρόπο», τόνισε ο Κυριά-

κος Μητσοτάκης, αφήνοντας αιχμές εναντίον
της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

Παράλληλα υποστήριξε πως οι τρεις νέοι
σταθμοί αποτελούν ένα ακόμη έργο με μεγάλο
κοινωνικό πρόσημο, «διότι τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς εξυπηρετούν όλους τους πολίτες,
αλλά πρωτίστως εξυπηρετούν εκείνους τους
πολίτες που δεν έχουν δυνατότητα να μετακι-
νηθούν με άλλο τρόπο, με φτηνό εισιτήριο, με
ασφάλεια». 

Το αμέσως επόμενο διάστημα ο πρωθυ-
πουργός αναμένεται να δώσει το «παρών» στα
επίσημα εγκαίνια της εμβληματικής επένδυ-
σης του Ελληνικού. Ένα έργο το οποίο πέρασε
από σαράντα κύματα, προκάλεσε σφοδρή πο-
λιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στη ΝΔ και τον
ΣΥΡΙΖΑ, όμως επί κυβέρνησης Κυριάκου Μη-
τσοτάκη οι μπουλντόζες μπήκαν μέσα στο πα-
λιό αεροδρόμιο, το οποίο σταδιακά ανοίγει τις
πύλες του στους πολίτες. 

Πέλλα και Θεσσαλονίκη 
Εκτός όμως από την ανάδειξη των σημαντι-

κών έργων, το επικοινωνιακό επιτελείο ποντά-

ρει στην απευθείας επαφή του πρωθυπουργού
με τους πολίτες, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να
εντείνει τις περιοδείες του τόσο στην περιφέ-
ρεια όσο και στην Αττική. Δεν ήταν τυχαίο το γε-
γονός πως, μόλις ολοκληρώθηκαν τα εγκαίνια
στον Πειραιά, ο πρωθυπουργός δεν έχασε την
ευκαιρία και συνομίλησε με τους πολίτες που
είχαν συγκεντρωθεί αλλά και με τους καταστη-
ματάρχες στην πλατεία Κοραή, απέναντι από το
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. 

Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα περιο-
δεύσει στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα
στον Νομό Πέλλας, με στόχο την ανάδειξη του
κυβερνητικού έργου, ενώ θα αναφερθεί και
στα μέτρα που έχουν ληφθεί για τους αγρότες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός
αναμένεται να επισκεφθεί το Αρχαιολογικό
Μουσείο Πέλλας, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί
στα Γιαννιτσά, όπου θα συνομιλήσει με τους
πολίτες. 

Επόμενος σταθμός της περιοδείας του
πρωθυπουργού θα είναι η επίσκεψή του σε
μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες τυποποί-
ησης, συσκευασίας, εξαγωγής και εμπορίας
φρέσκων φρούτων στη χώρα μας που βρίσκε-
ται στη Σκύδρα. Επίσης ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με τους φο-
ρείς της περιοχής, η οποία θα πραγματοποι-
ηθεί στην Έδεσσα.

Από την Πέλλα ο πρωθυπουργός θα μεταβεί

στη Θεσσαλονίκη, για να απονείμει το βραβείο
«Αυτοκράτειρα Θεοφανώ» στον κορυφαίο πια-
νίστα και μαέστρο Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ, τον
αποκαλούμενο και «μαέστρο της ειρήνης». 

Ομιλία στις τοπικές οργανώσεις 
Σε προεκλογικούς τόνους θα κινηθεί η ομι-

λία του πρωθυπουργού στις «γαλάζιες» ΝΟΔΕ
το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στο ΟΑΚΑ. Στό-
χος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να δώσει
στα στελέχη της ΝΔ τις κατευθύνσεις ενόψει
της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης που έρ-
χεται. Παράλληλα θα ζητήσει από όλους να μην
αφήσουν καμία περιοχή της χώρας που να μην
επισκεφθούν, μεταφέροντας τα όσα έχουν
υλοποιηθεί από την κυβέρνηση όλο αυτό το
διάστημα. Επίσης ο πρωθυπουργός αναμένε-
ται να σημειώσει τις παγίδες που κρύβει η απλή
αναλογική στην πρώτη κάλπη, η οποία δεν θα
πρέπει να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση ως
χαλαρή ψήφος, καθώς το αποτέλεσμά της θα
κρίνει σε σημαντικό βαθμό την αυτοδυναμία
στις επόμενες εκλογές. 

Ο Μητσοτάκης
ξεδιπλώνει 
την προεκλογική 
στρατηγική του

Αέρας νίκης στις «γαλάζιες»
ΝΟΔΕ το ερχόμενο
Σαββατοκύριακο στο ΟΑΚΑ 

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 
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Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ για τη συνε-

δρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα το

διήμερο 14 και 15 Οκτωβρίου. Κύκλοι της αξιωματικής

αντιπολίτευσης αναφέρουν στην «Political» πως ο πρό-

εδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας θα τοποθετήσει τα

μέλη της ΚΕ σε θέσεις μάχης. 

Τι σημαίνει αυτό; Αυτό σημαίνει τρία πράγματα. Αρχι-

κά θα ζητήσει να ξεκινήσουν οι τομείς δουλειάς του

κόμματος να εργάζονται τόσο για την επικοινωνία με την

κοινωνία και τη σύνδεση με τους φορείς όσο και για την

ανάδειξη προβλημάτων που μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να αξιο-

ποιήσει πολιτικά.

Επίσης, θα τονίσει πως η πολιτική του κόμματος μέχρι

τις εκλογές θα κινηθεί στην αυστηρή κριτική προς την κυ-

βέρνηση για την ανοχή της στην αισχροκέρδεια, που οδη-

γεί σε περαιτέρω αύξηση στις τιμές και γενικότερα στη

λανθασμένη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, ενώ τα

στελέχη και τα μέλη της ΚΕ θα πρέπει να προτάσσουν σε

κάθε ευκαιρία τις προτάσεις της Θεσσαλονίκης (προτά-

σεις Τσίπρα στη ΔΕΘ), ενώ θα συζητηθεί και η στάση της

κυβέρνησης απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις.

Τέλος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης

θα τονίσει εκ νέου τη σημασία μιας αυριανής προ-

οδευτικής κυβέρνησης, στο πλαίσιο της συνεργασίας

των προοδευτικών δυνάμεων του τόπου, κλείνοντας το

μάτι τόσο στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ όσο και στους ΠΑΣΟΚο-

γενείς του ΣΥΡΙΖΑ. Για το κομμάτι εκείνο του ΣΥΡΙΖΑ

που συνεχίζει να πιστεύει πως ελλοχεύει ο κίνδυνος ο

ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ΠΑΣΟΚ και μάλιστα με εκσυγχρονιστι-

κά χαρακτηριστικά τύπου Σημίτη, ας μη φοβάται. Αυτό

έχει ήδη συντελεστεί. 

Σ
τροφή στην καθημερινότητα
πραγματοποιεί πλέον το ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, με τον Νίκο Αν-
δρουλάκη να βγαίνει και πάλι

μπροστά σηκώνοντας το αντιπολιτευτικό
βάρος. Χθες, μιλώντας στο Mega, εστίασε
την προσοχή του σε μείζονα ζητήματα της
επικαιρότητας, όπως στην ένταση των ελ-
ληνοτουρκικών σχέσεων και στις συνέ-
πειες της ενεργειακής κρίσης.

« Ένας Ερντογάν που κινδυνεύει και
έχει διαμορφώσει μια καθεστωτική λει-
τουργία είναι επικίνδυνος και για τον λαό
του και για τις γειτονικές χώρες. Αυτή εί-
ναι η μία ανάγνωση, αλλά η Τουρκία δεν
είναι μόνο ο Ερντογάν. Αν εξαιρέσουμε το
φιλοκουρδικό κόμμα HDP, που πολλές
φορές έχει σταθεί απέναντι στις πολιτικές
της ακρότητας, όπως, για παράδειγμα,
όταν μετατράπηκε η Αγία Σοφία σε τζαμί,
βλέπουμε ότι και ο κ. Κιλιτσντάρογλου
πολλές φορές μιλά για 18 νησιά, άρα βλέ-
πουμε ότι συνολικά πέρα από τον Ερντο-
γάν υπάρχει μια όξυνση στην Τουρκία κα-

τά των γειτονικών χώρων. Δηλαδή, ο εθνι-
κισμός πια είναι ένα κυρίαρχο φαινόμενο
που διαπαιδαγωγεί και την κοινή γνώμη»,
είπε σχετικά με την κλιμακούμενη τουρ-
κική προκλητικότητα και πρόσθεσε με
έμφαση πως «δεν πρέπει να πωλείται ού-
τε μία ευρωπαϊκή σφαίρα στην Τουρκία
όταν είναι παράγοντας αστάθειας από τον
Νότιο Καύκασο και τη Μέση Ανατολή έως
και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. […]
Πρέπει λοιπόν να πάμε σε μια ειδική σχέ-
ση. Τι σημαίνει ειδική σχέση; Να γίνει ένα
τραπέζι διαλόγου Τουρκίας - Ευρώπης
ώστε στο νέο οικονομικό κείμενο οι σχέ-
σεις να καθορίζονται οικονομικά με αυτο-
ματοποιημένες κυρώσεις. Όταν η Τουρ-
κία διαπράττει μια ενέργεια κατά των ευ-
ρωπαϊκών αξιών ή κατά των κυριαρχικών
δικαιωμάτων ή κατά των ανθρωπίνων δι-

καιωμάτων, απευθείας να επιβάλλονται
κυρώσεις. Η Τουρκία χωρίς την Ευρώπη
οικονομικά είναι ένας νάνος».

Επέκρινε την πολιτική της ΝΔ
Για τα θέματα της ακρίβειας και του αυ-

ξημένου ενεργειακού κόστους, που απο-
μειώνουν την αγοραστική δύναμη των
νοικοκυριών, ο κ. Ανδρουλάκης υποστή-
ριξε την επιβολή πλαφόν στη λιανική, κα-
θώς «έτσι θα γίνεται δίκαιη κατανομή του
κόστους της περιπέτειας μεταξύ του κα-
ταναλωτή -που μετά θα δούμε πώς θα τον
επιδοτήσουμε βάσει της οικονομικής δυ-
νατότητας, γιατί δεν μπορείς να επιδοτείς
το ίδιο στην κιλοβατώρα τον φτωχό με τον
πλούσιο-, άρα κατανομή μεταξύ κράτους,
παραγωγού και καταναλωτή» και επέκρι-
νε τις πολιτικές της ΝΔ λέγοντας ότι «αυ-

τός ο μηχανισμός δουλεύει για τους λί-
γους. Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι
είναι δίπλα στον πολίτη, αλλά είναι δίπλα
στα συμφέροντα».

Ερωτηθείς, τέλος, για την υπόθεση των
υποκλοπών, ο κ. Ανδρουλάκης ισχυρί-
στηκε ότι «πάνε μέσα από έναν μηχανι-
σμό απορρήτου να συγκαλύψουν ένα
σκάνδαλο». 

Η αναφορά του Νίκου
Ανδρουλάκη 
στα Ελληνοτουρκικά και 
οι βολές στην κυβέρνηση για 
το καλάθι της νοικοκυράς 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

«Να μην πωλείται
ούτε μία ευρωπαϊκή
σφαίρα στην Τουρκία»

Σε θέση μάχης θέτει ο Τσίπρας την ΚΕ



Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τίμησε επίσημα τον γενικό γραμματέα Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Γιώργο Σταμάτη
για την κοινωνική του προσφορά, προστατεύοντας με συνεχείς δράσεις
τους ανάπηρους, τους άστεγους, αυτούς που υφίστανται διακρίσεις, τους
κοινωνικά αποκλεισμένους και τους Ρομά. Διάκριση που αντανακλά σε όλο
το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για αυτό και στη βρά-
βευσή του που έγινε στο Ζάππειο χθες παρέστη και ο υπουργός Κωστής
Χατζηδάκης, που διατηρεί τέλειες σχέσεις με τον γενικό του. 

ΤΡΙΤΗ 11 OKTΩΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL KENTΡΙ7

Αγκαλιά Δόμνα και Νόνη 
Στα εγκαίνια του μετρό στον Πειραιά βρέ-
θηκαν και η βουλευτής Α’ Πειραιά Νόνη
Δούνια, η οποία έγινε αποδέκτης σχολίων
και συμβουλών από συναδέλφους της να
μη δουλεύει πολύ, να σιτίζεται σωστά και
να ξεκουράζεται. Πάντως, οι κεραίες μου
έπιασαν να τα λέει και με την υποψήφια
στην Α’ Πειραιά υφυπουργό Εργασίας, Δό-
μνα Μιχαηλίδου, με την οποία έβγαλαν και
φωτογραφίες βουλώνοντας το στόμα σε
όσους πίστευαν ότι οι δύο κυρίες δεν τα
πήγαιναν καλά… 

Έπλεξε το εγκώμιο στον Γ. Σταμάτη ο Χατζηδάκης

Π
ροεκλογικός πυρετός υπάρχει
βεβαίως και στην Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση και, όπως μαθαί-

νω, ο αντιπεριφερειάρχης Αττικής Βα-
σίλης Κόκκαλης, ο οποίος στις εκλογές

του 2019 εκλέχθηκε στον Βόρειο Το-
μέα, στις επερχόμενες περιφερειακές
εκλογές θα κατέβει στην Ανατολική Ατ-
τική, ξανά με τον συνδυασμό του Γιώρ-
γου Πατούλη!

Με τον Πατούλη 
ο Κόκκαλης 

Στην εκδήλωση απονομής του βραβείου «Αυτοκράτειρα
Θεοφανώ» θα παρευρεθεί ο πρωθυπουργός στη Θεσσα-
λονίκη, μετά την περιοδεία στην Πέλλα. Το βραβείο θα
απονεμηθεί στον κορυφαίο πιανίστα και μαέστρο Ντά-
νιελ Μπάρενμποϊμ, τον αποκαλούμενο και «μαέστρο της
ειρήνης», και όχι άδικα, αφού έχει αναπτύξει πλούσια
παιδαγωγική και φιλειρηνική δράση, με κορυφαία πρω-
τοβουλία όλων τη δημιουργία της West-Eastern Divan
Orchestra, μιας ορχήστρας κλασικής μουσικής την
οποία απαρτίζουν Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι.

Σημαντική παράμετρος που
κάποιοι ξεχνούν. Το τέρας,
πρώην μέλος της ΝΔ, που
εξέδιδε τη 12χρονη μπορεί να
φάει ισόβια με νόμο που ψή-
φισε η κυβέρνηση Μητσοτά-
κη και καταψήφισε η Κοινο-
βουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Με τον προηγούμενο νόμο
του ΣΥΡΙΖΑ οι ποινές θα ήταν
πολύ πιο χαλαρές. 

ΑΞΙΖΕΙ… 

Γκρίνιες στην
Κωνσταντινούπολη 

Σε εκδήλωση με θέμα «Ο δάσκαλος,
ο σιωπηλός εργάτης της παιδείας» πα-
ρευρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη η
υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμά-
των Ζέττα Μακρή. Η ημερίδα έγινε για
να υποστηριχθεί η εκπαίδευση σχετικά
με τα περιβαλλοντικά θέματα στα σχο-
λεία της ομογένειας στην Κωνσταντι-
νούπολη και το «παρών» έδωσαν εκτός
από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρ-
θολομαίο και ο βουλευτής Ηλείας Αν-
δρέας Νικολακόπουλος ως εκπρόσω-
πος της Βουλής. Έγιναν, έμαθα, και κά-
ποια απρόοπτα. Μόλις έμαθε τη σύνθε-
ση της αποστολής η έτερη βουλευτής
Ηλείας Διονυσία Αυγερινοπούλου,
έκανε το παν για να ταξιδέψει και εκεί-
νη στην Πόλη. Όμως, επειδή όλα έγιναν
τελευταία στιγμή, όταν ο Πατριάρχης
άρχισε να μνημονεύει τους παρόντες,
δεν αναφέρθηκε στην κ. Αυγερινοπού-
λου (δεν ήταν στα χαρτιά του) και τότε
είχαμε γκρίνιες και νεύρα…

Σε ειδική 
αποστολή η Ντόρα 

Στο Στρασβούργο και συγκεκριμέ-
να στο Συμβούλιο της Ευρώπης βρέ-
θηκε η ελληνική αντιπροσωπεία
βουλευτών με επικεφαλής την Ντό-
ρα Μπακογιάννη μαζί με τους συνα-
δέλφους της (Καιρίδη, Πιπιλή, Χα-
τζηβασιλείου, Στυλιανίδη). Η αντι-
προσωπεία ετοιμάζεται για μεγάλη
μάχη, καθώς θέλει να αναδείξει την
τουρκική επιθετικότητα, την αλλη-
λεγγύη της Ευρώπης στην Ουκρανία
αλλά και την ανάγκη να στραφεί η
προσοχή της Ευρώπης στα Δυτικά
Βαλκάνια, καθώς παραμονεύει η
Ρωσία (και η Τουρκία) με συγκεκρι-
μένες σφαίρες επιρροής. 

Στην Πέλλα σήμερα
ο Μητσοτάκης 

Ο Κ. Μητσοτάκης σε μια επίσκε-
ψη-αστραπή θα βρεθεί σήμερα στον
Νομό Πέλλας όπου αναμένεται να
επισκεφθεί και να ξεναγηθεί στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας. Θα
επισκεφτεί και τα Γιαννιτσά, όπου θα

συνομιλήσει με τους πολί-
τες, θα επισκεφθεί στη

Σκύδρα μια από τις
μεγαλύτερες εται-
ρείες τυποποίησης,
συσκευασίας, εξα-

γωγής και εμπορίας
φρέσκων φρούτων στην

Ελλάδα. Στη συνέχεια θα μεταβεί
στην Έδεσσα, όπου θα προεδρεύσει
σε σύσκεψη με τους φορείς της πε-
ριοχής, ενώ δεν θα λείψουν και οι
επαφές με τοπικά κομματικά στελέ-
χη αφού είμαστε σε προεκλογική
περίοδο.



Όποιος βιάζεται… σκοντάφτει. Άλλως πώς
μπορεί να εξηγηθεί η φράση του ξαδέρφου
Γιώργου Τσίπρα σε εκπομπή της ΕΡΤ, ο οποί-
ος είπε με άνεση στον τηλεοπτικό αέρα: «Ο
άνθρωπος ή παίρνει ναρκωτικά ή είναι πλη-
ρωμένος». Για ποιον το είπε; Για τον δημο-
σιογράφο των «Financial Times» που τόλμη-
σε να γράψει και να βάλει την Ελλάδα μέσα
στα εφτά θαύματα
του πλανήτη στην οι-
κονομία. Ο βουλευ-
τής στη Β’ Δυτικής
Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ
εκστόμισε ότι ο δη-
μοσιογράφος των
«FT» το έκανε είτε
γιατί «παίρνει ναρ-
κωτικά» είτε είναι
« π λ η ρ ω μ έ ν ο ς » .
Όταν μετά πήγε σπίτι
του ο Γιώργος Τσί-
πρας, έκανε μια ανάρτηση στο facebook και
ανασκεύασε. Η ανασκευή μέσω ανάρτησης
στα σόσιαλ μετέτρεψε το «παίρνει ναρκωτι-
κά» σε «έχει παραισθήσεις» και το «είναι
πληρωμένος» σε «εκτέλεσε παραγγελία με
άκομψο τρόπο». Δεν βλέπω να ξεμπλέκει
εύκολα ο ξάδερφος… Σ

την Κουμουνδούρου έχουν λυσ-
σάξει με τον σύμβουλο του πρω-
θυπουργού, τον Σταν Γκρίνμ-
περγκ, τον Αμερικανό «γκουρού»

της επικοινωνίας. Έχουν βγει στα κάγκελα
όπως και το 2019 που έχασαν τις εκλογές
και ρωτάνε «από πού τον έφερε ο Μητσοτά-
κης; Από πού πληρώνεται;» κ.λπ. Ο Γιάννης
Οικονόμου τους απάντησε ότι δεν πληρώ-
νεται από πουθενά, είναι φίλος του Κ. Μη-
τσοτάκη και αυτοί συνεχίζουν τη συνωμο-
σιολογία… 

Ο Αμερικανός pollster (εκλογολόγος)
βρίσκεται κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη
από την περίοδο που ανέλαβε την ηγεσία
της ΝΔ. Είναι απόφοιτος του Harvard και
θεωρείται «γκουρού» της στρατηγικής και
της επικοινωνίας, έχοντας καταγράψει στο
ενεργητικό του μερικές από τις πιο επιτυ-
χημένες εκλογικές καμπάνιες παγκοσμίως,
με «πελάτες» από τον Νέλσον Μαντέλα και
τον Γκέρχαρντ Σρέντερ έως τον Βάτσλαβ
Χάβελ (Τσεχία) και τον Τόνι Μπλερ. Είναι,
όμως, κυρίως ο άνθρωπος που θεωρείται
ότι έπαιξε κομβικό ρόλο στην εκλογή του
Μπιλ Κλίντον στην προεδρία των ΗΠΑ.
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Έμπλεξε ο ξάδερφος… Ο εκλογολόγος
που εξοργίζει 
τον ΣΥΡΙΖΑ Καθυστερημέ-

νοι έφτασαν
στα εγκαίνια
του μετρό στον
Πειραιά οι
υπουργοί Επι-
κρατείας και
Ανάπτυξης αλ-
λά και η υφυ-
πουργός Κοι-
νωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλί-
δου που θα είναι υποψήφια στην Α’ Πει-
ραιά. Αντιθέτως, όπως πάντα στην ώρα
του ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, για τον
οποίο έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στις
ομιλίες τους τόσο ο πρωθυπουργός όσο
και ο υπουργός Υποδομών Κώστας Κα-
ραμανλής σχετικά με την καταλυτική
συνεισφορά του στο σημαντικό αυτό
έργο την περίοδο που είχε αναλάβει τη
διακυβέρνηση της χώρας. Με την πα-
ρουσία του ο πρώην πρωθυπουργός
έδωσε απάντηση στα σενάρια περί απο-
στασιοποίησής του από τον Κυριάκο
Μητσοτάκη, που κυκλοφορούσαν από
τα ΜΜΕ που πρόσκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ,
επειδή απουσίαζε από την πρόσφατη
συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ. 

Ανέκρουσαν πρύμναν
για τις υποκλοπές 

Στροφή 180 μοιρών έγινε στη Βουλή
από τον αρχικό σχεδιασμό που προ-
έβλεπε μυστική τη συνεδρίαση στην
Ολομέλεια για τα πορίσματα των υπο-
κλοπών. Ο κ. Οικονόμου, μετά τα όσα εί-
χε υποστηρίξει την Παρασκευή στην
ενημέρωση των δημοσιογράφων στη
Θεσσαλονίκη, χθες είπε ότι την απόφα-
ση θα τη λάβει η Διάσκεψη των Προ-
έδρων της Βουλής αλλά η άποψη της
κυβέρνησης είναι ότι θα πρέπει να είναι
ανοιχτή η συνεδρίαση. Όπως είναι φυ-
σικό, διαπίστωσαν ότι από τις αντιδρά-
σεις θα ξεσηκώνονταν και τα τσιμέντα
και έτσι ανέκρουσαν πρύμναν…

Παρουσίες και
απαντήσεις 

Μαθαίνω ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις για τις
αυτοδιοικητικές σαρώνει στην περιφέρεια ο
Γιώργος Πατούλης και κανείς εκ των Συριζαίων
υποψηφίων -που έχουν κατά καιρούς ακουστεί-
δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στον Γιώργο.
Πρόβλημα μεγάλο για την Κουμουνδούρου… 

ΑΞΙΖΕΙ...

Χ
ρο

νι
κό
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Τα ρέστα τους παίζουν
στην Κουμουνδούρου
υπέρ του Κώστα Σκανδα-
λίδη και του Χάρη Καστα-
νίδη σε όλους τους το-
μείς. Άλλωστε τους προ-
βάλλουν και από τα μίντια
του ΣΥΡΙΖΑ, καθότι και οι
δυο είναι υπέρ του σχη-
ματισμού κυβέρνησης
απλής αναλογικής από
την πρώτη Κυριακή των
εκλογών.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Είναι σε αναστολή πλέον
Έτρεξαν στον ΣΥΡΙΖΑ να προλάβουν να καταγ-
γείλουν τη ΝΔ για συγκάλυψη του 53χρονου
βιαστή και προαγωγού 12χρονης στα Σεπόλια.
Βεβαίως, τον απόηχο της καταγγελίας τους
έσβησε η παραδοχή του κυβερνητικού εκ-
προσώπου Γιάννη Οικονόμου πως όντως ο εν
λόγω… κύριος είναι μέλος της ΝΔ αλλά πια σε
αναστολή. Διότι κανείς δεν μπορεί να είναι σί-
γουρος για τον διπλανό του και κανείς πολιτι-
κός φορέας δεν φέρει ευθύνη για τις τερατο-
γενέσεις που κουβαλούν κάποια μέλη του στο
μυαλό τους.
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Λαθρεμπόριο για καλό σκοπό; 
Ο Έντι Ράμα έκανε, λέει, λαθρεμπόριο για καλό σκοπό!

Αυτό κι αν είναι είδηση… Σε παρέμβασή του σε συνέδριο
που πραγματοποιήθηκε στο Μπέργκαμο της Βόρειας Ιτα-
λίας, ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα αποκάλυψε μια
άγνωστη ιστορία, η οποία αφορά τη διαχείριση της πρώτης
φάσης της πανδημίας κορονοϊού. «Μαζί με τον Ιταλό υπουρ-
γό Εξωτερικών στήσαμε ένα είδος λαθρεμπορίου εμβολίων
κατά του κορονοϊού», δήλωσε ο Ράμα και στη συνέχεια εξή-
γησε: «Εγώ είμαι Αλβανοϊταλός, ο Ντι Μάιο Ναπολιτανοαλ-
βανός. Μαζί οργανώσαμε μια επιχείρηση λαθρεμπορίου. Τι
Ιταλός ή Αλβανός είσαι, αν ευθυγραμμίζεσαι πάντα με τον νόμο;». Δεν τους έδινε, λέει,
εμβόλια η Pfizer τον πρώτο καιρό. Ο ίδιος εξήγησε ότι τελικά η Ιταλία έδωσε έναν
αριθμό εμβολίων κατά της Covid-19 στη χώρα του «με επιχείρηση των μυστικών υπη-
ρεσιών» και ότι «ήταν πραγματικά κάτι το απίστευτο, διότι ο Αλβανός πρωθυπουργός
και ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών προχώρησαν σε επιχείρηση λαθρεμπορίου για να
σώσουν ανθρώπινες ζωές».

Τo
...

 Π
ρό

σω
πo

Κ
αι εκεί που όλοι μου λέτε ότι ο Αντώνης είναι έτοιμος να ρίξει τον Κυριάκο,
χθες στα εγκαίνια του μετρό στον Πειραιά εγώ είδα ότι ο πρώην πρωθυ-
πουργός, ο κ. Αντώνης Σαμαράς, ήταν περίπου αγκαζέ με τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη. Περιόδευσαν μαζί και κάθισαν δίπλα δίπλα στην παρουσίαση του

έργου, με χαμόγελα και αστειάκια. Από τη δημόσια εμφάνιση των δύο ανδρών δεν φά-
νηκε κάποιο πρόβλημα στις σχέσεις τους, το αντίθετο θα έλεγα. Άσε που αστειεύτη-
καν και με τον βετεράνο βουλευτή του Πειραιά, τον Γιάννη Τραγάκη…

Το τηλεφώνημα
Μητσοτάκη στον
ήρωα των Κυθήρων

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μι-
χάλη Πρωτοψάλτη, ο οποίος με τις
ηρωικές προσπάθειές του συνέβαλε
καθοριστικά στη διάσωση 80 ανθρώ-

πων από το ναυάγιο πλοί-
ου με μετανάστες στα

Κύθηρα, είχε ο
πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσο-
τάκης. Σύμφωνα

με το Μέγαρο Μα-
ξίμου, ο κ. Μητσοτά-

κης τον συνεχάρη και
τον ευχαρίστησε. Τόνισε δε ότι οι Έλ-
ληνες θα συνεχίσουν να σώζουν αν-
θρώπινες ζωές τις οποίες εκθέτουν
σε κίνδυνο αδίστακτα κυκλώματα
διακινητών. Ο Μιχάλης Πρωτοψάλτης
είναι κάτοικος των Κυθήρων και ιδιο-
κτήτης γερανού στο νησί. Πήρε τον
γερανό, τον έστησε στον γκρεμό πάνω
από το ναυάγιο, έριξε ένα σχοινί και
με αυτό έσωσε 80 ζωές που κρέμον-
ταν από τα βράχια.

Η μέρα με τη νύχτα… 
Στην Κουμουνδούρου έχουν, λέει,

πολλά παράπονα για την πολιτική
ανυπαρξία της Ράνιας Σβίγ-

κου και τα παράπονα
έχουν να κάνουν με

τη συνεχή παρου-
σία του γραμμα-
τέα της ΝΔ Παύ-
λου Μαρινάκη, ο

οποίος συμμετέχει
σε δεκάδες συζητή-

σεις πρωινών ενημερωτι-
κών εκπομπών και γενικά έχει έντονη
δραστηριότητα σε σχέση με την ομό-
λογό του στον ΣΥΡΙΖΑ. Σύντροφοι,
συγκρίνετε ανόμοια πράγματα. 

Ξαναβγήκε στους δρόμους 
ο «Τζίτζι»
Μετά την περιπέτεια της υγείας του με το πόδι του, ο περιφερει-
άρχης Κεντρικής Μακεδονίας επανήλθε στα καθήκοντά του δρι-
μύτερος και βεβαίως ξεκίνησε να βγαίνει και να περπατάει κα-
νονικά στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το Σαββατοκύριακο έδωσε
το «παρών» στο Sail For Pink του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο
Μαστού «Άλμα Ζωής» Θεσσαλονίκης. «Στέλνουμε όλοι μαζί το
ξεκάθαρο μήνυμα ότι η πρόληψη σώζει ζωές!», έγραψε στα so-
cial media ο Απόστολος Τζιτζικώστας και σήκωσε και τις σχετι-
κές φωτογραφίες…

Δίπλα δίπλα Σαμαράς 
και Μητσοτάκης

Είπαν το νερό νεράκι…
στη ΓΓ Τύπου 
Το νερό… νεράκι λένε από την περα-
σμένη εβδομάδα στη Γενική Γραμμα-
τεία Τύπου, καθώς ένα πρόβλημα
στους σωλήνες τούς έχει αφήσει χω-
ρίς νερό. Παντού… Μόνο εμφιαλω-
μένο για όλες τις χρήσεις. Πάντως
υπάρχει αισιοδοξία ότι σήμερα θα
λυθεί το πρόβλημα. 

Μίνι περιοδεία  
Η θερμή υποδοχή που επεφύλαξαν οι
Πειραιώτες στον πρωθυπουργό ήταν
κάτι παραπάνω από εμφανής. Εκα-
τοντάδες πολίτες βρέθηκαν στην
πλατεία Κοραή απέναντι από το Δη-
μοτικό Θέατρο και συζήτησαν με τον
Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουρ-
γός αμέσως μετά το τέλος της εκδή-
λωσης περπάτησε στους δρόμους
γύρω από το πρώτο λιμάνι της χώρας,
ενώ επισκέφθηκε ένα από τα πιο
ιστορικά ζαχαροπλαστεία του Πει-
ραιά, οι ρίζες του οποίου κρατούν
από τη Μικρά Ασία. 
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Μ
ε τις γνωστές θέσεις τους,
όπως αυτές αποτυπώθηκαν
κατά τη διάρκεια των εργα-
σιών της Εξεταστικής Επιτρο-

πής, τα κόμματα παρέδωσαν στον πρόεδρο
τις πορισματικές τους εκθέσεις επί της
υπόθεσης των υποκλοπών. Όπως αναμενό-
ταν, δεν κατέληξαν σε κοινό πόρισμα, ούτε
και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δη
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, που αρκετές φορές
ταυτίστηκαν στα συμπεράσματά τους. 

Η ΝΔ δεν διέρρευσε καθόλου αυτούσια
κομμάτια του πορίσματός της, μένοντας
πιστή στη γραμμή ότι θα κινηθεί θεσμικά
και ότι δεν είναι δυνατόν από μια Εξεταστι-
κή κεκλεισμένων των θυρών να δοθούν
στη δημοσιότητα τα συμπεράσματά της.
Πάντως πηγές της πλειοψηφίας σημει-
ώνουν ότι δεν προέκυψαν στοιχεία σύνδε-
σης του Predator με την ΕΥΠ και ότι όλες

οι διαδικασίες για τις επισυνδέσεις ήταν
νόμιμες. 

Στον αντίποδα, στο πόρισμά του ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ επισημαίνει ότι προέκυψαν επαρκείς
ενδείξεις για χρήση του παράνομου λογι-
σμικού Predator από την ΕΥΠ, ενώ κάνει
λόγο για δίδυμο σκάνδαλο, αυτό των πα-
ρακολουθήσεων αλλά και της συγκάλυ-
ψης μέσα από την αντισυνταγματική επί-
κληση του δήθεν απορρήτου.

Για πλήρη συγκάλυψη και μεθοδευμένο
θάψιμο της αλήθειας και πολιτικών και άλ-
λων ευθυνών για τις υποκλοπές κάνει λό-
γο στο πόρισμά του το ΚΚΕ. Η Ελληνική
Λύση μιλά για παρωδία συσκότισης και
ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης
από τη Δικαιοσύνη. 

Για παρωδία Εξεταστικής Επιτροπής και
προδιαγεγραμμένο σχέδιο πλήρους συγ-
κάλυψης και συσκότισης μιλά το ΜέΡΑ25

που προανήγγειλε αποχώρηση από το φι-
νάλε συζήτησης και ψήφισης του προβλέ-
ψιμου «Πορίσματος» της πλειοψηφίας.

Αυτή την Πέμπτη θα συνεδριάσει η Εξε-
ταστική Επιτροπή, προκειμένου να συζη-
τήσει και να ψηφίσει το πόρισμα της πλει-
οψηφίας και την ερχόμενη εβδομάδα θα
διεξαχθεί η συζήτηση στην Ολομέλεια, η
οποία θα είναι ανοιχτή και όχι κλειστή,
όπως ανέφεραν διαρροές την περασμένη
εβδομάδα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ
θυμήθηκε 
την… ακρίβεια  
Στο μέτωπο της ακρίβειας

στρέφει τώρα την προσοχή του

ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Αλέξη Τσίπρα

να καταθέτει επίκαιρη ερώτη-

ση προς τον πρωθυπουργό κα-

τηγορώντας την κυβέρνηση ότι

τροφοδοτεί την αισχροκέρδεια

αντί να προστατεύσει τους πο-

λίτες. Όπως αναφέρει στην

ερώτηση, η κυβέρνηση της ΝΔ

αρνείται πεισματικά να ρυθμί-

σει την αγορά της ενέργειας με

πλαφόν στη χονδρική και λια-

νική τιμή στο ρεύμα, να περιο-

ρίσει το περιθώριο κέρδους

των παραγωγών ενέργειας, να

προχωρήσει σε πραγματική

φορολόγηση των υπερκερδών

και επανακρατικοποίηση της

ΔΕΗ, ώστε να λειτουργήσει ως

επιχείρηση κοινής ωφέλειας.

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, μόνο

για τον Σεπτέμβριο 2022, τα

υπερκέρδη των παρόχων ηλε-

κτρικής ενέργειας, για τους

οικιακούς και εμπορικούς πε-

λάτες, ανέρχονται σε 485 εκατ.

ευρώ.

Ο Αλέξης Τσίπρας ρωτά τον

πρωθυπουργό αν προτίθεται η

κυβέρνηση να μειώσει έμμε-

σους φόρους σε τρόφιμα και

καύσιμα, ώστε να υπάρξει ου-

σιαστική ελάφρυνση της κοι-

νωνίας, και γιατί δεν λαμβάνει

ουσιαστικά μέτρα για την αντι-

μετώπιση της αισχροκέρδειας

και δεν διενεργεί τους ανα-

γκαίους ελέγχους περιστολής

των φαινομένων αθέμιτης

κερδοφορίας. 

Κοινή έκθεση δεν κατάφεραν
να παραδώσουν ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ
με το ΠΑΣΟΚ που ταυτίστηκαν 
στην Εξεταστική

Κάθε κόμμα και 
ένα πόρισμα για 
τις παρακολουθήσεις 

Αφιερωμένη στη συνεισφορά του απόδημου Ελλη-
νισμού στην πατρίδα και την ανάπτυξή της είναι
εκδήλωση που διοργανώνει η ΟΝΝΕΔ στις
Βρυξέλλες, κατόπιν πρόσκλησης του επικε-
φαλής της Ευρωομάδας της ΝΔ και αντιπρό-
εδρου της ΚΟ του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις έξι και μισή το

απόγευμα στα Κεντρικά Γραφεία του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος, με κεντρικούς ομιλητές τον

πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Βαγ-
γέλη Μεϊμαράκη, τον αντιπρόεδρο της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του
Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής Μαργαρίτη Σχοι-

νά και τον γενικό γραμματέα του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος Θανάση Μπακόλα, οι οποίοι

παρουσία του προέδρου της ΟΝΝΕΔ Ορφέα Γεωργίου,
στελεχών του εκτελεστικού γραφείου της οργάνωσης, νέ-
ων ομογενών και μελών της ΟΝΝΕΔ από πόλεις του εξωτε-
ρικού θα αναπτύξουν τις προοπτικές της Ελλάδας στο διε-
θνές στερέωμα, την εμβληματική πρωτοβουλία της κυ-
βέρνησης για τη διευκόλυνση της ψήφου των πολιτών που
κατοικούν στο εξωτερικό και τον ρόλο και τη συνεισφορά
της ελληνικής ομογένειας στην ανάπτυξη της Ελλάδας.

Πρωτοβουλία Μεϊμαράκη για την ομογένεια 
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Τ
ην ώρα που η Τουρκία προσπαθεί
να ταράξει τα νερά της Μεσογείου,
μεταφέροντας την ένταση των Ελ-
ληνοτουρκικών από το Αιγαίο στα

νότια της Κρήτης και στην ελληνική ΑΟΖ,
Ελλάδα και Αίγυπτος ενισχύουν τη συμμα-
χία τους. 

Αθήνα και Κάιρο βρίσκονται σε ανοιχτή
γραμμή επικοινωνίας τόσο σε διπλωματικό
όσο και στρατιωτικό επίπεδο, στέλνοντας με
κάθε ευκαιρία μήνυμα συμμαχικής αποτρο-
πής. Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κων-
σταντίνος Φλώρος, ο οποίος παραβρέθηκε
στην εκδήλωση που οργάνωσε η πρεσβεία
της Αιγύπτου στη ΛΑΕΔ για την 49η Επέτειο
των Ενόπλων Δυνάμεων, μιλώντας στους
Αιγύπτιους επιβεβαίωσε ότι οι δύο χώρες
μοιράζονται το ίδιο όραμα στην περιοχή.

Μήνυμα στρατηγού Φλώρου
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Politi-

cal», ο στρατηγός Φλώρος στην ομιλία που
απηύθυνε είπε ότι «Ελλάδα και Αίγυπτος
και οι ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις μας στέ-
κονται μαζί σε μια κρίσιμη και ευαίσθητη
γειτονιά. Η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και
Αιγύπτου πριν από δύο χρόνια για την οριο-
θέτηση των θαλάσσιων ζωνών μας, η οποία
βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας
και στον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των
εθνών μας, αποτελεί παράδειγμα για όλες
τις χώρες της περιοχής μας».

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ έδωσε ιδιαίτερη βα-
ρύτητα στις αμυντικές σχέσεις μεταξύ των
δύο χωρών, που, όπως είπε, είναι σε υψηλό
επίπεδο και αυτό το γνωρίζουν όλοι. «Οι
χώρες μας συνεργάζονται σε πολλούς το-
μείς, αλλά ο τομέας της άμυνας είναι ισχυ-

ρότερος από ποτέ και συνεχίζει να ανα-
πτύσσεται. Οι αιγυπτιακές και οι ελληνικές
Ένοπλες Δυνάμεις συνεργάζονται για την
ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική
Μεσόγειο και αυτό το γνωρίζουν όλοι.
Απολαμβάνουμε μια στενή σχέση που βα-
σίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, στην κατα-
νόηση και στον σεβασμό στο Διεθνές Δί-
καιο. Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις θεω-
ρούν τις αιγυπτιακές Ένοπλες Δυνάμεις
πραγματικό φίλο και σύμμαχο. Πιστεύω ότι
αυτό ισχύει και αντίστροφα!», είπε ο στρα-
τηγός Κ. Φλώρος.

Σε μια κρίσιμη χρονιά για τις ελληνοτουρ-
κικές σχέσεις, δεν είναι τυχαίο ότι ο αρχη-
γός ΓΕΕΘΑ ταξίδεψε δύο φορές επισήμως
στην ισχυρή στρατιωτικά Αίγυπτο και με τις
οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας ενημέρωσε
την αιγυπτιακή στρατιωτική ηγεσία για την
ακραία τουρκική επιθετικότητα, ενώ οργά-
νωσαν από κοινού μια σειρά κοινών ασκή-
σεων και συνεκπαιδεύσεων στην Ανατολική
Μεσόγειο. Υψηλόβαθμες στρατιωτικές πη-
γές αναφέρουν στην «Political» ότι «η Αίγυ-
πτος σε κάθε επίσημη συνάντηση κάνει σα-
φές ότι η Ελλάδα είναι σημαντικός στρατηγι-
κός σύμμαχος και ότι η Αραβική Δημοκρα-
τία της Αιγύπτου είναι ενάντια στον αναθεω-
ρητισμό στην περιοχή μας από όπου και αν
προέρχεται».

Η άσκηση «Μέδουσα 12» τον Νοέμβριο
Και ενώ η Άγκυρα συνεχίζει τα «νταηλίκια»

και τις ευθείες πολεμικές απειλές, οι ελληνι-
κές Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν σε επι-
χειρησιακή ετοιμότητα και δεν σταματούν να
ασκούνται με συμμαχικές χώρες σε ξηρά,
αέρα και θάλασσα. Πρόθεση του ΓΕΕΘΑ είναι
να μην υπάρξει κανένας εφησυχασμός.

Ελλάδα και Αίγυπτος στέλνουν δυναμική
απάντηση στην Τουρκία με τη μεγάλη δια-
κλαδική άσκηση «Μέδουσα 12», που ετοι-
μάζεται να... απλώσει τα πλοκάμια της για
ακόμη μια χρονιά στην Ανατολική Μεσό-
γειο. Στόχος των δύο χωρών είναι η εδραί-
ωση της ασφάλειας στην περιοχή.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην
Αίγυπτο ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ σχεδίασε μαζί με
τον ομόλογό του, στρατηγό Osama Roshdy
Askar, τη φετινή «Μέδουσα» που θα γίνει
ανοιχτά της Αλεξάνδρειας από 19 έως 25
Νοεμβρίου με τη συμμετοχή δυνάμεων από
την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο και τη
Σαουδική Αραβία, η οποία πέρυσι συμμε-
τείχε σε ρόλο παρατηρητή. Και φέτος η
άσκηση περιλαμβάνει σύνθετα και υψηλού
συντονισμού και απαιτήσεων διακλαδικά
σενάρια επιχειρήσεων, όπως συνδυασμέ-
νες αμφίβιες ενέργειες, ασκήσεις αεράμυ-
νας και ανθυποβρυχιακού πολέμου. Στρα-
τιωτικές πηγές μάς εξηγούσαν ότι η συμμε-

τοχή της Σαουδικής Αραβίας στη «Μέδουσα
12» -όπως και η συμμετοχή των ΗΑΕ το
2021- δείχνει την κοινή βούληση των αραβι-
κών χωρών να δημιουργήσουν μαζί με τις
χώρες της Ανατολικής Μεσογείου μια ασπί-
δα προστασίας στην περιοχή ενάντια στον
αναθεωρητισμό.

Ισχυρές σχέσεις με το Ριάντ
Η Αθήνα έχει σφυρηλατήσει ακόμη πε-

ρισσότερο τις διμερείς σχέσεις με το Ριάντ
με την αποστολή πυροβολαρχίας Patriot στη
Σαουδική Αραβία (με τις ευλογίες των ΗΠΑ)
το περασμένο έτος αλλά και τις κοινές στρα-
τιωτικές δράσεις που έχουν αναπτύξει οι
δύο χώρες, όπως οι συνεκπαιδεύσεις στο
πλαίσιο των αεροπορικών ασκήσεων «Fal-
con Eye Ι» και «Falcon Eye II» και σύντομα…
«Falcon Eye III»! Αξίζει να σημειωθεί ότι η
Τουρκία με τα ΗΑΕ και τη Σαουδική Αραβία
μέχρι στιγμής έχει συνάψει μόνο οικονομι-
κές συμφωνίες, σε αντίθεση με την Ελλάδα
που συνδέεται και με τις δύο χώρες με
στρατιωτικές συμφωνίες. Ο άξονας Ελλά-
δας, Αίγυπτου, Εμιράτων και Σ. Αραβίας εί-
ναι μια από τις απαντήσεις της Αθήνας στον
ηγεμονικό ρόλο που επιδιώκει η Τουρκία
στη Ανατολική Μεσόγειο.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η «Μέδουσα»
αναβαθμίζεται κάθε χρόνο προσεγγίζοντας
το ενδιαφέρον των αραβικών χωρών, με τις
οποίες τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί
ιδιαιτέρως η στρατιωτική συνεργασία, γεγο-
νός που λειτουργεί αποτρεπτικά στον μεγα-
λοϊδεατισμό του Ερντογάν.

Κοινή βούληση των αραβικών
χωρών να δημιουργήσουν
μαζί με τις χώρες της
Ανατολικής Μεσογείου 
μια ασπίδα προστασίας

Ελλάδα και Αίγυπτος
υψώνουν τείχος 
στον τουρκικό
αναθεωρητισμό

Γράφει η 
Γεωργία Γαραντζιώτη
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Σ
ήμερα, σε μια περίοδο με άνοδο της ζήτησης,
των μεταβιβάσεων, των αγοραπωλησιών και των
γονικών παροχών, ακόμη υπάρχουν παράλογα

προσκόμματα στις συναλλαγές για πολλές περιπτώ-
σεις ακινήτων. Πολλά ακίνητα εξακολουθούν να παρα-
μένουν εκτός δυνατότητας συναλλαγής, εξαιτίας τεσ-
σάρων προβλημάτων που παραμένουν δυστυχώς άλυ-
τα εδώ και χρόνια, όταν η λύση τους είναι προφανής και
άμεση. Τα τέσσερα ζητήματα που ήδη έχει αναδείξει η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙ-
ΔΑ), o Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών, σωμα-
τεία και ο Τύπος, ενώ πλέον συζητούνται συχνά στη δη-
μόσια και ιδιωτική συζήτηση των ειδικών ακινήτων, εί-
ναι ως ακολούθως:

Το 1ο ζήτημα αφορά την αδυναμία των ιδιοκτητών να
προχωρούν σε μονομερή τροποποίηση της οριζοντίου
ιδιοκτησίας όταν υπάρχει διαφορά στην επιφάνεια,
υπέρ ή σε βάρος όμορης οριζοντίου ιδιοκτησίας, η
οποία δεν θίγει άλλους συνιδιοκτήτες άλλων ορόφων,
ούτε κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής. Με τη ση-
μερινή νομοθεσία ουδείς από τους δύο ιδιοκτήτες των
όμορων ιδιοκτησιών δεν μπορεί να προβεί σε αγορα-
πωλησία ή γονική παροχή των διαμερισμάτων τους.
Γιατί, για να συνταχθεί έγκυρο συμβόλαιο μεταβίβα-
σης, πρέπει πρώτα να συνυπογραφεί από όλους τους
ιδιοκτήτες όλων των υπολοίπων διαμερισμάτων της
πολυκατοικίας συμβολαιογραφική πράξη τροποποί-
ησης της σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας του κτιρίου,
κάτι πολύ δύσκολο ή αδύνατον στην πράξη σε πολυκα-
τοικίες πολυϊδιοκτησίας.

Το 2ο ζήτημα αφορά τις άκυρες θέσεις στάθμευσης
με χιλιοστά στην πιλοτή πολυκατοικιών. Με απόφαση
της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου κρίθηκαν ως άκυ-

ρες και αντισυνταγματικές πολλές χιλιάδες θέσεις
στάθμευσης που είχαν συσταθεί ως ανεξάρτητες ορι-
ζόντιες ιδιοκτησίες στον ανοιχτό χώρο πιλοτής πολυ-
κατοικίας, με αποτέλεσμα να παραμένει «στον αέρα»
και το ελάχιστο ποσοστό εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας
επί του οικοπέδου. Το ζήτημα έχει μικρότερη πρακτική
σημασία στην περίπτωση που ο χρήστης της θέσης
στάθμευσης έχει και άλλη οριζόντια ιδιοκτησία κύριας
χρήσης εντός της ίδιας πολυκατοικίας, αφού μπορεί
μονομερώς να μεταφέρει τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας,
είναι όμως πολύ οξύτερο όταν δεν υπάρχει άλλη ορι-
ζόντια ιδιοκτησία. 

Το 3ο ζήτημα αφορά το «δικαίωμα υψούν» σε δε-
κάδες χιλιάδες πολυκατοικίες της χώρας που κατα-
σκευάστηκαν κατά τις προηγούμενες δεκαετίες,
όπου ο κατασκευαστής ή ο οικοπεδούχος συνηθέ-
στατα διατηρούσαν ως ιδιαίτερη οριζόντια ιδιοκτη-
σία ένα ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου,
προκειμένου να το αποδώσουν σε μελλοντικούς
ορόφους (δικαίωμα υψούν), με δικαίωμα μονομε-
ρούς ανακατανομής των ποσοστών συγκυριότητας
του δικαιώματος αυτού του οικοπέδου. Όμως σήμε-
ρα, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων
αυτών, οι συντελεστές δόμησης εξαντλήθηκαν με
συνέπεια να μην υπάρχει πλέον οποιαδήποτε δυνα-
τότητα επέκτασης της οικοδομής καθ’ ύψος. Ωστό-
σο, το προαναφερόμενο ελάχιστης αξίας δικαίωμα
συνιδιοκτησίας φορολογείται στον ΕΝΦΙΑ ως αυτο-
τελές περιουσιακό στοιχείο. Για αυτούς τους λόγους
οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δεν έχουν δηλώσει στο
Κτηματολόγιο τα δικαιώματα υψούν, με συνέπεια
αυτά να φαίνονται σήμερα ως «αγνώστου ιδιοκτήτη»
που αναμένεται να καταλήξουν, μαζί με τα χιλιοστά

συνιδιοκτησίας, στο Δημόσιο! Για αυτό επίσης η ΠΟ-
ΜΙΔΑ ζητάει να δοθεί στους ιδιοκτήτες αυτούς η δυ-
νατότητα μονομερούς κατάργησης του δικαιώματος
υψούν στις υφιστάμενες πολυκατοικίες.

Το 4ο ζήτημα αφορά τη μικρή απόκλιση των διαστά-
σεων οριζόντιας ιδιοκτησίας έως 2% από την κάτοψη
και επιφάνεια του ακινήτου βάσει της σχετικής πράξης
σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών. Στις περιπτώσεις
αυτές, οι εν λόγω μικρές αποκλίσεις θέτουν κυριολε-
κτικά τις ιδιοκτησίες αυτές «εκτός συναλλαγής», κα-
θώς για τη διόρθωση του εμβαδού τους στο πραγματι-
κό απαιτείται τροποποίηση της σύστασης με τη σύμ-
πραξη όλων των συνιδιοκτητών. Αυτός είναι και ο λό-
γος που η ΠΟΜΙΔΑ ζητά η απόκλιση έως 2% να μη λαμ-
βάνεται καθόλου υπόψη και να μην απαιτείται τροπο-
ποίηση της σχετικής πράξης σύστασης ή εάν απαιτείται
να είναι μονομερής.

Η λύση των ανωτέρω ζητημάτων, παραμετρικού και
επουσιώδους χαρακτήρα για τις ιδιοκτησίες, υπάρχει
και είναι η άμεση νομοθετική παρέμβαση. Ώστε να
μπορούν νόμιμα οι ιδιοκτήτες να προβούν μονομερώς
σε τροποποίηση της πράξης σύστασης οριζοντίου ιδιο-
κτησίας και σχετικές διορθώσεις, αφού οι υπόλοιποι
ιδιοκτήτες δεν επηρεάζονται από αυτές και τα τέσσερα
ανωτέρω ζητήματα. Έτσι θα ξεμπλοκαριστούν χιλιάδες
ιδιοκτησίες και θα αποκτήσουν δυνατότητες αξιοποί-
ησης. Η κυβέρνηση έχει την ευκαιρία να νομοθετήσει
άμεσα σε οποιοδήποτε τρέχον νομοσχέδιο και να λύσει
τα συγκεκριμένα ζητήματα. Γιατί σήμερα, την ψηφιακή
εποχή της ταχύτητας, είναι λάθος και απαράδεκτο να
υφίστανται προσκόμματα επουσιώδη που εμποδίζουν
αναίτια την ανάπτυξη, την αξιοποίηση και τις αναγκαίες
οικονομικές συναλλαγές ακίνητης περιουσίας. 

Απαιτείται λύση τεσσάρων ζητημάτων των μεταβιβάσεων ακινήτων

της

Ιφιγένειας 
Θεοχαρίδη

Ψυχολόγος, 
MSc Σχολική 
Ψυχολόγος, 
MSc διαταραχές
άγχους και φοβίας

Ο
ι αναβλητικοί τύποι μπορεί να δίνουν την εν-
τύπωση ότι είναι καμουφλαρισμένοι τεμπέ-
ληδες. Ωστόσο, η επιστημονική έρευνα απο-

δεικνύει ότι αυτό δεν ισχύει. Πολύ πιο σύνθετοι ψυ-
χολογικοί παράγοντες, όπως η χαμηλή αυτοεκτίμηση
ή ο φόβος αποτυχίας ή και της επιτυχίας, μοιάζουν να
είναι καθοριστικοί για τη δημιουργία μιας τέτοιας
συμπεριφοράς.

Αναζητώντας τα συναισθήματα που κρύβονται πίσω
από την αναβλητικότητα, διαπιστώνουμε ότι κυρίαρχο
είναι το άγχος για την επίτευξη του «τέλειου» αποτε-
λέσματος - δηλαδή η αγωνία για τελειομανία. Υπάρχει
μια κακή εικόνα του εαυτού και χαμηλή αυτοεκτίμη-
ση, αφού το τέλειο δεν υπάρχει. Αγωνιώντας τόσο πο-
λύ για το αποτέλεσμα, φθάνει κάποιος να αποφεύγει
να παίρνει απόφαση για κάτι.

Η αναβολή βέβαια προσελκύει πολλούς διότι προ-
σφέρει βραχυπρόθεσμη ανακούφιση! Κάτω από την
πίεση και την ένταση εξαιτίας πολλών υποχρεώσεων,
η αναβολή μειώνει άμεσα την ένταση και το στρες.

Η αναβλητικότητα προσφέρει μια ψευδαίσθηση
ελευθερίας. Μας κάνει να πιστεύουμε ότι έχουμε

αμέτρητες ώρες στη διάθεσή μας, αλλά τελικά μας τις
κλέβει. Μας γοητεύει υποσχόμενη ένα ξέγνοιαστο
παιχνίδι, αλλά το μόνο που μας προσφέρει είναι μια
«Σκοτεινή Παιδική Χαρά». Αυτή η παιδική χαρά έχει
τις ίδιες διασκεδαστικές δραστηριότητες με την αλη-
θινή παιδική χαρά, αλλά εφόσον δεν θα έπρεπε να εί-
σαι εκεί, η εμπειρία είναι φορτωμένη με ενοχή και
ανησυχία.

Ο αναβλητικός άνθρωπος έχει μια ψεύτικη αίσθη-
ση ασφάλειας. Αισθάνεται αισιόδοξος ότι όλα είναι
υπό έλεγχο, οπότε υπάρχει άφθονος χρόνος για τεμ-
πελιά. Συχνά υποτιμά τον χρόνο που χρειάζεται για να
ολοκληρώσει μια υποχρέωση, πχ υπολογίζει ότι θα
χρειαστεί 30 λεπτά ενώ απαιτούνται 2 ώρες για την
ολοκλήρωσή της.

Αυτός είναι ο λόγος που η αναβλητικότητα παρο-
μοιάζεται με την πιστωτική κάρτα: η χρήση της είναι
εύχρηστη και διασκεδαστική στην αρχή, αλλά μετά
έρχεται ο λογαριασμός μαζί με τους τόκους και η εξό-
φληση γίνεται με συναισθήματα τρόμου, άγχους και
απέχθειας για τον εαυτό μας.

Παρ’ όλα αυτά, είναι δύσκολο να σταματήσει η συ-

νήθεια της απραξίας γιατί είναι αυτοτροφοδοτούμε-
νη. Ένας καλός βαθμός (ή μερικές φορές απλώς ένας
βαθμός πάνω από τη βάση) είναι απόδειξη ότι το σύ-
στημα που ακολουθούμε δουλεύει και ότι η απόδοση
υπό πίεση είναι απαραίτητη και αποτελεσματική. Δυ-
στυχώς το κόστος για την αναβλητικότητα δεν είναι
μόνο ο χρόνος που χάνουμε αλλά και η ενίσχυση της
λανθασμένης πεποίθησης ότι η εργασία που πρέπει
να κάνουμε δεν μπορεί παρά να είναι δυσάρεστη.

Επίσης, ο αναβλητικός άνθρωπος, ενώ γίνεται έμ-
πειρος στην αποφυγή, δεν καταφέρνει να αναπτύξει
σημαντικές ικανότητες όπως ο σχεδιασμός, η οργά-
νωση, η ανάπτυξη της σκέψης και η προσοχή στη λε-
πτομέρεια.

Η θεραπεία για αυτό το πρόβλημα είναι δύσκολη,
γιατί η αναβλητικότητα είναι μια προσπάθεια να αντι-
μετωπιστούν βαθύτερα προβλήματα που μπορεί και
να μην έχουμε συνειδητοποιήσει, όπως ο θυμός, η τε-
λειομανία και η αυτοαμφισβήτηση. Παρόλο που η
αναβλητικότητα απομακρύνει προσωρινά το άγχος
που σχετίζεται με αυτά τα προβλήματα, οι βαθύτερες
αιτίες παραμένουν.

Μη βάζετε τη ζωή σας στο... hold (στην αναμονή)
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Οι προκλήσεις του πολέμου στην Ουκρανία

Ο
μαινόμενος πόλεμος στην Ουκρανία διαφο-
ροποιείται πλέον μετά το πλήγμα στη ση-
μαίνουσας αξίας για τη Ρωσία γέφυρα που

ενώνει τη χερσόνησο της Κριμαίας με τη Ρωσία. Αν
και ο τρόπος που πλήγηκε η γέφυρα στα στενά του
Κερτς παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστος,
πρέπει να θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι το πλήγμα
ήταν ενορχηστρωμένο από την Ουκρανία, γεγονός
που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βαίνει ο πόλε-
μος που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου.

Η απάντηση της Ρωσίας είναι κρίσιμης σημασίας
για την περαιτέρω εξέλιξη του πολέμου. Οι συνε-
χείς προειδοποιήσεις του προέδρου της Ρωσίας
ότι θα χρησιμοποιήσει όλες τις στρατιωτικές δυνα-
τότητες που έχει η χώρα για την υπεράσπιση των
συμφερόντων της, ειδικά μετά την προσάρτηση
των αποσχισθεισών περιοχών που πλέον θεω-
ρούνται από τη Ρωσία ως έδαφός της, η προέλαση
ουκρανικών στρατευμάτων σε μέρος των περιο-
χών που έχουν καταληφθεί από τον ρωσικό στρα-
τό, η ρευστή κατάσταση που αφορά το πυρηνικό
εργοστάσιο στη Ζαπορίζια και ευρύτερα η όλη κα-
τάσταση στο πολεμικό μέτωπο και οι όλες γεωπο-
λιτικές προεκτάσεις και επιπτώσεις του πολέμου
σε ένα πλέον παγκόσμιο επίπεδο καθιστούν την
όλη κατάσταση ανησυχητική.

Το γεγονός επίσης ότι εν έτει 2022 συζητούμε το
ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων είναι ανη-

συχητικό εφ’ εαυτόν. Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ
χαρακτήρισε την περίοδο ως τη χειρότερη από την
κρίση των πυραύλων της Κούβας το 1962, όταν το
πυρηνικό οπλοστάσιο των δύο υπερδυνάμεων τέ-
θηκε σε εγρήγορση και θεωρείται ότι εκείνο το γε-
γονός ήταν ό,τι πιο κοντά έφτασε η διεθνής κοινό-
τητα για έναν πλήρη πυρηνικό πόλεμο κατά τη
διάρκεια της περιόδου του Ψυχρού Πολέμου. Αν
και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σημάδια κινητο-

ποίησης πυρηνικών όπλων, το επαπειλούμενο εν-
δεχόμενο χρήσης πυρηνικών επ’ αφορμή του πο-
λέμου στην Ουκρανία δεν έχει εξαλειφθεί, αν και
οι αναλύσεις καταδεικνύουν ότι προ της οποιασ-
δήποτε χρήσης πυρηνικών όπλων θα πρέπει η κρί-
ση του πολέμου στην Ουκρανία και ο καταλογισμός
ευθυνών στο ΝΑΤΟ για τις εξελίξεις του πολέμου
να κορυφωθούν σε σημείο που μέχρι σήμερα δεν
έχουν κορυφωθεί.

Η απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων παραμένει
ένα σημαντικό χαρτί στα χέρια της Ρωσίας και από
μόνη της μπορεί να θεωρηθεί ότι επέχει «αποτρε-
πτικού» χαρακτήρα για περαιτέρω εμπλοκές στον
πόλεμο στην Ουκρανία. Ενδεχομένως η Ρωσία να
επέλεγε να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα αν η
επιβίωση του κράτους ή και του πολιτικού καθε-
στώτος απειλούνταν, κάτι που σε αυτό το σημείο
δεν υπάρχει αυτήν τη χρονική στιγμή.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, εκτιμούμε ότι η
Ρωσία θα προχωρήσει σε αντεπιθέσεις εκεί όπου
έχει χάσει εδάφη που έχει καταλάβει ή θα γενι-
κεύσει τις πυραυλικές επιθέσεις της είτε εναντίον
του Κιέβου είτε σε άλλους στρατηγικούς στόχους,
που συνδέονται μάλιστα με την παροχή οπλισμού
από τη Δύση στην Ουκρανία. Σε όλες τις περιπτώ-
σεις ο επικείμενος χειμώνας θα είναι κρίσιμος
όσον αφορά τις εξελίξεις που αφορούν όλα τα πιο
πάνω θέματα.

Σ
ε σταδιακό εκφυλισμό οδηγείται ένα κομμάτι
του πολιτικού συστήματος της χώρας, παρα-
κολουθώντας τις δηλώσεις πρωτοκλασάτων

πολιτικών, άλλοτε ατυχείς, άλλοτε εκτός θέματος και
άλλοτε υβριστικές. Με τα ευτράπελά τους εκδίδεται
βιβλίο πολλών σελίδων. Η πολυθρύλητη αναβάθμιση
του πολιτικού προσωπικού απέφερε κάποια νέα
πρόσωπα αλλά όχι και την αναγκαία ποιοτική ανα-
βάθμιση του Κοινοβουλίου και της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης. Με τον ίδιο και απαράλλακτο ξύλινο λόγο,
λόγω του κομματικού σωλήνα, άτολμο, φοβικό, ανέ-
τοιμο και ανεπιτήδευτο. Στην οδό της προχειρότητας,
του λαϊκισμού και της δημαγωγίας.

Ο Οδηγός Πολιτικής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύε-
σθαι» δίνει τις απαντήσεις στα περισσότερα καθημε-
ρινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί
στην επικοινωνία με τους πολίτες και τα ΜΜΕ. Με
έξυπνες ευρηματικές φράσεις, τιπ που δείχνουν την
ποιοτική υπέροχη όλων όσοι τις χρησιμοποιούν.
Επωφεληθείτε από την προσφορά για τους αναγνώ-
στες της «Political».

1. Στις αντιπολιτεύσεις, τις περισσότερες φορές τα
αυτονόητα δεν ακολουθούνται πάντα, με αποτέλε-
σμα να απομακρύνονται από την πιθανότητα διακυ-
βέρνησης ενός κράτους ή δήμου. 

2. Είναι μεγάλη η διαφορά μεταξύ «σκληρής αντι-
πολίτευσης» και «απαράδεκτης αντιπολίτευσης». Η
πρώτη παίζεται αν μπορεί να φέρει πολιτικά κέρδη, η
δεύτερη φέρνει σίγουρα ζημιές και είναι πάντα κα-
ταδικαστέα.

3. Οι πολιτικές «τερατογενέσεις» είναι πάντα επώ-
δυνες και οδηγούν σε εκτροχιασμό κάθε σύγχρονο
προσανατολισμό της χώρας, ενώ φοβίζουν τη δυνα-
μική στην κοινωνία. 

4.Στην πολιτική όπως και στη ζωή, το μεγαλύτερο λά-
θος είναι να χάνεται η μεγάλη εικόνα. Η μη προσαρμογή
στην πραγματικότητα οδηγεί σε απομόνωση. 

5. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ της «πρόθεσης» ψή-
φου και της «εκτίμησης» ψήφου, μετά την αναγωγή
των αναποφάσιστων, είναι ότι με την «εκτίμηση» ψή-
φου το δεύτερο σε «πρόθεση» ψήφου κόμμα την
«πληρώνει». Καταληστεύεται! 

6. Τελικά οι δημοσκοπήσεις είναι «φωτογραφία
της στιγμής» ή είναι το κλειδί της χειραγώγησης των
πολιτών και ο δρόμος που οδηγεί στον επηρεασμό
πολιτικών εξελίξεων; 

7. Προτεραιότητα στην κρίση των πολιτών

σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις αλλά και με τις

κάλπες όποτε και αν έχουν στηθεί είναι η «τσέ-

πη». Ποιος θα μου δώσει τα περισσότερα.
8. Ιδιωτικοποίηση απέναντι στην κρατικοποίηση

των ενεργειακών εταιρειών, το νέο προεκλογικό πε-
δίο αντιπαράθεσης των κομμάτων. Ιδιωτικά ή κρατι-
κά τα λεφτόδεντρα; 

9. Στη χώρα μας υπάρχουν τρεις κατηγορίες ψή-
φου. Οι πολίτες σε ψηφίζουν να κυβερνήσεις, σε κα-
ταψηφίζουν ή και σε ψηφίζουν ως «αναγκαίο καλό»
κάποιες φορές.

10. Ένας πολιτικός δεν επιβάλλει την ατζέντα στην
κοινωνία, απλώς την εκφράζει.

11. Για να μη βλέπουμε να βγαίνουν από την κάλπη
«σημεία και τέρατα», χρειάζεται να κοσμούν τα ψη-
φοδέλτια εμπνευσμένες προσωπικότητες, με όραμα
και διάθεση δημιουργίας για τους πολίτες και όχι για
την επανεκλογή τους.

Περισσότερα τιπ θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτικής
Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι: 333+1 tips» και μό-
νο για τους αναγνώστες της ψηφιακής εφημερίδας
«Political» διατίθεται στην προνομιακή τιμή των 10
ευρώ από 15. Επωφεληθείτε!

Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινίσεις
επικοινωνήστε στο email: grammateia@nkmedia-
group.gr ή στα τηλέφωνα 2109568066, 6932266217.
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Με τους Εργατικούς της αντιπολίτευσης να προηγούνται
κατά 30 μονάδες και τη δημοτικότητά της να καταρρέει,
πολλοί αναρωτιούνται αν η Λιζ Τρας θα παραμείνει πρω-
θυπουργός της Βρετανίας μέχρι το τέλος του έτους.

«Στην εξουσία για λίγο παραπάνω από έναν μήνα, η Τρας
έχει ήδη διαπράξει ουκ ολίγα λάθη», γράφει ο
«Guardian». Το έδειξε ο αμφιλεγόμενος μίνι προϋπολογι-
σμός που κατέθεσε η κυβέρνηση στις 23 Σεπτεμβρίου,

προκαλώντας τέτοια αντίδραση στις αγορές, ώστε η στερ-
λίνα υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων
37 ετών, ενώ οι οίκοι αξιολόγησης S&P και Fitch υποβάθ-
μισαν την προοπτική του αξιόχρεου του Ηνωμένου Βασι-
λείου από «σταθερή» σε «αρνητική».

Τέτοια είναι η δυσαρέσκεια μεταξύ των μελών του κόμ-
ματός της, που ήδη κάποιοι βουλευτές των Συντηρητικών
έχουν στείλει επιστολή δυσπιστίας, ζητώντας την αποπομ-

πή της 47χρονης Τρας. Ο υψηλός πληθωρισμός (9,9%) έχει
εκτινάξει το κόστος της ζωής για εκατομμύρια Βρετανούς.
Εκτιμάται ότι ένα στα τέσσερα νοικοκυριά κάποια στιγμή
μέσα στον χειμώνα θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ διατρο-
φής και θέρμανσης, ενώ πολλά συνδικάτα έχουν ήδη δη-
λώσει ότι, αν δεν πάρουν τις αυξήσεις που ζητούν, θα προ-
χωρήσουν τους επόμενους μήνες σε εκτεταμένες απερ-
γιακές κινητοποιήσεις.

Σ
ε νέα φάση ευρύτερης κλιμάκω-
σης μπαίνει ο πόλεμος στην Ου-
κρανία, καθώς η σύμμαχος του
Πούτιν Λευκορωσία ανακοίνωσε

ότι στέλνει δυνάμεις στο πλευρό των Ρώ-
σων, αναπτύσσοντας κοινή στρατιωτική
ομάδα κρούσης. Ο Ουκρανός πρόεδρος
Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχει σήμερα έκτα-
κτη τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες της G7
για να συζητηθεί η κατάσταση μετά τα ανη-
λεή ρωσικά χτυπήματα στο Κίεβο και σε
άλλες πόλεις, σε αντίποινα για την ανατί-
ναξη στη μεγάλη γέφυρα της Κριμαίας.

Το πεδίο των συγκρούσεων διευρύνε-
ται, με τη Λευκορωσία του αυταρχικού
προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο να
στέλνει δυνάμεις στο πλευρό των Ρώσων
και τη Μολδαβία να καταγγέλλει ότι ρωσι-
κοί πύραυλοι παραβίασαν τον εναέριο
χώρο της.

Εντωμεταξύ, οι πολωνικές πυροσβεστι-
κές υπηρεσίες ελέγχουν την κατάσταση
των καταφυγίων σε περίπτωση που η χώ-
ρα δεχθεί βομβαρδισμούς και καταρτί-
ζουν έναν κατάλογο απογραφής, δήλωσε
χθες ο υφυπουργός Εσωτερικών, μετά τη
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Λουκασένκο ανακοίνωσε πως θα
αναπτύξει κοινή στρατιωτική δύναμη
κρούσης (περί τους 1.000 άνδρες), χωρίς
να διευκρινίσει πού θα γίνει αυτό. Τόνισε,
δε, ότι εκτός από την Ουκρανία, «επιθέ-
σεις κατά της Λευκορωσίας ετοιμάζουν η
Πολωνία και η Λιθουανία». 

Βομβάρδισαν πάλι το Κίεβο
Η Ρωσία εξαπέλυσε χθες το πρωί βομ-

βαρδισμούς πρωτόγνωρου εύρους και
σκληρότητας στο Κίεβο, που χτυπήθηκε
για πρώτη φορά από τις 26 Ιουνίου, και σε

άλλες ουκρανικές πόλεις. Τουλάχιστον 83
πύραυλοι, που σκότωσαν και τραυμάτισαν
δεκάδες ανθρώπους, ήταν η «εκδίκηση»
του Πούτιν για τη μερική καταστροφή της
γέφυρας που συνδέει την Κριμαία, την
οποία προσάρτησε η Μόσχα το 2014, με το
ρωσικό έδαφος. Το Κρεμλίνο την αποδί-
δει σε «Ουκρανούς τρομοκράτες» και
απειλεί με ακόμα πιο σκληρά αντίποινα.

Την ώρα που οι σειρήνες ηχούσαν πάλι
στο Κίεβο και οι άμαχοι έτρεχαν στα κατα-
φύγια, με μαθητές εκεί να τραγουδούν τον
εθνικό ύμνο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι στό-
χος των Ρώσων είναι «οι άμαχοι και οι
ενεργειακές υποδομές της χώρας», ενώ
σύσσωμη η Δύση καταδίκασε τις επιθέ-
σεις, με το Παρίσι να κάνει λόγο για «έγ-
κλημα πολέμου». 

Η ουκρανική πρωτεύουσα και πολλές
πόλεις δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα ή νερό
μετά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, με
τον Πούτιν να λέει ότι τα χτυπήματα επι-

χειρήθηκαν με όπλα «υψηλής ακριβείας»
και το Κίεβο να εκτιμά ότι χρησιμοποι-
ήθηκαν ιρανικά drones.

Ο Πούτιν κατηγόρησε επίσης το Κίεβο
ότι «επιχείρησε να σαμποτάρει» τον αγω-
γό Turkstream, από τον οποίο περνά το
30%-40% των ποσοτήτων φυσικού αερίου
που καταναλώνονται στην Ελλάδα.

ΒΒγήκαν… μαχαίρια
στα βενζινάδικα
της Γαλλίας, χάος 
και τεράστιες ουρές
Ελλείψεις στα καύσιμα και με-
γάλες ουρές στα πρατήρια προ-
καλεί η απεργία στα διυλιστήρια
στη Γαλλία, με τους εργαζομέ-
νους να ζητούν αυξήσεις μισθών
κατά 10%, σε περίοδο αυξημένου
πληθωρισμού και υπερκερδών
των πετρελαϊκών ομίλων.
Σκηνές χάους και οργής εκτυ-
λίσσονται στα βενζινάδικα, όπου
τα πνεύματα είναι σε κάποιες
περιπτώσεις οξυμένα: Άνδρας
μαχαίρωσε έναν άλλο οδηγό για-
τί του πήρε τη θέση στην ουρά,
στέλνοντάς τον στο νοσοκομείο. 
Οι απεργίες έχουν μειώσει κατά
τουλάχιστον 60% τη συνολική
παραγωγή των γαλλικών διυλι-
στηρίων, με αποτέλεσμα τα πρα-
τήρια να δυσκολεύονται να κα-
λύψουν τη ζήτηση. Εκτιμάται ότι
το ένα τρίτο των πρατηρίων αντι-
μετωπίζει προβλήματα ανεφο-
διασμού, ενώ οδηγοί στη Βόρεια
Γαλλία «δραπετεύουν» στο γει-
τονικό Βέλγιο, για να γεμίσουν τα
ρεζερβουάρ τους.
Λόγω της απεργίας στα διυλι-
στήρια και τις αποθήκες καυσί-
μων των TotalEnergies και Es-
so-ExxonMobil, η κυβέρνηση
Μακρόν αποδέσμευσε ποσότη-
τες καυσίμων από τα στρατηγικά
αποθέματα και αύξησε τις εισα-
γωγές σε ποσότητες που ελπίζε-
ται ότι θα βελτιώσουν την κατά-
σταση.
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Θα αλλάξει χρόνο ως πρωθυπουργός η Τρας; - Έξι στους δέκα Βρετανούς ζητούν εκλογές

Διευρύνεται το πεδίο 
των συγκρούσεων, με 
τη Λευκορωσία να στέλνει 
δυνάμεις στο πλευρό 
του Πούτιν και τη Μολδαβία 
να καταγγέλλει ότι ρωσικοί 
πύραυλοι παραβίασαν 
τον εναέριο χώρο της

Σε νέα φάση κλιμάκωσης
ο πόλεμος στην Ουκρανία



«Ο
ι Τούρκοι ψαράδες πολ-
λές φορές συνοδεύουν
διακινητές και δουλεμ-
πορικά μέχρι την οριο-

γραμμή. Όταν φτάνουν πριν από τα ελ-
ληνικά χωρικά ύδατα, τους αφήνουν να
συνεχίσουν το ταξίδι προς τον πνιγμό και
στη συνέχεια επιστρέφουν πίσω στην
Τουρκία». 

Η πραγματικότητα στη Λέσβο είναι
σκληρή όπως και η καθημερινότητα.
Η «Political» ταξίδεψε στο νησί και από
τη Μυτιλήνη βρέθηκε στο γραφικό λιμα-
νάκι των Πύργων. Η πρώτη μας συνάντη-
ση με τον Μιχάλη Καραντώνη έγινε δίπλα
στον «Καπετάν Στρατή», την τράτα που
χρησιμοποιεί εδώ και πολλά χρόνια για
να ψαρεύει μαζί με την οικογένειά του
και έχει το όνομα του πατέρα του. Ο ίδιος
θυμάται την πρώτη φορά που ανέβηκε σε
καΐκι για να ψαρέψει. Ήταν 12 ετών. Πριν
από 50 χρόνια.

Ο γνωστός ψαράς στο νησί περιέγρα-
ψε τη δύσκολη καθημερινότητα. Η οικο-
γένειά του έχει φτάσει στο σημείο να
σώσει δύο φορές μετανάστες. «Είναι
απλή η διαδικασία. Φέρνουν τους μετα-
νάστες και πολλές φορές τούς σκίζουν
τις βάρκες. Άλλες φορές τούς αφήνουν
μόνους τους ακόμη και χωρίς μηχανές.
Βλέπουμε διαρκώς τουρκικά αλιευτικά

να τα συνοδεύουν. Το κάνουν για να κό-
ψουν τον αέρα. Τους λένε ότι δεν υπάρ-
χει πρόβλημα και το ταξίδι για την Ελλά-
δα από τα τουρκικά παράλια είναι ασφα-
λές», μας είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κα-
ραντώνης. 

Τα… στραβά μάτια από
την τουρκική ακτοφυλακή

Τα κυκλώματα των δουλεμπόρων λει-
τουργούν ασταμάτητα εδώ και πολλά
χρόνια. Φυσικά, το τουρκικό Λιμενικό
κάνει τα στραβά μάτια, καθώς οι βάρκες
και τα ιστιοφόρα βγαίνουν στη θάλασσα
και δεν τα σταματάει κανείς. «Είναι δυ-

νατόν να συμβαίνει αυτό; Έχουν την
ανοχή τους. Τους επιτρέπουν να βγαί-
νουν στη θάλασσα. Οι μετανάστες είναι
άνθρωποι που πολλές φορές δεν γνωρί-
ζουν κολύμπι. Πολλοί δεν έχουν καν
σωσίβια, καθώς δεν έχουν χρήματα να
αγοράσουν. Σε άλλους δίνουν ελαστικά.
Οι περισσότεροι αναγκαστικά μπαίνουν
στις βάρκες. Έχουμε ακούσει και ιστο-
ρίες πως κάποιους τους βάζουν με το
ζόρι μέσα στις βάρκες για να ταξιδέψουν
στην Ελλάδα», τόνισε με νόημα ο 62χρο-
νος ψαράς.

Ακριβώς δίπλα του ήταν ο ανιψιός του,
Γιώργος, ο οποίος παλεύει καθημερινά

για την ψαριά που θα εξασφαλίσει στην
οικογένειά του το μεροκάματο. «Είναι
δύσκολες οι συνθήκες. Οι Τούρκοι ψα-
ράδες πολλές φορές κινούνται ανεξέ-
λεγκτα. Σίγουρα το ελληνικό Λιμενικό
δίνει το “παρών” και μας βοηθάει, αλλά
αυτό δεν αρκεί. Έχουμε σώσει σαν οικο-
γένεια μετανάστες που τους εκμεταλ-
λεύονται οι δουλέμποροι και παίρνουν
ακόμη και 5.000 ευρώ το άτομο για να
τους μεταφέρουν. Πολλές φορές οι με-
τανάστες που διασώζουμε μας τα λένε
αυτά. Είναι σκληρή πραγματικότητα και
την αντιμετωπίζουμε αρκετά συχνά. Τα
τελευταία τρία χρόνια είχαν μειωθεί οι
ροές, αλλά και πάλι το καλοκαίρι αυξή-
θηκαν σε έναν βαθμό. Είναι άνθρωποι
μόνοι και αβοήθητοι. Τους αφήνουν χω-
ρίς κανέναν έλεγχο να ταξιδέψουν», μας
είπε τη στιγμή που έφτιαχνε τα δίχτυα
του για να ετοιμαστεί για ακόμη μία
σκληρή μέρα.
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Έλληνες ψαράδες από 
τη Λέσβο μιλούν στην «P» 
για τα κυκλώματα 
των διακινητών: «Οι Τούρκοι
ψαράδες συνοδεύουν 
τα σκάφη με τους μετανάστες
μέχρι τα ελληνικά ύδατα…»

Πώς δρουν
οι Τούρκοι

δουλέμποροι

«Μπαίνουν στα νερά μας»
Δεν είναι λίγες οι φορές που οι ψαράδες από την Τουρκία μπαίνουν στα ελληνι-
κά χωρικά ύδατα για να ψαρέψουν. «Αυτό πρακτικά σημαίνει πως μας κλέβουν
την ψαριά. Σίγουρα το Λιμενικό επεμβαίνει και τους διώχνει όταν ψαρεύουν στα
ελληνικά νησιά, αλλά αυτό είναι ένα βασικό μας πρόβλημα που δεν μας βοηθάει
στην καθημερινότητά μας. Πολλές φορές δεν μένουν ψάρια για εμάς», τόνισε
στην «Political» ο Μιχάλης Καραντώνης.
«Το πρόβλημα επικρατεί εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό που κάνουν είναι παράνο-
μο. Μπαίνουν και ψαρεύουν στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Σίγουρα, οι
ελληνικές Αρχές ξέρουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους και το ελληνικό Λιμε-
νικό τούς απομακρύνει τις περισσότερες φορές. Όμως κάποιες άλλες προλα-
βαίνουν και μας κλέβουν τα ψάρια. Κινούνται ανεξέλεγκτα και πολλές φορές
μας φωνάζουν, μας βρίζουν και μας απειλούν. Σκεφτείτε να έχει κανείς να αντι-
μετωπίσει τέτοιες καταστάσεις στη δουλειά του κάθε μέρα και αυτό να συνεχί-
ζεται για αρκετό καιρό. Πρέπει να ακουστεί αυτό το πρόβλημά μας και πρέπει να
βρεθεί μια λύση», δήλωσε από τη μεριά του ο Γιώργος.

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Άγιος Παντελεήμονας:
Χειροπέδες 
σε 63χρονο που 
αποπλανούσε 
ανήλικα αγόρια
Μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες μετά τις
αποκαλύψεις για τον 53χρονο στον Κο-
λωνό, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυν-
σης Προστασίας Ανηλίκων προχώρη-
σαν σε μία ακόμη σύλληψη ατόμου που
κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος
δύο αγοριών ηλικίας 7 και 8 ετών. Ο λό-
γος για έναν 63χρονο από τον Άγιο Παν-
τελεήμονα, ο οποίος μάλιστα έχει συλ-
ληφθεί ξανά κατά το παρελθόν και έχει
εκτίσει ποινή φυλάκισης (σ.σ.: στο κα-
τάστημα κράτησης στα Γρεβενά, απο-
φυλακίστηκε το 2020) για αδικήματα
κατά της γενετήσιας ελευθερίας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 63χρο-
νος προσέγγισε τα δύο ανήλικα παιδιά
στην πλατεία του Αγίου Ανδρέα όπου
έπαιζαν, τα ξεγέλασε προσφέροντάς
τους λίγα χρήματα και τα οδήγησε στο
σπίτι του για να ικανοποιήσει τις αρρω-
στημένες διαθέσεις του. Η σύλληψή
του έγινε την Κυριακή 9/10 από την
Ομάδα ΔΙΑΣ, ωστόσο, οι ίδιες πηγές
αναφέρουν ότι εδώ και σχεδόν δέκα
ημέρες αποπλανούσε τα αγόρια ηλι-
κίας 7 και 8 ετών, ενδεχομένως και άλ-
λα παιδιά. Κάποια στιγμή ένα από τα
παιδιά μίλησε στη μητέρα του για το
«παιχνίδι» με τον εν λόγω άνδρα που
τους πρόσφερε χρήματα για να τον
ακολουθούν σπίτι του, με τη γυναίκα να
ενημερώνει την ΕΛΑΣ και τον 63χρονο
να βρίσκεται και πάλι με χειροπέδες. 

Σε βάρος του σχηματίστηκε από την
Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων
δικογραφία για γενετήσιες πράξεις με
ανηλίκους ή ενώπιόν τους και γενετή-
σια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής,
κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.
Και σε αυτή την περίπτωση είναι ανοι-
χτό το ενδεχόμενο να εκδοθεί εισαγγε-
λική παραγγελία για δημοσιοποίηση
των στοιχείων ταυτότητας και φωτο-
γραφιών του.

Κώστας Παπαδόπουλος

Σ
το μικροσκόπιο της Υποδιεύ-
θυνσης Προστασίας Ανηλί-
κων και της Δίωξης Ηλεκτρο-
νικού Εγκλήματος έχουν

μπει το κινητό τηλέφωνο, το λάπτοπ και
οι διαδικτυακοί λογαριασμοί του
53χρονου επιχειρηματία, ο οποίος συ-
νελήφθη και κατηγορείται ότι ασελγού-
σε συστηματικά και εξέδιδε σε άλλους
ενήλικες έναντι χρηματικής αμοιβής
ένα 12χρονο κορίτσι.

Έμπειροι αστυνομικοί σχολίασαν στην
«Political» ότι πρόκειται για «μια δυσώδη
υπόθεση που έχει ακόμη αρκετό δρόμο
και δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να
μας οδηγήσει ακόμη και σε κύκλωμα».
Αυτό καθώς οι δράσεις του 53χρονου
δείχνουν αρκετά συντονισμένες όσον
αφορά τη «διαφήμιση» σε άλλους παιδό-
φιλους της δυνατότητας ερωτικής συνεύ-
ρεσης με ανήλικη επ’ αμοιβή. Δεν είναι
τυχαίο ότι μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί
«ίχνη» από τουλάχιστον 200 συνομιλίες
με άτομα που ενδεχομένως να ήθελαν να
κλείσουν «ερωτικό ραντεβού» με τη
12χρονη, ενώ ο 53χρονος είχε δημιουρ-
γήσει προφίλ ακόμη και σε διαδικτυακές
εφαρμογές γνωριμιών! 

Και όλα αυτά, ενώ ο ίδιος παρουσιαζό-
ταν ως ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο κοινωνι-
κά άτομο, με ενδιαφέρον για τα κοινά και
την Εκκλησία.

Έπιασαν και 42χρονο
Οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει ήδη

έναν 42χρονο ο οποίος κατηγορείται ότι
ασελγούσε και αυτός συστηματικά και

έναντι αμοιβής (σ.σ.: από 50 έως 100
ευρώ) στην ανήλικη, ωστόσο, ο αριθμός
αυτός είναι κατά πολύ μεγαλύτερος.
Αυτά τα άτομα ψάχνει η ΕΛΑΣ, χωρίς να
αποκλείεται να πρόκειται και για παιδό-
φιλους «υπεράνω υποψίας»,
που τυχόν αποκάλυψή τους
σε οργανωμένο κύκλωμα
θα προκαλέσει αναταρά-
ξεις. «Είμαστε ακόμη στην
αρχή. Η αστυνομική έρευ-
να, όμως, για να είναι τεκ-
μηριωμένη και αδιάσειστη
χρειάζεται χρόνο», επισημαί-
νουν στην «Political» πηγές της Ασφά-
λειας, καθώς μετά τη σύλληψη του
53χρονου πολλοί είναι αυτοί που θα
επιχείρησαν να εξαφανίσουν τα ψηφια-
κά ίχνη τους. 

Να σημειώσουμε, τέλος, ότι το μεσημέ-
ρι της Δευτέρας ο 53χρονος οδηγήθηκε
ενώπιον του ανακριτή, όπου μέσω του δι-
κηγόρου του ζήτησε και πήρε νέα προθε-
σμία για να απολογηθεί την Τετάρτη 12/10.
Μέχρι στιγμής φαίνεται να τηρεί στάση
σιωπής για τα όσα έχουν βρει οι αστυνο-
μικοί. Είναι πολύ πιθανό να δοθεί εντολή
από την Εισαγγελία για δημοσιοποίηση
των στοιχειών του, εφόσον αποφασιστεί
προφυλάκισή του.

Θεοδωρικάκος: «Η έρευνα  
θα φτάσει μέχρι το τέλος»

Παρέμβαση για το θέμα έκανε και ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης
Θεοδωρικάκος, ο οποίος με ανάρτησή
του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επε-
σήμανε ότι «η σύλληψη του 53χρονου
στον Κολωνό αποτελεί ένα ακόμη δείγμα
επαγγελματισμού και αποτελεσματικότη-
τας της Ελληνικής Αστυνομίας. Η παιδο-

φιλία και η κακοποίηση παιδιών απο-
τελούν τα πλέον αποτρόπαια εγ-

κλήματα». Ο υπουργός κατέ-
ληξε τονίζοντας πως «είναι
αυτονόητο ότι η έρευνα θα
φτάσει μέχρι το τέλος και ότι
στην υπόθεση θα χυθεί

άπλετο φως. Τον τελευταίο
λόγο θα έχει η Δικαιοσύνη. Η

νοσηρότητα και ο σκοταδισμός δεν
έχουν καμία θέση στην κοινωνία μας».

Έρευνα της ΕΛΑΣ για
κύκλωμα παιδόφιλων

Μετά τη σύλληψη του
53χρονου επιχειρηματία που
κατηγορείται ότι ασελγούσε
και εξέδιδε 12χρονη στον
Κολωνό, οι Αρχές περνούν
από κόσκινο 200 συνομιλίες
ανδρών που ίσως να ήθελαν
να κλείσουν ερωτικό
ραντεβού με την ανήλικη

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Η αδελφή της Ρούλας
Πισπιρίγκου κατέθεσε
χθες στην ανακρίτρια 

Για περισσότερες από τέσσερις ώρες
η αδερφή της Ρούλας Πισπιρίγκου, Δή-
μητρα, κατέθετε στην ανακρίτρια που
χειρίζεται τους θανάτους της Μαλένας
και της Ίριδας. 

Η μικρότερη αδερφή της 34χρονης
θεωρείται μία από τις σημαντικότερες
μάρτυρες στην ανάκριση που διεξάγε-
ται για τις συνθήκες θανάτων των δύο
μικρότερων κοριτσιών, ενώ ήταν αυτή
που βρήκε νεκρή την Ίριδα το πρωινό
της 21ης Μαρτίου του 2021. Είχε πει
τότε ότι η αδερφή της δεν είναι δολο-
φόνος και ότι το παιδάκι έφυγε από τη
ζωή εξαιτίας γενετικών αιτίων. «Είδα
και τα ματάκια της και ήταν μισάνοι-
χτα. Ανησύχησα με αυτό που έβλεπα
και έβαλα το χέρι μου πάνω στο στήθος
της για να δω αν αναπνέει. Τότε διαπί-
στωσα ότι δεν κουνιόταν και δεν ανέ-
πνεε», είχε πει μεταξύ άλλων η Δήμη-
τρα Πισπιρίγκου, ενώ σε ερώτηση για
τα σημάδια στο πρόσωπο του κοριτσι-
ού, για τα οποία οι ιατροδικαστές απο-
φάνθηκαν ότι οφείλονται σε ανθρώπι-
νο χέρι το οποίο προκάλεσε και τον
ασφυκτικό θάνατο, είχε υποστηρίξει:
«Στη φωτογραφία που μου δείχνετε
βλέπω το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα
φαίνεται η κοκκινίλα, το έκζεμα το
οποίο είχε εμφανιστεί γύρω από τα
χείλη της Ίριδας κάποιες ημέρες πριν.
Εκτός από αυτή την κοκκινίλα βλέπω
ότι υπάρχουν και σημάδια και μάλιστα
έντονα στο εσωτερικό των χειλιών…
Τα παρατήρησα πρώτη φορά όταν πήρα
την Ίριδα από την κούνια της και την
έβαλα στο πάτωμα για να της κάνω
κάρπα». 

Σ
ε κλίμα έντασης συνεχίστηκε
και χθες η δίκη της Χρυσής Αυ-
γής στο Πενταμελές Εφετείο
Κακουργημάτων της Αθήνας. 

Το πρώτο επεισόδιο σημειώθηκε όταν
ο συνήγορος του Γιώργου Ρουπακιά προ-
σπάθησε με ερωτήσεις του προς τη Μά-
γδα Φύσσα να καταδείξει ότι δεν υπήρχε
οργανωμένο σχέδιο πίσω από τη δολο-
φονία του γιου της. «Εκπροσωπείτε τον
δολοφόνο και με ρωτάτε τι γράφει ο ια-
τροδικαστής; Μαχαιρώθηκε με τρεις μα-
χαιριές στην καρδιά και μου λέτε ότι ο
γιατρός δεν έκανε τη δουλειά του και ο
Ρουπακιάς τον άφησε τραυματία; Τέσσε-
ρα λεπτά άντεξε ο Παύλος», είπε η Μάγδα
Φύσσα, όταν ερωτήθηκε για την ώρα θα-
νάτου που έχει αναγραφεί στην ιατροδι-
καστική εξέταση. 

Το γεγονός ότι η μητέρα του αδικοχα-
μένου μουσικού δεν απαντούσε είχε σαν
αποτέλεσμα να υπάρξουν και πάλι αντι-
παραθέσεις. «Υπερασπίζεστε τον δολο-
φόνο και έρχεστε και μου κάνετε τέτοιες
ερωτήσεις;», είπε η Μάγδα Φύσσα.

Λίγο πριν καταθέσει ο πατέρας του θύ-
ματος, Παναγιώτης Φύσσας, υπήρξε νέος
γύρος έντασης μεταξύ της μητέρας του
αδικοχαμένου μουσικού και του συνηγό-
ρου τού Ηλία Κασιδιάρη. Ο πατέρας του
θύματος μίλησε για οργανωμένο έγκλη-
μα λέγοντας: «Πιστεύω ότι ήταν οργανω-
μένο το έγκλημα. Ήθελε να μετρήσει τον
Παύλο, τον πλησίασε φιλικά. Όταν κάποι-
ος θέλει να δολοφονήσει, κοιτάζει το θύ-
μα, να ξέρει με ποιον έχει να κάνει. Αν δεν
είχε εντολή να σκοτώσει τον Παύλο, γιατί

δεν πήγε στα άλλα δυο παιδιά που ήταν
ακίνητα; Το σχέδιό του ήταν να πλησιάσει
φιλικά τον Παύλο. Δεν φορούσε μπλούζα
της ΧΑ, τον βρήκε χαλαρό και τον μαχαί-
ρωσε». 

«Βλέπουμε το μίσος στα πρόσωπά τους»
Η αδερφή του Παύλου Φύσσα, Ειρήνη,

επισήμανε: «Περνάμε μια δοκιμασία εν-
νέα χρόνια, να είμαστε εδώ να βλέπουμε
το μίσος στα πρόσωπά τους, να έχουν δο-
λοφονήσει τον άνθρωπό μας και να φο-
βόμαστε να ζητήσουμε το δίκιο μας. Η
αστυνομία δεν έκανε τίποτα εκείνο το
βράδυ, απέτυχε». 

Κατά τη διάρκεια των καταθέσεων της
οικογένειας Φύσσα, οι συνήγοροι της
Πολιτικής Αγωγής αναφέρθηκαν στον
ναζιστικό χαιρετισμό του Κωνσταντίνου
Πλεύρη, με την έδρα του δικαστηρίου να
δηλώνει άγνοια. «Είχαμε αποχωρήσει,
δεν το είδαμε», είπε η πρόεδρος, ενώ η
εισαγγελέας συμπλήρωσε: «Δεν μας είπε
κανείς τίποτα!». 

«Με τρεις μαχαιριές
στην καρδιά ο Παύλος,
άντεξε τέσσερα λεπτά» 

Επεισοδιακή και χθες η δίκη 
της Χρυσής Αυγής για τη 
δολοφονία  του Φύσσα - Ένταση
μεταξύ της μάνας του θύματος 
και των δικηγόρων 
των Ρουπακιά, Κασιδιάρη  
- Τι κατέθεσαν οι γονείς και  
η αδελφή του αδικοχαμένου

Μαθητές-τράπερ
έδειραν ανήλικο
και τον πατέρα του

Ένα άγριο επεισόδιο που κατέλη-
ξε στον σοβαρό ξυλοδαρμό ενός
μαθητή και του πατέρα του σημει-
ώθηκε στις αρχές Οκτωβρίου στα
Καμίνια, με δράστες παρέα Ελλή-
νων και Αλβανών που ασχολούνται
με την τραπ.

Οι άνδρες της Αστυνομίας κατέ-
γραψαν στο διαβιβαστικό της Ασφά-
λειας το συμβάν, έπειτα από κλήση
που έλαβαν. Οι αστυνομικοί που με-
τέβησαν στο σημείο εντόπισαν γύρω
στα 50 άτομα που στη θέα των Αρ-
χών τράπηκαν σε φυγή προς διάφο-
ρες κατευθύνσεις. Καθ’ υπόδειξη
των παρευρισκομένων ακινητοποί-
ησαν έναν 18χρονο, έναν 19χρονο,
έναν 20χρονο, έναν 46χρονο Αιγύ-
πτιο και έναν 17χρονο Αιγύπτιο ενώ
20χρονος κατηγορούμενος ήρθε
στο ΑΤ Καμινίων ύστερα από λίγη
ώρα. Ο 46χρονος μεταφέρθηκε συ-
νοδεία αστυνομικών στο Τζάνειο
νοσοκομείο Πειραιά όπου του πα-
ρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και
στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.

Ο 17χρονος Αιγύπτιος, στην κατά-
θεση που έδωσε, ανέφερε τα εξής:
«Είμαι μαθητής της Γ’ Λυκείου, πη-
γαίνω στο 10ο Λύκειο Πειραιά και
την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου
2022, στην αθλητική μέρα, ενώ σχο-
λάγαμε, τσακώθηκα με έναν συμμα-
θητή μου αλβανικής καταγωγής ο
οποίος μου έκανε κεφαλοκλείδωμα
και με χτύπησε στο αριστερό χέρι
και στον μηρό, ενώ εγώ δεν τον
ακούμπησα καθόλου. Όταν πήγα να
φύγω να σχολάσω, με πλησίασε και
μου είπε: “ Άμα δεν πάω σήμερα
στην προπόνηση εξαιτίας σου θα σε
γα@@@…”, και του είπα να με αφή-
σει ήσυχο. Αυτός επέμενε και όπως
πήγα να φύγω, με τράβηξε από την
μπλούζα και μου είπε “έλα εδώ πέρα
πρώτα να το λύσουμε”. Όταν με τρά-
βηξε από την μπλούζα τσακωθήκα-
με και οι δύο βαρέσαν ο ένας τον άλ-
λον και βγήκαν οι καθηγητές».

Οι Αρχές διενεργούν προανάκρι-
ση για το συμβάν.

Μίλτος Σακελλάρης
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«Αύξηση της ειδικής άδειας μητρότητας από 6 σε 9
μήνες για μητέρες που εργά-
ζονται στον ιδιωτικό τομέα ως
μισθωτές». 

Αυτό επισήμανε με ανάρτη-
σή του στο Twitter ο κυβερνη-
τικός εκπρόσωπος Γιάννης
Οικονόμου, τονίζοντας πως
προβλέπεται στο νομοσχέδιο
για τον εξορθολογισμό της
ασφαλιστικής νομοθεσίας και την ενίσχυση ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων.

Το νομοσχέδιο δόθηκε την περασμένη Πέμπτη σε δη-
μόσια διαβούλευση από το υπουργείο Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων και περιλαμβάνει ρυθμίσεις
υλοποίησης του κοινωνικού πακέτου που εξήγγειλε στη

ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι εργα-
ζόμενες μητέρες δικαιούνται σήμερα ειδική άδεια προ-
στασίας μητρότητας χρονικής διάρκειας έξι μηνών, ενώ
έπειτα από την ψήφιση της νέας ρύθμισης η άδεια θα
αυξηθεί στους 9 μήνες.

Τι είναι η άδεια μητρότητας
Η άδεια αυτή χορηγείται στις εργαζόμενες μετά τη

λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού-λοχείας), της ισό-
χρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, καθώς επίσης
και στις εργαζόμενες που αμέσως μετά τα ανωτέρω
διαστήματα κάνουν χρήση της ετήσιας κανονικής άδει-
ας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο με βάση τις ετήσιες
προθεσμίες για τη χορήγησή της. 

Οικονόμου: «Αύξηση της άδειας μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από 6 σε 9 μήνες»

Μ
αχήτρια της ζωής η Ιωάννα
Παλιοσπύρου, δείχνει καθη-
μερινά ότι η ζωή προχωρά
με αγώνα, αυτοπεποίθηση,

αγάπη και αλληλεγγύη. Γνωρίζοντας και η
ίδια πόσο τη βοήθησε να σταθεί στα πόδια
της η αγάπη του κόσμου, προσπάθησε και
πέτυχε έπειτα από δική της πρωτοβουλία
να δημιουργηθεί το μητρώο εγκαυματιών!

Η συνάντησή της πριν από έναν χρόνο με
τον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη, μακριά
από τα φώτα της δημοσιότητας, καρποφό-
ρησε και έτσι σήμερα γίνεται αυτό το μη-
τρώο που θα δώσει ανακούφιση στους εγ-
καυματίες. Θα αφορά την πλήρη κάλυψη
όλων των εξόδων τους για κρέμες, αλοι-
φές, ειδικούς επιδέσμους και θεραπείες
μέχρι να επουλωθούν τα τραύματα και να
γίνει η πλήρης αποκατάστασή τους. Η
Ιωάννα, η οποία είναι δραστήρια στα social
media, αποκάλυψε στο Mega ότι χάρη
στην αγάπη του κόσμου κρατήθηκε δυνατή
και δεν βυθίστηκε στην κατάθλιψη.

«Έφτασα στο σημείο να 
νιώθω ενοχές και ντροπή»

Μιλώντας με αφοπλιστική ειλικρίνεια,
είπε για τους εγκαυματίες πως «επειδή
εγώ δεν θεωρώ ότι αξίζω παραπάνω από
τον οποιονδήποτε εγκαυματία και θεωρώ
ότι αυτό που γινόταν ήταν άδικο και λάθος,
έφτασα στο σημείο να νιώθω ενοχές και
ντροπή, γιατί είτε θέλω είτε δεν θέλω η

επίθεση πήρε έκταση. Επισκέπτομαι συ-
χνά τους εγκαυματίες. Θεώρησα ότι πρέ-
πει να κάνω κάτι για να λυθεί αυτό το πρό-
βλημα. Για εμένα προσωπικά η αγάπη του
κόσμου ήταν σημαντική. Διαφορετικά
μπορεί να ήμουν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο
με κατάθλιψη και να κοιτάω το ταβάνι».

Τα έξοδα για έναν εγκαυματία είναι με-
γάλα, ειδικά όταν η έκταση των εγκαυμά-
των είναι μεγάλη, όπως ήταν στην περί-
πτωση της Ιωάννας. O υπουργός Υγείας,
μιλώντας για το θέμα στην «Political», ανέ-
φερε ότι «αλλάξαμε το πλαίσιο και πλέον
θα υπάρχει μητρώο για όλους τους εγκαυ-
ματίες και παράλληλα μια σειρά από θερα-
πείες που έχουν να κάνουν και με κρέμες,
αλοιφές και επιθέματα θα καλύπτονται

εξολοκλήρου με μια διαδικασία προδιατυ-
πωμένη από τον ΕΟΠΥΥ. Ήδη ψηφίστηκε
το νομικό πλαίσιο και απομένουν κάποιες
αποφάσεις του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ. Όμως, πλέ-
ον είμαστε έτοιμοι για μητρώο εγκαυμα-
τιών και συνολικά για πλήρη αποζημίωση
της αποκατάστασής τους».

Απλούστευση διαδικασίας
Ο κ. Πλεύρης, όταν συναντήθηκε πέρυσι

με την Ιωάννα Παλιοσπύρου και του έθεσε
τα προβλήματα των εγκαυματιών, είδε πως
στο νομικό πλαίσιο, που κάλυπτε τους αν-
θρώπους που είχαν καεί από δασική πυρ-
καγιά, υπήρχε ένα τεράστιο κενό σε όλες
τις άλλες περιπτώσεις που ήταν είτε από
οικιακά εγκαύματα, είτε από τρομοκρατι-

κές ενέργειες, είτε από εργατικά ατυχήμα-
τα. Τώρα το πλαίσιο αλλάζει και σύντομα
θα αποζημιώνεται ο πάσχων με μια πιο
απλή διαδικασία χωρίς την έγκριση από
συμβούλιο.

Έρχεται το μητρώο εγκαυματιών

Με πρωτοβουλία της Ιωάννας
Παλιοσπύρου, η οποία είχε
θέσει το θέμα στον Θάνο
Πλεύρη, ο ΕΟΠΥΥ θα καλύπτει
πλέον τα έξοδα για την
αποκατάσταση των
τραυματιών από εγκαύματα

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 



Οι δήμαρχοι της Ανατολικής Αττικής οργάνωσαν μεταξύ τους συνάντηση στο δημαρχείο Σαρωνικού
προκειμένου να εξετάσουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αντιμετωπίσουν τα αδιέξοδα
που τους έχουν δημιουργήσει η ενεργειακή κρίση και το δυσβάστακτο κόστος που επωμίζονται
εξαιτίας των ενεργοβόρων υποδομών. Οι έντεκα δήμαρχοι απέστειλαν κοινό υπόμνημα στο υπουρ-
γείο Εσωτερικών επισημαίνοντας το μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εξαιτίας των ιδιαιτέρως
αυξημένων λειτουργικών δαπανών των αντλιοστασίων και ζητώντας την ένταξη των δήμων τους στις
όποιες ρυθμίσεις αποφασίσει η κυβέρνηση για την ενίσχυση των ΔΕΥΑ.
Όπως υπογραμμίζουν στο υπόμνημα, διαθέτουν δικά τους δίκτυα ύδρευσης που επιτελούν «το ίδιο
ακριβώς έργο που επιτελούν και οι ΔΕΥΑ της χώρας με τις ίδιες δαπάνες και με μόνη διαφορά ότι
δεν υπάρχει ο τίτλος “ΔΕΥΑ” στους δικούς μας δήμους». Επιπλέον, αναφέρονται και στους βιολογι-
κούς καθαρισμούς που υπάρχουν στη Λαυρεωτική (Κερατέα, Λαύριο) και στο Μαρκόπουλο, τονί-
ζοντας ότι το λειτουργικό κόστος των συγκεκριμένων υποδομών είναι τεράστιο και έχει επιβαρυν-
θεί ακόμη περισσότερο εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης.
Όπως επισήμανε ο οικοδεσπότης της συνάντησης, ο δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, εκ-
φράζοντας και τους υπόλοιπους δημάρχους, «αυτό που χρειαζόμαστε είναι ουσιαστική στήριξη από
την κυβέρνηση με ένταξη των δήμων μας στις ρυθμίσεις για την ενίσχυση των ΔΕΥΑ».

Αρχίζει η εξοικονόμηση
Την πιο κατάλληλη στιγμή ολοκληρώθηκε η

αναβάθμιση του φωτισμού της πόλης στον Δήμο
Ζωγράφου με την ολική αλλαγή των λαμπτήρων
με νέους τύπου LED για να μπορέσει να κάνει
την απαραίτητη αλλά και υποχρεωτική εξοικονό-
μηση ενέργειας. Το νέο σύστημα που εγκαταστά-
θηκε σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους
υπολογίζεται ότι θα αποφέρει οικονομία στην
ενέργεια, που ξεπερνά το 60%. Συγκεκριμένα,
υπολογίζεται ότι η ετήσια κατανάλωση του φωτι-
στικού συστήματος του δήμου μειώνεται πλέον
από 3.980.000 kwh σε 1.170.000 kwh. Ο δήμαρ-
χος Βασίλης Θώδας τονίζει πως «η επένδυση
των 2,5 εκατ. θα αποσβεστεί πλήρως από το όφε-
λος της εξοικονόμησης, που ξεπερνά το 60%,
ενώ στα ταμεία του δήμου θα περισσέψουν και
άλλα 5,5 εκατ. σε βάθος δεκαετίας».

Αθωώθηκε για τον τάφο
Αθώο κήρυξε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο

Λασιθίου τον δήμαρχο Ιεράπετρας Θεοδόση Κα-
λαντζάκη, ο οποίος ήταν κατηγορούμενος έπειτα
από καταγγελίες του επικεφαλής παράταξης της
αντιπολίτευσης Αργύρη Πανταζή για παράβαση
καθήκοντος. Η υπόθεση αφορούσε καταγγελία
για ταφή σε οικογενειακό τάφο, στο σφραγισμένο
κοιμητήριο της Καλαμαύκας Ιεράπετρας, που εί-
χε οδηγήσει σε παραπομπή σε δίκη τον δήμαρχο,
καθώς και τον ληξίαρχο του δήμου και συγγενούς
του νεκρού. Τελικά, η υπόθεση εκδικάστηκε και η
απόφαση ήταν αθωωτική και για τους τρεις κατη-
γορούμενους, όμως δεν έληξε εδώ, καθώς πλέον
ο δήμαρχος πέρασε σε «πολιτική αντεπίθεση»,
βάλλοντας κατά του καταγγέλλοντος για τον τρό-
πο με τον οποίο αντιπολιτεύεται. 

!
Ολοκληρωτική ανάπλαση

Άλλαξε μορφή η ιστορική γειτονιά του Σταθμού Λαρίσης
στην Αθήνα, καθώς η δημοτική αρχή του Κώστα Μπακογιάννη
προχώρησε σε ολοκληρωτική ανάπλαση του πάρκου έκτασης
4 στρεμμάτων, που βρίσκεται απέναντι από τον σταθμό. Σύμ-
φωνα με τη δημοτική αρχή, ο πολύτιμος αυτός «πνεύμονας»
πρασίνου, επί της οδού Θ. Δηλιγιάννη, επανασχεδιάστηκε σύμ-
φωνα με τις αρχές της αειφορίας και τις μικροκλιματικές ανάγ-
κες της περιοχής, ενώ στον χώρο φυτεύτηκαν συνολικά 31 νέα
δέντρα και 2.714 θάμνοι. Όπως έκανε σαφές ο κ. Μπακογιάν-
νης, «συνεχίζουμε με σχεδιασμό να αναβαθμίζουμε μία προς
μία τις γειτονιές της Αθήνας. Παρεμβαίνουμε με ουσιαστικά
έργα σε μικρά και μεγάλα πάρκα που είχαν εγκαταλειφθεί τα
προηγούμενα χρόνια». 
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Εκπέμπουν «SOS» οι δήμαρχοι Ανατολικής Αττικής
Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, πολύ κον-
τά στο κέντρο της Αθήνας, παραιτήθη-
κε από τη θέση του αντιδήμαρχος πριν

καλά καλά κλείσει δέκα μέρες στη συγ-
κεκριμένη θέση; Η επίσημη δικαιολογία ήταν ο
φόρτος προσωπικής εργασίας που δεν μπορούσε
να συνδυαστεί με τις μεγάλες ανάγκες της αντιδη-
μαρχίας, όμως οι φήμες που κυκλοφορούν στην
πόλη έχουν να κάνουν με την κατάσταση που επι-
κρατεί στην παράταξη της διοίκησης και στις έντο-
νες διεργασίες που γίνονται σε αυτήν.

Διαφωνία για 
τα μεροκάματα 

Στο στόχαστρο της ομοσπονδίας των εργαζομέ-
νων στους δήμους (ΠΟΕ-ΟΤΑ) βρέθηκε για μια
ακόμη φορά ο δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέ-
ας Χαλκηδόνας Γιάννης Βούρος, «κατηγορούμε-
νος» για «απαράδεκτη και αντεργατική συμπερι-
φορά». Αυτήν τη φορά η ΠΟΕ-ΟΤΑ καταγγέλλει την
απόφαση της δημοτικής αρχής να περικόψει ημε-
ρομίσθια εργαζομένων επειδή σταμάτησαν την ερ-
γασία τους αρνούμενοι να δουλέψουν υπό επικίν-
δυνες συνθήκες στο γκαράζ του δήμου. Όπως είναι
γνωστό, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του δή-
μου κατήγγειλαν τις συνθήκες εργασίας στο γκα-
ράζ, γεγονός που αποδέχτηκε η δημοτική αρχή και
έχει ξεκινήσει εργασίες για την αποκατάσταση των
ζημιών. Η διαφωνία της ομοσπονδίας είναι στο αν
θα έπρεπε να κοπούν τα μεροκάματα της κινητο-
ποίησης, από τη στιγμή που η διοίκηση αποδέχτηκε
το πρόβλημα. Όπως είναι προφανές, η δημοτική
αρχή επικαλείται τον νόμο που προβλέπει πως σε
κάθε περίπτωση οι ώρες που χάνονται για απεργίες
δεν πληρώνονται. 
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Τ
ην Παρασκευή 14 Οκτωβρίου
ξεκινά η διάθεση του πετρε-
λαίου θέρμανσης με τιμή που
ξεπερνά κατά πολύ εκείνο

που περίμενε η κυβέρνηση. Συγκε-
κριμένα, η κυβέρνηση εκτιμούσε πως
η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης
θα ξεκινούσε με τιμή 1,60/λίτρο προ
της επιδότησης στην αντλία και με αυ-
τήν -στα 25 λεπτά ανά λίτρο- θα έπε-
φτε κάπου κοντά στο 1,35/λίτρο.

Η απόφαση του ΟΠΕΚ όμως για μεί-
ωση της ημερήσιας παραγωγής
«εκτροχίασε» τα συγκεκριμένα σχέ-
δια και εκτόξευσε την τιμή του πετρε-
λαίου, με την τελική τιμή ανά λίτρο τη
μέρα της διάθεσης να φτάνει στην Ελ-
λάδα περίπου στο 1,55 ευρώ/λίτρο και
αυτό μετά την επιδότηση.

«Φοβάμαι μήπως αυτή την εβδομά-
δα έχουμε και άλλες αυξητικές τάσεις
και βγει πολύ περισσότερο», ανέφερε
στην «Political» ο αντιπρόεδρος του
Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων
Καυσίμων Αττικής Γιώργος Ασμάτο-
γλου.

Αυξήσεις - Δικαιούχοι
Εν τω μεταξύ, στα τέλη Οκτωβρίου

αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή
αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης
από 1,3 εκατ. δικαιούχους. Η απόφαση
του υπουργείου Οικονομικών, που θα
ορίζει τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις καθώς και τα εισοδηματικά κρι-
τήρια, θα εκδοθεί μέσα στην εβδομά-
δα. Έπειτα θα ανοίξει η ηλεκτρονική
πλατφόρμα myΘέρμανση. Η πίστωση
των ποσών που δικαιούνται τα νοικο-
κυριά υπολογίζεται να πραγματοποι-
ηθεί στις αρχές Δεκεμβρίου.

Το ποσό που θα χορηγηθεί φέτος θα
είναι μεγαλύτερο σε σύγκριση με το
περσινό λόγω της αύξησης της βάσης
υπολογισμού. Συγκεκριμένα, το επί-
δομα για κάθε δικαιούχο θα υπολογί-
ζεται με πολλαπλασιασμό του βασι-
κού ποσού των 350 ευρώ (από 300 ευ-
ρώ πέρυσι) με τον συντελεστή επιδό-
τησης 0,12 έως 1,62 (οι λεγόμενες
βαθμοημέρες, ανάλογα με το κρύο της
περιοχής) που έχει καθοριστεί για τον
οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια
κατοικία του.

Το ποσό που θα προκύπτει από τον
παραπάνω πολλαπλασιασμό θα προ-
σαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρ-
τώμενο τέκνο του δικαιούχου - πχ,
για κάθε δικαιούχο του επιδόματος
που διαμένει μόνιμα στον Δήμο Αθη-
ναίων, όπου ο συντελεστής επιδότη-
σης ανέρχεται σε 0,43, το επίδομα θα
προκύπτει ως εξής: 350 ευρώ x 0,43
= 150,5. Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο
αυτού του δικαιούχου το ποσό των
150,5 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά
20%. Συνεπώς, αν έχει ένα παιδί, το
επίδομα θα διαμορφώνεται στα 180,6
ευρώ, αν έχει δύο τέκνα στα 210,6
ευρώ κ.ο.κ.

Ωστόσο, κάποιοι θα λάβουν φέτος
διπλάσιο επίδομα. Πρόκειται για τα
νοικοκυριά που δικαιούνται για πρώτη
φορά επίδομα θέρμανσης λόγω αύξη-
σης των εισοδηματικών κριτηρίων,
αλλά και εκείνα που θα χρησιμοποι-
ήσουν για πρώτη φορά ως πηγή θέρ-
μανσης το πετρέλαιο, δηλαδή θα φύ-
γουν από το ηλεκτρικό ρεύμα και το

φυσικό αέριο, θα λάβουν διπλάσιο
επίδομα.

Εισοδηματικά όρια
Αλλαγές προβλέπονται και στα εισο-

δηματικά όρια. Το νέο όριο εισοδήμα-
τος για τη χορήγηση του επιδόματος
ανέρχεται σε 16.000 ευρώ για τον άγα-
μο και 24.000 ευρώ για τον έγγαμο, πο-
σό που προσαυξάνεται κατά 3.000 ευ-
ρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί.
Παράλληλα, όλοι οι καταναλωτές πε-
τρελαίου θέρμανσης θα αγοράζουν
τουλάχιστον έως το τέλος του έτους το
πετρέλαιο φθηνότερα, σύμφωνα με το
σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. 

Σε λειτουργία τέθηκε εκ νέου χθες το North
Evia - Samos Pass μέσω του vouchers.gov.gr.
Πρόκειται για την πλατφόρμα που υλοποιήθηκε
με τη συνεργασία των υπουργείων Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων και Τουρισμού και αποσκοπεί
στην οικονομική στήριξη της τουριστικής δρα-
στηριότητας για τις περιοχές της Βόρειας Εύ-
βοιας και της Σάμου. Οι επιπλέον κάρτες που θα

διατεθούν αφορούν υπόλοιπα που προέκυψαν
από τη Φάση 3 (Αυγούστου), σύμφωνα με τα
όσα προβλέπονται στην υπ’ αρ. ΦΕΚ
3347/Β/28-06-2022 ΚΥΑ.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν
τις σχετικές άυλες ψηφιακές κάρτες για το διά-
στημα έως και 31/10/2022 για δαπάνες διαμονής,
εστίασης και τοπικών μεταφορών στις παραπάνω
πληγείσες περιοχές. Ειδικότερα, για τη Βόρεια

Εύβοια πρόκειται να εκδοθούν επιπλέον 2.349
κάρτες των 150 ευρώ και για τη Σάμο πρόκειται
να εκδοθούν επιπλέον 999 κάρτες των 300 ευρώ.

Η πλατφόρμα vouchers.gov.gr θα παραμείνει
ανοιχτή μέχρι να εξαντληθούν οι άυλες ψηφια-
κές χρεωστικές κάρτες. Υπενθυμίζεται ότι η δρά-
ση έχει συνολικό προϋπολογισμό 6 εκατ. ευρώ,
ενώ το North Evia - Samos Pass δεν έχει εισο-
δηματικά κριτήρια.

Μέσα στην εβδομάδα
το ΦΕΚ για το επίδομα -
Από την Παρασκευή
ξεκινά η διάθεσή του 
στους καταναλωτές

Άνοιξε ξανά η πλατφόρμα για το North Evia - Samos Pass

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Στα ύψη οι τιμές
του πετρελαίου
θέρμανσης



Τ
α πρώτα... καμπανάκια για
προσωρινή ή ήπια ύφεση
στην ελληνική οικονομία το
2023 στέλνουν ο οίκος αξιο-

λόγησης Fitch και οι χρηματοοικονο-
μικοί όμιλοι ΙNG και DZ Bank.

Την περασμένη Παρασκευή το βρά-
δυ ο αμερικανικός οίκος Fitch διατή-
ρησε αμετάβλητο το αξιόχρεο της Ελ-
λάδας, εκτιμώντας ότι η οικονομία
μας θα εισέλθει σε ύφεση 0,2% του
ΑΕΠ. Την ίδια εκτίμηση εκφράζει και
ο ολλανδικός χρηματοοικονομικός
οίκος ING, ο οποίος προβλέπει για
φέτος ισχυρή ανάπτυξη 5,5% έναντι
προηγούμενης πρόβλεψης 4,5% για
φέτος και ανάπτυξης 0,7% το 2023. 

O Oλλανδικός οίκος
Η ING εμφανίζεται σίγουρη ότι η

Ευρωζώνη θα εισέλθει σε ύφεση,
επηρεάζοντας ανάλογα όλες τις επι-
μέρους οικονομίες. Σύμφωνα με τον
ολλανδικό χρηματοοικονομικό οίκο,
η Ευρωζώνη από ανάπτυξη 2,9% φέ-
τος θα πάει σε ύφεση 0,8% το 2023,
προσθέτοντας ότι μόνο η Ιταλία, η
Ισπανία, η Ολλανδία και η Ιρλανδία θα
καταφέρουν να αποφύγουν τη συρρί-

κνωση των οικονομιών τους. Μάλι-
στα, σημειώνει ότι τη μεγαλύτερη
ύφεση αναμένεται να σημειώσει η
γερμανική οικονομία με 1,3%.

Για την Ελλάδα το πιο δύσκολο διά-
στημα θα είναι το α’ εξάμηνο, καθώς
προβλέπει ύφεση 0,9% στο α’ τρίμηνο
και 1,6% στο β’ τρίμηνο, ενώ στη συνέ-
χεια λόγω και του τουρισμού θα ση-
μειωθεί μηδενική ανάπτυξη και στο δ’
τρίμηνο του έτους θα υπάρξει αύξηση
1,7%. Για το γ’ τρίμηνο του 2022 η ολ-
λανδική τράπεζα εκτιμά ότι το ΑΕΠ
της Ελλάδας θα αυξηθεί κατά 4,3%,
ενώ για το δ’ τρίμηνο προβλέπει πε-
ραιτέρω επιβράδυνση κατά 2,2%.

Η γερμανική τράπεζα
Η DZ Bank, η δεύτερη μεγαλύτερη

τράπεζα της Γερμανίας, προβλέπει
ότι το 2023 η ελληνική οικονομία θα
συρρικνωθεί κατά 0,7% έναντι προ-
ηγούμενης πρόβλεψης για αύξηση

3,9%, ενώ φέτος εκτιμά ότι το ΑΕΠ θα
εκτιναχθεί κατά 6,9%! Μάλιστα, το
συγκεκριμένο ποσοστό ανόδου είναι
το μεγαλύτερο που έχει δοθεί για την
Ελλάδα σε σχέση με οποιονδήποτε
άλλον χρηματοοικονομικό οίκο. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το προ-
σχέδιο του προϋπολογισμού θέτει ως
στόχο για την επόμενη χρονιά την αύ-
ξηση του ΑΕΠ κατά 2,1% και τη δια-
μόρφωση του στα 220 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη γερμανική τράπε-
ζα, η Ελλάδα έχει επιτύχει σημαντι-
κούς στόχους φέτος, υπογραμμίζον-
τας την πλήρη αποπληρωμή του χρέ-
ους της προς το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο, την αναβάθμιση της αξιολό-
γησης σε BB+ από τη Standard & Po-
or’s, την έξοδο από τον Μηχανισμό
Ενισχυμένης Εποπτείας, ενώ βρίσκε-
ται και ένα βήμα πριν από την επεν-
δυτική βαθμίδα. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Νέο άλμα του
πληθωρισμού στο
12% τον Σεπτέμβριο

Νέα μεγάλη αύξηση σημείωσε ο πλη-
θωρισμός τον Σεπτέμβριο, καθώς δια-
μορφώθηκε στο 12% έναντι 11,4% τον Αύ-
γουστο λόγω της εκρηκτικής αύξησης
της τιμής του φυσικού αερίου και του
πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο ωστόσο
θα αρχίσει να διατίθεται στους κατανα-
λωτές την προσεχή Παρασκευή. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στα-
τιστικής Αρχής, τον Σεπτέμβριο σημει-
ώθηκε εκτίναξη της τιμής του φυσικού
αερίου κατά 332% σε σχέση με τον αντί-
στοιχο περσινό μήνα, ενώ το πετρέλαιο
θέρμανσης ενισχύθηκε κατά 65,1%, κα-
θιστώντας τον επικείμενο χειμώνα έναν
από τους δυσκολότερους των τελευταί-
ων ετών. Από την άλλη, η τιμή του ηλε-
κτρικού ρεύματος εμφανίζεται αυξημέ-
νη κατά 30,5%, ενώ τα καύσιμα και τα λι-
παντικά σημείωσαν αύξηση 17,7%.

Τιμές  ενέργειας
Είναι χαρακτηριστικό ότι από τον

ρυθμό ανόδου του πληθωρισμού κατά
12% το μισό, δηλαδή το 6%, οφείλεται
στην έκρηξη των τιμών της ενέργειας.
Το υπόλοιπο 6% προήλθε από τις αυξή-
σεις στα εξής προϊόντα: γαλακτοκομι-
κά-αυγά 23,3%, ψωμί-δημητριακά
18,4%, κρέατα 17,6%, έλαια-λίπη 17%,
αφεψήματα (καφές, κακάο, τσάι)
14,3%, λοιπά τρόφιμα 12,6%, λαχανικά
8,7%, ζάχαρη, σοκολάτες, γλυκά, πα-
γωτά 6,2%, ενώ η μοναδική κατηγορία
όπου οι τιμές μειώθηκαν ήταν αυτή
των νωπών φρούτων (4,4%).

Από την άλλη πλευρά, στον τομέα
των υπηρεσιών τη μεγαλύτερη αύξη-
ση σημείωσαν οι τιμές των αεροπορι-
κών εισιτηρίων με 58,7% και ακολού-
θησαν τα ταξί με 32,9% και τα ακτο-
πλοϊκά εισιτήρια με 29,4%. Η εκτίναξη
του ενεργειακού κόστους αποτελεί
και τη βασική αιτία για την αύξηση των
τιμών στα ξενοδοχεία-καταλύματα
κατά 25,8%, το «τουριστικό πακέτο»
έγινε ακριβότερο κατά 12%, ενώ οι τι-
μές στην εστίαση (εστιατόρια, ζαχα-
ροπλαστεία, καφενεία, κυλικεία) ση-
μείωσαν άνοδο 6,8% και στα θέατρα -
κινηματογράφους 13,9%. Τέλος, ακρι-
βότερα ήταν και τα μεταχειρισμένα
αυτοκίνητα κατά 15,9%, ενώ κατά 13,7%
αυξήθηκαν οι τιμές στα καινούργια
αυτοκίνητα.
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Fitch, ING και DZ Bank
βλέπουν δύσκολο 
το πρώτο εξάμηνο 
του νέου έτους

Τριπλό καμπανάκι για
ήπια ύφεση το 2023
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«Π
άρε το μετρό για
Πειραιά», λοιπόν…
και ο δήμος της πό-
λης καλωσόρισε

τους πρώτους επιβάτες στο μεγαλύτε-
ρο λιμάνι της χώρας. Η επέκταση της
γραμμής 3 ολοκληρώθηκε και οι τρεις
νέοι σταθμοί, Μανιάτικα, Πειραιάς,
Δημοτικό Θέατρο, από τις 2.00 η ώρα
χθες το μεσημέρι τέθηκαν στη διάθε-
ση του επιβατικού κοινού.

Η γραμμή 3 συνδέει πλέον το λιμάνι
του Πειραιά με το κέντρο της Αθήνας
και άλλους σημαντικούς συγκοινω-
νιακούς κόμβους, όπως το αεροδρό-
μιο και τον Κεντρικό Σιδηροδρομικό
Σταθμό Αθηνών, ενώ η διαδρομή Πει-
ραιάς - «Ελευθέριος Βενιζέλος» θα
διανύεται σε μόλις 55 λεπτά.

Η γραμμή θα εξυπηρετεί πάνω από
130.000 επιβάτες καθημερινά, μετα-
τρέποντας το λιμάνι σε συγκοινωνιακό

κόμβο, καθώς εκεί θα συνενώνονται
τραμ, προαστιακός και δύο γραμμές
μετρό (γραμμές 1 και 3), διευκολύνον-
τας σημαντικά τις μετεπιβιβάσεις σε
όλα τα μέσα μεταφοράς.

Το μετρό, έργο με αναπτυξιακό και
κοινωνικό πρόσημο, μεγαλώνει και
επεκτείνεται και η κοινοπραξία J&P
ΑΒΑΞ ΑΕ - Ghella SpA και Alstom
Transport SA, που το είχε αναλάβει,
το ολοκλήρωσε και το παρέδωσε, ξε-
περνώντας τα προβλήματα ραδιοκά-
λυψης εντός των σηράγγων και τις
δυσλειτουργίες στην προμήθεια του
τηλεπικοινωνιακού συστήματος.

Τα έργα στο μετρό της Αθήνας συνε-
χίζονται και σε ό,τι αφορά τις μελλοντι-
κές επεκτάσεις του σε 7 με 8 χρόνια
από σήμερα αναμένεται να ολοκληρω-
θεί και το πρώτο τμήμα της γραμμής 4
«Άλσος Βεΐκου - Γουδή», μήκους 12,8
χλμ. το οποίο θα αποτελείται από 15
σταθμούς. Με την ολοκλήρωση της
γραμμής 4, περισσότεροι από 1 εκα-

τομμύριο Αθηναίοι και επισκέπτες θα
χρησιμοποιούν καθημερινά το δίκτυο.

Σε 20 λεπτά στην Αθήνα
«Το έργο που παραδίδουμε σήμερα

είναι μια απόδειξη της έμφασης που
δίνουμε στα έργα υποδομής. Σε λί-
γους μήνες θα εγκαινιάσουμε και το
μετρό της Θεσσαλονίκης», σημείωσε
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης, ο οποίος εγκαινίασε τους τρεις
νέους σταθμούς.

Αξιοποιήθηκαν πόροι από την Ευρω-
παϊκή Ένωση, το Ταμείο Ανάκαμψης,
ενώ αγαστή ήταν η συνεργασία του
υπουργείου Πολιτισμού με την Αττικό
Μετρό, αναδεικνύοντας τα όσα έφερε
στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη.

Σε 20 μόλις λεπτά θα βρίσκεται κα-
νείς από τον Πειραιά στο κέντρο της
Αθήνας, συμβάλλοντας ουσιαστικά
στη μείωση της κυκλοφορίας των
οχημάτων κατά 23.000 ημερησίως και
των εκπομπών του διοξειδίου του άν-

θρακα κατά 120 τόνους αντίστοιχα.
«Οι τρεις νέοι σταθμοί, Πειραιάς,

Μανιάτικα και Δημοτικό Θέατρο, απο-
τελούν ένα πραγματικό κατασκευα-
στικό επίτευγμα. Βλέπετε ότι εδώ, στο
Δημοτικό Θέατρο, έχουμε σίγουρα
έναν από τους πιο όμορφους και ιδιαί-
τερους σταθμούς ολόκληρου του δι-
κτύου μας», σημείωσε ο υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών Κώστας
Καραμανλής κατά τη διάρκεια της το-
ποθέτησής του.

Για το 2022 απογειώνεται η κρουαζιέρα και στο λι-
μάνι του Βόλου, καθώς από τις 4 Φεβρουαρίου έως
και τις 21 Δεκεμβρίου έχουν προγραμματιστεί συνο-
λικά 46 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων, διπλασιά-
ζοντας τις αντίστοιχες του 2019 που είχαν πραγματο-
ποιηθεί, μόλις 22, μεταφέροντας τότε 12.574 τουρί-
στες. Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΒ Σωκράτης
Αναγνώστου, μιλώντας στην «P», σχολίασε την κίνη-
ση της κρουαζιέρας για το 2022. «Φέτος θα έχουμε
46 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, που είναι σχετικά
ικανοποιητικός αριθμός. Σκοπός μας είναι να αυξή-
σουμε τις αφίξεις και να μπορέσουμε να καταστή-

σουμε το λιμάνι μας homeport. Προϋπόθεση για την
επίτευξη αυτού του στόχου είναι η ανάπτυξη του αε-
ροδρομίου της Ν. Αγχιάλου και η δημιουργία μεγά-
λων ξενοδοχειακών μονάδων στην περιοχή», σημεί-
ωσε ο κ. Αναγνώστου. Προς αυτήν την κατεύθυνση

στρέφεται και η εκκίνηση της διαδικασίας για την
αξιοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Βόλου.

Η Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου
και της ΟΛΒ ΑΕ έχει διάρκεια 60 ετών από την
υπογραφή της και λήγει το 2062 με κύριες δρα-
στηριότητες τις υπηρεσίες εμπορευμάτων και εμ-
πορευματοκιβωτίων, ξηρό και υγρό χύδην φορτίο
και υπηρεσίες επιβατών, συμπεριλαμβανομένων
ferry boat προς τις Σποράδες, καθώς και δραστη-
ριότητες κρουαζιέρας, από την οποία επωφελού-
νται κυρίως η πόλη και οι ελκυστικοί προορισμοί
της γύρω περιοχής. 

Παραδόθηκαν χθες 
στο κοινό οι τρεις νέοι
σταθμοί της γραμμής 3,
Μανιάτικα, Πειραιάς,
Δημοτικό Θέατρο, που θα
εξυπηρετεί πάνω από
130.000 επιβάτες καθημερινά

Διπλασιάστηκαν από το 2019 τα κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι του Βόλου

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου

Μετά τον Πειραιά
παίρνει σειρά 
«Άλσος Βεΐκου 
- Γουδή»
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Α
ποτελεσματικός αποδει-
κνύεται ο μηχανισμός
ανάκτησης υπερεσόδων
στον ηλεκτρισμό, κρίνον-

τας από τη «συμμετοχή» του στις επι-
δοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύ-
ματος. Ειδικότερα, από τις 7 Ιουλίου,
όταν και εφαρμόστηκε το νέο μοντέ-
λο λειτουργίας της αγοράς με τη θέ-
σπιση του εν λόγω μηχανισμού,
έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 2 δι-
σεκατομμύρια ευρώ. 

Υπενθυμίζεται ότι ο μηχανισμός
ανάκτησης υπερεσόδων αφορά τις
εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας και τα έσοδα που αποκομί-
ζουν από την πώληση της παραγόμε-
νης ηλεκτρικής ενέργειας στο Χρη-
ματιστήριο Ενέργειας και τη χονδρι-
κή αγορά. Για όλες τις τεχνολογίες
παραγωγής υπάρχει προκαθορισμέ-
νο πλαφόν για την αμοιβή των παρα-

γωγών (αναθεωρείται σε μηνιαία βά-
ση) και η θετική διαφορά μεταξύ του
πλαφόν και της τιμής χονδρικής
απορροφάται στην «πηγή» και διατί-
θεται υπέρ του Ταμείου Ενεργειακής
Μετάβασης για την ενίσχυση των επι-
δοτήσεων στους καταναλωτές. 

Το ποσό των 2 δισ. ευρώ αντιπρο-
σωπεύει περίπου το 70% των πηγών
που χρηματοδοτούν τις επιδοτήσεις
στους λογαριασμούς ρεύματος. Τα
υπόλοιπα προέρχονται από τις δημο-
πρασίες CO2, τα πλεονάσματα των
άλλων ειδικών λογαριασμών, όπως
του ΕΛΑΠΕ και των ΥΚΩ.

Σκρέκας: «Στήριξη όσο χρειαστεί»
Από την αρχή της κρίσης, σύμφωνα

με τα στοιχεία του ΥΠΕΝ, έχουν δοθεί
συνολικά περίπου 7 δισ. ευρώ για
επιδοτήσεις στους λογαριασμούς
ρεύματος. Από αυτό το συνολικό πο-
σό, περίπου 1,5 έως 2 δισ. έχουν δια-
τεθεί από τον προϋπολογισμό, ενώ τα

υπόλοιπα 5-5,5 δισ. ευρώ προέρχον-
ται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετά-
βασης και τους διάφορους μηχανι-
σμούς.

Και βέβαια το ισχυρό «ταμείο» που
έχει επιτευχθεί δίνει τη δυνατότητα οι
ελληνικές επιδοτήσεις να εξομαλύ-
νουν τις τελικές τιμές καταναλωτή
στο ρεύμα, όπως δείχνουν και τα
στοιχεία του HEPI, που κατατάσσουν
την Ελλάδα στις πιο φθηνές χώρες με
τελική τιμή (περιλαμβανομένων των
επιδοτήσεων) στα 23 λεπτά ανά κιλο-
βατώρα, όταν στην Ισπανία η αντί-
στοιχη τιμή είναι 42 λεπτά και στην
Πορτογαλία 28 λεπτά η κιλοβατώρα.

Όπως τόνισε ο αρμόδιος υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ.
Σκρέκας, η στήριξη μέσω των επιδο-
τήσεων θα συνεχιστεί για όσο διάστη-
μα χρειαστεί και για αυτό τον σκοπό
έχει προγραμματιστεί να υπάρχουν οι
πηγές χρηματοδότησης μέσω των
μηχανισμών.

Άλλωστε, το επόμενο διάστημα
αναμένεται στο ταμείο των επιδοτή-
σεων να προστεθεί και η έκτακτη φο-
ρολόγηση των διυλιστηρίων που υπο-
λογίζεται να αποφέρει περί τα 400
εκατ. ευρώ.

«Θα συνεχίσουμε να προστατεύου-
με τα νοικοκυριά και να διασφαλί-
ζουμε την κοινωνική συνοχή που
αποτελεί βασικό συστατικό της ανά-
πτυξης. Όπως η Ελλάδα βγήκε πιο
δυνατή από την κρίση της Covid-19,
αυτό το κεκτημένο πρέπει να το δια-
τηρήσουμε και στην ενεργειακή κρί-
ση», τόνισε σχετικά ο κ. Σκρέκας. 

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, 
τα έσοδα καλύπτουν το 70% 
των επιδοτήσεων 
στους λογαριασμούς ρεύματος

Στο τελευταίο στάδιο των δοκιμών εξόρυξης φυ-
σικού αερίου από το κοίτασμα Karish εισέρχεται η
εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης υδρογονανθρά-
κων Energean, κατόπιν λήψεως της σχετικής άδει-
ας από το ισραηλινό υπουργείο Ενέργειας. 

Η ανακοίνωση της εταιρείας ήρθε να επιβεβαι-
ώσει τις πληροφορίες που μετέδωσε την Κυριακή
το βράδυ η κρατική ισραηλινή τηλεόραση, επικα-
λούμενη ανώτατο κυβερνητικό αξιωματούχο.
Συγκεκριμένα, ο αξιωματούχος διευκρίνιζε ότι η
έναρξη του τελικού σταδίου τεχνικών δοκιμών
της πλατφόρμας στο κοίτασμα Karish έχει ως
στόχο «να δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην ορ-

γάνωση Χεζμπολάχ και στον ηγέτη της Χασάν
Νασράλα ότι η εξόρυξη στο κοίτασμα Karish μπο-
ρεί να πραγματοποιηθεί και χωρίς να έχει προ-
ηγουμένως υπογραφεί η συμφωνία θαλάσσιας
οριοθέτησης με τον Λίβανο».

Πρόσθεσε ότι «οι ισραηλινές στρατιωτικές αρχές
προτρέπουν εδώ και καιρό την εταιρεία Energean
να αρχίσει τους απαραίτητους τελικούς ελέγχους
λειτουργίας της πλατφόρμας», τονίζοντας ότι «αυ-
τοί οι έλεγχοι θα μπορούσαν να είχαν πραγματο-
ποιηθεί ήδη από τον περασμένο μήνα. Ωστόσο, οι
λόγοι που ανέβαλαν την έναρξη του τελικού σταδί-
ου δοκιμών ήταν καθαρά τεχνικοί και δεν άπτονταν

των στρατιωτικών δυνατοτήτων προστασίας της
πλατφόρμας, ούτε σχετίζονταν με την πρόοδο των
διαπραγματεύσεων με τον Λίβανο».

Και μια νέα ανακάλυψη
Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα η

Energean ανακοίνωσε την ανακάλυψη ενός νέου
εμπορικά εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος φυσικού
αερίου στη θάλασσα του Ισραήλ. Πρόκειται για την
ερευνητική γεώτρηση «Ερμής» στο Block 31. Σύμ-
φωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το νέο κοίτασμα
περιέχει 7-15 δισ. κυβικά μέτρα (bcm) αξιοποιήσι-
μου φυσικού αερίου. 

Energean: Στο τελικό στάδιο δοκιμών εξόρυξης του κοιτάσματος Karish στο Ισραήλ

Στα 2 δισ. το ταμείο
της φορολόγησης 
των υπερκερδών 
στον ηλεκτρισμό



Η βιομηχανία των εύκαμπτων εκτυπωμένων πράσινων ηλεκτρονι-
κών, το πλήθος των εφαρμογών τους στην ενέργεια, τον φωτισμό, τα
κτίρια, τις υποδομές αλλά και τα αγροβολταϊκά (agrivoltaics) βρί-
σκονται στο επίκεντρο του Διεθνούς Συνεδρίου ICEFPE22 που πραγ-
ματοποιείται έως και τις 12 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Divani Car-
avel στην Αθήνα. Το συνέδριο εστιάζει σε όλες τις τελευταίες εξελί-
ξεις που αφορούν την πράσινη ενέργεια, συγκεκριμένα στον τομέα
των ραγδαία εξελισσόμενων εκτυπωμένων ηλεκτρονικών και αγροβολταϊκών που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της
παγκόσμιας πράσινης, ψηφιακής, απανθρακοποιημένης βιομηχανίας και της κυκλικής οικονομίας. Στο ICEFPE22 &
Agrivoltaics 2022 συμμετέχουν εκπρόσωποι μεγάλων βιομηχανιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επιστήμονες
από όλο τον κόσμο, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι αγροτικών φορέων, επενδυτές, διαμορφωτές πολιτικής, εκπρόσωποι
διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών Αρχών για να παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις, να ανταλλάξουν απόψεις, να
συνάψουν συνεργασίες, να διαμορφώσουν πολιτικές και στρατηγικές για την ενίσχυση των ραγδαία εξελισσόμενων
Πράσινων Οργανικών Ηλεκτρονικών και Αγροβολταϊκών. 
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παραμονή της συναλλα-
κτικής δραστηριότητας
σε πολύ χαμηλά επίπεδα
επιβεβαιώνει με τον πλέ-

ον ξεκάθαρο τρόπο την πλήρη
απουσία των ξένων χαρτοφυλακίων,
κάτι που αποτελεί βαρίδι για το ΧΑ,
το οποίο δεν μπορεί να διεκδικήσει
κάτι εντυπωσιακά καλύτερο. Ακόμη
μια εστία προβληματισμού αποτελεί
η απαξιωτική εικόνα της μεσαίας
και μικρότερης κεφαλαιοποίησης.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία
του ΧΑ, οι ξένοι επενδυτές τον Σε-
πτέμβριο πραγματοποίησαν καθα-
ρές εκροές 83,3 εκατ. ευρώ. Με βά-
ση τα παραπάνω, η προσπάθεια των
λιγοστών ενεργών παικτών θα επι-
κεντρωθεί στο να μην απειληθεί εκ
νέου η στήριξη στις 785 μονάδες,

καθώς «ενδεχόμενη απώλεια του
επιπέδου αυτού δεν μπορεί παρά να
απειλήσει μακροπρόθεσμες αγορα-
στικές θέσεις, οι οποίες έχοντας κά-
νει υπομονή τόσο καιρό πιθανότατα
θα αποτραβηχτούν δημιουργώντας
περαιτέρω προβλήματα. Τεχνικά ο

Γενικός Δείκτης θέλει κλεισίματα
υψηλότερα των 847 μονάδων αλλά
και κλεισίματα υψηλότερα της ζώ-
νης 835 - 872 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ
60 και 200 ημερών) και να κινηθεί
προς 895, 900, 906 - 908 και 944
μονάδες.

Intrakat: Αλλαγή διευθυντή
Οικονομικών Υπηρεσιών

Η εταιρεία Intrakat γνωστοποίησε στο
επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο
2 της υπ’ αριθ. 3/347/12.7.2005 απόφα-
σης του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγο-
ράς και τα άρθρα 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του
Κανονισμού του ΧΑ, ότι στις 30/9/2022
λύθηκε η συνεργασία της εταιρείας με
τον Σωτήριο Καραμαγκιώλη, ο οποίος
εκτελούσε καθήκοντα διευθυντού Οικο-
νομικών Υπηρεσιών της εταιρείας και του
ομίλου της, και ότι από 1ης/10/2022 τα
καθήκοντα αυτά ανέλαβε προσωρινώς ο
Περικλής Λόντος.

Sitel: Εγκαινιάστηκε το Κέντρο
Υπηρεσιών στην Αθήνα
Το MAXhub της Sitel στην Αθήνα, το
πρώτο Κέντρο Υπηρεσιών της εταιρεί-
ας στην Ελλάδα, εγκαινιάστηκε επίση-
μα παρουσία στελεχών του Ομίλου Si-
tel, συνεργατών και επισήμων, μεταξύ
των οποίων ο
υπουργός
Ανάπτυξης
και Επενδύ-
σεων Άδω-
νις Γεωργιά-
δης. Το ολο-
κληρωμένο, πολύγλωσσο MAXhub της
Αθήνας βάζει την Ελλάδα στο κέντρο
της δραστηριότητας του Ομίλου Sitel
στην Ευρώπη ως ενός από τους μεγα-
λύτερους παρόχους προϊόντων και λύ-
σεων εμπειρίας πελατών (Customer
Experience) στον κόσμο με 160.000
εργαζόμενους, που εδώ και 40 χρόνια
υποστηρίζει τις μεγαλύτερες εταιρεί-
ες παγκοσμίως σε περισσότερες από
50 γλώσσες.

Αποχωρεί από την Πειραιώς
ο Γιώργος Κορμάς

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την
ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον
Γιώργο Κορμά από τη θέση του συμβού-
λου Διοίκησης μετά τη συντελεσθείσα
απόσχιση του κλάδου διαχείρισης ακινή-
των της τράπεζας και τη δημιουργία νέας
ανεξάρτητης εταιρείας. Ο κ. Κορμάς συ-
νεχίζει την υφιστάμενη συνεργασία του
με τη Piraeus Real Estate Management
ΜΑΕ. Από το 2017 ο κ. Κορμάς, με συνέ-
πεια και διορατικότητα, συνδιαμόρφωσε
και ανέπτυξε την επιτυχημένη στρατηγι-
κή και το επιχειρηματικό πλάνο του ομί-
λου στον τομέα του Real Estate.

Η δημιουργία μιας νέας κουλτούρας στην τραπεζική εξυπη-
ρέτηση, που θα συνδυάζει ευελιξία και φιλική αντιμετώπιση
προς τον πελάτη με εξειδικευμένες γνώσεις και αναβαθμισμέ-
νες συμβουλευτικές υπηρεσίες, είναι ο πρώτος στόχος της δι-
οίκησης της Παγκρήτιας Τράπεζας μετά τη συγχώνευση με την
Τράπεζα Χανίων και την απορρόφηση των εργασιών της HSBC
στην Ελλάδα, όπως υποστηρίζουν πηγές της τράπεζας. Υποστη-
ρίζουν ότι η πελατοκεντρική αυτή κουλτούρα αναμένεται να
ενισχυθεί ακόμη περισσότερο μέσα από τον συνδυασμό της εμ-
πειρίας των στελεχών των δύο τραπεζών της Κρήτης με την τε-
χνογνωσία του στελεχιακού δυναμικού της HSBC. Η Αύξηση
Μετοχικού Κεφαλαίου, που ολοκληρώνεται σήμερα, αποτελεί

έναν σημαντικό σταθμό στην αναδιοργάνωση και τον μετασχηματισμό της τράπεζας. Αν ολοκληρωθεί επιτυ-
χώς, τα αντληθέντα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της τράπεζας μέσω σημαν-
τικών επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και υποδομές. Θα επιτρέψουν επίσης τον εξορθολογισμό του δι-
κτύου της με παράλληλη επέκταση της φυσικής παρουσίας της πανελλαδικά, αξιοποιώντας το νέο γεωγρα-
φικό αποτύπωμα που προκύπτει από τη συνένωση των δικτύων των τριών τραπεζών.

Σε δύσβατο μονοπάτι το χρηματιστήριο

Σταθμός για την Παγκρήτια η επιτυχής ολοκλήρωση της ΑΜΚ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Διεθνές συνέδριο για πράσινη εκτυπωμένη ενέργεια και αγροβολταϊκά
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Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου συνε-
χίζει την υλοποίηση του στρατηγικού της
πλάνου για τη μετάβαση στη νέα ψηφια-
κή εποχή με την αναβάθμιση των POS

της. Το νέο Android POS της Τράπεζας Ηπείρου
προσφέρει τη λύση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης
με απευθείας σύνδεση με την πλατφόρμα myDATA,
υψηλή ταχύτητα και μέγιστη ασφάλεια εκτέλεσης
συναλλαγών. Παράλληλα, παρέχει στα συνεργαζό-
μενα με την Τράπεζα καταστήματα πλήρη και ανα-
λυτική ενημέρωση για όλες τις συναλλαγές, τεχνι-
κή υποστήριξη Help Desk, καθώς και πληθώρα
εφαρμογών με στόχο τη βέλτιστη ψηφιακή εμπει-
ρία των πελατών. Ο εκσυγχρονισμός στα POS της
Τράπεζας Ηπείρου ολοκληρώθηκε με την υλοποί-
ηση της πρώτης φάσης του νέου Συστήματος Issu-
ing - Acquiring, σε συνεργασία με την εταιρεία In-
novative Solutions & Services (INSS). Για την ενερ-
γοποίηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης η τράπεζα
επέλεξε την εφαρμογή SmartCashier της Retail
Management Solutions.

Η επένδυση της Grecan
Νatural Μedicine

Ο Γιάννης Μητρόπουλος 
νέος πρόεδρος του ΕΣΠΕΝ

Ο Γιάννης Μητρόπουλος, γενικός διευθυν-
τής στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία
Ενέργειας, αναλαμβάνει τη θέση του προ-
έδρου του Ελληνικού Συνδέσμου Προμηθευ-
τών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ). Ο νέος πρόεδρος
εξελέγη με ομόφωνη απόφαση του Συνδέ-
σμου στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν
την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου, διαδεχόμενος τον
Αναστάσιο Παπαναγιώτου.

Grivalia: Ολοκληρώθηκε 
η μεταφορά έδρας

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς
έδρας από το Λουξεμβούργο στην Ελλάδα
για την Grivalia Hospitality, κορυφαία επεν-
δυτική εταιρεία στον τομέα της πολυτελούς
φιλοξενίας. Η στρατηγική αυτή κίνηση απο-
δεικνύει εμπράκτως την εμπιστοσύνη τόσο
της διοίκησης της Grivalia Hospitality όσο
και των θεσμικών μετόχων της στις προοπτι-
κές περαιτέρω ανάπτυξης που παρουσιάζει
η ελληνική οικονομία και ειδικότερα ο του-
ριστικός τομέας, αλλά και στη μακροοικονο-
μική σταθερότητα της χώρας.

Συμμετοχή της Kafea Terra 
στην έκθεση Sial Paris

Η Kafea Terra, 100% ελληνική βιομηχανική
εταιρεία επεξεργασίας και εμπορίας καφέ,
συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Sial 2022 στο
Παρίσι από τις 15 έως τις 19 Οκτωβρίου. Η
Kafea Terra επενδύει σημαντικούς πόρους
στην ανάπτυξη της εξωστρέφειάς της και επι-
διώκει μέσα από διεθνείς εκθέσεις να έρχεται
σε επαφή με αγοραστές από όλο τον κόσμο.
Έτσι, για πρώτη φορά συμμετέχει στη Διεθνή
Έκθεση Sial με δύο παρουσίες του Dimello. 

Τράπεζα Ηπείρου: 
Νέα λύση e-τιμολόγησης 
για συναλλαγές με POS

Διψήφια ανάπτυξη 
για το Κτήμα Κ. Λαζαρίδη

Διψήφια ανάπτυξη κατέγραψαν στο α’ εξάμηνο
του 2022 τα μεγέθη του Ομίλου Κτήμα Λαζαρίδη,
συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι
μεγαλύτερες πωλήσεις οδήγησαν σε αυξημένα
μεικτά κέρδη, τα οποία υπερκάλυψαν την αύξηση
των εξόδων διοίκησης και διάθεσης. Ειδικότερα,
οι πωλήσεις ανήλθαν σε €8,875 εκατ. από €6,6
εκατ. το περσινό α’ εξάμηνο, σημειώνοντας άνο-
δο της τάξης του 34,44%. Η αύξηση των πωλήσε-
ων προήλθε από την ενίσχυση των πωλήσεων των
οίνων και των αποσταγμάτων κυρίως στην Ελλά-
δα και σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και
λειτουργίας διάρκειας δέκα ετών για την πα-
ραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής
κάνναβης με τη μορφή του ξηρού ανθού απο-
κλειστικά για εξαγωγή προχώρησε το υπουρ-
γείο Ανάπτυξης προς την εταιρεία Grecan Νa-
tural Μedicine. Η εν λόγω άδεια αφορά την πα-
ραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής
κάνναβης εντός ενιαίας έκτασης 9,5 στρεμμά-
των στο Κιλκίς. Το πλάνο της εταιρείας περι-
λαμβάνει την ολοκλήρωση του πρότυπου ερ-
γοστασίου φαρμακευτικής κάνναβης με εγ-
καταστάσεις μεταποίησης 1.200 τμ και θερμο-
κήπια 4.750 στρεμμάτων καθαρά και 6.500 συ-
νολικά. Η συνολική επένδυση αναμένεται να
ξεπεράσει τα 10 εκατ. ευρώ και θα απασχολεί
μόνιμα πάνω από 40 άτομα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Ο Παπουτσάνης και το «Αρκάδι»
Σημαντική αύξηση κατά 39% κατέγραψε ο
τζίρος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ στο 9μηνο του
2022, ανερχόμενος στα 53 εκατ. ευρώ, έναντι
38,2 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του
2021. Μάλιστα, στα προαναφερόμενα μεγέθη
της Παπουτσάνης δεν έχουν ενσωματωθεί τα
μεγέθη της 100% θυγατρικής Γ. Μαλικούτης
ΕΒΣ ΑΕ, η οποία εξαγοράστηκε από την ει-
σηγμένη στις 31/8/2022. Στη Γ. Μαλικούτης
ΕΒΣ ΑΕ ανήκει το γνωστό brand «Αρκάδι», το
οποίο έχει παρουσία δεκαετιών στην ελληνι-
κή αγορά και το οποίο η Παπουτσάνης θεωρεί
πως έχει εξαιρετικές προοπτικές ως vegan-
φυτικό απορρυπαντικό.
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Τ α αποτελέσματα της 7ης αγω-
νιστικής του πρωταθλήματος
της Super League 1 κατέδει-

ξαν -έστω και αν είναι νωρίς ακόμη-
ότι η Θεσσαλονίκη... αποσύρεται από
τη μάχη του τίτλου, καθότι αυτός εί-
ναι υπόθεση του πάλαι ποτέ κραταιού
ΠΟΚ (Ποδοσφαιρικές Ομάδες Κέν-
τρου), του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ
και του Ολυμπιακού.

Ο ΠΑΟΚ ισοφαρίστηκε 1-1 από
τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία στην
προτελευταία ανάσα του ματς και
στην τελευταία παραλίγο να χάσει
κιόλας, μένοντας εννέα βαθμούς
πίσω από τον πρωτοπόρο Παναθη-

ναϊκό. Ο Άρης ηττήθηκε 2-0 από
την ΑΕΚ στο «Κλεάνθης Βικελί-
δης» και δεν αγναντεύει την έξοδο
στην Ευρώπη, είναι έντεκα βαθ-
μούς πίσω. Τόσο οι οπαδοί του ΠΑ-
ΟΚ στη Λιβαδειά όσο και αυτοί του
Άρη αποδοκίμασαν τους παίκτες
μετά τα ματς.

Την προσεχή Δευτέρα στο «Καραϊ-
σκάκης» μπορεί να κριθούν πολλά
στο μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός -
ΠΑΟΚ. Οι δύο πρωταγωνιστές στην
κατάκτηση του τίτλου στα τελευταία
τρία χρόνια δεν αρέσουν φέτος. Ο
Ολυμπιακός θα παρουσιαστεί και
κουρασμένος από την αναμέτρηση με

την Καραμπάχ την προσεχή Πέμπτη
στο Αζερμπαϊτζάν.

Ο Παναθηναϊκός με πέναλτι του Αϊ-
τόρ νίκησε 1-0 τον Αστέρα Τρίπολης
στην κοχλασμένη Λεωφόρο, έκανε το
7x7 και μπορεί να ονειρεύεται τίτλο.
Το ίδιο και η ΑΕΚ του Αλμέιδα, που
πέρασε σίφουνας από το «Κλεάνθης
Βικελίδης» με γκολ των Σιμάνσκι και
Λιβάι Γκαρσία, αποδίδοντας εξαιρετι-
κό ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός, αν
και βρέθηκε πίσω στο σκορ από αυ-
τογκόλ του νεαρού Ντόι, το γύρισε 2-
1 με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο με γκολ
των Γκάρι Ροντρίγκες και Μπακαμ-
πού, ενώ πέναλτι έχασε ο Χάμες Ρον-

τρίγκες, το οποίο έπρεπε να επαναλη-
φθεί, καθότι έξι παίκτες είχαν εισέλ-
θει στη μεγάλη περιοχή. Ο Βόλος εί-
ναι η σούπερ έκπληξη και φέτος, 3-2
τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, πάει
για Ευρώπη. Τα άλλα ματς: Ιωνικός -
Λαμία 1-1, ενώ για το παιχνίδι Ατρό-
μητος - ΠΑΣ Γιάννινα μπορεί να δείτε
στο paraskhnio.gr.

Υπόθεση των τριών 
«μεγάλων» της Αθήνας 
ο τίτλος

Η Θεσσαλονίκη... αποσύρεται;

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
σε 7 αγώνες

Παναθηναϊκός............21 

ΑΕΚ.............................15

Ολυμπιακός................14

Βόλος..........................14

ΠΑΟΚ..........................12 

Άρης............................10

Παναιτωλικός.............10

Ατρόμητος (6) .............8

Αστέρας Τρ..................7 

Λαμία ..........................7 

ΟΦΗ ............................4 

ΠΑΣ Γιάννινα (6) .........4 

Λεβαδειακός ..............3

Ιωνικός .......................2 

Επόμενη αγωνιστική 
Σάββατο 15 Οκτωβρίου 

17.00: Βόλος - Λεβαδειακός
20.30: Άρης - Ιωνικός

Κυριακή 16 Οκτωβρίου 
16.00: ΑΕΚ - Ατρόμητος

18.00: ΠΑΣ Γιάννινα - ΟΦΗ
19.30: Λαμία - Παναθηναϊκός

20.30: Αστέρας Τρ. - Παναιτωλικός

Δευτέρα 17 Οκτωβρίου
20.00: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ



Α
ς είμαστε ρεαλιστές. 
Η Εθνική Ελλάδας κληρώ-
θηκε με τη Γαλλία και την

Ολλανδία στον όμιλο των προκρι-
ματικών του Euro 2024 που θα γίνει
στη Γερμανία και χρειάζεται απα-
νωτά θαύματα για να πάρει τη μία εκ
των δύο θέσεων στην κορυφή της
βαθμολογίας για να προκριθεί.
Ένας πιο εύκολος τρόπος να είναι
στη Γερμανία είναι να νικήσει την
Τουρκία στα μπαράζ του Nations
League τον Μάρτιο του 2024 και, αν
το καταφέρει, να παίξει ένα ακόμη
μπαράζ με τον νικητή του αγώνα Γε-
ωργία - Καζακστάν. 1ος όμιλος:
Ισπανία, Σκοτία, Νορβηγία, Γεωρ-
γία, Κύπρος. 2ος όμιλος: Ολλανδία,
Γαλλία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Γιβραλ-
τάρ. 3ος όμιλος: Ιταλία, Αγγλία, Ου-
κρανία, Β. Μακεδονία, Μάλτα. 4ος
όμιλος: Κροατία, Ουαλία, Αρμενία,
Τουρκία, Λετονία. 5ος όμιλος: Πο-
λωνία, Τσεχία, Αλβανία, Νησιά Φε-

ρόε, Μολδαβία. 6ος όμιλος: Βέλγιο,
Αυστρία, Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν,
Εσθονία. 7ος όμιλος: Ουγγαρία,
Σερβία, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία,
Λιθουανία. 8ος όμιλος: Δανία, Φιν-
λανδία, Σλοβενία, Καζακστάν, Βό-

ρεια Ιρλανδία, Σαν Μαρίνο. 9ος όμι-
λος: Ελβετία, Ισραήλ, Ρουμανία,
Κόσοβο, Λευκορωσία, Ανδόρα.
10ος όμιλος: Πορτογαλία, Βοσνία,
Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Σλοβα-
κία, Λιχτενστάιν.

Με Γαλλία, Ολλανδία η Εθνική Τζόκοβιτς - Τσιτσιπάς 
2-0 στον τελικό

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο5 στην παγκόσμια
κατάταξη) λύγισε στον τελικό του Astana Open,
έχασε καθαρά 2-0 από τον Σέρβο Νόβακ Τζόκο-
βιτς, ο οποίος σήκωσε την 90ή «κούπα» της κα-
ριέρας του. Απόλυτος κυρίαρχος στο κορτ, ο
35χρονος Σέρβος (Νο7) επικράτησε με 6-3, 6-4
σε μόλις 75 λεπτά (!), φτάνοντας τις 16 σερί νίκες
και τους τρεις σερί τίτλους! 

Με το δεξί 
ο κόουτς Σπανούλης

Το ντεμπούτο του Βασίλη Σπανούλη άρχισε
ιδανικά στην Basket League, καθώς το Περιστέ-
ρι κέρδισε με ανατροπή (85-77) τον ΠΑΟΚ στο
κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», έχοντας σε
εξαιρετική βραδιά τον Μάρκους Ντένμον, ο οποί-
ος οδήγησε την επίθεση του Περιστερίου (23π.)
και είχε ένα κομβικό στην εξέλιξη του αγώνα
μπλοκ λίγο πριν από το φινάλε, βάζοντας τη
σφραγίδα του στην επιτυχία.

Πρωταθλητής 
ξανά ο Φερστάπεν

Πρωταθλητής στη Formula 1 για δεύτερη σερί
σεζόν αναδείχτηκε ο Ολλανδός Μαξ Φερστάπεν
με Red Bull. Νίκησε σε έναν επεισοδιακό αγώνα
στη Σουζούκα της Ιαπωνίας, που λόγω βροχής
και ατυχήματος στην εκκίνηση είχε διακοπή για
2 ώρες και 15 λεπτά. Δεύτερος τερμάτισε ο ομό-
σταυλός του Σέρχιο Πέρεζ και τρίτος ο Σαρλ Λε-
κλέρκ με Ferrari, ο οποίος τιμωρήθηκε και με
ποινή πέντε δευτερολέπτων.

«Άκυρο» στη Χαλ 
ο Πέδρο Μαρτίνς

Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, ο Πορ-
τογάλος Πέδρο Μαρτίνς, έδωσε τα χέρια με τον
«Mr Survivor», τον Τούρκο ιδιοκτήτη της αγγλι-
κής Χαλ Ατζούν Ιλιτζαλί, αλλά την τελευταία στιγ-
μή έκανε πίσω. Κατά πληροφορίες, ο Ισραηλινός
ατζέντης του Πίνι Ζάχαβι περιμένει πρόταση από
ομάδα της Premier League. Η Χαλ, στην οποία
αγωνίζεται δανεικός ο Δημήτρης Πέλκας, παίρ-
νει μέρος στην Championship.

Χακαρισμένος... γκέι ο Κασίγιας 
Θύμα χάκερ δηλώνει στο Twitter ο θρυλικός γκολκίπερ της
Ρεάλ Μαδρίτης Ίκερ Κασίγιας, ο οποίος το μεσημέρι της Κυ-
ριακής φερόταν να έχει υποστηρίξει σε ανάρτησή του ότι είναι
γκέι. «Χακαρισμένος λογαριασμός. Ευτυχώς όλα είναι εντά-
ξει», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Κασίγιας. «Συγγνώμη σε
όλους τους followers μου και φυσικά περισσότερα συγγνώμη
από την LGBT κοινότητα», συμπλήρωσε ο Ισπανός.

Μεγαλείο 
Σέρχιο 
Αραούχο

Ο αρχηγός της ΑΕΚ Σέρχιο Αραούχο λίγα λεπτά πριν από το ματς με τον Άρη άφησε το
μπλουζάκι που έγραφε «ποτέ ξανά» στο μνημείο που βρίσκεται στο γήπεδο για τον
δολοφονημένο Άλκη Καμπανό. Την περσινή σεζόν ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής της Ένωσης,
που σκόραρε ένα εντυπωσιακό γκολ στο Χαριλάου, πανηγύρισε σχηματίζοντας με τα δάκτυλά
του το «Α» προς τιμήν του. Στο δε περιβραχιόνιό του είχε επίσης χαραγμένο το γράμμα «Α».
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

Η
βαρύτιμη κληρονομιά του νομπελίστα
Γιώργου Σεφέρη «επικοινωνεί» με το
έργο δώδεκα ελληνόφωνων σύγχρο-
νων καλλιτεχνών σε μια πολύτιμη έκ-

θεση που εγκαινιάστηκε την Παρασκευή στην ελ-
ληνική πρεσβευτική κατοικία στο Λονδίνο.

Με κεντρικό στοιχείο τη ζωή της διασποράς, τα
18 έργα «συνομιλούν» με τις εμπειρίες, την κο-
σμοθεωρία και το έργο του ποιητή και διπλωμάτη
με φόντο το ανέγγιχτο γραφείο του.

Στην έκθεση με τίτλο «Μοιραίοι σύντροφοι,
ανυπόστατοι ίσκιοι» συμμετέχουν οι νέοι δημι-
ουργοί -οι περισσότεροι απόφοιτοι του ΝΕΟΝ-
Νίκος Κεσσανλής, Καρολίνα Κρασούλη, Αμάντα
Κυριτσοπούλου, Στάθης Λογοθέτης, Μάρω Μιχα-
λακάκου, Ειρήνη Μπαχλιτζανάκη, Έρικα Σκούρ-
τη, Στεφανία Στρούζα, Αντρέας Τζούροβιτς, Σάβ-
βας Χριστοδουλίδης, καθώς και η Έλλη Αντωνίου
και ο Γιώργος Πέτρου με αναθέσεις. Στο ισόγειο
και τον πρώτο όροφο παρουσιάζονται επίσης
ιστορικά σημαντικά έργα από τη συλλογή Δ. Δα-
σκαλόπουλου, μέρος της δωρεάς του σε τέσσερα
μουσεία τριών χωρών σε δύο ηπείρους: Tate,

ΕΜΣΤ και από κοινού στα Guggenheim και MCA
Chicago.

Το γραφείο του Σεφέρη, το πιάνο του Μίκη
«Η κατοικία είναι ένα σημαντικό κτίριο, σημείο

αναφοράς για τον ελληνισμό του Ηνωμένου Βα-
σιλείου, καθώς αποτελεί έναν χώρο υποδοχής
πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών εκδη-
λώσεων, αλλά και έναν χώρο συνάντησης της ελ-
ληνικής με τη βρετανική κοινωνία», ανέφερε ο
πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας Ιωάννης Ε.
Ραπτάκης καλωσορίζοντας την έκθεση. Και συ-
νέχισε: «Το σαλόνι έχει φιλοξενήσει συναυλίες
πιάνου και μουσικής, χορευτικές παραστάσεις,
διαλέξεις, δεξιώσεις, δείπνα, προβολές, συναν-
τήσεις πρωθυπουργών και υπουργών και κάθε
είδους εκδηλώσεις. Είναι η πρώτη φορά που θα
φιλοξενήσει μια τέτοιας έκτασης και σημασίας
έκθεση, όπου το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να
ανακαλύψει ένα κομμάτι από την ιστορία της Ελ-
λάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο: τον χώρο που έζη-
σε και το γραφείο που εργαζόταν ο Γιώργος Σε-
φέρης την περίοδο 1957-1962 που υπηρέτησε ως

πρέσβης στο Λονδίνο, το πιάνο που έπαιξε ο Μί-
κης Θεοδωράκης το 1961 και την αναμνηστική
πλακέτα που τοποθέτησε το English Heritage το
2000 με την ευκαιρία των 100 χρόνων από τη γέν-
νηση του νομπελίστα». 

Στα εγκαίνια ο συλλέκτης έργων Τέχνης και
δημιουργός του ΝΕΟΝ Δημήτρης Δασκαλόπου-
λος τόνισε: «Αυτή η έκθεση είναι ένα δείγμα της
εξαιρετικής δουλειάς νέων σύγχρονων καλλιτε-
χνών και μας κάνει πολύ περήφανους το ότι στέ-
κονται στη διεθνή σκηνή εκφράζοντας τη δημι-
ουργικότητα και τις πρωτοποριακές ιδέες τους».

Δεκαοκτώ έργα «συνομιλούν» με
τις εμπειρίες, την κοσμοθεωρία και

το έργο του ποιητή και διπλωμάτη
με φόντο το ανέγγιχτο γραφείο του.

Η Έκθεση εγκαινιάστηκε την
Παρασκευή στην ελληνική

πρεσβευτική κατοικία

Λονδίνο: 

Αφιέρωμα στον  Σεφέρη



Δύσκολο αντίο

Με δάκρυα στα μάτια η Αντιγόνη Δρακουλάκη απο-
χαιρέτησε τον πιστό της φίλο Moby L, ένα αδέσποτο
σκυλάκι που μάζεψε από δρόμο της Παιανίας και τη
συντρόφευσε τα τελευταία 13 χρόνια. «Τον αγαπήσα-
με για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του και όχι για τη ρά-
τσα του. Τον αγαπήσαμε γιατί ήταν διαφορετικός.
Έμεινε κοντά μας για να μας μάθει την αγάπη. Bebe!
Μομπάκο μας! Θα σε ψάχνουμε κάθε στιγμή μέσα στα
σύννεφα», έγραψε στο Instagram συγκινημένη. 

Σημαντική βράβευση

Μεγάλες στιγμές για την Άλκηστη Πρωτο-
ψάλτη. Σε μια λαμπερή τελετή που πραγματο-
ποιήθηκε στην περίφημη Βιβλιοθήκη της Αλε-
ξάνδρειας στην Αίγυπτο, η σπουδαία ερμηνεύ-
τρια τιμήθηκε για την προσφορά της στον ελλη-
νικό πολιτισμό. «Μεγάλη τιμή από την πόλη που
γεννήθηκα, Αλεξάνδρεια, αγάπη μου. Και ο
κόμπος στον λαιμό όταν οι αναμνήσεις και η
συγκίνηση κατεβαίνουν με ταχύτητα φωτός και
η συναισθηματική φόρτιση σου παίρνει τη φω-
νή. Αφιερωμένο το βραβείο στους γονείς μου.
Τι παιχνίδι συγκλονιστικό που παίζει η ζωή
μου!», αποκάλυψε. 

Εξόρμηση στα ορεινά χωριά
της Φθιώτιδας για τη Δανάη
Παππά και τον Λάμπρο Λάζαρη!
Η πρωταγωνίστρια της σειράς
«Σασμός» και ο σύντροφός
της, αφού «όργωσαν» την Ευ-
ρώπη ολόκληρο το καλοκαίρι,
ξεκίνησαν φθινοπωρινό εγχώ-
ριο τουρ με τροχόσπιτο. «Όνει-
ρο ζωής να πάρω ένα βαν και
να γυρίσω όλη την Ελλάδα.
Πρώτο δοκιμαστικό ένα διήμε-
ρο στην Παύλιανη», αποκάλυ-
ψε η ηθοποιός ποζάροντας στα
σκαλιά του... θηρίου!

Φθινοπωρινή
απόδραση

ΗΗ ζωή της όλη
Έτοιμη η αυτοβιογραφία της Μαρίας Ιωαννίδου! Το βιβλίο με
πρωταγωνιστές διάσημα ονόματα του θεάτρου, του κινηματο-
γράφου αλλά και της ζωής της ολοκληρώθηκε και αναμένεται
να κυκλοφορήσει τις επόμενες μέρες. «Έχω φωτογραφικό
υλικό και από τη Ναταλία Γερμανού. Δεν θα έχει καμία αντίρ-
ρηση για το βιβλίο. Ήμασταν μια οικογένεια τότε», αποκάλυ-
ψε η ηθοποιός και χορογράφος σε τηλεοπτικές της δηλώσεις.

Οι Πυξ Λαξ ξαναγράφουν ιστορία! Μετά τη
sold out πανελλαδική περιοδεία τους το ροκ
συγκρότημα θα εμφανιστεί στη Νέα Υόρκη
για μια διπλή συναυλία (18-19/11) στο διά-
σημο «Melrose Ballroom», όπου είχαν βρε-
θεί πριν από χρόνια. «Παραστάσεις με πολ-
λή συγκίνηση και διαφορετικό φορτίο. Άλ-
λες με αμιγώς συμπατριώτες μας και άλλες
με ξένους που ήρθαν να θυμηθούν τα καλο-
καίρια και τις παλιές τους αγάπες στην Ελ-
λάδα, με τους ξένους τεχνικούς απορημένοι
να παρακολουθούν τη μυσταγωγία», ανέφε-
ραν σε ανακοίνωσή τους.
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Σε καταφύγιο ζώων 
τα σκυλιά του Ξαρχάκου 

Ραντεβού 
στη Νέα Υόρκη

Σ
άλο προκάλεσε στο Διαδίκτυο η απόφαση της οικογένειας
του μουσικοσυνθέτη Σταύρου Ξαρχάκου να δώσει τα σκυ-
λιά της στο καταφύγιο ζώων του Δήμου Αθηναίων. Η κίνη-
ση αυτή προκάλεσε ακραίες αντιδράσεις, με μερίδα χρη-

στών να προσφεύγει σε κατάρες και βρισιές εναντίον της Ηρώς
Σαΐα, συζύγου του έντεχνου δημιουργού. «Είναι εύκολο να μιλάτε
και μάλιστα τόσο χυδαία και για εμένα αλλά και για τον κ. Ξαρχάκο
χωρίς να γνωρίζετε τα γεγονότα. Τα είχαμε 11 χρόνια τα σκυλιά και
πληρώναμε ζευγάρι το οποίο διέμενε στην κατοικία της Αίγινας για
τη φροντίδα τους. Το ζευγάρι αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρί-
δα του. Αναζητήσαμε ανθρώπους για να υιοθετήσουν τα σκυλιά,
όμως κανένας δεν θέλησε ούτε να αναλάβει έστω και επί πληρωμή
τη φροντίδα τους. Ψάχναμε τρεις μήνες, όμως κανείς δεν βρέθη-
κε», απάντησε η ερμηνεύτρια σε ανάρτησή της.



Η
αραίωση των μαλλιών αφορά άνδρες
και γυναίκες κάθε ηλικίας, παρότι εί-
ναι ένα πρόβλημα που απαντάται συ-
χνότερα σε άτομα μεγαλύτερης ηλι-

κίας. Αρκετοί είναι αυτοί που παρουσιάζουν έν-
τονη τριχόπτωση, ακόμη και φαλάκρα, στις
πρώτες δεκαετίες της ζωής τους. Η κατάσταση
αυτή προκαλεί αναστάτωση και φόβο στον πά-
σχοντα που αναζητά βοήθεια στους ειδικούς.

Εκτός από την καλή διατροφή και την άσκηση,
που προσφέρουν τα απαραίτητα θρεπτικά συ-
στατικά στον οργανισμό και επαρκή αιμάτωση
αντίστοιχα, λίγα είναι αυτά που μπορούν να γί-
νουν, τα οποία θα συνέβαλλαν ουσιαστικά στην
πρόληψη της τριχόπτωσης, ειδικά αν οι αιτίες
της υποχώρησης της γραμμής των μαλλιών ή
της αραίωσής τους είναι ορμονικές.

«Τα αραιά μαλλιά είναι ένα σύμπτωμα εσωτε-
ρικών αλλαγών στο σώμα. Μπορεί να οφείλονται
σε μεταβολές της ίδιας της τρίχας, του κύκλου
της ή του θύλακά της. Ο τελευταίος υποβάλλεται
συνεχώς σε κύκλους ανάπαυσης, αναγέννησης
και εκφυλισμού, οι οποίοι επηρεάζονται σε με-
γάλο βαθμό από διάφορες ορμόνες. Το ίδιο
ισχύει και για τη δομή του θύλακα της τρίχας»,
εξηγεί ο Γεώργιος Βελημβασάκης, πλαστικός
επανορθωτικός και αισθητικός χειρουργός.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Τριχό-
πτωσης, η υψηλή τεστοστερόνη, η υψηλή κορτι-
ζόλη και οι μη φυσιολογικές τιμές του θυρεοει-
δούς είναι οι κυριότεροι ορμονικοί λόγοι της
αραίωσης των μαλλιών. Ο ρόλος άλλων ορμονών
βρίσκεται υπό έρευνα. Για παράδειγμα, η οι-

στραδιόλη μπορεί να μεταβάλει σημαντικά την
ανάπτυξη και τον κύκλο του θύλακα των τριχών.
Η προγεστερόνη μπορεί να επηρεάσει την ανά-
πτυξη των τριχοθυλακίων. Πρόσφατες μελέτες
που επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση των λει-
τουργιών της προλακτίνης διαπίστωσαν ότι η
ορμόνη αυτή παίζει ρόλο όχι μόνο στη γαλουχία
αλλά και στην ανάπτυξη των τριχών. Επίσης, η
μελατονίνη πιστεύεται ότι μπορεί να ρυθμίσει
άμεσα και έμμεσα την ανάπτυξη των μαλλιών,
χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη κατανοητός ο επα-
κριβής ρόλος της στη βιολογία των τριχοθυλα-

κίων. Η μη φυσιολογική λειτουργία του θυρεοει-
δούς επίσης δημιουργεί τριχόπτωση τόσο όταν
υπολειτουργεί όσο και όταν υπερλειτουργεί.
Μακράν η χειρότερη είναι η κορτιζόλη, η ορμό-
νη του στρες.

Οι ειδικοί έχουν δώσει τελευταία ιδιαίτερη
προσοχή στη συγκέντρωσή της στα μαλλιά ως
ενός πολλά υποσχόμενου διαγνωστικού μέσου
στην κλινική πρακτική. Τα οιστρογόνα αυξάνουν
τον χρόνο που τα μαλλιά περνούν στη φάση της
ανάπτυξης, οπότε όταν μειώνονται λόγω εμμη-
νόπαυσης, τα μαλλιά χάνουν τις προστατευτικές
επιδράσεις που προσφέρουν. Τα ανδρογόνα,
όπως η τεστοστερόνη, ασκούν ανασταλτική επί-
δραση στα τριχοθυλάκια στην περιοχή του τρι-
χωτού της κεφαλής. Τα υψηλά επίπεδά τους ευ-
θύνονται για τις περισσότερες περιπτώσεις τρι-
χόπτωσης τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες.
Για τη θεραπεία της τριχόπτωσης, όταν οφείλε-
ται σε ορμονικούς λόγους, αρχικά εξετάζεται η
εξισορρόπησή τους, όπως για παράδειγμα με
χορήγηση αντισυλληπτικών για τις γυναίκες με
ανδρογενή αλωπεκία. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Η υψηλή τεστοστερόνη, η υψηλή
κορτιζόλη και οι μη φυσιολογικές
τιμές του θυρεοειδούς είναι 
οι κυριότεροι ορμονικοί λόγοι 
της αραίωσης των μαλλιών

Μεταμόσχευση 
μαλλιών
Οριστική αντιμετώπιση της αραίωσης των
μαλλιών αποτελεί η μεταμόσχευση. Πρό-
κειται για μια ελάχιστα επεμβατική θερα-
πεία που χαρίζει μόνιμη αποκατάσταση
της πυκνότητας των μαλλιών. «Όταν
πραγματοποιείται με τη μέθοδο FUE (Fol-
licular Unit Extraction), με την οποία
αφαιρούνται ένα ένα τα τριχοθυλάκια από
τη δότρια περιοχή που είναι η πίσω πε-
ριοχή του κεφαλιού και εμφυτεύονται
ένα ένα στην περιοχή που έχει το πρό-
βλημα, ο ασθενής δεν αισθάνεται καθό-
λου πόνο. Δεν δημιουργούνται ουλές, ού-
τε απαιτείται χρόνος αποθεραπείας», κα-
ταλήγει ο κ. Βελημβασάκης.

Γεώργιος Βελημβασάκης,
πλαστικός επανορθωτικός και
αισθητικός χειρουργός

Οι ορμόνες «ένοχες»
για την τριχόπτωση



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς η είσοδος του Ερμή
απέναντι από το δικό σας ζώδιο τονίζει
την ανάγκη σας να επικοινωνήσετε με
τους άλλους. Ίσως μάλιστα ήρθε η στιγμή
να συζητήσετε κάτι που έχει πολύ μεγά-
λη σημασία για την πορεία μιας σχέσης.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Ο Ερμής θα αναδείξει τα επαγγελματικά
σας, θα ενισχύσει το ενδιαφέρον για την
υγεία σας και θα βάλετε μια σειρά στο
καθημερινό σας πρόγραμμα. Τα οικονο-
μικά σας, εφόσον συμφωνεί και το προ-
σωπικό σας ωροσκόπιο, θα έχουν αισθη-
τή καλυτέρευση.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η μετακίνηση του κυρίαρχου πλανήτη
σας στο συμβατό με το δικό σας ζώδιο θα
σας κάνει περισσότερο δημιουργικούς,
ενώ αν ασχολείστε με δική σας επιχείρη-
ση θα υπάρξουν καλές εξελίξεις. Τέλος,
αν στην προσωπική σας ζωή έχετε δημι-
ουργήσει κατά το παρελθόν κάποια λά-
θη, εύκολα θα μπορέσετε τώρα να τα τα-
κτοποιήσετε και να πάρετε θετικές απο-
φάσεις για την πορεία μιας σχέσης σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Ο Ερμής περνά στο τέταρτο ηλιακό σας
σπίτι, όπου το οικογενειακό σας περι-
βάλλον αλλά και θέματα που αφορούν
ένα ακίνητο θα σας απασχολήσουν έντο-
να μέχρι το τέλος του μήνα. Πολύ πιθα-
νόν να δεχτείτε αυτό το διάστημα αγαπη-
μένα σας πρόσωπα στον χώρο σας.

Λέων
(23/7-22/8)
Ο Ερμής περνά στον Ζυγό και αυτό ση-
μαίνει περισσότερο επικοινωνία, έντονη
δραστηριότητα σε μετακινήσεις αλλά και
κλείσιμο κάποιων συμφωνιών. Πολλές
και ενδιαφέρουσες γνωριμίες θα έχουν
μια πολύ θετική πορεία το επόμενο διά-
στημα.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ο κυβερνήτης σας Ερμής περνά στον το-
μέα των οικονομικών σας, όπου η βελ-
τίωσή τους θα είναι σίγουρη και ασφα-
λής. Επίσης, είναι πολύ πιθανόν έως το
τέλος του μήνα να έχετε επαγγελματικές
προτάσεις που θα σας επιφέρουν σημαν-
τικά κέρδη.

.Ζυγός
(23/9-23/10)
Ο Ερμής από σήμερα περνά στο δικό σας
ζώδιο με παραμονή έως τις 29 Οκτώβρη.
Πρόκειται για ένα διάστημα κατά το οποίο
θα πάρετε σοβαρές αποφάσεις για το
μέλλον σας, την προσωπική σας ζωή αλλά
και για καταστάσεις που αφορούν κάποι-
ες νομικές υποθέσεις ή συμφωνίες.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι περνά ο
Ερμής από σήμερα έως τις 29 Οκτωβρί-
ου. Αυτή την περίοδο ο απολογισμός των
καταστάσεων θα αποδειχτεί σωτήριος για
εσάς, εφόσον θα αξιολογήσετε με τον κα-
λύτερο τρόπο τα γεγονότα. Το παρασκή-
νιο και θέματα υγείας θα έχουν μια ση-
μαντική θέση στην καθημερινότητά σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Από σήμερα έως το τέλος του Οκτώβρη
οι στόχοι και οι φιλοδοξίες σας θα πραγ-
ματοποιηθούν ή θα λάβουν πιο ενεργό
ρόλο στην καθημερινότητά σας. Επίσης,
νέα πρόσωπα μπαίνουν στη ζωή σας,
όπου θα σας μεταφέρουν την αισιόδοξη
πλευρά των πραγμάτων. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η καριέρα σας και γενικότερα η κοινωνική
σας εικόνα θα είναι από τις βασικότερες
ανάγκες σας. Έτσι θα βρίσκετε τρόπους να
αναδείξετε τις ικανότητές σας, μέσα από
την επικοινωνία ή από ιδιαίτερους τρό-
πους έκφρασης που σας χαρακτηρίζουν. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ο Ερμής στη νέα του θέση από σήμερα,
στο ζώδιο του Ζυγού, θα σας ευνοήσει,
γιατί θα σας δοθούν ευκαιρίες να αποκα-
ταστήσετε κάποιες υποθέσεις σας με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. Για κάποιους
από εσάς η επισημοποίηση της σχέσης
σας είναι πολύ πιθανό να συμβεί με αυ-
τήν τη διέλευση. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Τα οικονομικά σας θα έχουν από σήμερα
και έως τις 29 Οκτωβρίου την τιμητική
τους. Με έναν καλό σχεδιασμό θα μπο-
ρέσετε να διαχειριστείτε τα έξοδά σας
και να κάνετε πιο ποιοτική την καθημερι-
νότητά σας. Κάποιες σχέσεις σας, που
μαζί τους μοιράζεστε κέρδη και απώλει-
ες, θα μπορέσουν να ισορροπήσουν
έπειτα από μια περίοδο αμφότερων ευ-
θυνών. 
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Α πό σήμερα έως τις 29 Οκτωβρίου ο Ερμής
περνά στο ζώδιο του Ζυγού, όπου οι
σχέσεις -επαγγελματικές, συναισθηματικές
και κοινωνικές- θα απορροφήσουν το

μεγαλύτερο ενδιαφέρον μας. Ο Ερμής στη νέα
αυτή θέση γίνεται πιο συγκαταβατικός αλλά και
αναζητά τη γεφύρωση κάποιων σχέσεων που
έχουν υποστεί ρήγμα.



Η
προγραμματισμένη επίσκεψη του
καγκελάριου της Γερμανίας Όλαφ
Σολτς στην Αθήνα στις 27 Οκτωβρί-
ου έρχεται σε μια συγκυρία που οι

ελληνογερμανικές σχέσεις βρίσκονται σε θερ-
μοκρασία δωματίου, χωρίς η κυβέρνηση να ξε-
χνά τις διακυμάνσεις που πέρασαν οι διμερείς
μας σχέσεις στο πρόσφατο παρελθόν, φτάνον-
τας σε βαθμό ψυχρότητας.

Οι αναφορές του Γερμανού πρέσβη Ερνστ Ράι-
χελ στη δεξίωση που παρέθεσε η γερμανική πρε-
σβεία στη χώρα μας για την Ημέρα Γερμανικής
Ενότητας προκάλεσαν θετική έκπληξη. Διότι ο
Γερμανός πρέσβης στο παρελθόν είχε προκαλέ-
σει ενόχληση με τα tweets του περί Αλή Πασά ή
με την κριτική που άσκησε στην ελληνική κυβέρ-
νηση σχετικά με την πρόσκληση στον Ρώσο πρό-
εδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να επισκεφτεί την Αθήνα
και να παραστεί στις εκδηλώσεις της επετείου
των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821.

Αυτήν τη φορά ξεκάθαρα, εκ μέρους του
Βερολίνου, απέρριψε την τουρκική ρητορική
και στάθηκε στο πλευρό της Ελλάδας. Και λέ-
με ότι ήταν έκπληξη, διότι η στάση της Γερμα-
νίας έναντι της Τουρκίας κρίθηκε σε πολλές

περιπτώσεις υπέρ το δέον ισορροπιστική. Κα-
νείς σκεπτόμενος Έλληνας δεν έχει ξεχάσει
την Άνγκελα Μέρκελ, η οποία είχε ως προτε-
ραιότητα να κατευνάσει την ένταση στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, να αποτρέψει μια κρίση που
θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη και πολε-
μική σύγκρουση, αποφεύγοντας όμως να φέ-
ρει την Άγκυρα προ των ευθυνών της. Και μέ-
χρι που αποχώρησε από την Καγκελαρία η πο-
λιτική που ακολουθούσε ήταν βασισμένη στον
φόβο να ανοίξει τη στρόφιγγα ο Ταγίπ Ερντο-
γάν και να έχουμε επανάληψη των μετανα-
στευτικών ροών.

Η ανάληψη της Καγκελαρίας από τον Σολτς και
του υπουργείου Εξωτερικών από το κόμμα των
Πρασίνων δεν έφερε μέχρι στιγμής θεαματική
στροφή. Διότι αγκάθι παραμένει η παράδοση των
έξι υποβρυχίων γερμανικής τεχνολογίας που
ήδη κατασκευάζονται στην Κωνσταντινούπολη,
με το πρώτο να αναμένεται να παραδοθεί στα τέ-
λη του 2022. Η Αθήνα έχει μελετήσει όλα τα δε-
δομένα για αυτό και έχει δρομολογήσει ώστε να
ενισχυθεί η ελληνογερμανική συνεργασία στον
αμυντικό τομέα στα πρότυπα της ελληνογαλλι-
κής συνεργασίας, που βρίσκεται πια στο ανώτατο

επίπεδο με την παράδοση των έξι μαχητικών
Rafale και την παραγγελία των τριών επιπλέον
φρεγατών Belharra.

Η επίσκεψη το καλοκαίρι τής υπουργού Εξω-
τερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ στην
Αθήνα ήταν βέβαια επίσης μια ευχάριστη έκπλη-
ξη, τα όσα είπε δηλαδή για τον αμοιβαίο σεβασμό
της κυριαρχίας, ότι τα νησιά του Αιγαίου είναι ελ-
ληνικό έδαφος και κανένας δεν έχει το δικαίωμα
να το αμφισβητήσει. Χωρίς ωστόσο να αναφερ-
θεί στο γερμανικό τουρκικό εξοπλιστικό πρό-
γραμμα.

Τώρα λοιπόν θα υποδεχτούμε θερμά τον
καγκελάριο χωρίς να ξεχνάμε αυτήν τη ση-
μαντική εκκρεμότητα και αναμένουμε μια ξε-
κάθαρη τοποθέτηση της τουρκικής προκλητι-
κότητας. Άλλωστε, ο ίδιος ο κ. Σολτς γνωρίζει
τις ελληνικές θέσεις και ο ίδιος ο Έλληνας
πρωθυπουργός τού έχει παρουσιάσει τους
χάρτες με τη «Γαλάζια Πατρίδα». Και το ζητού-
μενο θα είναι η γερμανική διπλωματία να μη
συνεχίσει τη φιλοσοφία τής πρώην καγκελά-
ριου Άνγκελα Μέρκελ, που ήταν στη λογική
«Ελλάδα και Τουρκία, δεν έχει σημασία ποιος
έχει δίκιο, βρείτε τα να μη γίνει ατύχημα».

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη

ΤΡΙΤΗ 11 OKTΩΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ32
Αυτήν τη
φορά εκ
μέρους του
Βερολίνου
απέρριψε
ξεκάθαρα
την τουρκική
ρητορική και
στάθηκε στο
πλευρό της
Ελλάδας

Ο Σολτς στην Αθήνα και η δύσκολη
φιλία με τους Γερμανούς


