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Α
πίστευτο κι όμως… ελληνικό. Η βιασύνη
των Τούρκων και των ελεγχόμενων από
το καθεστώς Ερντογάν ΜΜΕ για την από-
φαση της αμερικανικής Γερουσίας είχε

και συμπαραστάτες εντός Ελλάδας. Ποιους; Τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ο οποίος διαπίστωσε σχεδόν ταυτόχρονα με
το πρακτορείο Anadolu ότι ηττήθηκε το δόγμα Μη-
τσοτάκη και χάρηκε πολύ για αυτό! Ένα ελληνικό
κόμμα, δηλαδή, πλημμυρίζει από χαρά όταν κάτι
δεν πάει καλά με τα εθνικά μας ζητήματα. Προσέξ-
τε, ενώ γνωρίζουν πολύ καλά ότι η υπόθεση με τα F-
16 δεν έχει τελειώσει και έχει πολύ δρόμο ακόμα
για να τα πάρουν οι Τούρκοι (αν τα πάρουν τελικώς),
παρ’ όλα αυτά στην Κουμουνδούρου έσπευσαν
αμέσως μετά τη χαρά του Anadolu και των Τούρκων
να δώσουν γραμμή σε τρολ και κομματικούς κονδυ-
λοφόρους να κάνουν λόγο για εθνική ήττα. Μαζί με

τους Τούρκους, δηλαδή, χαίρεται κι ο ΣΥΡΙΖΑ! Βε-
βαίως, κάτι τέτοιο δεν προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση,
υπό την έννοια ότι το κόμμα της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης με την ίδια χαρά μετέδιδε το 2020 fake
new ότι Έλληνες αστυνομικοί στα σύνορα σκοτώ-
νουν εν ψυχρώ ταλαιπωρημένους μετανάστες, ότι
το Λιμενικό μας αφήνει πρόσφυγες να πνίγονται
στις ακτές μας και μικρά παιδιά να τα δαγκώνουν
σκορπιοί πάνω σε ελληνικές νησίδες. Είναι τόσο
μεγάλη η τύφλωσή τους που παραλίγο να δημιουρ-
γήσουν και μείζον γεωπολιτικό θέμα νησίδων με τις
ανυπόστατες και αγεωγράφητες αναρτήσεις τους.
Παραλίγο να ανοίξουν συνοριακό ζήτημα και να
μπλέξουν τη χώρα μας σε νέες περιπέτειες. «Το
Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και το πρακτορείο ειδή-
σεων Anadolu είναι οι μόνοι που θέλησαν να πα-
ρουσιάσουν ένα στάδιο στη διαδικασία διαβούλευ-

σης του νομοσχεδίου της Γερουσίας για τον αμυντι-
κό προϋπολογισμό των ΗΠΑ σαν τετελεσμένη από-
φαση. Μια υπόθεση που κανείς δεν μπορεί να προ-
εξοφλήσει όσον αφορά το πότε και, κυρίως, πώς και
με ποιους όρους θα καταλήξει», σημείωσε ο υφυ-
πουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός
εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου και πρόσθεσε:
«Δυστυχώς, αυτά είναι ψιλά γράμματα για τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ που επέλεξε να αποτελεί την εθνική εξαίρεση
στην ψήφιση της εξοπλιστικής ενίσχυσης των Ενό-
πλων μας Δυνάμεων και των αμυντικών συμφωνιών
της πατρίδας μας με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ, ενώ πα-
ράλληλα θεωρεί ότι τα εθνικά θέματα προσφέρον-
ται για φθηνή και ανεύθυνη αντιπολίτευση». Πράγ-
ματι είναι ψιλά γράμματα αυτά για τον ΣΥΡΙΖΑ, που
μας έλεγε ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του… 
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ΡOLITICAL 2 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Ποιοι ακολουθούν πιστά τη «γραμμή» Ερντογάν; 

Μαζί με τους Τούρκους,
χαίρεται και ο ΣΥΡΙΖΑ…
Τυχαίο; 
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Η κρισιμότητα 
της πρώτης Κυριακής και 

η καθαρή αυτοδυναμία 
Η αρνητική ψήφος που

επικαλείται η αντιπολίτευση
δεν φαίνεται να γοητεύει 

το μεγάλο μέρος 
της εκλογικής δεξαμενής

Π
αρά τα προβλήματα που δη-
μιουργεί τις τελευταίες ημέ-
ρες η συνεχώς αυξανόμενη
τουρκική προκλητικότητα, τα

επιτελεία των κομμάτων συνεχίζουν να
τελούν υπό το βάρος του προεκλογικού
πυρετού. Δυο είναι τα ζητήματα που απα-
σχολούν την κεντρική πολιτική σκηνή και
για τα οποία οι ευθύνες κατανέμονται, όχι
ισομερώς, και στα τρία βασικά κόμματα
που διεκδικούν την εξουσία: Η χαλαρή
ψήφος και η αρνητική. 

Το αφήγημα της χαλαρής ψήφου φοβί-
ζει περισσότερο τη ΝΔ για την πρώτη Κυ-
ριακή, ενώ για τη δεύτερη Κυριακή φοβί-
ζει περισσότερο τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑ-
ΣΟΚ. Κατά κοινή ομολογία, η χαλαρή ψή-
φος στερεί από την Πειραιώς τη δυνατό-
τητα να δομήσει ένα «ποσοστό-ελατήριο»
στις πρώτες κάλπες, το οποίο θα της επι-
τρέψει να εκτοξευθεί σε συνθήκες αυτο-
δυναμίας στις επαναληπτικές εκλογές.
Για αυτόν ακριβώς τον λόγο το Μέγαρο
Μαξίμου δίνει τεράστια βαρύτητα στην
κινητοποίηση της πρώτης κάλπης με την
απλή αναλογική. Είναι κάτι που επιση-
μαίνει διαρκώς και ο ίδιος ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Από την άλλη μεριά, σε πρώτο χρόνο,

ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγε κανείς ότι
όλο αυτό το διάστημα κλείνει το μάτι στη
λογική «δεν θα γίνει δα και μεγάλο κακό
με τη μη επίτευξη αυτοδυναμίας στις
πρώτες κάλπες και δεν θα διαλυθεί το
σύμπαν αν δεν έχουμε κυβέρνηση». Ταυ-
τόχρονα στην Κουμουνδούρου έχουν
επενδύσει σε άλλα ζητήματα, τα οποία οι
ίδιοι θεωρούν μείζονα ζητήματα της ελ-
ληνικής κοινωνίας. Το κρίσιμο ερώτημα,
βέβαια, είναι πόσοι πολίτες στην Ελλάδα
θεωρούν, άραγε, ότι τα σοβαρά ζητήματα
της χώρας είναι το μετρό στα Εξάρχεια, η
διαμόρφωση του λόφου Στρέφη, η ομάδα
προστασίας των πανεπιστημίων, το Pre-
dator και τα κακόβουλα λογισμικά, οι κα-
ταγγελίες για τους πρόσφυγες-μετανά-
στες ή η αστυνομοκρατία;

Το «κατοστάρι» των γαλάζιων
Βεβαίως, αυτή η στρατηγική θα έχει και

συνέπειες, αφού οι βουλευτές της αντι-
πολίτευσης (είτε του ΣΥΡΙΖΑ είτε του ΠΑ-

ΣΟΚ) δεν θα τρέξουν με την ίδια ζέση ού-
τε για την επανεκλογή τους ούτε για τα
ποσοστά του κόμματός τους. Αντίθετα, οι
Nεοδημοκράτες, αν έχουν επιτύχει στην
πρώτη κάλπη ένα «ποσοστό-ελατήριο»,
θα τρέξουν με διπλές ταχύτητες και θα
υπερβάλουν εαυτό και για να επανεκλε-
γούν οι ίδιοι και για να πιάσει η ΝΔ την
αυτοδυναμία.

Τα παραπάνω που αφορούν την ψυχολο-
γία του νικητή ή του ηττημένου μπορεί να
ακούγονται απλοϊκά, είναι όμως πολύ ση-
μαντικά στο τελευταίο κατοστάρι των εκλο-
γών. Εκτός, όμως, από τη χαλαρή ψήφο, η
οποία αποτελεί σπαζοκεφαλιά, υπάρχει
και το σενάριο της αρνητικής ψήφου.

Η τιμωρητική ψήφος
Κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ και λιγότερο το ΠΑ-

ΣΟΚ προσπαθούν να δομήσουν αυτήν
ακριβώς την ψυχολογία προς τις κάλπες.
Τη λεγόμενη «τιμωρητική ψήφο». Να ψη-
φίσουμε για να διώξουμε την κακή ΝΔ και
όχι για να φέρουμε τον γεμάτο ελπίδες
ΣΥΡΙΖΑ. Για να συνεννοούμαστε, θετική
ψήφος είναι η λογική: «ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ (ή
ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα) γιατί θεωρώ ότι
έχει καλύτερο πρόγραμμα από τη ΝΔ».

Κάτι τέτοιο σε αυτές τις εκλογές δεν

υπάρχει, βεβαίως. Ταυτόχρονα, δεν φαί-
νεται να έχει διογκωθεί σε ικανοποιητικό
βαθμό το σενάριο: «πάμε να ψηφίσουμε
για να διώξουμε τον Μητσοτάκη». Η αρ-
νητική ψήφος -προσώρας- δεν φαίνεται
να γοητεύει το μεγάλο μέρος της εκλογι-
κής δεξαμενής.

Αν, μάλιστα, μιλήσουμε με όρους «λαϊ-
κών δημοσκοπήσεων», οι περισσότεροι
πολίτες κινούνται στη λογική: «Ωραία, να
μην ψηφίσω Μητσοτάκη… Και ποιον να
ψηφίσω;». Εδώ τα πράγματα δυσκο-
λεύουν σε επίπεδο απαντήσεων. Βεβαί-
ως, μπορεί να μην ισχύει σε απόλυτο
βαθμό αυτό που λέει ο ίδιος ο Κυριάκος
Μητσοτάκης: «Αν όχι εγώ, ποιος;», αλλά
σίγουρα οι ψηφοφόροι διαπιστώνουν ότι
δεν υπάρχουν αξιόπιστες και φρέσκες
εναλλακτικές λύσεις στο πολιτικό στερέ-
ωμα. Ακόμα και αν κάποιος ισχυριστεί ότι
υπάρχουν, δεν δείχνουν να κάνουν κά-
ποιο ιδιαίτερο γκελ στην κοινωνία.

Προφανώς, το δυσμενές οικονομικό
περιβάλλον το οποίο θα διογκωθεί και
από τη νέα χρονιά (2023) θα αλλάξει τα
δεδομένα και στις αρχές του χρόνου θα
μπορέσει να γίνει μια ουσιαστική επανα-
ξιολόγηση και για τη χαλαρή αλλά και για
την αρνητική ψήφο.

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας
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Τ
ην ικανοποίησή τους για τα αλλε-
πάλληλα μηνύματα καταδίκης των
τουρκικών μεθοδεύσεων, όπως η
πρόσφατη απόπειρα νεκρανάστα-

σης του παράνομου, άκυρου και ανύπαρκτου
τουρκολιβυκού μνημονίου, αλλά και της συ-
νεχιζόμενης εμπρηστικής ρητορικής με
μπροστάρη τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν και άξιους συνεχιστές τούς κο-
ρυφαίους Τούρκους αξιωματούχους, εκφρά-
ζουν κυβερνητικοί κύκλοι, που επιβεβαι-
ώνουν πως η Αθήνα δεν…τσιμπάει από τη
συνειδητή προσπάθεια της Άγκυρας να ανε-
βάσει τους τόνους, αλλά στον αντίποδα επι-
χειρεί μια αποδραματοποίηση της κατάστα-
σης. Ενδεικτικό της επιδίωξης της Αθήνας να
τοποθετήσει στα σωστά της όρια την τουρκι-
κή προκλητικότητα είναι και η σιβυλλική
αποστροφή της ανακοίνωσης του κυβερνητι-
κού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου μετά τη
συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, που ανέφερε ότι
«συζητήθηκε η συνεχιζόμενη προκλητική

συμπεριφορά της Τουρκίας στην περιοχή μας
και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Συμπερι-
φορά που αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία και
αποφασιστικότητα». Σε κάθε περίπτωση, η
Αθήνα έχει διαμηνύσει στο ανώτατο δυνατό
πολιτικό επίπεδο πως σε περίπτωση που η
Τουρκία αποφασίσει να μεταφέρει την έντα-
ση από το επίπεδο της ρητορικής σε αυτό του
πεδίου -δεν υπάρχουν προς ώρας ενδείξεις
περί αυτού, πάντως- τότε η ελληνική πλευρά
θα απαντήσει με τρόπο ακαριαίο και αποφα-
σιστικό.

Κόντρα με τον ΣΥΡΙΖΑ για τα F-16
Εντωμεταξύ, αλγεινή εντύπωση έχει

προκαλέσει στο Μέγαρο Μαξίμου η σπου-

δή του ΣΥΡΙΖΑ να υιοθετήσει άκριτα, όπως
λέγεται, την τουρκική προπαγάνδα ότι η
πώληση αμερικανικών μαχητικών τύπου
F-16 στην Τουρκία είναι κατ’ ουσίαν επί θύ-
ραις εξαιτίας της προς ώρας τουλάχιστον
μη ένταξης της τροπολογίας Μενέντεζ στην
εκδοχή του νομοσχεδίου για τον αμερικα-
νικό αμυντικό προϋπολογισμό στη Γερου-
σία. Από την κυβέρνηση διαπιστώνουν,
όπως λένε, πλήρη ταύτιση μεταξύ της Κου-
μουνδούρου και του πρακτορείου Anado-
lu, επισημαίνουν πως η εν λόγω εξέλιξη
δεν είναι τελεσίδικη και δείχνουν την πε-
ρίοδο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νο-
εμβρίου στις ΗΠΑ, προκειμένου να αποσα-
φηνιστεί τι πρόκειται να γίνει. Πάντως, κυ-
βερνητικές πηγές υπενθυμίζουν αφενός
ότι η Ελλάδα δεν υπαγορεύει σε καμία χώ-
ρα πότε και πού θα πουλήσει στρατιωτικό
εξοπλισμό, αφετέρου ότι πιθανή πώληση
F-16 στην Τουρκία θα καταστεί εφικτή μό-
νον εφόσον η Ελλάδα νιώσει ασφαλής.  

Focus 
στον Έβρο  
Τον κώδωνα του κινδύνου
για τη συμπεριφορά των
Τούρκων στον Έβρο και
το ενδεχόμενο προσπά-
θειας δημιουργίας μεθο-
ριακού επεισοδίου στην
περιοχή έκρουσε ο υφυ-
πουργός Προστασίας του
Πολίτη Λευτέρης Οικονό-
μου. Στο πλαίσιο αυτό και
μιλώντας από το βήμα της
Ολομέλειας της Βουλής,
ξεκαθάρισε πως οι ελλη-
νικές Αρχές βρίσκονται
σε επιφυλακή, προκειμέ-
νου να ενεργήσουν όπως
«επιβάλλει το εθνικό
συμφέρον».
«Θέλω να επισημάνω ότι
το τελευταίο διάστημα
παρατηρείται πάνω στις
νησίδες του Έβρου -και
με την ιδιαιτερότητα που
υπάρχει στη συγκεκριμέ-
νη περιοχή- μια αρκετά
προκλητική συμπεριφορά
από πλευράς τουρκικών
Αρχών, προκειμένου με
εύλογη ανησυχία να θε-
λήσουν να ωθήσουν τα
πράγματα στη δημιουργία
και ενός μεθοριακού
επεισοδίου», είπε χαρα-
κτηριστικά και πρόσθεσε:
«Είμαστε ψύχραιμοι και
αποφασισμένοι, παρακο-
λουθούμε και ενεργούμε
ό,τι επιβάλλει το εθνικό
συμφέρον». 

H Αθήνα προκρίνει ψυχραιμία 
και αποφασιστικότητα 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνε-
δρίασης του ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό, ο
Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος
Φλώρος αναχώρησε με ελικόπτερο Super
Puma για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Ο στρατηγός Φλώρος θα επισκεφθεί στρα-
τιωτικά φυλάκια και μονάδες στη Χίο και
στις Οινούσσες, σε Παναγιά, Ψαρά και Αντί-
ψαρα, στέλνοντας μήνυμα ετοιμότητας και
αποτροπής στη Τουρκία. Πρώτος σταθμός

της περιοδείας του στρατηγού Φλώρου θα
είναι η Χίος.  Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ θα
μιλήσει σε στελέχη και των
τριών κλάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων που βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή αποτρο-
πής και θα επισκεφθεί πλοίο
του Πολεμικού Ναυτικού που
βρίσκεται στην περιοχή. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, το μή-
νυμα του στρατηγού Φλώρου θα
είναι ίδιο με την ομιλία του στον Έβρο: «Δεν
πρόκειται να χαθεί ούτε κόκκος ελληνικού
εδάφους ούτε μία σπιθαμή ελληνικής γης.

Είμαστε μια δύναμη στην περιοχή ισχυρή
στρατιωτικά». 

Ποια νησιά είναι 
στο στόχαστρο; 
Πριν από περίπου δύο εβδο-
μάδες οι Τούρκοι είχαν βάλει
στο στόχαστρο τα νησιά του

Ανατολικού Αιγαίου, Σάμο και
Λέσβο, δημοσιεύοντας φωτογρα-

φίες μέσω του κρατικού πρακτορείο
Αnadolu (στη συνέχεια κυκλοφόρησαν σε
όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης) με το
ξεφόρτωμα αμερικανικών τεθωρακισμέ-

νων Μ11 17 που παραλαμβάνει η χώρα μας
τους τελευταίους μήνες από το πλεονάζον
στρατιωτικό υλικό των ΗΠΑ, από την ελλη-
νοαμερικανική συμφωνία αμοιβαίας
αμυντικής συνεργασίας. 
Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από τουρ-
κικά Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη, τα
οποία -όπως παραδέχτηκε λίγες ημέρες
αργότερα και ο Τούρκος πρόεδρος- παί-
ζουν ρόλο κατασκόπου για τους Τούρκους
στο Αιγαίο και συνεχίζουν να πετούν κα-
θημερινά, καταγράφοντας σχεδόν καθη-
μερινά υπερπτήσεις σε ελληνικές
νησίδες. Από τις αρχές του έτους έχουν
καταγραφεί 190 υπερπτήσεις σε ελληνικό
έδαφος, υπερτριπλάσιος αριθμός σε
σχέση με το 2021 που είχαν φτάσει τις 48.

Κινητικότητα από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Γράφει η 
Γεωργία Γαραντζιώτη
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Σ
το νομοσχέδιο για τον προϋπο-
λογισμό του Πενταγώνου, που
ονομάζεται NDAA, εντάχθηκαν
τροπολογίες από βουλευτές και

γερουσιαστές, όπως ο Κρις βαν Χόλεν,
που απαγόρευαν την πώληση των F-16
στην Τουρκία, εκτός αν συμφωνούσε -με-
ταξύ άλλων- να μην τα χρησιμοποιεί για
υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά.
Την είδηση για την απόσυρση από το νο-
μοσχέδιο της Γερουσίας των συγκεκριμέ-
νων τροπολογιών που επέβαλλαν προ-
ϋποθέσεις στην Τουρκία για την αναβάθ-
μιση των F-16 γνωστοποίησε με έκτακτο
δελτίο το τουρκικό πρακτορείο Anadolu. 

Και ενώ ο πρόεδρος της Επιτροπής
Εξωτερικών Υποθέσεων απουσίαζε από
τη Γερουσία, όπως και πολλοί άλλοι νομο-
θέτες. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μά-
λιστα, έσπευσαν να κάνουν λόγο για
«ρωγμή στην Ελλάδα» και «σοκ στην Ελ-
λάδα από τις ΗΠΑ».

Η Άγκυρα, όμως, βιάστηκε να πανηγυ-
ρίσει. Διότι πρόκειται για μια υπόθεση που
κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει όσον
αφορά το πότε και, κυρίως, το πώς και με
ποιους όρους θα καταλήξει.

Ο ρόλος του ελληνοαμερικανικού λόμ-
πι, το οποίο δεν αιφνιδιάστηκε, πλέον
αποκτά πολύ μεγάλη σημασία, με χρονικό

ορόσημο τουλάχιστον τις ενδιάμεσες
εκλογές στις 8 Νοεμβρίου. Διότι για την
πώληση των F-16 στην Τουρκία θα αποφα-
σίσουν οι αρμόδιες επιτροπές του Κογ-
κρέσου: η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της
Γερουσίας, η Επιτροπή Εξωτερικών Υπο-
θέσεων της Βουλής και οι Επιτροπές Ενό-
πλων Δυνάμεων των δύο σωμάτων. Θετικό
είναι ότι η τροπολογία του βουλευτή Κρις
Πάππας εγκρίθηκε και θα βρίσκεται στο
τραπέζι κατά τη διαπραγμάτευση του τελι-
κού κειμένου του προϋπολογισμού. Άρα,
μέχρι να συγκροτηθούν αυτές οι επιτρο-
πές μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, οι Ελλη-
νοαμερικανοί ισχυροί παράγοντες σε συ-
νεργασία και με καθοδήγηση από την ελ-
ληνική κυβέρνηση θα πρέπει να εξηγή-
σουν και να πείσουν για ποιον λόγο είναι
απαραίτητο να περάσουν αυτές οι τροπο-
λογίες. Η Αθήνα έχει απόλυτη εμπιστοσύ-
νη στον Μπομπ Μενέντεζ, στον εκτελεστι-
κό διευθυντή του HALC  Έντι Ζεμενίδη και
σε άλλους επιφανείς ομογενείς, όπως άλ-
λωστε έγινε με τις κυρώσεις για τους S-

400 και την ακύρωση της αγοράς των F-
35. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγό-
ρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι ταυτίζεται με τις θέ-
σεις της Τουρκίας.

«Το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και το
πρακτορείο ειδήσεων Anadolu είναι οι
μόνοι που θέλησαν να παρουσιάσουν ένα
στάδιο στη διαδικασία διαβούλευσης του
νομοσχεδίου της Γερουσίας για τον αμυν-
τικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ σαν τετελε-
σμένη απόφαση», αναφέρει σε δήλωσή
του ο Γιάννης Οικονόμου για να συμπλη-
ρώσει ότι «δυστυχώς, αυτά είναι ψιλά
γράμματα για τον ΣΥΡΙΖΑ που επέλεξε να
αποτελεί την εθνική εξαίρεση στην ψήφι-
ση της εξοπλιστικής ενίσχυσης των Ενό-
πλων μας Δυνάμεων και των αμυντικών
συμφωνιών της πατρίδας μας με τη Γαλλία
και τις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα θεωρεί ότι τα
εθνικά θέματα προσφέρονται για φθηνή
και ανεύθυνη αντιπολίτευση».

Έκθεση-
κόλαφος της ΕΕ

Απειλές κατά της Ελλάδας και της
Κύπρου, καμία πρόοδος στα θέματα
δημοκρατίας και δικαιωμάτων που
έχουν επισημανθεί… Κόλαφο για την
Τουρκία αποτελεί το κείμενο της τε-
λευταίας έκθεσης που συνέταξε η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση για την πρόοδο της
χώρας στο πλαίσιο των κρίσεων για τις
ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Σύμ-
φωνα με την «Καθημερινή», το κείμε-
νο αναφέρει σαφή επιδείνωση στη
σχέση της Άγκυρας με τις Βρυξέλλες,
καθώς και απειλές κατά της Ελλάδας
και της Κύπρου, με ολοένα και αυξα-
νόμενη επιθετική ρητορική και ενέρ-
γειες που οδηγούν προς την αντίθετη
κατεύθυνση. «Έχει στρατηγικό συμ-
φέρον για την ανάπτυξη συνεργατικής
και αμοιβαίας επωφελούς σχέσης με
την Τουρκία», αναφέρει η έκθεση και
καλεί εκ νέου σε αποφυγή κάθε απει-
λής που μπορεί να βλάψει τις σχέσεις
καλής γειτονίας Μεταξύ άλλων ανα-
φέρεται: «Ύστερα από κάποιες θετι-
κές εξελίξεις το 2021, οι σχέσεις με
την ΕΕ επιδεινώθηκαν το πρώτο εξά-
μηνο του 2022, λόγω επανειλημμένων
παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου
χώρου από τουρκικά μαχητικά στο Αι-
γαίο και απειλητικών τουρκικών δη-
λώσεων σχετικά με την κυριαρχία των
ελληνικών νησιών και κατά της Κύ-
πρου. Επιπλέον, η Τουρκία συνέχισε
να πραγματοποιεί στρατιωτικές ασκή-
σεις στις θαλάσσιες ζώνες της Κύ-
πρου και τουρκικά πολεμικά πλοία
παρεμπόδισαν παράνομα τις ερευνη-
τικές δραστηριότητες στην Κυπριακή
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη
(ΑΟΖ). Παρά τη διεθνή καταδίκη, η
Τουρκία συνέχισε το σχέδιό της να
ανοίξει την περίκλειστη περιοχή των
Βαρωσίων. Οι εντάσεις στο Αιγαίο και
την Ανατολική Μεσόγειο δεν ευνοού-
σαν τις σχέσεις καλής γειτονίας και
υπονόμευσαν την περιφερειακή στα-
θερότητα και ασφάλεια».

Στην έκθεση σημειώνονται σοβα-
ρότατες ενστάσεις για την εσωτερική
κατάσταση στην Τουρκία. Σημειώνε-
ται, μεταξύ άλλων, ότι τα τελευταία
χρόνια «η τουρκική κυβέρνηση δεν
έχει αντιστρέψει την αρνητική τάση
σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις, πα-
ρά την επανειλημμένη δέσμευσή της
για ένταξη στην ΕΕ». 

Το παρασκήνιο με την πώληση 
των F-16 στην Τουρκία και ο ρόλος
του ελληνοαμερικανικού λόμπι

Το σύστημα της προπαγάνδας
του καθεστώτος Ερντογάν
έσπευσε να προεξοφλήσει 
τις αποφάσεις των ΗΠΑ

Γράφει η
Αλεξία Τασούλη
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Η
Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας
του ΝΑΤΟ ξεκινά σήμερα, ωστό-
σο, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος το
απόγευμα της Τετάρτης συναντή-

θηκε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς
Στόλτενμπεργκ, τον οποίο ενημέρωσε για την
τουρκική προκλητικότητα και του παρουσία-
σε στοιχεία με τις παραβιάσεις και υπερπτή-
σεις τουρκικών μαχητικών και UAV σε ελλη-
νικό έδαφος. 

Με φόντο και την απόσυρση από το νομο-
σχέδιο της Γερουσίας για τον αμυντικό προ-
ϋπολογισμό των τροπολογιών των γερουσια-
στών Μενέντεζ και Βαν Χόλεν, που έβαζαν ως
προϋποθέσεις να μη χρησιμοποιούνται τα
τουρκικά F-16 εναντίον της Ελλάδας, αλλά και
να ενταχθούν η Σουηδία και η Φινλανδία στο
ΝΑΤΟ, από χθες το πρωί τουρκικά δημοσιεύ-
ματα ανέφεραν πιθανή συνάντηση Νίκου Πα-
ναγιωτόπουλου και Χουλουσί Ακάρ στο περι-
θώριο της Συνόδου Υπουργών Άμυνας του
ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Κύκλοι του υπουργείου Άμυνας ανέφεραν
ότι η τουρκική πλευρά σχεδόν «παρακαλού-
σε» για μια έστω τυπική συνάντηση αμέσως
μετά την «οικογενειακή» φωτογραφία που οι
δύο υπουργοί θα βρεθούν σε κοντινή από-
σταση. Βέβαια, αυτές οι συναντήσεις μεταξύ
των δύο υπουργών σε συνόδους και διεθνή
φόρουμ έως τώρα δεν είχαν κανένα αποτέλε-
σμα, καθώς οι Τούρκοι την επόμενη μέρα συ-
νέχιζαν την επιθετική ρητορική και τις προ-
κλήσεις στο πεδίο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο
Νίκος Παναγιωτόπουλος θα μεταφέρει το

μήνυμα της ελληνικής πλευράς ότι η Αθήνα
είναι ανοιχτή σε διάλογο με την Τουρκία, στη
βάση όμως του Διεθνούς Δικαίου και των
διεθνών συμφωνιών.

Ο ρόλος του Καλίν
Στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, οι Τούρκοι

συνεχίζουν την εμπρηστική ρητορική απει-
λώντας με κάθε ευκαιρία την Ελλάδα. Τα
χείλη από όπου ακούστηκαν χθες οι απειλές
δεν ήταν καθόλου τυχαία. Πρόκειται για τον
Ιμπραήμ Καλίν, σύμβουλο της τουρκικής
προεδρίας ή αλλιώς το alter ego του Ταγίπ
Ερντογάν. Είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται
πάντα δίπλα στον Τούρκο πρόεδρο και έχει
κληθεί να διαχειριστεί κρίσεις και να εξομα-
λύνει εντάσεις με άλλες χώρες. Αυτή τη
στιγμή είναι ο άνθρωπος-κλειδί για τις αμε-

ρικανοτουρκικές σχέσεις, λειτουργώντας
ως συνδετικός κρίκος Τουρκίας - ΗΠΑ, λό-
γω της καλής σχέσης που διατηρεί με τον
Αμερικανό σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας,
Τζέικ Σάλιβαν. Ο Ιμπραήμ Καλίν σε συνέν-
τευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Τ24 μίλησε
με υποτιμητικό τρόπο για τη χώρα μας και
ανέφερε: «Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που
μπορεί να ανταγωνιστεί την Τουρκία. Με άλ-
λα λόγια, η Ελλάδα θα πρέπει να έχει σωστές
σχέσεις με την Τουρκία σε λογική και νόμι-
μη βάση, αναγνωρίζοντας ποια είναι η δύνα-
μη και τα όριά της». 

Ο Ιμπραήμ Καλίν, ωστόσο, ανέφερε στη συ-
νέντευξή του ότι ενημέρωσε τον σύμβουλο
Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζέικ Σάλιβαν,
για όλα τα θέματα με την Ελλάδα. Το ερώτημα
είναι εάν ήταν η συνάντηση Σάλιβαν - Καλίν

στην Κωνσταντινούπολη αυτή που επηρέασε
το αποτέλεσμα της απόφασης της Γερουσίας,
ώστε να μείνουν εκτός προσωρινού κειμένου
του αμερικανικού αμυντικού προϋπολογι-
σμού του 2023 οι τροπολογίες Μενέντεζ, Βαν
Χόλεν, που έθεταν προϋποθέσεις για την πώ-
ληση F-16 στην Τουρκία υπέρ της Ελλάδας.
Πηγές του υπουργείου Άμυνας τονίζουν,
πάντως, ότι πρόκειται για μια μακρά διαδικα-
σία, η οποία θα ολοκληρωθεί μετά τις ενδιά-
μεσες εκλογές και τη διαμόρφωση νέων συ-
σχετισμών στο Κογκρέσο.

Γράφει η 
Γεωργία Γαραντζιώτη

Η τουρκική πλευρά ψάχνει
εναγωνίως ένα τετ α τετ 
με την Αθήνα 

ΝΑΤΟ

Aνοιχτή η συνάντηση
Παναγιωτόπουλου - Ακάρ

Συνεχίζουν να προκαλούν… αϋπνίες οι αποκαλύψεις της «Politi-
cal» που αφορούν τον Στόλο του ΠΝ και τον ρόλο του ΑΣ αντιναυάρ-
χου Π. Λυμπέρη στη σύνθεσή του. Είκοσι ημέρες μετά το δημοσίευμα
και ακόμα κάποια πιστά φερέφωνα του στόλαρχου συνεχίζουν
τους οδυρμούς για το γεγονός πως ο κ. Λυμπέρης έμεινε
ακάλυπτος από τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη, από
την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, στην… επίθεση που δέχθηκε από
τους λιβελλογράφους, τους μαχαιροβγάλτες και
οποιονδήποτε άλλο… τιμητικό χαρακτηρισμό απο-
δόθηκε από «συναδέλφους» σε ένα ΜΜΕ που έχει
ταυτότητα, γραφεία και εργαζομένους. 

Ωστόσο, είκοσι ημέρες μετά, για την ταμπακέρα δεν
έχει γραφτεί τίποτα. Είκοσι ημέρες μετά, και στα δεκάδες δη-
μοσιεύματα που αναδύθηκαν μόνο και μόνο για να πετάξουν λάσπη
στην «Political» δεν βρέθηκε ένα που να απαντά επί της ουσίας στα
όσα υποστηρίξαμε στο ρεπορτάζ μας. Να απαντά, επί παραδείγματι,
αν ισχύει το ότι ο αρχηγός έχει πει ότι χρειάζονται μόλις έξι μεγάλες

μονάδες επιφανείας για τη φύλαξη του Αιγαίου. Να απαντά αν ισχύει
ότι οι φρεγάτες ΜΕΚΟ συντηρούνται πλημμελώς και τα ελικόπτερα S-
70B «σαπίζουν» στο Κοτρώνι. Ή να απαντά αν ισχύει το ότι στις κρί-

σεις του 2019 επτά ναύαρχοι πήγαν σπίτι τους για να αναρριχηθεί
ο κ. Λυμπέρης στην αρχηγία του Στόλου.

Και θα το επαναλάβουμε: Η «Political» είναι στη διά-
θεση του Αρχηγού Στόλου να απαντήσει σε όλα τα πα-
ραπάνω, είτε μέσω δικής του τοποθέτησης είτε μέσω
του περιβάλλοντός του. Η εφημερίδα μετά χαράς θα
φιλοξενήσει τις θέσεις του για να καταλάβει και ο τε-

λευταίος το σκεπτικό του και να βγάλει τα συμπερά-
σματά του για το πώς οραματίζεται τον Στόλο ο καθ’

ύλην αρμόδιος. Αντιλαμβανόμαστε ότι λόγω θέσης ένα
ενυπόγραφο κείμενο θα συνιστούσε παράβαση πρωτοκόλλου,

οπότε το αποδεχόμαστε προς δημοσίευση ως ανυπόγραφο κείμενο
«εκ των κύκλων» του, καθώς, αν και δεν διατηρεί καλές σχέσεις με
δημοσιογράφους όπως διαβάσαμε, διαθέτει μια ευρεία ομάδα ανι-
διοτελών υποστηρικτών στον Τύπο. 

Πολεμικό Ναυτικό:  Η σιωπή του ναυάρχου Λυμπέρη



Τι συνδέει Έλενα Ακρίτα και Παύλο Πολάκη; Εκτός από την αγάπη τους για τον
Αλέξη Τσίπρα, και οι δύο ξαφνικά έχασαν χιλιάδες followers από τους λογαρια-
σμούς τους στο facebook. Και ποιος (θεωρούν ότι) ευθύνεται για αυτό; Μα, φυσι-
κά, ο Μητσοτάκης! Και οι δύο ανάρτησαν θεωρίες συνωμοσίας ότι «το Μητσοτα-
καίικο ενοχλείται» από αυτά που γράφουν και έτσι το facebook «διέγραψε» χιλιά-
δες ακολούθους από τους λογαριασμούς τους. Τόση δύναμη και επιρροή έχει τε-
λικά ο Μητσοτάκης ακόμα και πάνω στον Ζούκερμπεργκ; Σοβαρευτείτε! Το ενδε-
χόμενο ο κόσμος να βαρέθηκε τον τοξικό λόγο αμφότερων το έχουν εξετάσει; 
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Η γενικότερη αίσθηση που αποκόμισαν βουλευτές και τοπικοί παράγοντες
στην Πέλλα από την επίσκεψη του πρωθυπουργού είναι ότι έτυχε μεγάλης
αποδοχής παρά τα ζητήματα της ενεργειακής κρίσης. Μου έλεγε βουλευτής
ότι ήταν απίστευτο που, παρόλο που το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη πήγε πί-
σω δύο ώρες, 500 άτομα παρέμειναν έξω από το τουριστικό περίπτερο στην
Έδεσσα για τον συναντήσουν. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που μου ανέφε-
ραν είναι ότι η σκληρή ρητορική του πρωθυπουργού κατά της Τουρκίας και
του Ερντογάν εξισορροπεί τα όποια παράπονα για την ενεργειακή κρίση, σε
έναν νομό με έντονο το δεξιό στοιχείο και βαθιά πατριωτικά αισθήματα. Και
αυτό έχει τη σημασία του… 

Τους φταίει το Μητσοτακαίικο και για το facebook… 

Ε
νώ μέχρι σήμερα εδώ και σα-
ράντα χρόνια στα μέλη των ΔΣ
τόσο της ΟΛΜΕ όσο και της

ΔΟΕ με υπουργικές αποφάσεις χορη-
γούταν πλήρης απαλλαγή -με αποδο-
χές- από τα διδακτικά καθήκοντα, η
Ν. Κεραμέως αποφάσισε να μην υπο-
γράψει τέτοιες αποφάσεις, εφαρμό-
ζοντας έτσι την ελάχιστη πρόβλεψη

του Νόμου 1264/82. Με άλλα λόγια, η
Κεραμέως τούς έκοψε τον βήχα, τους
βάζει ξανά μέσα στα σχολεία να διδά-
ξουν και πλέον πλήρη απαλλαγή κα-
θηκόντων θα έχουν μόνο ο πρόεδρος
και ο γενικός γραμματέας των συνδι-
καλιστικών οργανώσεων ενώ τα άλλα
μέλη θα παίρνουν λίγες άδειες ανά
μήνα. Επιτέλους… 

Τους έκοψε τον
βήχα η Κεραμέως 

Αναβλήθηκε τελικά η καθιερωμέ-
νη συνάντηση που θα είχε ο υφυ-
πουργός παρά τω πρωθυπουργώ
Γιάννης Μπρατάκος με τους βου-
λευτές της ΝΔ και θα οριστεί ξανά
το επόμενο διάστημα. Κάτι το κρί-
σιμο ΚΥΣΕΑ, κάτι η συγκέντρωση
των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ το
Σαββατοκύριακο, δημιουργούν
άλλες προτεραιότητες. 

Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπά-
ρι, αλλά νέος CEO στην ΕΠΟ -
και με τη βούλα της FIFA- έγι-
νε ο Ιάκωβος Φιλιππούσης
που είναι άνθρωπος του
πρώην υπουργού Κοντονή. Φι-
λιππούσης και Κοντονής δεν
έχουν καλές σχέσεις με τον
Αυγενάκη αλλά και με συγκε-
κριμένο ποδοσφαιρικό σωμα-
τείο… Το αναφέρω για τη ση-
μειολογία της επιλογής… 

ΑΞΙΖΕΙ… 

Οι αρχαίες
Μακεδόνισσες και 
ο μητροπολίτης Ιωήλ   

Έχω ωραίο παρασκήνιο από την
πρόσφατη περιοδεία Μητσοτάκη στην
Πέλλα. Στον νέο διαμορφωμένο αρχαι-
ολογικό χώρο του ανακτόρου της Πέλ-
λας όπου βρέθηκε για πρώτη φορά ο
πρωθυπουργός, αίσθηση μεγάλη έκα-
ναν τα αγάλματα με τις αρχαίες Μακε-
δόνισσες και ειδικά οι κομμώσεις τους
με τις μεγάλες πλεξούδες που έδεναν
γύρω από το κεφάλι τους. Μάλιστα, ο κ.
Μητσοτάκης αστειευόμενος θεώρησε
ότι οι σύγχρονοι κομμωτές θα μπορού-
σαν αυτές τις μακεδονίτικες πλεξού-
δες να τις κάνουν νέα μόδα, πρόταση
που βρήκε σύμφωνους όλους. Επίσης,
ο πρωθυπουργός στην Έδεσσα συνάν-
τησε με θέρμη τον τοπικό μητροπολίτη
Ιωήλ που τη μέρα εκείνη έκλεινε είκο-
σι έτη θητείας. Το λέω γιατί είναι ένας
σεμνός ιεράρχης που δεν δίνει δικαιώ-
ματα και ούτε «παίζει» παιχνίδια με το
ρωσικό στοιχείο…

Τα πορίσματα 
και οι αντιφάσεις 

Τα είδατε τα πορίσματα; Το ΠΑΣΟΚ
και ο Νίκος Ανδρουλάκης που έκα-
ναν σημαία τους τις υποκλοπές δεν
ζητούν Προανακριτική Επιτροπή αλ-
λά ζητούν ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Καταλαβαίνετε τη μεγάλη αντί-

φαση, έτσι; Ο ένας φο-
βάται να ζητήσει πε-

ραιτέρω διερεύνη-
ση και ο άλλος που
έχει λερωμένη τη
φωλιά του όχι.

Όταν, μάλιστα, είναι
γνωστό ότι ο πρόεδρος

του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε και ο ίδιος
μπλεγμένος καθώς ήταν σε γνώση
του η παρακολούθηση των τηλεφώ-
νων των υπουργών του Πιτσιόρλα,
Σαγιά. Καλά έλεγαν ότι ο Ανδρουλά-
κης απλώς κάνει επικοινωνιακή δια-
χείριση πάνω στις υποκλοπές και δεν
τον νοιάζει η ουσία. Άλλωστε, ποτέ
δεν πήγε να μάθει ποιος και για ποιον
λόγο τον παρακολουθούσε… 

Νέα έκπληξη
Λοβέρδου για ΣΥΡΙΖΑ

Μετά το ράπισμα που έφαγε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ που καταψήφισε τη διάταξη της
κυβέρνησης για επιβολή ισοβίων
στους βιαστές και τους παιδοβια-
στές, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Αν-

δρέας Λοβέρδος τούς
επιφύλαξε και άλλη

μία εκπληξούλα.
Αποκάλυψε πως
όταν ήταν υπουρ-

γός Παιδείας είχε
θεσπίσει νόμο να τί-

θενται εκτός σχολείων όσοι
εμπλέκονται σε υποθέσεις παιδερα-
στίας, δηλαδή δάσκαλοι, καθηγητές
αλλά και μαθητές/φοιτητές. Μαν-
τέψτε ποια κυβέρνηση τον κατήργη-
σε; Ναι, καλά καταλάβατε. Η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ… 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ… 



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαν-
τήσει την Παρασκευή, στο

πλαίσιο της ώρας του πρω-
θυπουργού, στον Αλέξη
Τσίπρα και στην επίκαιρη
ερώτηση που κατέθεσε. Ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είδε

ότι δεν πουλάει το «δράμα»
του Ανδρουλάκη και τώρα το

έριξε στην αισχροκέρδεια… 

ΑΞΙΖΕΙ...

ΤΤσαβούσογλου 
κατά Τσούνη
Οι Τούρκοι βρίσκονται σε διαρκές παραλή-
ρημα. Άλλωστε πώς να εξηγηθεί η επίθεση
κατά του ομογενή πρέσβη των ΗΠΑ στην
Αθήνα Τζορτζ Τσούνη που εξαπέλυσε μεταξύ
άλλων ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Με-
βλούτ Τσαβούσογλου. «Ο πρέσβης των ΗΠΑ
στην Αθήνα να ξέρει πως αυτά που κάνει δεν
έχουν όφελος στις ΗΠΑ ούτε στην Ελλάδα. Οι
ΗΠΑ πρέπει να επιστρέψουν στην ισορρο-
πία», είπε ο κ. Τσαβούσογλου σε συνέντευξή
του στο τηλεοπτικό δίκτυο TVNET, προσθέ-
τοντας ότι «όποιος και να απειλεί την Τουρκία
ισχύει το “μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά”».

Σ
αν να πληθαίνουν οι φωνές εντός του
ΣΥΡΙΖΑ που αντιδρούν στη συμπεριφο-
ρά κάποιων στελεχών. Πληροφορίες

αναφέρουν πως ένα κομμάτι των πολιτικών
στελεχών τα έχει δυσαρεστήσει η παρουσία
στα μέσα του πρώην γραμματέα Τζανακό-
πουλου. Στην ουσία ο Τζανακόπουλος θεω-
ρείται η σταγόνα στο ποτήρι που ξεχειλίζει ο
Πολάκης. Και οι δυο τους οξύθυμοι, δεν μπο-
ρούν να διαχειριστούν τα νεύρα και τον
εκνευρισμό τους on air. Μάλιστα κύκλοι της
Κουμουνδούρου μας λένε πως υπάρχει η
σκέψη στην επικείμενη συνεδρίαση της Κεν-
τρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ να τεθεί το θέ-
μα. Με αφορμή τον Τζανακόπουλο για να μα-
ζευτεί ο Πολάκης. Τα ακούει, δηλαδή, η «νύ-
φη» για να μην τα ακούσει η «πεθερά» που
λέει και ο λαός μας, γιατί όπως και να το κά-
νουμε, εν προκειμένω η νύφη, δηλαδή ο Πο-
λάκης είναι πιο δυναμικός από τον μικρότερό
του ηλικιακά Τζανακόπουλο.
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Γκρίνια και για
Τζανακόπουλο

Ο γνωστός φιλέλληνας και ομογενής
επιχειρηματίας Έντι Ζεμενίδης επέλεξε
να σχολιάσει αρνητικά τη στάση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ στο δημοσίευμα του Anadolu, το οποίο
έσπευσε να προεξοφλήσει την πώληση
των F-16 στους Τούρκους. «“Η πολιτική
σταματά στην άκρη του νερού”, είναι ένα
διάσημο ρητό στην εξωτερική πολιτική
των ΗΠΑ. Σαφώς αυτό ΔΕΝ είναι αρχή για
τον ΣΥΡΙΖΑ. Εσκεμμένα παραποιούν το N-
DAA και ελπίζουν να παραπλανήσουν ένα
ελληνικό κοινό που δεν είναι εξοικειωμέ-
νο με τις αποχρώσεις της αμερικανικής
νομοθετικής διαδικασίας», έγραψε ο Έντι
Ζεμενίδης, εννοώντας σαφώς ότι ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ βάζει πάνω από όλα το κομματικό συμ-
φέρον. Πάντως μετά την απόφαση της Γε-
ρουσίας οι μόνοι που πανηγυρίζουν είναι
οι Τούρκοι και οι Συριζαίοι.

Άκοπα, αμοντάριστα…

Εξοργισμένος εμφανίστηκε σε δημο-
σιογραφικό πηγαδάκι κορυφαίο κυβερ-
νητικό στέλεχος αναφορικά με την υιο-
θέτηση πληροφοριών γύρω από τα Ελλη-
νοτουρκικά. Και ειδικά για εκείνες τις
πληροφορίες που η πηγή προέλευσης
είναι από τη γειτονική χώρα και οι οποί-
ες πολλές φορές μεταδίδονται αφιλτρά-
ριστες, εξυπηρετώντας έτσι την τουρκι-
κή προπαγάνδα. Άκοπα, αμοντάριστα
που έλεγε και ο Τέρενς…

Επίθεση Ζεμενίδη 
στον ΣΥΡΙΖΑ

Στην Α’ Αθήνας, όπου θα γίνει η μεγάλη
σφαγή των «γαλάζιων», καθώς συγκεν-
τρώνονται αρκετά πρωτοκλασάτα ονό-
ματα, μαθαίνω ότι θα παίξει στα ίσια και
η κυρία Άννα Ροκοφύλλου, η οποία έχει
ήδη πάρει την έγκριση του Κυριάκου
Μητσοτάκη, πριν από μερικούς μήνες. Η
κ. Ροκοφύλλου δεν είναι μόνον ότι προ-
έρχεται από το ΠΑΣΟΚ, έχει και αυτοδι-
οικητική εμπειρία ως αντιδήμαρχος
Αθηναίων και ξέρει καλά τις γειτονιές
της εκλογικής της περιφέρειας. 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Χ
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Ξ
ύπνησαν και πάλι οι γκρίνιες
μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, ενόψει μά-
λιστα της Κεντρικής Επιτρο-
πής που συνεδριάζει το Σαβ-

βατοκύριακο. Τα στρατόπεδα γνωστά.
Από τη μία η τάση της Ομπρέλας που
λειτουργεί ως θεματοφύλακας του αρι-
στερού πρόσημου του κόμματος αλλά
και της ιδεολογικής καθαρότητας,
όπως χαρακτηριστικά θέλουν να πι-
στεύουν, και από την άλλη οι υπόλοιποι. 

Ποιοι είναι οι υπόλοιποι; Μα αυτοί
που κατάλαβαν πως εξουσία χωρίς
Κέντρο δεν υπάρχει και τρέχουν να
«ανοίξουν» το κόμμα, να ρίξουν γέφυ-
ρες και να προλάβουν συμπεριφορές
και παρεξηγήσεις. Έτσι, λοιπόν, μια τέ-
τοια κόντρα σημειώθηκε κατά τη συνε-
δρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του
ΣΥΡΙΖΑ την Τρίτη το μεσημέρι. Ο πρώην

υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης ανέ-
φερε πως η πορεία προς τις κάλπες εί-
ναι χαλαρή, δεν υπάρχει μεγάλη δυνα-
μική, «γιατί ασχολούμαστε πολύ με τον
μεσαίο χώρο και όχι με τους νέους και
τις κοινωνικές ομάδες που δοκιμάζον-
ται περισσότερο». Αμέσως έσπευσε να
απαντήσει από την πλευρά της πλει-
οψηφίας ο Νίκος Παππάς, που υπερα-
σπίζεται τη διεύρυνση από την αρχή
της. «Μιλάς απαξιωτικά για την πολιτι-
κή του κόμματος. Δεν είναι έτσι τα
πράγματα όπως τα περιγράφεις», είπε
στον Νίκο Φίλη. 

Ο Αλέξης Τσίπρας, από την πλευρά
του, κλείνοντας τη συνεδρίαση, έστειλε
σαφές μήνυμα συναίνεσης και ενότη-
τας του κόμματος, λέγοντας πως «πρέ-
πει να προσέξουμε τον κακό μας εαυτό.
Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί». 

Ο Λοβέρδος το έριξε
στη μουσική…

Εκτός από τη μεγάλη του αγάπη, το
μπάσκετ, ο Ανδρέας Λοβέρδος άρχι-
σε πριν από τρεις μήνες να κάνει και
μαθήματα ντραμς! Βεβαίως δεν πρό-
κειται να του χρειαστούν κάπου, εκτός
και αν υποθέσουμε ότι θα φτιάξει δικό
του συγκρότημα… Πάντως ο ίδιος λέ-
ει ότι το κάνει διότι του προσφέρει
εκτόνωση να παίζει κρουστά…

«Ελεύθερος» 
ο Σέρμπος  

Τώρα που ο καθηγητής Σωτήρης
Σέρμπος (πρώην σύμβουλος του Νί-
κου Ανδρουλάκη) έφυγε από το ΠΑ-
ΣΟΚ, μπορεί ο άνθρωπος να εκφρά-

ζεται ελεύθερα. Σε πρόσφατο
σχόλιό του κατά της

Κουμουνδούρου για
τα εθνικά θέματα,
αναφέρει: «α)
Έχετε μπερδέψει
τις επιτροπές του

αμερικανικού Κογ-
κρέσου με αυτές της

Βουλής των Ελλήνων. Να το
κοιτάξετε. β) Ως προς τις σχέσεις Ρω-
σίας-Κατεχομένων, περάσατε και δεν
ακουμπήσατε. γ) Κάντε έναν κόπο να
εκτυπώσετε την ανακοίνωση και να
ταξιδέψτε μέχρι το Καπιτώλιο». Σκλη-
ρός ο Σέρμπος… 

«Άναψε τα αίματα» η επίσκεψη του Τ. Τσούνη στην τουρκική πρεσβεία
Συναγερμός σήμανε χθες το μεσημέρι πέριξ της Ηρώδου
Αττικού. Την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η συνεδρίαση του
ΚΥΣΕΑ, πέρασαν μπροστά από το Μέγαρο Μαξίμου το αυ-
τοκίνητο και η συνοδευτική πομπή του Αμερικανού πρέ-
σβη, η οποία σταμάτησε μπροστά στην τουρκική πρε-
σβεία. Τα τηλέφωνα πήραν φωτιά και έτσι επιβεβαιώθηκε
ότι ο Αμερικανός πρέσβης Τ. Τσούνης αποδέχτηκε ανεπί-
σημη πρόσκληση για γεύμα από τον απερχόμενο Τούρκο
ομόλογό του. Μαζί με τον κ. Τσούνη ήταν και το Νο2 της
πρεσβείας, κ. Μαρία Ουίλσον. Τώρα, όσον αφορά το με-
νού, βάζω στοίχημα ότι θα είχε και ολίγη από… F16! 

Καβγάς Φίλη - Παππά

Στα βραβεία
«Αυτοκράτειρα
Θεοφανώ» ο Κυριάκος 
Στην τελετή απονομής του βραβείου
«Αυτοκράτειρα Θεοφανώ», που
πραγματοποιήθηκε στο μνημείο της
Ροτόντας στη Θεσσαλονίκη, παρευ-
ρέθηκε χθες ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης. Παρουσία της
Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερί-
νας Σακελλαροπούλου και του πρω-
θυπουργού, το βραβείο απονεμήθηκε
στον παγκοσμίου φήμης πιανίστα και
μαέστρο Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ. Το
παρέλαβε εκ μέρους του ο γιος του
Μάικλ Μπάρενμποϊμ, καθώς ο βρα-
βευθείς δεν μπορούσε να παραστεί
για λόγους υγείας.
Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε και
την έκθεση φωτογραφίας που φιλο-
ξενείται στην έδρα της Διοικούσας
Επιτροπής Θεσσαλονίκης της Νέας
Δημοκρατίας με αφορμή τα 48 χρόνια
από την ίδρυση της ΝΔ, όπου ξεναγή-
θηκε από τον πρόεδρο της Διοικού-
σας Ζήση Ιωακείμοβιτς.

Ο συμμαθητής
του Τσίπρα 

Βουνό με βουνό δεν σμίγει τελικά. Ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε μια απρό-
σμενη συνάντηση με έναν αστυνομι-
κό στο πεζοδρόμιο της Αγίου Κων-
σταντίνου την ώρα που πήγαινε στη
συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμμα-
τείας. Όπως αποδείχθηκε στη συνέ-
χεια, ο αστυνομικός ήταν συμμαθη-
τής του Αλέξη Τσίπρα στο σχολείο,
όταν και οι δύο ήταν στο Πολυκλαδι-
κό Αμπελοκήπων. Στην αρχή ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν τον γνώρισε,
όμως ο αστυνομικός του συστήθηκε
και οι δυο άνδρες άρχισαν να θυ-
μούνται τα παλιά… 



Α
κολουθώντας την ίδια στρα-
τηγική με το σκάνδαλο Λι-
γνάδη, στην Κουμουνδού-
ρου επιχειρούν να δώσουν

πολιτικές διαστάσεις στην κακοποίηση
της 12χρονης, «φωτογραφίζοντας» με
ανακοινώσεις τη ΝΔ για -τουλάχιστον-
ολιγωρία στις αποκαλύψεις και την
έρευνα. Η εμπλοκή του κυβερνώντος
κόμματος απορρέει από το γεγονός ότι
και ο βιαστής Ηλίας Μίχος και η σύζυ-
γός του είναι μέλη της Νέας Δημοκρα-
τίας, σε αναστολή.

Κάποιοι κύκλοι εκ των αριστερών, μάλι-
στα, αφήνουν να εννοείται πως το μέλλον
θα επιφέρει σοβαρές αποκαλύψεις και να
είμαστε προετοιμασμένοι να ακούσουμε
για εμπλοκή πολύ γνωστών ονομάτων που
σχετίζονται με την πολιτική αλλά και με
τον κλήρο.

Ηλιόπουλος: «Δεν παρακολουθείται
το παιδί από ψυχολόγο»

«Το κρίσιμο και το άμεσο είναι να υπάρ-
ξει στήριξη σε αυτήν την οικογένεια, σε
αυτό το κορίτσι. Υπάρχει η καταγγελία ότι,
ενώ η υπόθεση είναι γνωστή στις Αρχές
εδώ και έναν μήνα, το παιδί δεν παρακο-
λουθείται από ψυχολόγο. Πρέπει, επομέ-
νως, να γίνουν όλα αυτά που χρειάζονται
από τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου
και του κράτους για την υλική και ψυχολο-
γική στήριξη της οικογένειας», τόνισε σε
συνέντευξή του ο Νάσος Ηλιόπουλος, εκ-
πρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. 

Σπίρτζης για πρόσωπα 
υψηλής κοινωνίας 

Παράλληλα, ο τομεάρχης Προστασίας
του Πολίτη και πρώην υπουργός Χρήστος
Σπίρτζης τόνισε πως κάθε καθυστέρηση
στην υπόθεση του Κολωνού ισοδυναμεί
με συγκάλυψη. 

«Εν μέσω καταγγελιών για εμπλοκή
πολλών προσώπων της υψηλής κοινω-
νίας, του καλλιτεχνικού κόσμου και πολι-
τικών προσώπων, οι Αρχές ακόμα αρ-
νούνται να δώσουν τα στοιχεία. Τα στοι-
χεία των 213 υποψήφιων βιαστών και δη
όσων έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, άρα είναι
σίγουρα βιαστές.

Την ίδια ώρα, πληθαίνουν οι αποκα-
λύψεις για τον 53χρονο, ο οποίος,
εκτός από διασυνδέσεις με τη ΝΔ και
το τοπικό αστυνομικό τμήμα, αποτε-
λούσε προνομιακό προμηθευτή του
Δημοσίου με απευθείας αναθέσεις,
ειδικά από το υπουργείο Υγείας το
διάστημα 2011 ως 2014. 

Επιβεβαιώνοντας έτσι τις πολιτι-
κές διασυνδέσεις που είχε ο βιαστής
με τη ΝΔ.

Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα:
• Ποιους καλύπτουν και δεν δίνουν τα

στοιχεία στη δημοσιότητα, ώστε να δώ-
σουν τη δυνατότητα της αναγνώρισης στο
θύμα και σε άλλα ενδεχόμενα θύματα του
κυκλώματος;

• Ποιες οι σχέσεις του 53χρονου παιδο-
βιαστή με τον διοικητή του ΑΤ Κολωνού;

• Ποιες οι σχέσεις του με αυτοδιοικητι-
κούς φορείς και στελέχη της ΝΔ και ποιες
ακριβώς με το κόμμα της ΝΔ;

• Με ποια κριτήρια δόθηκαν οι απευθεί-

ας αναθέσεις στην επιχείρηση του 53χρο-
νου;

Τόσο οι Αρχές όσο και η κυβέρνηση
οφείλουν να γνωρίζουν πως κάθε καθυ-
στέρηση ισοδυναμεί με συγκάλυψη.
Δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση
Μητσοτάκη μία ακόμα επανάληψη της
υπόθεσης Λιγνάδη», υπογραμμίζει ο
πρώην υπουργός.
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Δημιουργία εντυπώσεων 
για την εύρεση
αντιπολιτευτικού αφηγήματος 

Το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει στην… καθημερινότητα 
Στροφή στην καθημερινότητα και στις ανάγκες των πολι-

τών, που θα γίνονται όλο και μεγαλύτερες όσο πλησιάζει ο
χειμώνας, πραγματοποιεί το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρου-
λάκη να βγαίνει μπροστά παρά τις δυσκολίες που αντιμετω-

πίζει λόγω του τραυ-
ματισμού του στο γό-
νατο. Την ώρα που η
ακρίβεια δείχνει για τα
καλά τα δόντια της
στους πολίτες, ο πρό-

εδρος του ΠΑΣΟΚ σε μια συμβολική κίνηση επισκέφτηκε
χθες την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ανακοινώνοντας την ανά-
ληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ -
Κινήματος Αλλαγής, προκειμένου να υπάρξει ένα νέο, σύγ-
χρονο θεσμικό πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, συνο-

δευόμενος από τον επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας Μιχάλη Κατρίνη, τον υπεύθυνο του Κοινοβουλευ-
τικού Τομέα Ανάπτυξης Απόστολο Πάνα και τον εκ-
πρόσωπο Τύπου Δημήτρη Μάντζο, ενημερώθη-
καν για τους ελέγχους που διεξάγει η Επιτρο-
πή Ανταγωνισμού αλλά και για τα προβλή-
ματα που κατά καιρούς αντιμετωπίζει.

Μείωση του ΦΠΑ 
Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε την

πρόταση του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής για
μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά από το 13%
στο 6% δεδομένων των ανατιμήσεων που καταγρά-
φονται και επιβαρύνουν τα ελληνικά νοικοκυριά και επιτέ-
θηκε στην κυβέρνηση. «Θεωρούμε αδιανόητο η κυβέρνη-
ση να μην υιοθετεί την πρότασή μας για μείωση του ΦΠΑ

στα βασικά αγαθά από το 13% στο 6%, ώστε να στηριχθούν η
μεσαία τάξη και τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Ο κ. Μητσοτά-

κης και οι αρμόδιοι υπουργοί δεν υιοθετούν αυτήν
την πολιτική μιλώντας για “λεφτόδεντρο”. Συγ-

χρόνως, όμως, αποδεικνύουν ότι προτεραι-
ότητά τους είναι να δίνουν λίγα στους πολ-
λούς και πολλά στους λίγους. Έχουν δώ-
σει πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ
τον προηγούμενο μήνα στους παραγω-

γούς ενέργειας και στους προμηθευτές
από τον κρατικό προϋπολογισμό», επισήμα-

νε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -
Κινήματος Αλλαγής, προσθέτοντας ότι «ήδη γίνεται

μεγάλη δημοσιονομική επέκταση. Ας γίνει σωστά για να
στηρίξουμε εκείνους που περνούν πάρα πολύ δύσκολα
αυτή την περιπέτεια».

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Επίθεση Koυμουνδούρου
για τον βιασμό της 12χρονης 
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«Οι μετανάστες όταν ξεκι-
νούν από τα τουρκικά πα-
ράλια επικοινωνούν με

ακτιβιστές και μέλη ΜΚΟ στην Ελλάδα
και τους ενημερώνουν για την πορεία
τους. Αρκετοί εδώ και πολλά χρόνια
τους περίμεναν στις ακτές. Ήξεραν
πού θα φτάσουν και πότε». Η συγκε-
κριμένη φράση ανήκει σε πολλούς κα-
τοίκους της Λέσβου, ειδικά από περιο-
χές όπως είναι η Σκάλα Μιστεγνών, ο
Άγιος Γεώργιος και η Θέρμη, κοντά στη
Μυτιλήνη.

Η δράση των ΜΚΟ τα δύσκολα χρόνια
της μεταναστευτικής κρίσης είναι
γνωστή. Μία από αυτές, η Aegean Boat
Report, έχει αρχίσει το τελευταίο διά-
στημα να υιοθετεί τη σκληρή τουρκική
προπαγάνδα και φαίνεται πως είναι -
αυστηρά- στη γραμμή του Τούρκου
προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Η «Political» συγκέντρωσε όλα τα
στοιχεία για τη συγκεκριμένη οργάνω-
ση που φαίνεται πως συμπαθεί σε με-
γάλο βαθμό τις απόψεις της Τουρκίας.

Το tweet των αντιδράσεων
Πριν από λίγες ημέρες, στο πλαίσιο

της συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Πο-
λιτικής Κοινότητας στην Πράγα, ο
πρωθυπουργός έκανε την εξής ανάρ-
τηση στο Twitter: «Η Ελλάδα ουδέποτε
προκαλεί, απαντά όμως πάντα με αυτο-
πεποίθηση, όταν προκαλείται. Αισθα-
νόμαστε απόλυτη αυτοπεποίθηση και
τη βεβαιότητα ότι έχουμε το δίκιο και
το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας.
Κλείνουμε όλα τα παράθυρα σε κάθε
πρόκληση, αφήνουμε ανοιχτή την πόρ-
τα του διαλόγου».

Η ΜΚΟ Aegean Boat Report απάντη-
σε με συγκεκριμένο ύφος που θυμίζει
Τούρκο δημοσιογράφο: «Η αποστολή
στα νησιά αμερικανικού στρατιωτικού
εξοπλισμού μπορεί να θεωρηθεί από
ορισμένους ως πρόκληση, ειδικά
επειδή πρόκειται για παραβίαση της
Συνθήκης της Λωζάννης του 1923 και
της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων
του 1947». Μάλιστα, η οργάνωση έφτα-
σε στο σημείο να ποστάρει τις φωτο-
γραφίες που είχε δημοσιεύσει η εφη-
μερίδα «Hurriyet» και στις οποίες εμ-
φανίζονται ελληνικά αρματαγωγά.

Η Aegean Boat Report ιδρύθηκε από
τον Νορβηγό Τόμι Όλσεν, που τη διετία
2015-2016 εργάστηκε ως εθελοντής σε
άλλες ΜΚΟ που δραστηριοποιήθηκαν
με την έξαρση του Μεταναστευτικού
στα νησιά του Αιγαίου, πήρε επί της ου-
σίας θέση και υποστήριξε ευθέως όλα
όσα αναφέρει καθημερινά η πλευρά
της Τουρκίας για τα ελληνικά νησιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκε-
κριμένος άνδρας σήμερα ζει πλέον
στη… Νορβηγία. Η δράση της είναι ευ-
ρέως γνωστή στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης και κυρίως στο Facebook.
Πολλοί μετανάστες στέλνουν φωτο-
γραφίες στην οργάνωση ενημερώνον-
τας για το πού βρίσκονται. Οι διαχειρι-
στές της σελίδας προχωρούν σε αναρ-
τήσεις ενώ αρκετές φορές φτάνουν
στο σημείο να κατηγορούν τις ελληνι-
κές λιμενικές Αρχές για «επαναπρο-
ωθήσεις μεταναστών» στην Τουρκία.

Μηταράκης: «Χρηματοδοτούνται
από την Ανατολή»

Ο υπουργός Μετανάστευσης και
Ασύλου, Νότης Μηταράκης, πριν από
λίγες ημέρες επιτέθηκε στη συγκεκρι-
μένη οργάνωση λέγοντας πως χρημα-
τοδοτείται από την Ανατολή, γεγονός το
οποίο προκάλεσε την απάντηση της
ΜΚΟ στο Facebook: «Υποχρεωθήκαμε
να ενεργήσουμε για άλλη μία φορά για
να διορθώσουμε ψευδείς ισχυρισμούς
που εξέφρασε εναντίον μας δημόσια ο
υπουργός Μετανάστευσης της Ελλά-
δας Νότης Μηταράκης. Ισχυρίζεται ότι
βοηθάμε τους Τούρκους διακινητές
λαών και χρηματοδοτούμαστε από την
Ανατολή. Δεν έχουμε χρηματοδοτηθεί,
δεν έχουμε συνεργαστεί και δεν θα
συνεργαστούμε με διακινητές ανθρώ-
πων από κανένα μέρος του κόσμου.
Δεν μας χρηματοδοτεί η “Ανατολή”.
Ανησυχούμε ότι ο υπουργός επέλεξε
να μας επιτεθεί ξανά με αυτόν τον τρό-
πο και τον συμβουλεύουμε να σταμα-
τήσει να λέει στον κόσμο πράγματα

που είναι αναληθή».
Πριν από επτά ημέρες η οργάνωση εί-

χε επιτεθεί και πάλι στον αρμόδιο
υπουργό γράφοντας τα εξής: «Σήμερα
ο Έλληνας υπουργός Μετανάστευσης
και Ασύλου Νότης Μηταράκης προ-
σπάθησε για άλλη μία φορά να χειρα-
γωγήσει την αλήθεια στο Twitter, όχι
με μεγάλη επιτυχία αλλά παρ’ όλα αυτά
προσπάθησε».

Έρευνες του Λιμενικού
με συνδρομή της ΕΥΠ

Πριν από τρεις μήνες το Λιμενικό με
τη συνδρομή της ΕΥΠ σχημάτισε δύο

δικογραφίες εις βάρος Τούρκων
δουλεμπόρων καθώς και των επικε-
φαλής δύο γνωστών Μη Κυβερνητι-
κών Οργανώσεων από την Ελλάδα και
το εξωτερικό. Από τις έρευνες προ-
έκυψαν απευθείας επικοινωνίες
διακινητών από τα τουρκικά παράλια
με τους εμπλεκόμενους εθελοντές
στην Ελλάδα, προτού οι βάρκες με
τους πρόσφυγες και μετανάστες ξε-
κινήσουν το ταξίδι τους με προορι-
σμό τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
και συγκεκριμένα την Κω και το Φαρ-
μακονήσι. Οι συγκεκριμένες έρευ-
νες θα συνεχιστούν. 

Νορβηγική ΜΚΟ
το… μακρύ χέρι
του Ερντογάν;

Ο θολός ρόλος της Aegean Boat Report που υιοθετεί 
τη σκληρή τουρκική προπαγάνδα στη γραμμή 

του Τούρκου προέδρου

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Η Κομισιόν υιοθετεί την ελληνική πρόταση και 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την πρόταση «REPowerEU»
Η

πρόεδρος της Κομισιόν απέστειλε επιστολή προς τα

μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με την οποία

υιοθετεί τις προτάσεις του Έλληνα πρωθυπουργού

για την εξέταση πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου στον

κόμβο TTF, ως μέτρο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση

της ενεργειακής κρίσης. Πρόκειται για θέση που συνιστά ένα

πολύ σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και θα συμ-

βάλει, ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση των καταναλωτών. Η

Ευρώπη δεν πρέπει να επιτρέψει στη Ρωσία να χρησιμοποι-

ήσει την ενέργεια ως όπλο για να επιφέρει πόνο και να απο-

σταθεροποιήσει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. 

Η πρόταση της προέδρου της ΕΕ για την εξέταση πλα-

φόν στην τιμή του φυσικού αερίου, σύμφωνα με την ελλη-

νική πρόταση, αποδεικνύει ότι, όπως και στην περίοδο της

πανδημίας, η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος στην ανάπτυξη

θέσεων, προτάσεων και ιδεών για την υπέρβαση κοινών

ευρωπαϊκών προβλημάτων. Η Ελλάδα δίνει λύσεις σε κρί-

σιμα αδιέξοδα, είναι με το μέρος των λύσεων και όχι των

προβλημάτων. Συγκεκριμένα, εισηγήθηκε τις εξαιρέσεις

από τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, με σκοπό την

άμεση στήριξη των επιχειρήσεων και αυτό έγινε πράξη.

Εισηγήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 την επιβολή πλα-

φόν στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου και σήμερα η

πρόταση αυτή υιοθετείται από την πρόεδρο της Κομισιόν,

ελπίζουμε να γίνει και πράξη. Εισηγήθηκε τον Μάιο του

2022 τη λειτουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού ανά-

κτησης των υπερεσόδων των εταιρειών ενέργειας και έγι-

νε ήδη ευρωπαϊκός κανονισμός, όπως και η επιβολή

έκτακτης φορολογίας στις εταιρείες ενέργειας για τους

πρώτους μήνες της ενεργειακής κρίσης. Με τις κινήσεις

αυτές η κυβέρνηση αναβαθμίζει την εικόνα της Ελλάδας

στην ΕΕ και την παγκόσμια σκηνή και αυτό έχει πολλαπλή

σημασία για το διεθνές κύρος της χώρας μας, που ει-

σπράττει στην εξωτερική πολιτική, στην εθνική άμυνα,

στις επενδύσεις και τον τουρισμό.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επίσης συμφώνησε σε μια γενι-

κή προσέγγιση με την πρόταση «REPowerEU», σχετικά με το

σχέδιο για τη σταδιακή κατάργηση της εξάρτησης της Ένω-

σης από τις ρωσικές εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Έτσι,

πλέον στοχεύει στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας

της ΕΕ, διαφοροποιώντας τον εφοδιασμό και ενισχύοντας την

ανεξαρτησία, αλλά και την ασφάλεια του ενεργειακού εφο-

διασμού της. Η πρόταση επιδιώκει να προσθέσει ένα νέο κε-

φάλαιο REPowerEU στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθε-

κτικότητας (RRP) των κρατών-μελών της ΕΕ στο πλαίσιο του

NextGenerationEU (NGEU), για τη χρηματοδότηση επενδύ-

σεων και μεταρρυθμίσεων που θα βοηθήσουν στην επίτευξη

των στόχων REPowerEU. Στη χρηματοδότηση και την υπο-

χρέωση των κρατών-μελών να υποβάλουν αίτημα για το RE-

PowerEU, επέρχονται αλλαγές και αντί της δημοπράτησης

από το αποθεματικό σταθερότητας της αγοράς του Συστήμα-

τος Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ (ETS), το Ευρωπαϊκό Συμ-

βούλιο επιλέγει έναν συνδυασμό δύο πηγών: το Ταμείο Και-

νοτομίας κατά 75% και τα δικαιώματα προεφοδιασμού του

ETS κατά 25%, τροποποιώντας την κατανομή και εισάγοντας

έναν τύπο που λαμβάνει υπόψη την πολιτική συνοχή, την

εξάρτηση των κρατών-μελών από τα ορυκτά καύσιμα και την

αύξηση των τιμών των επενδύσεων. 

Περιορίζεται επίσης η υποχρέωση των κρατών-μελών για

το REPowerEU, μόνο σε περιπτώσεις όπου επιθυμούν να ζη-

τήσουν πρόσθετη χρηματοδότηση RRP με τη μορφή δανείων

RRF από την NGEU, μη επιστρεπτέα υποστήριξη από νέα έσο-

δα ή πρόσφατα μεταφερθέντες πόρους από προγράμματα

κοινής διαχείρισης και επομένως όχι προς τα πάνω ενημερώ-

σεις για τη μέγιστη οικονομική συνεισφορά.

Το Συμβούλιο διευκρινίζει ότι τα κράτη-μέλη θα μπο-

ρούν να ζητούν στήριξη δανείου έως τις 31 Αυγούστου

2023. Το επόμενο βήμα, τώρα που το Ευρωπαϊκό Συμβού-

λιο καθόρισε τη θέση του για την πρόταση REPowerEU, εί-

ναι να ξεκινήσει ο διάλογος για μια επιτέλους κεντρική ευ-

ρωπαϊκή ενεργειακή οικονομική στήριξη των χωρών-με-

λών της ΕΕ-27.

του
Βασίλη 
Κορκίδη

Πρόεδρος
ΕΒΕΠ

του
Παναγιώτη

Παντελή

Οικονομολόγος-
Φοροτεχνικόις

Ο
λοι γνωρίζουμε τα προβλήματα που δημιούργησε η

πανδημία στη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχει-

ρήσεων. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που για τη διε-

τία 2020-2021 παρουσίασαν μηδενικό ή σχεδόν μηδενικό

κύκλο εργασιών και που περίμεναν τη βοήθεια της Πολιτείας

για να διατηρηθούν ζωντανές και να μη βάλουν λουκέτο και η

Πολιτεία που βοήθησε είτε με τις επιστρεπτέες προκαταβο-

λές είτε με τις διάφορες επιδοτήσεις. 

Οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες τις καλοδέχτηκαν, μιας και

είδαν το στήριγμα που η Πολιτεία τους έδινε. Μια από τις

βοήθειες που δόθηκε ήταν «η Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνη-

σης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρή-

σεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΝΕΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ». Η συγ-

κεκριμένη δράση στόχευε στη στήριξη της λειτουργίας των

επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου μετά την επανεκκίνη-

ση της λειτουργίας τους και ενόψει της επίσημης έναρξης

της τουριστικής δραστηριότητας για το 2021 υπό το καθεστώς

της πανδημίας. 

Τι σκοπό είχε η συγκεκριμένη δράση; Όπως ανέφερε

χαρακτηριστικά, το πρόγραμμα είχε στόχο να παράσχει

επαρκή ρευστότητα για την επανεκκίνηση της οικονομικής

δραστηριότητάς τους, με μια ενίσχυση μη επιστρεπτέα ως

κεφάλαιο κίνησης. Άλλωστε είναι γνωστή η έλλειψη ρευ-

στότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέτρο θετικό,

θετικότατο. Αξίζει να θυμίσω ότι ο προϋπολογισμός ήταν

350 εκατ. για όλη τη χώρα, από τα οποία τα 300 εκατ. προ-

ορίζονταν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δικαιούχοι

του προγράμματος ήταν τουριστικές επιχειρήσεις ανεξάρ-

τητα από τη νομική τους μορφή και ειδικά τουριστικά πρα-

κτορεία, τουριστικά λεωφορεία και ειδικότερα επιχει-

ρήσεις φιλοξενίας κάθε μορφής (ξενοδοχεία κλπ).

Ήταν μια βοήθεια και μια ένεση ρευστότητας στη βαριά

βιομηχανία της χώρας και όπως όλοι παραδέχονται, η βαριά

βιομηχανία λειτούργησε και έφερε καλύτερα αποτελέσματα

το 2022 από αυτά του 2019. Ποιες ήταν οι επιλέξιμες δαπά-

νες; Αυτές που αναφέρονται στους κωδικούς της περιοδικής

δήλωσης ΦΠΑ, ήτοι:

361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας 

363 Λοιπές εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών 

364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών 

365 Ενδοκοινοτικές λοιπών υπηρεσιών.

Η χρηματοδότηση θα κάλυπτε μέχρι το 70% της αξίας των

αγορασθέντων αγαθών. Δηλαδή, το ποσό του κεφαλαίου κί-

νησης που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη δράση δεν πρέπει

να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ως άνω κωδικών.

Για ποια περίοδο μιλάμε; Αυτή που ξεκινά 1/4/2021 ως και

31/12/2021. Και μέχρι εδώ, όλα καλά και καλοδεχούμενα…

Τι λέει «η δράση» ουσιαστικά; Θα σας δώσουμε χρήματα

για να έχετε την απαιτούμενη ρευστότητα ώστε να επανεκκι-

νηθεί ο τουριστικός κλάδος… και τα χρήματα αυτά πρέπει να

τα ξοδέψετε ως και 31/12/2021. Δυστυχώς για τις επιχειρή-

σεις δεν έγινε ακριβώς έτσι. Ένας μεγάλος αριθμός τουριστι-

κών επιχειρήσεων έλαβε την ενίσχυση το 2022! Δηλαδή, ερ-

χόμαστε σχεδόν έναν χρόνο μετά και λέμε στις επιχειρήσεις:

«Σας δώσαμε τα χρήματα για την αναγκαία ρευστότητα το

2022 αλλά αυτά που δεν είχατε, θα έπρεπε να τα ξοδέψετε το

2021 και μάλιστα με κατ’ ελάχιστο ποσό εξόδων». 

Ήταν λογικό, λοιπόν, σειρά επιχειρήσεων να προβεί σε

υποβολή αντιρρήσεων, παρουσιάζοντας το αυτονόητο: Πώς

να ξοδέψω το 2021 τα χρήματα που μου εκταμιεύσατε το

2022; Η απάντηση που έλαβαν στη συγκεκριμένη αντίρρηση;

Η αναμενόμενη, αφού στα αιτήματα των αντιρρήσεων ανα-

φέρεται απαντητικό κείμενο που αναφέρει ότι οι αντιρρήσεις

δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνεται μάλιστα ότι σύμφωνα

με το κεφάλαιο 13.2 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΠΡΑΞΕΩΝ» της πρόσκλησης της δράσης αναφέρεται μεταξύ

άλλων ότι: η δημόσια χρηματοδότηση χρησιμοποιήθηκε εξ

ολοκλήρου για την κάλυψη του κεφαλαίου κίνησης, απαραί-

τητου για τη λειτουργία της επιχείρησης. Ειδικότερα, επιβε-

βαιώνεται ότι η καταβληθείσα επιχορήγηση είναι μικρότερη

ή ίση του 70% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται

στους κωδικούς 361, 363, 364 και 365 των υποβαλλόμενων

Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021-

31/12/2021. Το αίτημα συνοδεύεται από τα φορολογικά έντυ-

πα υποβολής ΦΠΑ της περιόδου λειτουργίας μέχρι

31/12/2021 που επιβεβαιώνουν την ανάλωση της χορηγηθεί-

σας επιχορήγησης. 

Το αποτέλεσμα των συγκεκριμένων ελέγχων οδηγεί την

επιχείρηση στην υποχρέωση/αναγκαιότητα επιστροφής της

ενίσχυσης ως αχρεωστικής καταβληθείσας και μάλιστα όχι

μόνο του ποσού που έλαβε αλλά και με την προσαύξηση των

τόκων. Το ως άνω συνολικό ποσό επιστρέφεται σε οποιαδή-

ποτε ΔΟΥ στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού εντός

της αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε ημερολογιακών

ημερών. Το αποδεικτικό είσπραξης θα πρέπει να σκαναρι-

στεί και να σταλθεί στον αρμόδιο φορέα. Ακόμη αναφέρεται

ότι σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του ανωτέ-

ρου συνολικού ποσού, το ποσό παραγόμενου τόκου θα υπο-

λογίζεται μέχρι πλήρους εξοφλήσεως του οφειλόμενου κε-

φαλαίου…

Παραλογισμοί σε άλλο επίπεδο 



«Πιστεύω ότι θα μπορέσω να αναμετρηθώ ξανά με
τον Ντόναλντ Τραμπ», είπε ο Δημοκρατικός πρόεδρος
των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, τονίζοντας πάντως πως δεν
έχει λάβει ακόμα την οριστική απόφαση για το εάν θα
θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του
2024. Αφού ολοκληρωθούν οι ενδιάμεσες εκλογές για
το Κογκρέσο, στις 8 Νοεμβρίου, «θα μπω στη διαδικα-
σία λήψης αυτής της απόφασης», εξήγησε ο 79χρονος
πρόεδρος σε συνέντευξη στο CNN.

Ούτε ο Ρεπουμπλικανός Τραμπ έχει δηλώσει καθα-
ρά αν θα είναι ξανά υποψήφιος για την προεδρία.
«Όλος ο κόσμος θέλει να είμαι υποψήφιος. Είμαι επι-
κεφαλής στις δημοσκοπήσεις… Σε όλες τις δημοσκο-
πήσεις, στις ρεπουμπλικανικές και στις δημοκρατι-
κές», είπε τον Σεπτέμβριο ο αλλοπρόσαλλος τέως
πρόεδρος των ΗΠΑ. «Θα πάρω μια απόφαση στο πολύ
κοντινό μέλλον, υποθέτω. Και πιστεύω ότι πολλοί θα
χαρούν πολύ», συνέχισε.

Ο 76χρονος δισεκατομμυριούχος, πρώην σταρ των
τηλεοπτικών εκπομπών ριάλιτι, απορρίπτει συνεχώς τα
αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών του 2020, τις
οποίες έχασε με αντίπαλο τον Μπάιντεν, ισχυριζόμενος
ότι έγινε νοθεία. 

Όσο για τον Μπάιντεν, λέει ότι ο Τραμπ και οι «εξτρε-
μιστές» οπαδοί του στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα συνι-
στούν «απειλή στα θεμέλια της αμερικανικής Δημο-
κρατίας». 

Ε
κτοξεύοντας και άλλες πυρηνι-
κές απειλές κατά της Δύσης, ο
πρώην πρόεδρος της Ρωσίας
Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε ότι

«θα γίνει Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος εάν δο-
θούν πύραυλοι μεγάλης εμβέλειας στους
ψυχοπαθείς του Κιέβου», την ώρα που ο
γγ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ είπε ότι
η αποστολή περισσότερων συστημάτων
αεράμυνας στην Ουκρανία αποτελεί «ύψι-
στη προτεραιότητα» και ότι η Συμμαχία
«θα σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας για
όσο καιρό χρειαστεί».

«Μήπως βρισκόμαστε ήδη σε έναν Γ’
Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν το ξέρουμε;»,
διερωτώνται κάποιοι αναλυτές μπροστά
στην εμπρηστική ρητορική του Κρεμλί-
νου, που απειλεί ακόμα και με πυρηνικό
χτύπημα.  Νυν αντιπρόεδρος του Συμβου-
λίου Ασφαλείας της χώρας, ο Μεντβέντεφ
χαρακτήρισε το ενδεχόμενο παράδοσης
συστημάτων πολλαπλών πυραύλων μεγά-
λης εμβέλειας (MLRS) στο Κίεβο ως «τον
ταχύτερο τρόπο να οδηγηθεί η σύγκρουση
στο μη αναστρέψιμο επίπεδο ενός παγκό-
σμιου πολέμου». 

Εκτιμάται ότι ο Μεντβέντεφ επέμεινε
στην «πυρηνική απειλή», απαντώντας στη
Σύνοδο του ΝΑΤΟ που εξέτασε χθες την
περαιτέρω στρατιωτική ενίσχυση της Ου-
κρανίας, μετά τα «τυφλά» πυραυλικά
πλήγματα των Ρώσων κατά πολιτικών
στόχων σε ολόκληρη την εμπόλεμη χώρα.

«Σκεφτείτε λογικά»
Ο Μεντβέντεφ, ο οποίος έχει κάνει πολ-

λές παρόμοιες δηλώσεις περί χρήσης πυ-
ρηνικών, «συμπληρώνοντας» την απειλη-
τική ρητορική του Πούτιν, κάλεσε τις ΗΠΑ
και τους συμμάχους της Ουκρανίας να
«σκεφτούν λογικά» και να λάβουν υπ’

όψιν τούς «υπαρξιακούς κινδύνους» που
ελλοχεύουν. 

Τόνισε δε ότι η δήλωση του Στόλτενμ-
περγκ πως μια νίκη της Ρωσίας στην Ου-
κρανία θα συνεπαγόταν ήττα της Συμμα-
χίας «επιβεβαίωσε με άμεσο τρόπο τη
συμμετοχή του ΝΑΤΟ στη σύγκρουση». 

Ο Στόλτενμπεργκ μίλησε περί αποστο-
λής περισσότερων συστημάτων αεράμυ-
νας στην Ουκρανία με φόντο τη Σύνοδο
των Υπουργών Άμυνας της Συμμαχίας
στις Βρυξέλλες. Η έκκληση της Ουκρα-
νίας για μεγαλύτερη στρατιωτική βοήθεια
βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη άλλης
μίας συνάντησης, στην οποία μετέχουν
αξιωματούχοι Άμυνας από σχεδόν 50 χώ-
ρες, επίσης στη βελγική πρωτεύουσα. 

Οι Ουκρανοί θεωρούν ότι η χρήση των
αμερικανικών συστημάτων πυροβολικού

HIMARS έχει αλλάξει την πορεία του πο-
λέμου υπέρ τους και ζητούν επίμονα από
τις ΗΠΑ και τις δυτικές χώρες επιπλέον
εξοπλισμό. Ήδη χθες έφτασε στο Κίεβο το
πρώτο αντιαεροπορικό σύστημα IRIS-T
από τη Γερμανία, το οποίο μπορεί να ανα-
χαιτίζει πυραύλους σε ύψος 20 χλμ και
απόσταση έως και 40 χλμ.

ΕΕισαγγελέας κατηγορεί
για σύσταση συμμορίας
την αριστερή 
κυβέρνηση του Περού
Πολιτικό διωγμό και «απόπειρα
πραξικοπήματος» κατήγγειλε ο
Αριστερός πρόεδρος του Περού
Πέντρο Καστίγιο μετά τη «συν-
ταγματική προσφυγή» εισαγγε-
λέως, η οποία τον κατηγορεί για
«διαφθορά» και «σύσταση εγ-
κληματικής οργάνωσης με σκοπό
το αθέμιτο κέρδος από σύναψη
δημόσιων συμβάσεων».
Η προσφυγή αναμένεται να οδη-
γήσει σε νέα πολιτική μάχη στο
Κογκρέσο, με τη δεξιά αντιπολί-
τευση να ευελπιστεί ότι θα παυθεί
ο Καστίγιο, ο οποίος εξελέγη τον
Ιούλιο του 2021. 
Πρώην δάσκαλος και συνδικαλι-
στής, ο 52χρονος πρόεδρος μίλη-
σε για θεσμική εκτροπή, διαβε-
βαιώνοντας ότι θα κυβερνήσει
έως το πέρας της θητείας του, το
2026.  «Από πολλά υποσχόμενος
ηγέτης της νέας προοδευτικής
διακυβέρνησης, ο Καστίγιο ανα-
δείχτηκε σε διαχειριστή μιας μό-
νιμης κρίσης, όχι μόνο λόγω του
πολέμου της Δεξιάς εναντίον του,
αλλά και των άστοχων πολιτικών
επιλογών του», γράφει το BBC.
Χρειάζονται τουλάχιστον 66 ψή-
φοι (από τις 130) στο Κογκρέσο για
να αποπεμφθεί ο Καστίγιο, η αρι-
στερή συμμαχία του οποίου διαθέ-
τει πλέον το ένα τρίτο των εδρών. 
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ΡOLITICAL ΚΟΣΜΟΣ13

Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές οι αποφάσεις Μπάιντεν - Τραμπ για την προεδρία

Ο γγ του ΝΑΤΟ προανήγγειλε
και άλλα όπλα στην Ουκρανία,
με τον πρώην πρόεδρο 
της Ρωσίας να μιλά 
για ταχύτερη και 
μη αναστρέψιμη σύγκρουση

«Ξεκινούν» Στόλτενμπεργκ
και Μεντβέντεφ τον Γ’ΠΠ;
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ΡOLITICAL ΘΕΜΑ14

Π
αγκόσμιο πόλο έλξης για αγορά πολυτελών πα-
ραθεριστικών κατοικιών αποτελεί η Ελλάδα,
καθώς οι τιμές της αγοράς παραμένουν σε χα-
μηλά επίπεδα σε σχέση με τους αντίστοιχους

ανταγωνιστές της χώρας μας.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του κορυφαίου αμερικανι-
κού επενδυτικού οίκου Berkshire Hathaway HomeServi-
ces, που ανήκει σε όμιλο εταιρειών του δισεκατομμυριού-
χου Γουόρεν Μπάφετ, η Ελλάδα περιλαμβάνεται μέσα στις
κορυφαίες χώρες της σχετικής λίστας με τις νέες τάσεις στην
αγορά των πολυτελών ακινήτων. Σύμφωνα με όσα αναφέ-
ρονται, η αγοραστική ζήτηση για τις μεγάλες και πολυτελείς
κατοικίες μακριά από τις πόλεις έχει αυξηθεί, ωστόσο η ευ-
κολία πρόσβασης στην πόλη θεωρείται σημαντική. Επιπλέον,
το κόστος και η ποιότητα ζωής εξακολουθούν να τίθενται ως
προτεραιότητα για τους ξένους επενδυτές παγκοσμίως.

Στις αναδυόμενες αγορές η Ελλάδα
Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις αναδυόμενες αγορές ως

προς την ακίνητη περιουσία, η οποία έπειτα από μια πτωτική
δεκαετία αυξάνει πλέον τη δυναμική της στο Real Estate
παγκοσμίως. Η μεγάλη αγοραστική ζήτηση εξακολουθεί να
είναι κυρίαρχη για τις νεόκτιστες και πολυτελείς εξοχικές
κατοικίες, στις παραθεριστικές περιοχές των Κυκλάδων, της
Κρήτης και της Κέρκυρας, της Ρόδου και του Πόρτο Χέλι,
ενώ παράλληλα η Αθηναϊκή Ριβιέρα διατηρεί την ισχύ της.

Είναι γεγονός ότι το χαμηλό αγοραστικό κόστος θέτει σε
προνομιακή θέση τις επενδύσεις στη χώρα μας, συγκριτικά
με τις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες.

Σύμφωνα με τον κ. Κυριάκο Ξύδη, managing partner
της Berkshire Hathaway HomeServices Athens Proper-
ties, «τα ελληνικά ακίνητα ήταν και παραμένουν φθηνότε-
ρα από αυτά της Δυτικής Ευρώπης και της ευρύτερης
“γειτονιάς” μας της Ισπανίας, της Νότιας Γαλλίας, της Ιτα-
λίας και της Πορτογαλίας, ενώ η άνθηση του ελληνικού
Real Estate παρεμποδίζεται σε σημαντικό βαθμό, εξαι-
τίας μιας σειράς παραγόντων, όπως οι συνεχείς ανατιμή-
σεις στις πρώτες ύλες και οι αστάθμητοι εξωγενείς παρά-
γοντες, όπως ο ουκρανικός πόλεμος και η τουρκική προ-
κλητικότητα». Προσθέτει δε ότι «δυστυχώς η γεωγραφική
μας θέση και ιδιαίτερα οι γείτονές μας αποτελούν σημεία
ανησυχίας για τους ξένους αγοραστές και η εκτίμηση του
σχετικού κινδύνου θέτει σε μειονεκτική θέση τα ελληνικά
ακίνητα, αλλά η ζήτηση υπάρχει και εφόσον επιλυθούν

και τα πολιτικά ζητήματα, τότε οι τιμές είναι βέβαιο ότι θα
ανέβουν κι άλλο».

Νέα δεδομένα
Η αγορά ακινήτων εισέρχεται σε ένα νέο, μεταβαλλόμε-

νο περιβάλλον, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τα υψηλά
επίπεδα παγκόσμιου πληθωρισμού να μεταστρέφουν το
ενδιαφέρον των νέων επενδυτών. Όπως επισημαίνεται
στην ετήσια έκθεση της Berkshire Hathaway HomeServi-
ces, η νέα καθημερινότητα επιβάλλεται στον τρόπο επέν-
δυσης παράλληλα με εκείνον της διαβίωσης. Το «νέο μον-
τέλο» ακινήτων συνδυάζει τη μόνιμη και την εξοχική κα-
τοικία με την υβριδική εργασία, αξιοποιώντας έναν χώρο
για τρεις ανάγκες ταυτόχρονα. Έτσι λοιπόν η αγορά μιας
πολυτελούς κατοικίας είναι μονόδρομος για όσους επιθυ-
μούν να δημιουργήσουν τον δικό τους «επίγειο παράδει-
σο» όπου εκείνοι επιθυμούν.

Η εξέλιξη της αγοράς
Η έκθεση «Global Luxury Report» αναδεικνύει την εξέ-

λιξη της αγοράς ακινήτων με βάση τις επιλογές του τρόπου
ζωής, τις προτιμήσεις και τις μεταναστεύσεις των αγορα-
στών πολυτελείας, καθώς και πώς και ποιες βιομηχανίες
τοποθετούν τις αγορές στον χάρτη. Εξετάζοντας περαιτέρω
δημοφιλή θέματα, η έκθεση μελετά την ακίνητη περιουσία
στο metaverse, τις τάσεις σχεδιασμού και τις κορυφαίες
εννέα ανέσεις σπιτιού για τον αγοραστή πολυτελών ακινή-
των. Εξετάζει επίσης τις 10 κορυφαίες αγορές εντός του δι-
κτύου Berkshire Hathaway HomeServices και περιγράφει
προορισμούς για παρακολούθηση. Παρά τις σωρευτικές
αυξήσεις τιμών στα ακίνητα, που αγγίζουν το 30%-40%, κα-
τάσταση που υποβοήθησαν η αύξηση επιτοκίων και το Με-
ταναστευτικό.

Τα πολυτελή
εξοχικά
μαγνήτης για 
τους ξένους

Τα «γερά πορτοφόλια» 
αναζητούν παραθεριστικές 

κατοικίες στην Ελλάδα 
- Ποιες περιοχές 

βρίσκονται στη λίστα 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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Μ
ορφή χιονοστιβάδας παίρ-
νουν οι εξελίξεις γύρω από
την υπόθεση σεξουαλικής
κακοποίησης από παιδόφι-

λους και εκπόρνευσης του 12χρονου κορι-
τσιού από τον Κολωνό, με τη σύλληψη της
μητέρας της να δίνει νέα διάσταση στην
αστυνομική και δικαστική έρευνα, την ώρα
που εντείνεται η φημολογία ότι οι καταγε-
γραμμένες επαφές του 53χρονου έχουν
κάνει πολλούς να… χάσουν τον ύπνο τους! 

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την
αρχή… Χθες, γύρω στις 11.00 το πρωί οι
δύο συλληφθέντες, ο 53χρονος Ηλίας Μί-
χος και ο 42χρονος Ιωάννης Σοφιανίδης,
οδηγήθηκαν ενώπιον της 33ης τακτικής
ανακρίτριας. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν
είχαν βρει συνήγορο υπεράσπισης, με τον
Βασίλη Χρονόπουλο να αποδέχεται τελικά,
δηλώνοντας όμως ότι το κάνει επειδή η
διαδικασία προβλέπει νομικό συμπαρα-
στάτη. Τελικά, έπειτα από μια απολογία-
πρόκληση, αμφότεροι προφυλακίστηκαν
με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και ει-
σαγγελέα. Όπως αναφέρουν πληροφο-
ρίες, οι δύο κατηγορούμενοι τήρησαν το
δικαίωμα της σιωπής και απλώς αποδέ-
χτηκαν ότι είχαν «σεξουαλικές επαφές» με
τη 12χρονη, με τον 42χρονο να υποστηρίζει
ότι αυτές ήταν επ’ αμοιβή και ότι τα χρήμα-
τα τα έδινε στο παιδί και όχι στον 53χρονο. 

Την ίδια ώρα, έξω από την Ευελπίδων,
μια γυναίκα η οποία συστήθηκε ως Κων-
σταντίνα Καρατζιώτη και ως «η πρόεδρος
των εκδιδομένων γυναικών Ελλάδος, η
καινούργια», είπε στους συγκεντρωμέ-
νους δημοσιογράφους ότι ο 53χρονος ερ-
χόταν στον οίκο ανοχής που διατηρεί η ίδια
στο Γκάζι και εκεί εξέδιδε την ανήλικη. 

Η αναφορά σε πρόσωπα 
υπεράνω υποψίας

Η ίδια πρόσθεσε ότι ο Ηλίας Μίχος
έφερνε στον χώρο της και άλλα παιδιά, με
την ίδια να παραδίδει -όπως ανέφερε-
στην ΕΛΑΣ ένα usb stick το οποίο (σ.σ.:
πάντα κατά δήλωσή της) περιέχει βίντεο
και φωτογραφίες του 53χρονου με τη
12χρονη μέσα από τον οίκο ανοχής. Η ίδια
υποστήριξε ακόμη ότι «έφερνε το παιδί και
με επώνυμους πελάτες», ρίχνοντας νερό
στον μύλο της φημολογίας ότι ανάμεσα στα
περισσότερα από 200 άτομα που είτε είχαν
ασελγήσει στο ανήλικο κορίτσι είτε είχαν
εκδηλώσει ενδιαφέρον βρίσκονται και
πρόσωπα «υπεράνω υποψίας» από κοινω-

νικούς-επαγγελματικούς χώρους που η
αποκάλυψή τους θα προκαλέσει «σεισμό». 

«Ξεσκονίζουν» τραπεζικούς 
λογαριασμούς

Για την ώρα, πάντως, η έρευνα της ΕΛΑΣ
στο σκέλος της ταυτοποίησης των ατόμων
προχωρά αρκετά μεθοδικά. Όπως έγραψε
και στο χθεσινό της φύλλο η «Political»,
από τη μέχρι στιγμής ανάλυση των ψηφια-
κών πειστηρίων και των νόμιμων συνακρο-
άσεων από το κινητό τηλέφωνο του 53χρο-
νου, είμαστε πολύ κοντά στην ταυτοποίηση
τουλάχιστον 15 ατόμων. Για να γίνει όμως
αυτό -τουλάχιστον για όσους βίασαν τη
12χρονη- θα πρέπει η ανήλικη να υποστεί
τη βάσανο της επίδειξης φωτογραφιών για
αναγνώριση, κάτι που θα γίνει παρουσία
παιδοψυχολόγου και όχι περισσότερο από
μία ή δύο φορές, καθώς η Υποδιεύθυνση
Προστασίας Ανηλίκων δεν θέλει να τραυ-
ματιστεί άλλο ο ψυχισμός του κοριτσιού. 

Από την πρώτη στιγμή που οι αστυνομι-
κοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλί-
κων ξεκίνησαν να συλλέγουν πληροφορίες
για την υπόθεση βιασμού και μαστροπείας
της 12χρονης από τον Κολωνό, στο μικρο-
σκόπιο μπήκε και το οικογενειακό της πε-
ριβάλλον. Για αυτό και οι καλά γνωρίζοντες
κάθε άλλο παρά έπεσαν από τα σύννεφα
όταν αργά το μεσημέρι της Τετάρτης (12/10)
έγινε γνωστό ότι συνελήφθη η 37χρονη μη-
τέρα του κακοποιημένου κοριτσιού. Σύμ-

φωνα με πληροφορίες, δύο ήταν οι λόγοι
που οδήγησαν την 33η τακτική ανακρίτρια
στην έκδοση του εντάλματος σύλληψης: α)
ένα χρηματικό έμβασμα που εντοπίστηκε
στον λογαριασμό από άτομο που φέρεται
να έχει ασελγήσει σε βάρος του παιδιού και
β) συνομιλίες που φέρεται να είχε με τον
53χρονο. Η ίδια, πάντως, αρνείται τις κατη-
γορίες σε βάρος της και φέρεται να δηλώ-
νει ότι δεν γνωρίζει γιατί συνελήφθη.

Τέλος, έρευνα θα γίνει και για το εάν
έχουν κακοποιηθεί ή εκπορνευθεί και άλ-
λα παιδιά της 37χρονης, καθώς υπάρχει
πληροφορία στην ΕΛΑΣ ότι τουλάχιστον
ακόμη ένα έχει βιώσει ανάλογο εφιάλτη,
ενώ έρευνα στους τραπεζικούς λογαρια-
σμούς του 53χρονου και κάθε άλλου εμ-
πλεκόμενου θα διεξαχθεί και από την Αρ-
χή Ξεπλύματος Βρόμικου Χρήματος.

Οι χειροπέδες στη μάνα
και οι διάσημοι πελάτες

Το χρηματικό έμβασμα και οι
συνομιλίες με τον 53χρονο
οδήγησαν στη σύλληψη της
μητέρας της 12χρονης - Οι δυο
κατηγορούμενοι φέρονται να
παραδέχτηκαν τη σεξουαλική
επαφή με την ανήλικη 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Θεοδωρικάκος: 
«Ο ΣΥΡΙΖΑ να 
σεβαστεί τη νομική
διαδικασία»

Ανακοίνωση με βέλη εναντίον του
ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε αργά το απόγευμα
της Τετάρτης (12/10) ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρι-
κάκος, με αφορμή δηλώσεις του αρ-
μόδιου τομεάρχη της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης. «Από σήμερα η πολιτι-
κή χυδαιότητα και η συκοφαντία
έχουν ονοματεπώνυμο: ΣΥΡΙΖΑ και
Χρήστος Σπίρτζης. Την
ώρα που η Ελληνική
Αστυνομία και οι
ανακριτικές Αρ-
χές -έχοντας μια
ολόκληρη κοι-
νωνία στο πλευρό
τους- διερευνούν
με επαγγελματισμό
και αποτελεσματικότητα
την υπόθεση των δύο κατηγορούμε-
νων ως παιδοβιαστών, ο τομεάρχης
του ΣΥΡΙΖΑ τολμάει να μιλάει για συγ-
κάλυψη. Από την πρώτη στιγμή, είναι
ξεκάθαρο ότι η έρευνα θα φθάσει μέ-
χρι το τέλος, θα χυθεί άπλετο φως
στην υπόθεση και τον τελευταίο λόγο
θα έχει η Δικαιοσύνη. Ας σεβαστούν
ότι η διαδικασία σχετίζεται με ένα βά-
ναυσα κακοποιημένο δωδεκάχρονο
παιδί. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Ο
νόμος είναι νόμος. Ισχύει για όλους
και εφαρμόζεται με αυστηρότητα»,
ανέφερε χαρακτηριστικά.
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Χειροπέδες σε 40χρονο
Αιγύπτιο για ασέλγεια
στη 12χρονη κόρη του, 
που έπινε για να ξεχάσει
Την ώρα που το πανελλήνιο πα-
ρακολουθεί με κομμένη την
ανάσα τις αποκαλύψεις για τον
εφιάλτη που βίωνε το 12χρονο
κορίτσι από τον Κολωνό, στο φως
της δημοσιότητας έρχεται μία
ακόμη υπόθεση παιδεραστίας,
με την ΕΛΑΣ να συλλαμβάνει
έναν 40χρονο Αιγύπτιο ο οποίος
κατηγορείται ότι ασελγούσε συ-
στηματικά και για περισσότερα
από δύο χρόνια στη 14χρονη σή-
μερα κόρη του. Σε βάρος του
40χρονου σχηματίστηκε ποινική
δικογραφία για προσβολή γενε-
τήσιας αξιοπρέπειας, γενετή-
σιες πράξεις με ανήλικη και γε-
νετήσια πράξη μεταξύ συγγε-
νών, κατ’ εξακολούθηση.
Αυτό που προκαλεί αίσθηση εί-
ναι ο τρόπος με τον οποίο αποκα-
λύφθηκε ο εφιάλτης που ζούσε
το ανήλικο κορίτσι από τον ίδιο
του τον πατέρα. Σύμφωνα με
πληροφορίες, ένας καθηγητής
στο γυμνάσιο όπου πηγαίνει η
14χρονη στα Πατήσια διαπίστω-
σε ότι η μαθήτρια ήταν υπό την
επήρεια αλκοόλ. Ο ίδιος ενημέ-
ρωσε το ΕΚΑΒ, με το κορίτσι να
διακομίζεται στο Νοσοκομείο
Παίδων και να αποκαλύπτει
στους γιατρούς που της παρεί-
χαν περίθαλψη ότι πίνει για να
ξεχάσει «αυτά που της έκανε ο
πατέρας της».
Άμεσα οι γιατροί του Παίδων κά-
λεσαν και ενημέρωσαν την
ΕΛΑΣ, με τον 40χρονο Αιγύπτιο
να βρίσκεται με χειροπέδες το
βράδυ της 10ης Οκτωβρίου. Η
υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο
της Δικαιοσύνης, ενώ η 14χρονη
θα εξεταστεί από ιατροδικαστή. 

Κώστας Παπαδόπουλος

Ο
σκοτεινός κόσμος του Διαδι-
κτύου και η ανεξέλεγκτη δρά-
ση των παιδεραστών και των
παιδόφιλων ήρθαν πάλι στο

φως της δημοσιότητας με την υπόθεση της
12χρονης στον Κολωνό, που έχει συγκλο-
νίσει το πανελλήνιο.

Αυτοί που ψάχνουν τα θύματά τους στο
Ίντερνετ για να ικανοποιήσουν τα αρρω-
στημένα τους ένστικτα παρενοχλούν σε-
ξουαλικά ανήλικα παιδιά στα δημοφιλή
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα,
χρησιμοποιώντας το διαβόητο dark web
(σκοτεινό Διαδίκτυο), κάποιοι πληρώνουν
αδρά, από 4.000 έως και 5.000 ευρώ, για να
παρακολουθήσουν σε ζωντανή σύνδεση
φρικιαστικές εικόνες που δεν τις χωρά ο
ανθρώπινος νους, όπως η σεξουαλική κα-
κοποίηση και ο βιασμός βρεφών και μι-
κρών παιδιών έως 5 ετών, σύμφωνα με όσα
δήλωσε στο MEGA ο υπεύθυνος Γραμμής
Βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφα-
λούς Διαδικτύου, Γιώργος Κορμάς. 

Πώς δρουν οι παιδεραστές
Τα στοιχεία για τους κινδύνους που αντι-

μετωπίζουν τα παιδιά στο Διαδίκτυο είναι
σοκαριστικά. Σύμφωνα με το Ελληνικό
Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, ένα στα
δύο παιδιά μιλά με αγνώστους στο Ίντερ-
νετ, ένα στα πέντε παιδιά συναντιέται με
αγνώστους και ένα στα τέσσερα δέχεται
σεξουαλική παρενόχληση στο Διαδίκτυο. 

Σημειώνεται ότι, μετά τη διακίνηση
όπλων και ναρκωτικών, η διακίνηση παι-
δοπορνογραφικού υλικού είναι το πιο δη-
μοφιλές διαδικτυακό έγκλημα.

Και όπως αποδείχθηκε και στην περί-
πτωση του 53χρονου, οι παιδεραστές εί-
ναι, τις περισσότερες φορές, άνθρωποι
υπεράνω πάσης υποψίας. Εκβιάζουν ανή-
λικα παιδιά που τελικά υποκύπτουν και
στέλνουν τα ίδια αυτοπαραγωγούμενο υλι-
κό σε βίντεο. «Δρουν σε όλα τα κοινωνικά
δίκτυα με ψεύτικα προφίλ, προσεγγίζουν
παιδιά και άλλους παιδεραστές. Ακολου-
θούν επαγγέλματα που έχουν να κάνουν
με παιδιά, δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, για-
τροί, είναι δύσκολο να τους αντιληφθείς»,
είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Κορμάς. 

Ο ρόλος των γονιών
Οι ειδικοί τονίζουν πως οι μαθητές Δη-

μοτικού επιβάλλεται να απέχουν από τα
κοινωνικά δίκτυα. Σύμφωνα με πρόσφατη
έρευνα, το ένα τρίτο των παιδιών ηλικίας
μεταξύ 8 και 17 ετών με προφίλ στα social
media έχουν εγγραφεί με ψευδή ημερο-
μηνία γέννησης, έτσι ώστε να φαίνεται ότι
είναι άνω των 18 ετών. Πολλοί ακτιβιστές
για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο έχουν ζη-
τήσει τη δημιουργία περισσότερων εργα-
λείων επαλήθευσης ηλικίας σε πλατφόρ-
μες Διαδικτύου για την καλύτερη προστα-
σία των παιδιών από τους κινδύνους που
ελλοχεύουν. Επίσης, όπως προκύπτει από

έρευνα του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, αν
και οι περισσότερες πλατφόρμες social
media απαιτούν οι χρήστες να είναι τουλά-
χιστον 13 ετών για να ανοίξουν λογαρια-
σμό, το 68% των γονέων που ρωτήθηκαν
παραδέχτηκαν ότι είχαν βοηθήσει τα πιο
μικρά παιδιά να δημιουργήσουν τον λογα-
ριασμό τους.

Όπως σημειώνουν οι ειδικοί, η απότομη
αλλαγή συμπεριφοράς του/-ης ανήλι-
κου/-ης θα πρέπει να κινητοποιεί τους γο-
νείς, οι οποίοι δίχως συγκρουσιακή διάθε-
ση θα πρέπει να μιλήσουν με το παιδί τους
και να γνωρίζουν πού πρέπει να απευθυν-
θούν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Η εγκατάσταση φίλτρου γονικού ελέγ-
χου στις ηλεκτρονικές συσκευές που χρη-
σιμοποιούν οι ανήλικοι αποτελεί έναν
χρήσιμο τρόπο για να μειωθούν οι πιθανό-
τητες ένα παιδί να συναντήσει επιβλαβές
περιεχόμενο. Για τις ακόμα πιο σοβαρές
περιπτώσεις, οι γονείς θα πρέπει αμέσως
να απευθύνονται στην αστυνομία.

Στα 5.000€ η ταρίφα για
live «μάτι» στο dark web

Αρρωστημένα μυαλά
πληρώνουν αδρά για να
παρακολουθήσουν φρικιαστικές
εικόνες σεξουαλικής
κακοποίησης μικρών παιδιών ή
ακόμα και βρεφών 



Μ
ε την κατάθεση του φίλου τού
Παύλου Φύσσα που βρίσκον-
ταν μαζί στην καφετέρια πριν
από τη δολοφονία του συνε-

χίστηκε χθες στο Πενταμελές Εφετείο Κα-
κουργημάτων η δίκη της Χρυσής Αυγής. 

Ο μάρτυρας στην κατάθεσή του μίλησε για
την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον
αδικοχαμένο μουσικό, προκειμένου να κανο-
νίσουν να βρεθούν στην καφετέρια και να δουν
τον ποδοσφαιρικό αγώνα. Όπως ανέφερε ο φί-
λος του Παύλου Φύσσα, όταν τελείωσε ο αγώ-
νας ο αντιφασίστας καλλιτέχνης της ραπ μαζί
με την παρέα του βγήκαν από το κατάστημα και
τότε διαπίστωσαν ότι μπροστά από τα αυτοκί-
νητά τους υπήρχαν άτομα, το ένα εκ των οποί-
ων κρατούσε ένα αντικείμενο που έμοιαζε με
ρόπαλο. «Πήραμε την απόφαση να κινηθούμε
προς την Παναγή Τσαλδάρη, να πάμε στο περί-
πτερο να πάρουμε μπίρες και να περιμένουμε
να φύγουν για να πάρουμε τα αυτοκίνητα. Ξαφ-
νικά σταματάει ένα όχημα μπροστά μας και μας
ρωτάει, “πού είναι η Κεφαλληνίας”; Του λέει ο
Παύλος, “εδώ είσαι, αδελφέ”», ανέφερε ο μάρ-
τυρας και πρόσθεσε: «Εγώ πιστεύω ότι σταμά-
τησε να δει τον Παύλο όχι γιατί τον ήξερε, δεν
είχαν προηγούμενα, αλλά γιατί ήθελε να τον
μετρήσει. Ο Παύλος ήταν ένα πολύ δυνατό παι-
δί». Στη συνέχεια, ο μάρτυρας τόνισε πως
από τη στιγμή που συγκεντρώθηκαν τα μη-
χανάκια, ενώ υπήρχαν και δύο μηχανές της
ομάδας ΔΙΑΣ, άρχισαν οι ιαχές και οι
φωνές. «Ελάτε, κότες, να σας γ…», τόνισε
πως τους φώναζαν, με τον Παύλο Φύσσα να
διώχνει τις δύο κοπέλες που ήταν στην πα-
ρέα και να τους λέει «τώρα τρέχουμε». 

«Με χτύπησε ένας από
τους κατηγορουμένους»

Αμέσως μετά ο φίλος του Παύλου
Φύσσα περιέγραψε στην κατάθεσή του

πώς εγκλωβίστηκε το θύμα. «Έρχονταν
κάποια άτομα προς το μέρος μας ομοι-
όμορφα ντυμένοι. Δυστυχώς, εγκλωβί-
στηκε ο Παύλος και γνωρίζουμε το τι
έχει συμβεί με τη δολοφονία του. Στο
διάστημα που ήμασταν κρυμμένοι, στην
πιλοτή μιας πολυκατοικίας, συνέχιζαν
τα μηχανάκια και μας έψαχναν και μας
φώναζαν». 

Όπως υποστήριξε, οι επιθέσεις ήταν κα-
τά κύματα, ενώ εκείνος δέχτηκε χτυπήμα-
τα από έναν κατηγορούμενο, ο οποίος
επέβαινε σε μηχανάκι. 

Σε ερώτηση του προέδρου του δικαστη-

ρίου εάν η επίθεση ήταν οργανωμένη, ο
μάρτυρας απάντησε: «Ναι, από τη στιγμή
που δεχθήκαμε τόση επίθεση από τόσα
άτομα, αναίτια, θεωρώ πως ναι. Δεν γνω-
ρίζω πώς μαζεύτηκαν τόσα άτομα τόσο
γρήγορα». 

Φίλοι του Παύλου Φύσσα, όπως είπε ο
μάρτυρας, κάλεσαν την αστυνομία, η
οποία τελικά τους συνέλαβε και τους έβα-
λε στο ίδιο κρατητήριο με τον Γιώργο Ρου-
πακιά. 

«Ήταν ένας τύπος που φορούσε μαύρα
άρβυλα, μπλούζα, στέλνει μηνύματα.
Όταν μάθαμε ότι ο Παύλος είναι νεκρός,

σηκώθηκε και είπε “πάρτε με από εδώ
γιατί θα με σκοτώσουν”», τόνισε ο μάρτυ-
ρας.
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Μοντέλο, πρώην νικήτρια του «GNTM», ενεπλάκη σε θανατηφόρο τροχαίο και συνελήφθη

Τι κατέθεσε φίλος του Παύλου
Φύσσα για όσα συνέβησαν πριν
από τη δολοφονία του - 
«Ο Παύλος εγκλωβίστηκε, εμείς
κρυφτήκαμε σε μια πιλοτή και
μας έψαχναν με τα μηχανάκια»
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Σε θανατηφόρο τροχαίο από αμέλεια -μέχρι στιγμής, καθώς η
προανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη- ενεπλάκη χθες γύρω στις
03.00 τα ξημερώματα το 20χρονο μοντέλο Κυβέλη Χατζηευ-
στρατίου, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή στην
άσφαλτο ένας 60χρονος. Το τραγικό περιστατικό συνέβη στη
συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Πιπίνου στο κέντρο της
Αθήνας, με τους φωτεινούς σηματοδότες επί της οδού Πιπίνου -
όπου κινούταν με το όχημά της η 20χρονη- να είναι στη φάση
«παλλόμενο» λόγω του προχωρημένου της ώρας. 

Σύμφωνα με τον ΚΟΚ: Εάν δούμε ένα απλό ή διπλό πορτοκαλί
φως κυκλικής μορφής ή σε σχήμα βέλους το οποίο αναβοσβή-
νει, θα πρέπει να ανακόψουμε ταχύτητα, να προχωρήσουμε με
ιδιαίτερη προσοχή και να παραχωρήσουμε προτεραιότητα στους

πεζούς και στα οχήματα. Πάνω ακριβώς από το φανάρι της οδού
Πιπίνου υπάρχει και ρυθμιστική πινακίδα ΚΟΚ (Ρ-1) που σημαί-
νει «υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας». Το ΙΧ αυτοκί-
νητο που οδηγούσε το νεαρό μοντέλο φαίνεται σε βίντεο από κά-
μερες ασφαλείας να περνάει κάθετα την Αριστοτέλους τη στιγμή

που στη συγκεκριμένη οδό κινούταν με τη μοτοσικλέτα του o
60χρονος, που διατηρούσε κατάστημα στην περιοχή, με αποτέ-
λεσμα τη μοιραία σύγκρουση. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή,
ώστε ο άτυχος άνδρας να βρει σχεδόν ακαριαίο θάνατο, ενώ το
όχημα της 20χρονης συνέχισε την τρελή πορεία του στην οδό Πι-
πίνου, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές σε ακόμη τέσσε-
ρα σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα.  Όπως προβλέπεται σε αυτές τις
περιπτώσεις, η νεαρή οδηγός συνελήφθη, υποβλήθηκε σε αλ-
κοτέστ και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωπο-
κτονία εξ αμελείας. Η Δικαιοσύνη έκρινε ότι πρέπει να αφεθεί
προσωρινά ελεύθερη, μέχρι να ολοκληρωθεί η προανακριτική
έρευνα της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών. 

Κώστας Παπαδόπουλος

«Δεχτήκαμε οργανωμένη επίθεση»
ΔΙΚΗ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
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Φήμες για επιστροφή 
των διοικητικών, αλλά 
όχι γιατρών και νοσηλευτών

Μεγάλο αφιέρωμα και συνέντευξη φιλοξε-
νούνται σε πασίγνωστο μεξικανικό σάιτ για
τον δικό μας Γιώργο Τσούκαλη, με αφορμή
την πρόσκληση που έχει δεχτεί για την επι-
κείμενη βράβευσή του την πρώτη εβδομά-
δα του Δεκεμβρίου στο Μεξικό.
Η βράβευση του γνωστού ιδιωτικού ερευ-
νητή θα γίνει με αφορμή τη δράση του

ενάντια στην αρχαιοκαπηλία και τη διεθνή
πολιτιστική του δραστηριότητα, που πλέον
αναγνωρίζονται και εκτός ελληνικών συ-
νόρων.
Στο κείμενο που είναι στα αγγλικά και στα
ισπανικά γίνεται εκτενής αναφορά στους
αγώνες του κατά της αρχαιοκαπηλίας αλλά
και στη ζωή και την καριέρα του.

Παγκόσμια αναγνώριση για τον Γιώργο Τσούκαλη
με συνέντευξη-αφιέρωμα στο Μεξικό

Ο
Οκτώβριος είναι καθοριστικός
μήνας για να δουν οι ειδικοί
πώς θα εξελιχθεί η επιδημία
στη χώρα. Η αξιολόγηση των

επιδημιολογικών δεδομένων και πιθανό-
τατα η εισήγηση των ειδικών της Επιτρο-
πής θα δώσουν ή όχι το πράσινο φως για
να επιστρέψουν οι ανεμβολίαστοι υγει-
ονομικοί στα πόστα τους. Οι περισσότεροι
είναι βέβαια διοικητικοί, ωστόσο, κυκλο-
φορεί έντονα η φήμη πως υπάρχει η σκέ-
ψη να επιστρέψουν οι διοικητικοί, αν οι
επιδημιολογικές συνθήκες το επιτρέ-
ψουν, αλλά όχι γιατροί και νοσηλευτές
που παραμένουν ανεμβολίαστοι. 

Πάντως, παρότι ακόμα δεν υπάρχει
ανησυχία για το πώς εξελίσσεται η επιδη-
μία, η τελευταία έκθεση του ΕΟΔΥ έδειξε
μια αύξηση του δείκτη μεταδοτικότητας
ενώ αύξηση καταγράφεται και στις εισα-
γωγές, άρα στις νοσηλείες και στους θα-
νάτους. Υψηλόβαθμα στελέχη του ΕΚΑΒ
έλεγαν στην «Political» ότι οι νοσηλευό-
μενοι στις απλές κλίνες Covid πανελλαδι-
κά είναι 1.010, επομένως σπάσαμε το
φράγμα των 1.000 νοσηλευομένων, ωστό-
σο, πρέπει να δούμε και την παράμετρο
των εξιτηρίων που είναι επίσης πολλά. 

Ενδεικτικό είναι ότι την Τρίτη είχαν γί-

νει 222 εισαγωγές, όμως δόθηκαν και 180
εξιτήρια. Αυτό εξισορροπεί ακόμα την
κατάσταση. Βέβαια όσο η κοινωνία μα-
θαίνει να ζει με τον κορονοϊό και εφόσον
έχουμε υψηλή εμβολιαστική κάλυψη, δυ-
νατότητα τέταρτης δόσης με επικαιροποι-
ημένα εμβόλια και αποτελεσματικά αντι-
ιικά φάρμακα, αλλάζει και η διαχείριση
των περιστατικών Covid. Έτσι, από τις 24
Οκτωβρίου οι κλινικές Covid θα νοση-
λεύουν αποκλειστικά ασθενείς με τεκμη-
ριωμένη εργαστηριακά λοίμωξη με
Covid-19 και συμπτώματα τα οποία χρή-
ζουν νοσηλείας και ειδικής θεραπείας.
Θετικοί στον κορονοϊό χωρίς βαριά συμ-
πτώματα που δεν χρήζουν ειδικής θερα-
πείας θα παραμένουν στην κλινική τους,
σε θάλαμο απομόνωσης. Δεν επιτρέπεται
η νοσηλεία στον ίδιο θάλαμο ασθενών θε-
τικών και αρνητικών στον ιό.

Ο μισός πληθυσμός απέκτησε 
προσωπικό γιατρό 

Χθες, Τετάρτη, άνοιξε η πλατφόρμα για
να συμμετάσχουν στον θεσμό του προ-
σωπικού γιατρού και όσοι ιδιώτες άλλων
παθολογικών ειδικοτήτων το επιθυμούν.
Σκοπός είναι να καλυφθούν τα κενά που
παρατηρούνται κυρίως στην Αττική. Για-
τροί δέκα παθολογικών ειδικοτήτων θα
μπορούν, λοιπόν, να γίνουν προσωπικοί
γιατροί, στις περιοχές που δεν υπάρχει
επάρκεια στις ειδικότητες της γενικής
ιατρικής και παθολογίας. Ενδιαφέροντα
στοιχεία για τη συμμετοχή των ιατρών

στον θεσμό του προσωπικού γιατρού
έδωσε ο γενικός γραμματέας ΠΦΥ Μά-
ριος Θεμιστοκλέους σε διαδικτυακή
ημερίδα του ΙΣΑ. Όπως ανέφερε, έχουν
εγγραφεί 4,4 εκατομμύρια πολίτες, δη-
λαδή το 50% του πληθυσμού, ενώ καθη-
μερινά εγγράφονται περίπου 19.000-
20.000 πολίτες. Στα άτομα άνω των 65
ετών έχει κάνει εγγραφή ποσοστό άνω
του 70% και στα άτομα 40 έως 64 ετών
γύρω στο 60%. Υπάρχουν 3.330 γιατροί
ενταγμένοι στο σύστημα, με τη συμμετο-
χή των ιδιωτών να ξεπερνά τους 1.100
γιατρούς. Η κάλυψη με αυτό το δυναμικό
φτάνει στο 70% του πληθυσμού. Ο πρό-
εδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε: «Επι-
μένουμε στη βελτίωση θεμάτων που

σχετίζονται με την υλοποίηση του θε-
σμού του προσωπικού γιατρού, των συν-
θηκών εργασίας και των αμοιβών των
γιατρών, ώστε να μπορέσει το κουρα-
σμένο από την πανδημία και τις χρόνιες
ανεπάρκειες του συστήματος υγειονομι-
κό προσωπικό να αναταχθεί και να απο-
δώσει, διεκδικώντας καλύτερη υγεία για
τους πολίτες, αλλά και για τον λειτουργό
της υγείας». 

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Τα σενάρια για
τους ανεμβολίαστους
υγειονομικούς
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Ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 4,5
χρόνια φυλάκιση επέβαλε το Κα-
κουργιοδικείο Θεσσαλονίκης σε
57χρονο που τον περσινό Δεκέμ-
βριο έστησε καρτέρι στην πρώην
σύζυγό του, την πυροβόλησε με κα-
ραμπίνα και τη σκότωσε για να την
εκδικηθεί για τον χωρισμό τους. 

Στο δικαστήριο, συγγενείς της
άτυχης 55χρονης περιέγραψαν ότι η γυναίκα είχε εγκατα-
σταθεί στη Νέα Μάδυτο Θεσσαλονίκης όπου ζούσε με τον
αδερφό της, προκειμένου να ξεφύγει από το μένος του
πρώην συντρόφου της. Μάλιστα ανέφεραν ότι εξαιτίας του
χωρισμού τους ο 57χρονος είχε αποπειραθεί στο παρελθόν
να κάψει ζωντανή τη γυναίκα μαζί με την οικογένειά της. 

Το πρωί της 13ης Δεκεμβρίου 2021, αφού πληροφορήθη-

κε ότι η 55χρονη ζούσε στη Νέα Μά-
δυτο, της έστησε καρτέρι και τρεις
ώρες μετά, όταν η γυναίκα βγήκε
από το σπίτι, την κάλεσε να μπει στο
αυτοκίνητο και όταν εκείνη αρνήθη-
κε, την πυροβόλησε με καραμπίνα.
Μάλιστα η γυναίκα έπεσε μέσα σε
ένα ζαχαροπλαστείο όπου προσπά-
θησε να ξεφύγει, αλλά ο δράστης την

πλησίασε πάλι και την πυροβόλησε ενώ ήταν αιμόφυρτη. 
Στην απολογία του ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι

δεν είχε σκοπό να τη σκοτώσει, αλλά πήρε το όπλο μόνο για
να τη φοβίσει και να επιστρέψει στο σπίτι. Όμως όταν εκεί-
νη αρνήθηκε, θόλωσε και την πυροβόλησε. Το δικαστήριο
τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία με δόλο, οπλοφορία
και οπλοχρησία, χωρίς κανένα ελαφρυντικό.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο Covid «χτύπησε»
το… Μεταφορών

Θετικός, για πρώτη φορά, στον
κορονοϊό διαγνώστηκε ο υφυ-
πουργός Υποδομών και Μεταφο-
ρών Γιώργος Καραγιάννης, όπως
ενημέρωσε με ανάρτησή του στα
social media. «Τα θετικά νέα εί-
ναι πάντα ευπρόσδεκτα… εκτός
αν αφορούν το τεστ PCR. Σήμε-
ρα, ύστερα από δυόμισι και πλέ-
ον χρόνια βγήκα για πρώτη φορά
θετικός στον κορονοϊό. Συνεπώς
για τις επόμενες, λίγες, ελπίζω,
ημέρες θα εργάζομαι από το σπί-
τι. Είμαι αισιόδοξος ότι όλα θα
πάνε καλά, καθώς είμαι τριπλά
εμβολιασμένος και σύντομα θα
μπορώ να επιστρέψω στο γρα-
φείο», έγραψε χαρακτηριστικά.

Αλλαγή σχεδίων
για Αράπογλου

Με τα δεδομένα στον Δήμο Καλα-
μαριάς και τους τρεις υποψηφίους
από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ να θέλουν
να σταθούν απέναντι στον νυν δή-
μαρχο Γιάννη Δαρδαμανέλη, η Χρύσα
Αράπογλου φαίνεται πως κοιτάει
πλέον προς άλλη κατεύθυνση. 

Αν και το ενδεχόμενο να βγει
μπροστά με ένα νέο πράσινο ψηφο-
δέλτιο για την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας δεν έχει αποκλειστεί,
μαθαίνουμε ότι ψάχνεται και για το
ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης. Το
ΠΑΣΟΚ αναζητά γυναίκες αλλά η πο-
λύχρονη απουσία της από την καθη-
μερινότητα και την πολιτική λειτουρ-
γούν σαν τροχοπέδη για την απόφα-
σή της. 

«Πιστεύω ότι 
ο εμβολιασμός μου 
θα βοηθήσει»

Εκτός από τον Γιώργο Καράγιαννη,
όμως, θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε
και ο υπουργός Μεταφορών Κώστας
Αχ. Καραμανλής, όπως ανακοίνωσε ο
ίδιος χθες το πρωί, με ανάρτησή του
στο Twitter. «Δουλειά από το σπίτι για
λίγες ημέρες, πλήρως απομονωμέ-
νος. Έχοντας έναν ελαφρύ πονόλαιμο
και λίγο συνάχι έκανα ένα έκτακτο
τεστ, το οποίο βγήκε θετικό. Πιστεύω
ότι ο εμβολιασμός μου θα βοηθήσει
την οικογένειά μου κι εμένα», έγραψε
ο υπουργός.

Μια εντεκάδα υποψήφιους κατεβάζει το ΠΑΣΟΚ στις
εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Έπειτα
από χρόνια το πράσινο ψηφοδέλτιο επανεμφανίζεται και
παρά τον μικρό αριθμό υποψηφίων έχει μεγάλες προσ-

δοκίες. Η «Προοδευτική Πρωτοβουλία Ιατρών Θεσσα-
λονίκης» θα παρουσιαστεί σήμερα σε κεντρικό καφέ-
μπαρ της πόλης από τη νομαρχιακή οργάνωση του ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Λίγοι υποψήφιοι, πολλές προσδοκίες στις εκλογές του Ιατρικού 

Και ο Τελίδης υποψήφιος 
στον Δήμο Καλαμαριάς

Επίσημα υποψήφιος δήμαρχος Καλαμαριάς!
Ο Γιώργος Τελίδης, δημοτικός σύμβουλος και
πρώην πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου, δημο-
σιοποίησε μέσω facebook την πρόθεσή του να
κατέβει υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές του
2023 ως συνεχιστής της παράταξης που διοίκη-
σε τον δήμο από το 1982 έως το 2019, με δημάρ-
χους τους Θρ. Λαζαρίδη, Σπ. Ζλατάνο, Χρ. Οικο-
νομίδη και Θ. Μπακογλίδη. Αναμένονται οι επό-
μενες κινήσεις του με την ιδρυτική διακήρυξη
της παράταξης.

Βολές κατά Δανιηλίδη
από Ζιγκερίδη
Με πυρά κατά του Σίμου Δανιηλίδη
ανεξαρτητοποιήθηκε ο δημοτικός
σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρ-
χος Δημήτρης Ζιγκερίδης. Μάλι-
στα, προχώρησε ένα βήμα παρακά-
τω, ανακοινώνοντας πως θα είναι
υποψήφιος δήμαρχος Νεάπολης-
Συκεών στις εκλογές του 2023. Οι
δυο τους ένωσαν δυνάμεις το
2014, όμως οκτώ χρόνια μετά ήρθε το «διαζύ-
γιο» και μάλιστα με αιχμές από την πλευρά
Ζιγκερίδη για «εμμονικές προσεγγίσεις του
δημάρχου» και για «Σιμοκρατία». Και όπως
φαίνεται, τις διαφορές τους θα τις λύσουν τε-
λικά… στην κάλπη!

Νασιούλα θέλει δήμαρχο
ο Μπογδάνος

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε το Σαββατοκύρια-
κο ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Ο ανεξάρτητος
βουλευτής έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση
υποψηφιότητας του Γιάννη Νασιούλα για τον
Δήμο Θεσσαλονίκης. Η παρουσία του φούντωσε
τις φήμες για συνεργασία με την Πατριωτική
Ένωση του Πρόδρομου Εμφιετζόγλου στην
οποία συμμετέχει ο κ. Νασιούλας.

Έκθεση ΝΔ χωρίς Πανίκα
και «φτερωτό»

Πολλά είχαν να πουν ορισμένοι για την έκθε-
ση φωτογραφίας της ΝΔ Θεσσαλονίκης για τα
48 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Αρκε-
τοί που την επισκέφθηκαν παρατήρησαν ότι
δεν εκφράζει όλη την πορεία της παράταξης
διαχρονικά στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα στενός
συνεργάτης του πρώην δημάρχου Βασίλη Πα-
παγεωργόπουλου παρατήρησε ότι δεν είναι σε
καμία φωτογραφία, όπως δεν απεικονίζεται
ούτε ο πρώην νομάρχης Παναγιώτης Ψωμιά-
δης. Άλλοι πάλι, πρώην ΟΝΝΕΔίτες της καρα-
μανλικής πλευράς, τζάμπα έψαχναν τον εαυτό
τους στο πλούσιο υλικό…

Ισόβια σε 57χρονο για τη δολοφονία 
της πρώην γυναίκας του στη Νέα Μάδυτο 



Η πλατεία Θησείου στην αρχαιολογική «καρδιά» της πόλης απέκτησε νέα μορφή μέσα
από την ανάπλασή της που πραγματοποίησε ο Δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο αναμόρφω-
σης του δημόσιου χώρου της πρωτεύουσας. Η πλατεία Θησείου, που «ακουμπά» στον
χώρο της Αρχαίας Αγοράς και οριοθετείται από την οδό Αδριανού και την προέκταση της
οδού Αγίων Ασωμάτων, αποτελεί μια ξεχωριστή αθηναϊκή διαδρομή, καθώς χάρη στην
έντονη κλίση του χώρου προσφέρει εξαιρετική θέα. Στη νέα της μορφή, που παρουσιά-
στηκε από τον δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη και τους αντιδημάρχους Χρήστο Τεντόμα
και Βασίλη Αξιώτη, ο χώρος οργανώθηκε σε τρία επίπεδα, τα οποία αξιοποιούν τη φυσι-
κή κλίση του εδάφους. Στο υψηλότερο επίπεδο το κεντρικό στοιχείο είναι το γλυπτό του
βασιλιά Θησέα, που φιλοτεχνήθηκε από τον Γεώργιο Βιτάλη το 1868, ενώ η υπόλοιπη
έκταση καλύπτεται με πατημένο χώμα και λειτουργεί ως χώρος στάσης και περιπάτου.
Στο μεσαίο επίπεδο δημιουργήθηκαν δύο μεγάλα παρτέρια με μεσογειακά φυτά, ενώ το
χαμηλότερο επίπεδο καλύπτεται με πατημένο χώμα, αποτελώντας και αυτό έναν χώρο
περιπάτου και στάσης, αφού στο σημείο τοποθετήθηκαν μεμονωμένα καθιστικά σε κύ-
βους. Όπως τονίζει ο κ. Μπακογιάννης, «η πλατεία Θησείου εναρμονίζεται πλέον με τον
ευρύτερο ιστορικό χαρακτήρα της περιοχής».  

Στάση εργασίας 
στους παιδικούς σταθμούς

Στάση εργασίας στους Δημοτικούς Παιδικούς
Σταθμούς της χώρας πραγματοποιούν σήμερα, Πέμ-
πτη 13 Οκτωβρίου, οι εργαζόμενοι, από τις 11.30 μέ-
χρι τη λήξη του ωραρίου, διαμαρτυρόμενοι για την
επέκταση λειτουργίας των Σταθμών. Για τον ίδιο λόγο
πραγματοποιούν και συγκέντρωση διαμαρτυρίας
στις 12.00 το μεσημέρι έξω από το χώρο συνεδρίασης
του Εθνικού Συμβουλίου Προσχολικής Αγωγής και
Διαπαιδαγώγησης. Τα υπόλοιπα αιτήματα της ΠΟΕ-
ΟΤΑ που προκήρυξε την κινητοποίηση είναι οι προσ-
λήψεις μόνιμου προσωπικού, η μονιμοποίηση των
εργαζομένων που απασχολούνται με συνεχείς Συμ-
βάσεις Εργασίας, η δημιουργία ενιαίου Εκπαιδευτι-
κού Προγράμματος Προσχολικής Αγωγής, η δωρεάν
φιλοξενία όλων των παιδιών με την άμεση κατάργη-
ση των τροφείων. Όπως ενημερώνει η Ομοσπονδία, η
κινητοποίηση αυτή είναι προειδοποιητική καθώς «ο
κόμπος πλέον έχει φτάσει στο χτένι…». 

Καμία ανεμογεννήτρια
Καθησυχαστικός ήταν ο υφυπουργός Περιβάλλον-

τος και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς για την περίπτωση
εγκατάστασης ανεμογεννητριών στις καμένες περιο-
χές των Γερανείων. Την έντονη ανησυχία εξέφρασαν το
τελευταίο διάστημα δήμοι και συλλογικότητες που βρί-
σκονται γύρω από τα Γεράνεια όρη, καθώς διαπίστω-
σαν πως πρόσφατα μια εταιρεία που δραστηριοποιείται
στην περιοχή έλαβε βεβαίωση παραγωγού από τη ΡΑΕ.
Την ανησυχία αυτή μετέφερε σε μορφή επίκαιρης ερώ-
τησης στη Βουλή ο βουλευτής του ΜέΡΑ25 Κρίτων Αρ-
σένης, για να πάρει την απάντηση από τον κ. Αμυρά: «Το
ότι μία εταιρεία παίρνει βεβαίωση παραγωγού από τη
ΡΑΕ δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι θα στήσει
ανεμογεννήτριες», ενώ υπενθύμισε πως «η περιοχή
που κάηκε κηρύχθηκε αναδασωτέα».

!
Στήριξη και
χρηματοδοτήσεις

Στην οικονομική κατάσταση των δήμων και τα σοβαρά θέμα-
τα που έχουν δημιουργηθεί από την ενεργειακή κρίση επικεν-
τρώθηκε η συζήτηση στη συνάντηση που είχε ο δήμαρχος Ζω-
γράφου Βασίλης Θώδας με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερι-
κών Στέλιο Πέτσα. Ο κ. Θώδας βρήκε την ευκαιρία να ρωτήσει
τον υπουργό για την τύχη των προτάσεων που έχει καταθέσει ο
Δήμος Ζωγράφου για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Αν-
τώνης Τρίτσης» και ζήτησε την έγκριση και των υπόλοιπων προ-
τάσεων. Ο κ. Πέτσας, αφού δεσμεύτηκε ότι η Πολιτεία θα στηρί-
ξει τους δήμους για την ενεργειακή κρίση, τόσο για το τρέχον
έτος όσο και για το 2023, πρόσθεσε ότι προτού τελειώσει η χρο-
νιά θα έχουν εγκριθεί κάποιες από τις προτάσεις για χρηματο-
δοτούμενα έργα που έχει υποβάλει ο Δήμος Ζωγράφου.
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Αρχαιολογική «καρδιά» της Αθήνας
Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής προς τα δυ-
τικά της Αθήνας η παράταξη του δη-
μάρχου είχε δύο μεγάλες απώλειες

ακριβώς έναν χρόνο πριν από τις εκλο-
γές; Μάλιστα, η δεύτερη κατά χρονική σειρά

ανεξαρτητοποίηση μπορεί να έχει ιδιαίτερη βαρύ-
τητα, καθώς πρόκειται για πρώην υποψήφιο δήμαρ-
χο που είχε «συμμαχήσει» προεκλογικά με τη ση-
μερινή διοίκηση, δίνοντας τότε μεγαλύτερη βαρύ-
τητα στην υποψηφιότητα. Τώρα… ξεκίνησαν σενά-
ρια ότι μπορεί να ξεκίνησε η «ανάστροφη πορεία».  

Θλιβερή κατάσταση
στο γκαράζ 
της Ηλιούπολης

Σε καταγγελία για τη «θλιβερή κατάσταση που
επικρατεί στο γκαράζ του Δήμου Ηλιούπολης, όπου
είναι παρκαρισμένα τα λεωφορεία της δημοτικής
συγκοινωνίας» προχώρησε ο επικεφαλής παράτα-
ξης της αντιπολίτευσης της πόλης Γαβριήλ Αραμ-
πατζής. Όπως επισημαίνει στην επίσκεψη που
πραγματοποίησε στο γκαράζ και από τη συζήτηση
που είχε με το σωματείο εργαζομένων, διαπίστωσε
την τραγική κατάσταση που βρίσκονται τα λεωφο-
ρεία, που «είναι γεμάτα με γκράφιτι, τα πατώματα
κάτω από τα καθίσματα ξεχαρβαλωμένα, τα λάστι-
χα ξεφούσκωτα και στο εσωτερικό “βασιλεύουν” η
σκόνη και τα κλαδιά…». Μάλιστα, ο κ. Αραμπατζής,
εκτιμώντας ότι «η δημοτική συγκοινωνία πλέον δεν
εξυπηρετεί τους πολίτες, καθώς τα δρομολόγια
έχουν πάψει ουσιαστικά να εκτελούνται», ανακοί-
νωσε ότι η παράταξή του θα πάρει πρωτοβουλία
προκειμένου «να ανοίξει ο διάλογος για την ανα-
διάρθρωση της δημοτικής συγκοινωνίας, η οποία
θυμίζει «δημοτική συγκοινωνία φάντασμα».
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Σ
τη δίνη του κυκλώνα εξακο-
λουθεί να βρίσκεται η Credit
Suisse, καθώς παραμένουν
οι ανησυχίες για ενδεχόμε-

να προβλήματα ρευστότητας και κε-
φαλαιακής επάρκειας.

O νέος διευθύνων σύμβουλος της
Credit Suisse Oύλριχ Kέρνερ άνοιξε
άθελά του το κουτί της Πανδώρας,
όταν απλώς ενημέρωσε -μέσω ενός
εσωτερικού σημειώματος στην τρά-
πεζα- ότι η Credit Suisse διαθέτει
«ισχυρά κεφάλαια» και δεν αντιμε-
τωπίζει προβλήματα ρευστότητας.
Και αυτό επειδή κανείς δεν τον πί-
στεψε, αντίθετα θύμισε σε πολλούς
τις προσπάθειες καθησυχασμού των
ανθρώπων της Lehman Brothers λί-
γο πριν από το κραχ του 2008. Όμως,
στην περίπτωση της Credit Suisse το
πρόβλημα είναι πιο βαθύ. H τράπεζα,
όπως και οι έτερες κυριότερες ελβε-
τικές, ταλανίζεται από σωρεία σκαν-
δάλων, μια σειρά προστίμων, αποτυ-
χημένο risk management και, εντέ-
λει, κακές οικονομικές επιδόσεις.
Είναι τόσο σαρωτικά όλα αυτά που η
φήμη και η θέση που έχτισε από το
1856, όταν και ιδρύθηκε η τράπεζα,
έχουν σχεδόν περάσει στη λήθη.

Η δήλωση που έφερε χάος
Το παράξενο είναι ότι αυτή η δήλω-

ση, η οποία έφερε το χάος, ήταν η
πιο... αισιόδοξη του τελευταίου δια-
στήματος. Για παράδειγμα, μόλις λί-
γους μήνες πριν ο -παραιτηθείς- διευ-
θύνων σύμβουλος της Credit Suisse,
Tόμας Γκοτστάιν, δικαιολογούσε τις
κακές οικονομικές επιδόσεις στο γε-
γονός ότι «το 2021 ήταν μια πολύ απαι-
τητική χρονιά». Λίγο αργότερα, υπό το
καθεστώς της ανωνυμίας, αξιωματού-
χος της Credit Suisse εξηγούσε ότι
«τα νούμερα είναι καταστροφικά» και
περιέγραφε ως «ιδιαίτερα πεσμένη»
την ψυχολογία του προσωπικού λόγω
των αναμενόμενων περικοπών.

H μεταβλητότητα δείχνει τη δυσκο-
λία της Credit Suisse να διαχειριστεί

την εμπιστοσύνη των επενδυτών, κα-
θώς επισπεύδει την κατάρτιση ενός
σχεδίου αποκατάστασης και εξυγίαν-
σης μετά το σκάνδαλο της Archegos
Capital Management. Το τίμημα που
πρέπει να πληρώσουν οι επενδυτές
για να διασφαλίσουν ότι το χρέος της
τράπεζας, που έφτασε σε επίπεδα-ρε-
κόρ, με αποτέλεσμα να εντείνεται η
ανησυχία για μια περίπτωση ευρωπαϊ-
κής Lehman Brothers, είναι αν μη τι
άλλο δυσθεώρητο.

H ελβετική τράπεζα πέρυσι κατέ-
γραψε ζημίες 1,6 δισ. ελβετικών
φράγκων έναντι κερδών 2,7 δισ. το
2020, κυρίως λόγω των μεγάλων
απωλειών που τις προκάλεσαν οι
επενδύσεις στον αποτυχημένο χρη-
ματοοικονομικό όμιλο αλυσίδας εφο-
διασμού Greensill και στο hedge fund
Archegos, ο ιδιοκτήτης του οποίου
Μπιλ Χουάνγκ και τρία ακόμη στελέχη
του διώκονται στις ΗΠΑ με κατηγορίες
για εκβιασμό και απάτη.

Η μετοχή της ανακάμπτει τις τελευ-
ταίες ημέρες μετά το μαζικό ξεπούλη-

μα, ωστόσο δεν είναι λίγοι αυτοί που
πιστεύουν πως ο επενδυτικός βραχίο-
νας της ελβετικής τράπεζας έχει κρυ-
φές υποχρεώσεις μεγάλου ύψους. Οι
πιέσεις που καταγράφηκαν στη μετο-
χή, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση
της κεφαλαιοποίησης της Credit Su-
isse στα 10 δισ. ελβετικά φράγκα, όταν
μέχρι το τέλος Μαρτίου του περασμέ-
νου έτους υπερέβαινε τα 30 δισ. ελβε-
τικά φράγκα.

Κόκκινη κάρτα
Και τα κακά μαντάτα για την ελβετι-

κή τράπεζα συνεχίζονται, καθώς η
Goldman Sachs σε σχετική της ανά-
λυση εκτιμά ότι η Credit Suisse βρί-
σκεται αντιμέτωπη με μια τρύπα έως
και 8 δισ. ελβετικών φράγκων (8 δισ.
δολάρια) το 2024.

Οι αναλυτές του αμερικανικού οί-
κου εκτιμούν ότι θα ήταν προς τη σω-
στή κατεύθυνση μια αύξηση μετοχι-
κού κεφαλαίου, δεδομένης της ανάγ-
κης αναδιάρθρωσης των δραστηριο-
τήτων της τράπεζας σε μια περίοδο

«ελάχιστης» δημιουργίας κεφαλαίων.
«Η Credit Suisse συνεχίζει να αντιμε-
τωπίζει διαρθρωτικές προκλήσεις»,
σημειώνουν οι αναλυτές και διατη-
ρούν τη σύσταση της «πώλησης» για
τη μετοχή.

Προβληματισμός
Ο προβληματισμός για την υγεία της

ελβετικής τράπεζας, σε ό,τι αφορά στα
επίπεδα κεφαλαίου και τη ρευστότητα,
έχουν προκαλέσει πλήγμα στις μετο-
χές της φέτος, με ορισμένους αναλυ-
τές να επιμένουν πως απαιτείται αύξη-
ση μετοχικού κεφαλαίου. Εν μέσω
όλων αυτών στις 27 Οκτωβρίου ο διευ-
θύνων σύμβουλος Ούλριχ Κέρνερ ανα-
μένεται να παρουσιάσει λεπτομερώς
τη δεύτερη αναθεώρηση της στρατηγι-
κής της τράπεζας μέσα σε έναν χρόνο,
η οποία θεωρείται ευρέως ως μια κρί-
σιμη ευκαιρία για την αποκατάσταση
της εμπιστοσύνης στην τράπεζα.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανα-
λύτρια της Jefferies, Flora Bocahut, η
οποία ανέφερε ότι η Credit Suisse
χρειάζεται να συγκεντρώσει περίπου
9 δισ. ελβετικά φράγκα σε κεφάλαιο
τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια. Σύμ-
φωνα με την ίδια, η Credit Suisse θα
δώσει προτεραιότητα στις πωλήσεις
περιουσιακών στοιχείων.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Credit Suisse όπως Lehman Brothers;

Ο Γολγοθάς της ελβετικής τράπεζας 
και οι ανησυχίες - Τρύπα 8 δισ. δολαρίων 

βλέπει η Goldman Sachs 



Τ
η διπλή στήριξη της βιομη-
χανίας και των σουπερ-
μάρκετ για τη συγκράτηση
των τιμών τουλάχιστον σε

50 βασικά προϊόντα από 31 κατηγο-
ρίες αγαθών εξασφάλισε η πολιτική
ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων. 

Μετά την προχθεσινή ανακοίνωση
της λίστας προϊόντων που έστειλαν
στις αλυσίδες σουπερμάρκετ, ο
υπουργός και ο αναπληρωτής
υπουργός, Άδωνις Γεωργιάδης και
Νίκος Παπαθανάσης αντίστοιχα, συ-
ζήτησαν χθες το μεσημέρι μέσω τη-
λεδιάσκεψης για τους τρόπους συμ-
βολής της βιομηχανίας τροφίμων
στη συγκράτηση των τιμών. Το προ-
εδρείο του Συνδέσμου Ελληνικών
Βιομηχανιών Τροφίμων (Γιώτης, Αν-
τωνιάδης, Λοΐζος, Καραμολέγκος
κ.ά.) επεσήμανε ότι η συγκράτηση
των τιμών είναι μια πολύ δύσκολη
άσκηση για τη βιομηχανία, από τη
στιγμή που το υψηλό ενεργειακό κό-
στος ασκεί εντονότατη πίεση στις
γραμμές παραγωγής και στις λει-
τουργικές δαπάνες. 

Η τήρηση των κανόνων
Οι δύο υπουργοί μετέφεραν στους

εκπροσώπους της βιομηχανίας τρο-
φίμων τη θέση των αλυσίδων σου-
περμάρκετ ότι χωρίς συγκράτηση

των τιμών χονδρικής δεν μπορούν
να γίνουν πολλά πράγματα στις λια-
νικές τιμές. Έτσι, οι Άδωνις Γεωρ-
γιάδης και Νίκος Παπαθανάσης ζή-
τησαν από τους εκπροσώπους της
βιομηχανίας τροφίμων μια κατ’ αρ-
χάς αποδοχή για να συνδράμουν στη
διαδικασία συγκράτησης των τιμών.
Μάλιστα, η τηλεδιάσκεψη μαγνητο-
φωνήθηκε και τηρήθηκαν πρακτικά
έτσι ώστε να είναι απολύτως ασφα-
λής η τήρηση των κανόνων περί του
ανταγωνισμού.

Οι… παγίδες
Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι

οι εκπρόσωποι των σουπερμάρκετ
έχουν επισημάνει στην πολιτική ηγε-
σία του υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων ότι το ζήτημα της συγ-
κράτησης των τιμών περιέχει και πολ-
λές παγίδες, οι οποίες σχετίζονται με
τη λειτουργία του ανταγωνισμού και
τους κανόνες που είναι υποχρεωμένη
να εφαρμόζει η Ελλάδα. 

Όπως δήλωσε ο υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γε-
ωργιάδης, «το υπουργείο ζήτησε

από τη βιομηχανία τροφίμων να
συμμετάσχει στην προσπάθεια για το
“καλάθι του νοικοκυριού” με εποι-
κοδομητικό τρόπο έτσι ώστε να “χτί-
σουμε” ένα καλάθι προϊόντων που
θα προσφέρεται στον Έλληνα κατα-
ναλωτή στις χαμηλότερες δυνατές
τιμές, κάτω από τον πληθωρισμό». 

Δέσμευση
Ο σύνδεσμος αποδέχτηκε την

πρόταση του υπουργείου, δεσμεύ-
τηκε να ενημερώσει τα μέλη του
και να εργαστεί εποικοδομητικά με
τις αλυσίδες σουπερμάρκετ ώστε
το «καλάθι του νοικοκυριού» να
έχει επιτυχία και να βοηθήσει ση-
μαντικά στη διαβίωση του ελληνι-
κού νοικοκυριού μέσα σε αυτές τις
πρωτοφανώς δύσκολες συνθή-
κες». Μέσα στις προσεχείς ημέ-
ρες, η ηγεσία του υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων θα αναλά-
βει νέες πρωτοβουλίες σε όλα τα
στάδια της αγοράς, προκειμένου
να επιτύχει τις καλύτερες δυνατές
τιμές για τους καταναλωτές. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Κ. Χατζηδάκης:
«Μηδενίζονται 
οι εκκρεμείς
συντάξεις» 

Θέμα ελάχιστων εβδομάδων αποτελεί
η επίτευξη του στόχου για μηδενισμό
των εκκρεμών συντάξεων στις κατά τό-
που διευθύνσεις του ΕΦΚΑ. 

Χθες, ο υπουργός Εργασίας Κωστής
Χατζηδάκης επισκέφθηκε τον ΕΦΚΑ
Ηλιούπολης, προκειμένου να
συγχαρεί τους υπαλλή-
λους, οι οποίοι, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία
του Αυγούστου, μηδέ-
νισαν τις σχετικές εκ-
κρεμότητες. Όπως
υπογράμμισε, μέσα στις
επόμενες λίγες εβδομάδες το
ίδιο αναμένεται να συμβεί σε όλες τις
περιφερειακές διευθύνσεις του ΕΦΚΑ,
«διανύοντας τα τελευταία μέτρα της δια-
δρομής». Εξάλλου, χθες ο ΕΦΚΑ ανα-
κοίνωσε ότι η ηλεκτρονική λειτουργία
myEFKAlive επεκτείνεται στις Περιφέ-
ρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Στερε-
άς Ελλάδας, όπου οι ασφαλισμένοι πλέ-
ον θα μπορούν να έχουν ανά πάσα στιγμή
διαθέσιμες όλες τις ηλεκτρονικές υπη-
ρεσίες που τους αφορούν, βάζοντας τέ-
λος στην ταλαιπωρία τους.

JP Morgan: «Ψηφίζει»
Ελλάδα, τράπεζες 
και Alpha Bank 

Αισιόδοξες προβλέψεις για την πο-
ρεία της ελληνικής οικονομίας αλλά και
των τραπεζών διατυπώνει σε σχετική έκ-
θεσή του ο αμερικανικός επενδυτικός
οίκος JP Morgan. Σύμφωνα με τους ανα-
λυτές, ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος
διαθέτει ισχυρή δυναμική και για τον λό-
γο αυτό, προβλέπεται ανοδική κίνηση
για τις μετοχές, οι οποίες χαρακτηρίζον-
ται ως «οι φθηνότερες στην περιοχή». Η
JP Morgan δείχνει την προτίμησή της
στη μετοχή της Alpha Bank, δίνοντας τι-
μή-στόχο 1,40 ευρώ και σύσταση για
απόδοση μεγαλύτερη από τη μέση άνοδο
της αγοράς. Η μετοχή της τράπεζας έχει
μονοψήφιο δείκτη τιμής προς κέρδη ανά
μετοχή (μικρότερο του 5), ενώ διαπραγ-
ματεύεται μόλις στο 30% της πραγματι-
κής αξίας του ενεργητικού. Τέλος, η JP
Morgan θεωρεί ότι το 2023 η μερισματι-
κή απόδοση της Alpha Bank θα διαμορ-
φωθεί στο 3,9%, ενώ το 2024 στο 4,6%.
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Διπλή στήριξη για συγκράτηση
των ανατιμήσεων σε 50 
βασικά προϊόντα από 31 
κατηγορίες αγαθών

Βιομηχανία - σουπερμάρκετ 
βάζουν πλάτη στις τιμές 
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Σ
την άλλη πλευρά του Ατλαντι-
κού και συγκεκριμένα στον
Καναδά θα πραγματοποιηθεί
το νέο συνέδριο του Οικονο-

μικού Φόρουμ των Δελφών. Το Οικο-
νομικό Φόρουμ του Τορόντο θα λάβει
χώρα στις 17-18 Οκτωβρίου στο ξενο-
δοχείο Sheraton Centre Toronto Ho-
tel, με την παρουσία ηγετών από τους
χώρους της πολιτικής, της διπλωμα-
τίας και της οικονομίας από την Ελλά-
δα και τον Καναδά.

Συνδιοργάνωση
Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από

το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
και το Enterprise Greece, σε συνεργα-
σία με το Hellenic Initiative Canada κα-
θώς και με την υποστήριξη του Ελλη-
νοκαναδικού και του Καναδοελληνι-
κού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Οι συ-
ζητήσεις θα αναπτυχθούν γύρω από
την ενίσχυση των ελληνοκαναδικών
σχέσεων με φόντο το τοπίο των ξένων
επενδύσεων στην Ελλάδα. 

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα
έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν
ενδεχόμενες συνεργασίες και επενδυ-
τικές ευκαιρίες ιδιαίτερα στους τομείς
του τουρισμού, του φαρμάκου, της τε-
χνολογίας, αλλά και στην ενέργεια και
τα μεταλλεύματα.

Oι προσωπικότητες
Ανάμεσα στις προσωπικότητες που θα

παρευρεθούν, ιδιαίτερα σημαντική κρί-
νεται η παρουσία του Έλληνα αναπλη-
ρωτή υπουργού Ανάπτυξης Νίκου Πα-
παθανάση, του Καναδού υπουργού Και-
νοτομίας, Επιστήμης και Βιομηχανίας
Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπέιν, καθώς και
του προέδρου και CEO της Fair-
Fax Financial Holdings Li-
mited, Πρεμ Ουάτσα. 

Σειρά ηγετών από
ένα ευρύ φάσμα
που περιλαμβάνει
την ελληνική κυ-
βέρνηση, φορείς,
τον επιχειρηματικό
κόσμο, αλλά και δια-
κεκριμένα μέλη της
ελληνοκαναδικής κοινό-
τητας θα συμμετάσχουν στις
εργασίες του συνεδρίου. Μεταξύ των
διακεκριμένων προσκεκλημένων βρί-
σκονται ο γενικός γραμματέας Διεθνών

Οικονομικών Σχέσεων Γιάννης Σμυρ-
λής, η γενική γραμματέας Ενέργειας
Αλεξάνδρα Σδούκου, ο γενικός γραμ-
ματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ
Ορέστης Καβαλάκης, ο γενικός γραμ-
ματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Απλοποίησης Διαδικασιών Λεωνίδας
Χριστόπουλος, η γενική γραμματέας

Τουρισμού Ολυμπία Αναστασο-
πούλου, ο συμπρόεδρος

του Hellenic Initiative -
Canada, John Sotos,
ο πρόεδρος του Κα-
ναδοελληνικού Εμ-
πορικού Επιμελη-
τηρίου Κωνσταντί-
νος Κατσιγιάννης, ο

πρόεδρος του Ελλη-
νοκαναδικού Εμπορι-

κού Επιμελητηρίου Βασί-
λειος Τσάνος, ο CEO του

Υπερταμείου Γρηγόρης Δημητριάδης, η
CEO της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τρά-
πεζας Αθηνά Χατζηπέτρου, ο πρόεδρος

της Coca Cola για την Ευρώπη Νίκος
Κουμέττης, o αντιπρόεδρος και γενικός
διευθυντής της Eldorado Gold Corpo-
rations Χρήστος Μπαλάσκας και άλλοι
εκπρόσωποι σημαντικών φορέων και
επιχειρήσεων. 

Χορηγοί 
Χορηγοί της εκδήλωσης είναι οι

εταιρείες Ελληνικός Χρυσός και Eldo-
rado Gold, και υποστηρικτές η Euro-
bank, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπε-
ζα και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.

Παρά τα προβλήματα που καταγράφει παγκόσμια ο
κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας αλλά και την
ενεργειακή κρίση που έχει «βυθίσει» τις ευ-
ρωπαϊκές οικονομίες, στη χώρα μας σημει-
ώνεται αυξητική τάση για την ηλεκτροκί-
νηση σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία.

Έως και την τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμ-
βρίου καταγράφηκαν 3.247 νέες ταξινομή-
σεις αμιγώς ηλεκτροκίνητων οχημάτων, έναντι
3.594 που είχαν καταγραφεί καθ’ όλη τη διάρκεια
του 2021.

«Η θετική πορεία δεν είναι τυχαία. Όταν αναλάβαμε
το 2019, υπήρχαν μόλις 58 σημεία φόρτισης σε όλη την

Ελλάδα και μέσα σε τρία χρόνια, τα σημεία φόρτισης
έχουν γίνει 1.746. 

Η κυβέρνηση εκπόνησε ένα πρόγραμμα κι-
νήτρων και εμείς στο υπουργείο Μεταφορών
διαμορφώνουμε τις συνθήκες για την τεχνι-
κή υποστήριξη του ηλεκτροκίνητου οχήμα-
τος με το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία

των συνεργείων. Αντί να ακολουθήσουμε την
περίπλοκη διαδικασία του Προεδρικού Διατάγ-

ματος, θα προχωρήσουμε σε νομοθετική ρύθμιση
και έτσι πλέον η σχετική ρύθμιση θα γίνει σύντομα με
Υπουργική Απόφαση», σημείωσε σχετικά ο υφυπουρ-
γός Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος σε συνέντευ-

ξη που παραχώρησε στον Τύπο.
Η στροφή στη βιώσιμη αστική κινητικότητα μέσα από

τις επιλογές που προσφέρονται σήμερα στις αστικές
συγκοινωνίες για συνδυαστικές μετακινήσεις με τη
χρήση ήπιων μέσων, αλλά και τις νέες υπηρεσίες που
σχεδιάζονται, δεν αφορά μόνο την Αθήνα και τη Θεσσα-
λονίκη αλλά και άλλες πόλεις της χώρας.

Μέσα από τα ΣΒΑΚ οι δήμοι και οι περιφέρειες μπο-
ρούν να υλοποιήσουν αστικές παρεμβάσεις που θα
βελτιώσουν τις δημόσιες συγκοινωνίες, τις υποδομές
για τους πεζούς και το ποδήλατο και, φυσικά, την προ-
σβασιμότητα για όλους.

ΡΕΓΓIΝΑ ΣΑΒΟYΡΔΟΥ

Στις 17-18 Οκτωβρίου, 
με την παρουσία ηγετών
από την πολιτική, 
τη διπλωματία και 
την οικονομία από 
Ελλάδα και Καναδά

Αυξητική η τάση για ηλεκτροκίνηση - Μ. Παπαδόπουλος: «Η θετική πορεία δεν είναι τυχαία»

Το Οικονομικό 
Φόρουμ των Δελφών 
πάει Τορόντο



Την υπογραφή προσυμφώνου αγοράς από τη ΔΕΛΤΑ τού 70% των
μετοχών της Κουρέλλας ΑΕ ανακοίνωσε η Vivartia. Το 30% της
εταιρείας θα παραμείνει στην οικογένεια Κουρέλλα. Η εταιρεία
Κουρέλλας ΑΕ είναι μια σύγχρονη τυροκομική μονάδα στα Γρε-
βενά με 90% εξαγωγική δραστηριότητα. Η γκάμα της αποτελείται
σε μεγάλο βαθμό από βιολογικά & φυτικά (plant based) προϊόντα,
διακρίνεται δε για την καινοτομία και την εξωστρέφειά της, ενώ
τα προϊόντα της εταιρείας εξάγονται σήμερα σε αρκετές χώρες
στο εξωτερικό (Ευρώπη, αραβικές χώρες, Αμερική). Σημειώνε-
ται επίσης ότι η Κουρέλλας ΑΕ διαθέτει ένα υπερσύγχρονο εργο-
στάσιο ζωοτροφών, καθώς και μια πρότυπη φάρμα παραγωγής
βιολογικού αγελαδινού γάλακτος στην περιοχή των Γρεβενών.
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Σ
υνεχίζει να σέρνεται το ελ-
ληνικό χρηματιστήριο, με
τους ενεργούς traders να
είναι ελάχιστοι και τη συ-

ναλλακτική δραστηριότητα να παρα-
μένει καθηλωμένη σε χαμηλά επί-
πεδα. Οι εγχώριοι αναλυτές εκτι-
μούν πως η απογοητευτική εικόνα
θα συνεχιστεί, έστω με ανοδικές
αναλαμπές, καθώς το διεθνές κλίμα
παραμένει ευμετάβλητο, ενώ εκλεί-
πουν θετικές εγχώριες εξελίξεις
που θα μπορούσαν να προσφέρουν
στήριγμα. 

Τεχνικά όσο ο Γενικός Δείκτης δί-
νει κλεισίματα χαμηλότερα των 835
(εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών) και 820
(εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), το
αρνητικό σενάριο και η πιθανή δοκι-
μασία της ζώνης στήριξης στις 795 -

779 μονάδες παραμένει στο τραπέζι.
Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποί-
ησης όσο κινείται χαμηλότερα των
1.954 μονάδων (απλός ΚΜΟ 200

εβδομάδων) δεν μπορεί να αποκλει-
στούν η επαναδοκιμασία των 1.900
και η κίνηση προς τις 1.854 - 1.850
μονάδες.

Oι νέες δραστηριότητες 
της Αγροτικός Οίκος Σπύρου

Νέες δραστηριότητες αναπτύσσει αυτή
την περίοδο η Αγροτικός Οίκος Σπύρου
ΑΕΒΕ, η οποία το 2022 έχει καταφέρει
σημαντική διείσδυση στις αγορές εκτός
της ΕΕ. Η εισηγμένη εταιρεία, που έχει
παρουσία 75 ετών στην έρευνα, παραγω-
γή και εμπορία σπόρων σποράς, έχει αυ-
τή την περίοδο δρομολογήσει την επέ-
κτασή της στην παραγωγή φυτικών υλών
και φυτικών απορριμμάτων, καθώς και
στην παραγωγή φυτικών υπολειμμάτων
και υποπροϊόντων. Παράλληλα, αναπτύσ-
σει και υπηρεσίες αποθήκευσης και υπη-
ρεσίες προετοιμασίας (συσκευασία, συν-
τήρηση κλπ) προς αποθήκευση αγροτι-
κών προϊόντων.

Επεκτείνεται η συνεργασία
ΑΕΚ - PepsiCo Hellas

Η ΠΑΕ ΑΕΚ και η PepsiCo Hellas ανακοί-
νωσαν την επέκταση της χορηγικής τους
συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Pepsi-
Co Hellas αποτελεί επίσημο υποστηρικτή
της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο
2022-2023. Μέσα από τη συνεργασία οι
φίλαθλοι της ομάδας μπορούν να απολαμ-
βάνουν τους αγώνες παρέα με τα αναψυ-
κτικά και τα αλμυρά σνακ της PepsiCo
Hellas κατά τη νέα αγωνιστική έδρα της
ΑΕΚ, την Opap Arena. Ο εμπορικός διευ-
θυντής της ΠΑΕ ΑΕΚ Νίκος Καραούζας
δήλωσε: «Καλωσορίζουμε τα brands των
Pepsi Max και Lays στη χορηγική μας οι-
κογένεια και επεκτείνουμε την ήδη πετυ-
χημένη συνεργασία μας με αυτό της
Gatorade. Προσβλέπουμε σε μια μακρο-
χρόνια σχέση με αμοιβαία οφέλη και πολ-
λές επιτυχίες εντός και εκτός αγωνιστι-
κών χώρων!».

Γραφεία στην Αθήνα
ανοίγει η Zizoo

Η Zizoo, πλατφόρμα ενοικίασης σκαφών
στον κόσμο με έδρα το Βερολίνο, εγκαθί-
σταται στα νέα της γραφεία στην Αθήνα.
Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, η
καρδιά της Ανατολικής Μεσογείου θα λει-
τουργήσει ως στρατηγικός κόμβος για την
προώθηση της περαιτέρω ανάπτυξής της
στην Ευρώπη, με την αυξανόμενη ζήτηση
στις ενοικιάσεις σκαφών να αποτελεί το
έναυσμα για τη διεύρυνση του brand στην
ευρωπαϊκή ήπειρο.

Τη νέα θυγατρική του εταιρεία MORE
(Motor Oil Renewable Energy) παρουσία-
σε ο Όμιλος Motor Oil την Τρίτη 11 Οκτω-
βρίου στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύμα-
τος Σταύρος Νιάρχος. Η MORE, με όραμα
να γίνει η ηγέτιδα δύναμη στις ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας, θέτει την παραγωγή
καθαρής ενέργειας στο επίκεντρο της
επιχειρηματικής δραστηριότητάς της. H
MORE αναπτύσσεται δυναμικά με επενδύ-
σεις και έργα μεγάλης αξίας και κομβικής
σημασίας. Ταυτόχρονα, προχωρά στρατη-
γικά και επεκτείνει τις μονάδες παραγω-

γής και τις υπηρεσίες της για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον. Συγκεκριμένα, η MORE, μετά την ενσωμά-
τωση του χαρτοφυλακίου από την εξαγορά του Ελλάκτωρα, θα πλησιάζει τον επόμενο στόχο της για εγκατεστη-
μένη ισχύ περίπου 1GW, η οποία θα είναι ικανή να τροφοδοτήσει με πράσινη ενέργεια περίπου μισό εκατομμύ-
ριο νοικοκυριά. Παράλληλα, η MORE θα διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο έργων σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, πε-
ρισσότερο από 2,2 GW.

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στο χρηματιστήριο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

MORE: Πλάνο ανάπτυξης στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Εξαγορά από τη ΔΕΛΤΑ σύγχρονου τυροκομείου στα Γρεβενά
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Ένα υπερσύγχρονο διαγνωστικό κέντρο άνοιξε η
Euromedica στην Κηφισιά, σε εφαρμογή του επεν-
δυτικού σχεδίου που υλοποιεί για την πλήρη ανα-
βάθμιση, τεχνολογική και κτιριακή, όλων των μο-
νάδων της. Πρόκειται για μία μονάδα με ιατροτε-
χνολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, με
επώνυμα απεικονιστικά μηχανήματα από τις κορυ-
φαίες διεθνείς εταιρείες του κλάδου, εγκατεστημέ-
νο σε έναν ειδικά σχεδιασμένο χώρο, ο οποίος ανα-
καινίστηκε πλήρως, ενσωματώνοντας τις σύγχρο-
νες τάσεις τόσο για τη λειτουργικότητα του κέντρου
όσο και για την άνετη και φιλόξενη παραμονή εξε-
ταζόμενων και εργαζόμενων. Η Euromedica Κηφι-
σιάς διαθέτει τον μοναδικό στην περιοχή Ανοιχτό
Μαγνητικό Τομογράφο Philips Panorama, ο οποίος
είναι ιδανικός για άτομα με κλειστοφοβία.

Από Avax - Ghella - 
Alstom η επέκταση 
της γραμμής 3 του μετρό

Νέο κατάστημα Pepco στο
εμπορικό κέντρο Avenue
Χάρη στο ισχυρό οικογενειακό προφίλ που
έχει «χτίσει» μέσα στα 15 χρόνια ζωής του, το
Εμπορικό Κέντρο Avenue, η ταχύτατα ανα-
πτυσσομένη πολωνική εταιρεία Pepco, το
επέλεξε για ένα από τα πρώτα της καταστήμα-
τα στην Ελλάδα.
Έτσι στα τέλη Νο-
εμβρίου βρίσκει
το Avenue με ένα
νέο κατάστημα
380τμ με είδη για
όλη την οικογέ-
νεια και για το
σπίτι, στο 1ο επίπεδο, ενισχύοντας το «value
for money» προφίλ του Εμπορικού Κέντρου.
Ειδικά την περίοδο αυτή που οι καταναλωτές
γίνονται ακόμη πιο προσεκτικοί στις οικογε-
νειακές τους δαπάνες, η Pepco έρχεται να
δώσει τη λύση προωθώντας το δικό της μότο:
«Νιώσε την ποιότητα, αγάπησε την τιμή!».

Alpha Bank: Τιμή-στόχο 
1,4 ευρώ δίνει η JP Morgan

Έκθεση για τις τράπεζες Κεντρικής, Ανατο-
λικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρι-
κής (CEEMEA) δημοσίευσε η JP Morgan, στην
οποία διατυπώνει τις εκτιμήσεις της αναφορι-
κά με τη δυναμική του εγχώριου τραπεζικού
κλάδου. Για τη μετοχή της Alpha Bank οι ανα-
λυτές του οίκου δίνουν τιμή-στόχο 1,4 ευρώ
και σύσταση overweight με περιθώριο ανό-
δου (upside) 62%. Επιπλέον, από τη σχέση της
τιμής της μετοχής με τα προβλεπόμενα κέρδη
φαίνεται ότι η μετοχή της Alpha Bank είναι η
δεύτερη φθηνότερη στην εξεταζόμενη γεω-
γραφική περιοχή με το P/E μονοψήφιο. Η δια-
νομή κερδών από την Alpha Bank προσδιορί-
ζεται στο 3,9% το 2023 και 4,6% το 2024, η
υψηλότερη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

Δάιος Πλαστικά: 1/11 η ΓΣ 
για υπαγωγή στον Αναπτυξιακό

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Δάιος ΑΒΕΕ (εφεξής η «εται-
ρεία») καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εται-
ρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η
οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας
της εταιρείας την 1η Νοεμβρίου 2022,
ημέρα Τρίτη και ώρα 9 πρωινή, για συζή-
τηση και λήψη αποφάσεων επί του κατω-
τέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
Υποβολή αιτήματος υπαγωγής στον Ανα-
πτυξιακό Νόμο Ν. 4887/2022 και Χρημα-
τοδότηση του επενδυτικού σχεδίου.

Honda και LG «χτίζουν» 
μονάδα μπαταριών στο Οχάιο

Η Honda Motor και η LG Energy Solution
ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι σκοπεύουν να
επενδύσουν από κοινού το ποσό των 4,4 δισ.
δολαρίων για την κατασκευή μιας νέας μονά-
δας παραγωγής μπαταριών στο Οχάιο. Οι δύο
εταιρείες είχαν προαναγγείλει την κοινή τους
επένδυσή τους τον Αύγουστο, όμως δεν εί-
χαν ακόμη καταλήξει στην τοποθεσία ανέ-
γερσης της μονάδας. Honda και LG είχαν δε-
σμευτεί αρχικά να επενδύσουν το ποσό των
3,5 δισ. δολαρίων και να δημιουργήσουν
2.200 θέσεις εργασίας, αλλά σήμερα πρό-
σθεσαν ότι η επένδυση προβλέπεται να φτά-
σει τα 4,4 δισ. δολάρια.

Νέο διαγνωστικό 
κέντρο της Euromedica
στην Κηφισιά

Autohellas: «Φέρνει» 
τη Stellantis στην Ελλάδα

Οι Autohellas και Samelet ιδρύουν κοινή εται-
ρεία για να καταστεί ο συνεργάτης της Stellantis
στην ελληνική αγορά που θα αναλάβει την εισα-
γωγή και διανομή των μαρκών Abarth, Alfa
Romeo, Fiat, Fiat Professional και Jeep. Η ολο-
κλήρωση αυτής της σχεδιαζόμενης εξαγοράς τε-
λεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνι-
σμού, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Η συναλλαγή έρχεται στον απόηχο της συγχώ-
νευσης των κατασκευαστών αυτοκινήτων PSA
και FCA -πέρυσι- η οποία δημιούργησε τη Stel-
lantis, μια από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιο-
μηχανίες στον κόσμο με εργοστασιακές δραστη-
ριότητες σε 30 χώρες και εμπορική παρουσία σε
130 αγορές παγκοσμίως.

Οι τρεις νέοι σταθμοί «Μανιάτικα», «Πειραι-
άς» και «Δημοτικό Θέατρο» στην επέκταση
της γαλάζιας γραμμής 3 του μετρό αναμένε-
ται να αυξήσουν τη συνολική επιβατική κί-
νηση στο δίκτυο του μετρό κατά 132.000 επι-
βάτες ημερησίως, όπως σημειώνει η κοινο-
πραξία Avax - Ghella - Alstom με αφορμή
την επιτυχή ολοκλήρωση της επέκτασης των
7,6 χιλ. της γραμμής 3 προς τον Πειραιά. Οι
νέοι σταθμοί αναμένεται όχι μόνο να απο-
φορτίσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση
στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας, αλλά
και να συνδέσουν τον Διεθνή Αερολιμένα
Αθηνών με τον Πειραιά σε λιγότερο από μία
ώρα, σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση
της κοινοπραξίας. Ταυτόχρονα, εκτιμάται ότι
θα μειώσουν την κυκλοφορία των αυτοκινή-
των κατά 23.000 όσο και τις εκπομπές διο-
ξειδίου του άνθρακα κατά 120 τόνους.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Ο Ολυμπιακός ξεκινάει απόψε από το «ση-
μείο μηδέν» στην 4η αγωνιστική των ομί-
λων του Europa League, αντιμετωπίζοντας

την αζέρικη Καραμπάχ στο Μπακού (19.45, Cos-
mote TV) με την ελπίδα ότι θα βάλει στο σακούλι
του έναν ή και περισσότερους βαθμούς στην προ-
σπάθειά του να συνεχίσει στην επόμενη φάση της
διοργάνωσης ή να παραμείνει σε ευρωπαϊκή τροχιά
μετακομίζοντας στο Conference League.

Για το πρώτο σενάριο θα πρέπει να καταλάβει μία
από τις δύο πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Για το
δεύτερο, να πάρει την 3η θέση. Κοινός παρονομα-
στής και των δύο σεναρίων να νικήσει, γιατί η ισο-
παλία δεν του φτάνει. Την περασμένη Πέμπτη
ωστόσο έχασε άνετα 3-0 από τους Αζέρους στο
«Καραϊσκάκης».

Στο ματς της περασμένης Κυριακής ο Ολυμπια-
κός φανέρωσε κάποια σημάδια βελτίωσης νικώντας
2-1 με ανατροπή τον ΟΦΗ στην Κρήτη, αλλά η Κα-
ραμπάχ είναι άλλο μέγεθος. Επιπλέον πονοκέφαλος
για τον προπονητή του Μίτσελ Γκονζάλες είναι πως
την προσεχή Δευτέρα ο Ολυμπιακός παίζει την
ύπαρξή του στο πρωτάθλημα κόντρα στον ΠΑΟΚ
στο Φάληρο. Είναι ήδη επτά βαθμούς πίσω από τον
Παναθηναϊκό και ο «δικέφαλος του Βορρά» εννέα.

Στο Μπακού ο Μίτσελ δεν μπορεί να χρησιμοποι-
ήσει τον Κολομβιανό Χάμες Ροντρίγκες, ούτε τον
σέντερ φορ Μπακαμπού, ούτε τον αμυντικό χαφ
Σαμασέκου, καθότι άργησαν να έρθουν και δεν δη-
λώθηκαν στη σχετική λίστα της UEFA. Επιπλέον,
τραυματίας είναι και ο δεξιός μπακ Άβιλα. Όπως
έδειξε ο Μίτσελ στην τελευταία προπόνηση, θα παί-

ξει με τρία κεντρικά μπακ. Σισέ και Μπα είναι στην
αποστολή, αλλά έχουν την γκάφα στο αίμα τους. Ο
Βρσάλικο προέρχεται από τραυματισμό και ο Παπα-
σταθόπουλος θα πρέπει να θεωρείται ο μοναδικός
σίγουρος. Δεξιό μπακ- χαφ ο Βρουσάι, αριστερό ο
Ρέαμπτσιουκ, «κόφτες» ο Εμβιλά με τον Ιν Μπέομ
Χουάνγκ. Από εκεί και πέρα όλα είναι ανοικτά. Ο
Ουί Τζο Χουάνγκ θα παίξει σέντερ φορ με παρτε-
νέρ τον Αμπουμπακάρ Καμαρά, λένε οι πληροφο-
ρίες. Θέση διεκδικούν και οι Μπιέλ, Μασούρας. 

Καραμπάχ - Ολυμπιακός απόψε στο
Europa League, δεν φτάνει η ισοπαλία

Να ξεφύγει από το «σημείο μηδέν»

Αποτελέσματα ομίλου
1η αγωνιστική

Ναντ - Ολυμπιακός 2-1
Φράιμπουργκ - Καραμπάχ 2-1

2η αγωνιστική
Ολυμπιακός - Φράιμπουργκ 0-3

Καραμπάχ - Ναντ 3-0
3η αγωνιστική

Ολυμπιακός - Καραμπάχ 0-3
Φράιμπουργκ - Ναντ 2-0

Βαθμολογία (3 αγ.)
Φράιμπουργκ..............7:1 ..........9
Καραμπάχ ..................7:2 ..........6
Ναντ ............................2:6 ..........3
Ολυμπιακός ................1:8 ..........0

Σήμερα
Καραμπάχ - Ολυμπιακός

Ναντ - Φράιμπουργκ
5η αγωνιστική

Φράιμπουργκ - Ολυμπιακός
Ναντ - Καραμπάχ

6η αγωνιστική
Ολυμπιακός - Ναντ

Καραμπάχ - Φράιμπουργκ



Ο
πρόεδρος της Ένωσης Πο-
δοσφαιρικών Σωματείων
Δωδεκανήσων Παναγιώτης

Διακοφώτης επιβεβαίωσε ότι οι
Τούρκοι προσφέρθηκαν να φιλοξε-
νήσουν νησιωτικές ομάδες για προ-
πονήσεις μιλώντας στον έγκριτο δη-
μοσιογράφο Κυριάκο Θωμαΐδη.
Ωστόσο, δεν ανέφερε ούτε τους
αποστολείς της πρότασης ούτε τους
παραλήπτες. Μίλησε γενικά και αό-
ριστα, δίνοντας την εντύπωση ότι
περισσότερο τον ένοιαζε να αντιπο-
λιτευτεί την κυβέρνηση παρά να κα-
ταγγείλει την προπαγάνδα των
Τούρκων να παρουσιάσουν «αθώο»
πρόσωπο στους κατοίκους των νη-
σιών μας, όταν ο Ερντογάν μάς φο-
βερίζει ότι θα έρθει... νύχτα. Ο Δια-
κοφώτης, επί σειρά ετών παράγον-

τας της ΕΠΟ, διαφώνησε με τον νόμο
Αυγενάκη πως για να μπορεί οποι-
αδήποτε ομάδα να χρησιμοποιεί δη-
μόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις θα
έπρεπε πρώτα να εγγραφεί στο μη-
τρώο της Γενικής Γραμματείας

Αθλητισμού για να εξαφανιστούν τα
«σωματεία-μαϊμού» που έχουν μό-
νο σφραγίδα για να ψηφίζουν αλλά
κανέναν αθλητή. Ο Διακοφώτης
πρωτίστως έπρεπε να ενημερώσει
την κεντρική εξουσία. Δεν το έκανε.

Περί τουρκικών προτάσεων Ο ΠΑΟΚ ψάχνει παίκτες
στην Ιταλία

Στην Ιταλία βρίσκεται ο Πορτογάλος τεχνικός
διευθυντής του ΠΑΟΚ Ζοζέ Μπότο και ψάχνει
παίκτες ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του
Ιανουαρίου. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει έναν βασικό σέντερ
φορ που να έχει εύκολο το γκολ και ένα «10άρι»
για την μεσαία γραμμή. Επιπλέον, όσο θα διαρκεί
το Μουντιάλ (20 Νοεμβρίου - 18 Δεκεμβρίου) ο
ΠΑΟΚ θα κάνει μίνι προετοιμασία στο εξωτερικό,
πιθανότατα στην Ιταλία.

Κατεβάζει το… παντελόνι
της και πληρώνεται

Στην κατάρα των social media η οπαδός της
Μπάρι, γνωστή με το ψευδώνυμο Κογιότ Κιουτέ,
βιοπορίζεται κατεβάζοντας το… παντελόνι της
κατά των διάρκεια των αγώνων. Η 21χρονη βγά-
ζει χρήματα μέσω του OnlyFans, από το οποίο ει-
σπράττει πάνω από 4.000 ευρώ σε μηναία βάση.
Η ιταλική δικαιοσύνη αναμένεται να ασκήσει
δίωξη για προσβολή της δημοσίας αιδούς, με τα
πρόστιμα να είναι τσουχτερά.

Χωρίς Μέσι δεν μπορεί
Η Παρί Σεν Ζερμέν χωρίς τον Μέσι έφερε 1-1

με την Μπενφίκα στο Παρίσι για το Champions
League. Και τα δύο γκολ με πέναλτι, Εμπαπέ και
Ζοάο Μάριο. Μεγάλη νίκη 2-0 της Μακάμπι Χάι-
φα (απέκλεισε τον Ολυμπιακό) επί της Γιουβέν-
τους. Τα άλλα αποτελέσματα: Μίλαν - Τσέλσι 0-2,
Σαχτάρ - Ρεάλ Μαδρ. 1-1, Ντιναμό Ζαγκ. - Σάλ-
τσμπουργκ 1-1, Σέλτικ - Λειψία 0-2, Κοπεγχάγη -
Μάντσεστερ Σίτι 0-0, Ντόρτμουντ - Σεβίλλη 1-1.

Χάαλαντ: Ρήτρα 
200 εκατ. ευρώ

Η ρήτρα αποδέσμευσης του τρομερού αγο-
ριού Έρλινγκ Χάλαντ από τη Μάντσεστερ Σίτι
μπορεί να ενεργοποιηθεί το 2024 για… 200
εκατομμύρια ευρώ μόνο από ομάδα εκτός Αγ-
γλίας. Τέτοια ποσά μπορεί να δώσει μόνο η Ρε-
άλ Μαδρίτης και καμία άλλη. Η Μπαρτσελόνα
αποκλείεται, γιατί είναι καταχρεωμένη. Ωστό-
σο, δεν θα καταρρίψει το ρεκόρ του Νεϊμάρ,
που μεταγράφτηκε από την Μπαρτσελόνα στην
Παρί Σεν Ζερμέν με 222 εκατ. ευρώ.

Κλάτενμπεργκ για έξι χρόνια
Την παραμονή του Μαρκ Κλάτενμπεργκ στην κεφαλή της επαγ-
γελματικής διαιτησίας για έξι χρόνια θέλει ο πρόεδρος της Super
League Βαγγέλης Μαρινάκης. Η Λίγκα προορίζει τον Άγγλο αρχι-
διαιτητή να αναλάβει τα ηνία της επαγγελματίας διαιτησίας, χω-
ρίς μάλιστα να υπάρχει πουθενά ο σημερινός αρχιδιαιτητής Στιβ
Μπένετ. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Τ. Μπαλτάκος αρνείται να το δεχτεί,
παρότι είναι νόμος του κράτους.

Γιάννης Αντετοκούνμπο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024: «Είναι βαριά η
φανέλα της Εθνικής, είναι κάτι διαφορετικό! Να ακούς τον Εθνικό Ύμνο. Η Εθνική με έκανε
να αγαπήσω ξανά το μπάσκετ. Το όνειρο να γίνω σημαιοφόρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες
θα ήταν τρομερό! Αλλά υπάρχουν βήματα για να φτάσουμε εκεί. Πρέπει να δουλέψουμε
μέσα στη σεζόν, να ετοιμαστούμε και να κάνουμε κάτι σπουδαίο».
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«Τρομερό  να είμαι 
σημαιοφόρος 
στους Ολυμπιακούς»
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

E
νας από τους σημαντικότερους εκ-
προσώπους του λαϊκού μας τραγου-
διού, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος παρέα
με το μπουζούκι του υπόσχεται δύο

βραδιές γεμάτες συγκίνηση και ρυθμό με αγα-
πημένα κομμάτια από την προσωπική του κα-
ριέρα που αγαπήθηκαν πολύ.

Παρέα με μια ομάδα εξαιρετικών μουσι-
κών και γκεστ καλλιτεχνών όπως ο Μάκης
Ψαραδέλλης, ο Αντρέας Παππάς, ο Νίκος
Φάρφας και ο Νίκος Χατζηδημητρίου, ο ερ-
μηνευτής δίνει ραντεβού με το κοινό αύριο
το βράδυ και την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου
στη μουσική σκηνή «Ίλιον Plus».

Στις εμφανίσεις με τίτλο «Είπα να έρθω
αγάπη να σε βρω» θα συμπεριλάβει τα με-
γάλα σουξέ «Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μά-
τια», «Το σκάκι», «Ο γκρεμός», «Στη σκέψη
της τρελής» και «Πρώτο φθινόπωρο», ενώ
θα παρουσιάσει για πρώτη φορά το νέο του
τραγούδι με τίτλο «Για εκείνη» σε μουσική
του Βαγγέλη Μαχαίρα και στίχους της Τα-
σίας Δικοπούλου. 

Άρωμα Σμύρνης
Το φετινό καλοκαίρι ήταν μια αποθέωση!

Η μεγάλη sold out περιοδεία του σε Ελλάδα
και Κύπρο αγκαλιάστηκε από τον κόσμο που
λαχταρούσε στη μετα-Covid εποχή να δια-
σκεδάσει.

«Ο απόηχος του φετινού καλοκαιριού με
βρίσκει απόλυτα ικανοποιημένο και ευτυχή!

Έπειτα από μια τόσο δύσκολη περίοδο λόγω
κυρίως της πανδημίας που είχε ως αποτέλε-
σμα έως και την παύση των καλλιτεχνικών
δραστηριοτήτων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται
από επαγγελματικής, οικονομικής αλλά και
ψυχολογικής πλευράς, επιτέλους τα πράγ-
ματα άλλαξαν και κυρίως παραμερίστηκε ο
φόβος του κοινού», δήλωσε με ενθουσια-
σμό στην «Political» ο Γεράσιμος Ανδρεά-
τος. Παρέα με τον Μάκη Ψαραδέλλη παρου-

σίασε μια μουσική παράσταση-αφιέρωμα
στη Μικρασιατική Καταστροφή με τίτλο
«Εκεί που η πέτρα μαύρισε άνθησαν μενε-
ξέδες» με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό
Ελένη Καρακάση που υπέγραψε και τη σκη-
νοθεσία.

«Τα τραγούδια ήταν σε μουσική δική μου
και κείμενα-στίχους του Μάκη Ψαραδέλλη,
συνοδεία της ομάδας των σπουδαίων μου-
σικών μας. Χάρηκα γιατί είχε μεγάλη αντα-
πόκριση και συγκίνηση, που ήταν και το ζη-
τούμενο». 

Ταξίδι σε Κύπρο και Αμερική
«Έλαβα μέρος και σε άλλες παραστάσεις

με παρόμοιο θέμα, σε συναυλίες με τραγού-
δια του Μίκη Θεοδωράκη αλλά και παρου-
σιάζοντας τα τραγούδια της δισκογραφίας
μου και όχι μόνο», ανέφερε ο τραγουδιστής,
ο οποίος μετά το διπλό επερχόμενο live θα
ετοιμάσει βαλίτσες για την Αμερική!

«Θα ταξιδέψω στην Κύπρο στις 27 Οκτω-
βρίου με τη Σοφία Παπάζογλου και στη Νέα
Υόρκη στις 21 Δεκεμβρίου με την Αρχιεπι-
σκοπή Αμερικής, όπου θα τιμηθούν η Επα-
νάσταση του 1821, η Μικρασιατική Κατα-
στροφή και τα 100 χρόνια από την ίδρυση της
εκεί Αρχιεπισκοπής! Εύχομαι σε όλους μας
τα καλύτερα και να προσπαθούμε σκληρά
για το καλύτερο αύριο που σίγουρα επιθυ-
μούμε!», ευχήθηκε ο Γεράσιμος Ανδρεάτος
για τη νέα σεζόν.

Γεράσιμος 
Ανδρεάτος

«Είπα να έρθω αγάπη 
να σε βρω»



Καρμπονάρα
by Γιαννούτσος

Δεν είναι σεφ αλλά έφτιαξε μια καρμπονάρα μούρ-
λια! Ο Τάκης Γιαννούτσος, ο παρουσιαστής της εκ-
πομπής «Αυτός και ο άλλος», συμμετείχε στη δράση
της κοινωνικής κουζίνας «Ο άλλος άνθρωπος» μα-
γειρεύοντας live στον Πειραιά για τους οικονομικά
αδύναμους συμπολίτες μας που δοκίμασαν από τα
χεράκια του πεντανόστιμες πένες με μπέικον, λουκά-
νικα και τυρί κρέμα. Ο δημοσιογράφος, τηρώντας τα
μέτρα για τον κορονοϊό, φωτογραφήθηκε εν ώρα ερ-
γασίας κι έπειτα δέχτηκε τα συγχαρητήρια των υπό-
λοιπων εθελοντών!

Θλίψη χωρίς τέλος

Απαρηγόρητη η Κάτια Νικολαΐδου από τον
χαμό του πατέρα της. Ο λατρεμένος της μπαμ-
πάς έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες εβδομά-
δες και η ηθοποιός, θέλοντας να τιμήσει τη
μνήμη του, δημοσίευσε μια κοινή τους φωτο-
γραφία αναφέροντας τρυφερά: «40 μέρες χω-
ρίς εσένα μπαμπά μου. Τίποτα δεν είναι ίδιο
πια. Πόσο μου λείπεις. Λεβέντη μου, σου είπα
αμέτρητες φορές πως σ’ αγαπώ και ακόμα μία
να την πάρεις μαζί σου. Ήσουν ο καλύτερος
μπαμπάς του κόσμου».

Όμορφες οικογενειακές στιγ-
μές για τον Ορφέα Αυγουστίδη
στη Θεσσαλονίκη! Ο πρωταγω-
νιστής της σειράς «Σασμός»
και η αγαπημένη του Γεωργία
Κρασσά ταξίδεψαν στη συμ-
πρωτεύουσα για μια οικογενει-
ακή επίσκεψη στον πατέρα του
ηθοποιού Ντίνο Αυγουστίδη, ο
οποίος διαμένει μόνιμα στη

Βόρεια Ελλά-
δα. Μπαμ-
πάς, γιος και
σύζυγος πό-
ζαραν σε
βραδινή έξο-
δό τους, με
τον τηλεοπτι-
κό Αστέρη
Σταματάκη
να σχολιάζει
χιουμοριστι-
κά στη λε-
ζάντα: «Γο-
νεοεπίσκε-
ψη»!

Τσάρκα 
στη Σαλόνικα

ΈΈντεκα τα κεράκια
Η κόρη της Πέγκυς Ζήνα και του Γιώργου Λύρα μεγάλωσε! Η
όμορφη Ηλέκτρα έκλεισε τα 11 και τα γιόρτασε με ένα απίθα-
νο happy birthday party με καλεσμένους φίλους και συμμα-
θητές της. «Ζωή μου, λατρεία μου, χρόνια πολλά, όμορφα με
δύναμη, με υγεία στην ψυχή σου πάνω απ’ όλα. 11 χρόνια
απόλυτης αγάπης. Σε λατρεύω ως τον ουρανό», της ευχήθηκε
η διάσημη μαμά.

Και newscaster στο Open και ζωγράφος! Η
πολυτάλαντη Πόπη Τσαπανίδου αποκάλυψε
στο Facebook την αγάπη της για την Τέχνη
παρουσιάζοντας ένα δείγμα δουλειάς από
έργα που κοσμούν το σαλόνι του σπιτιού
της. «Δεν βγαίνει η ζωή χωρίς στηρίγματα
εσωτερικά. Ένα από τα δικά μου, να μου-
τζουρώνω καμβάδες με χρώματα. Τελευ-
ταία πρόσθεσα και άλλα υλικά. Όταν τα κρε-
μάω στους τοίχους, η χαρά είναι απερίγρα-
πτη», παραδέχτηκε!
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Σάρωσε η Λένα
Παπαληγούρα

Τώρα και εικαστικός

Μ
ια ακόμη σημαντική διάκριση απέσπασε η Λένα Παπα-
ληγούρα για τον ρόλο της στην κινηματογραφική ταινία
«Airhostess 737» του Θανάση Νεοφώτιστου. Το φιλμ,
που πρόσφατα αναδείχτηκε η «Καλύτερη ταινία μικρού

μήκους» στο Φεστιβάλ του Τορόντο, χάρισε στην ηθοποιό το βρα-
βείο «Καλύτερης γυναικείας ερμηνείας» στο 28ο Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας». Μάλιστα, η κρι-
τική επιτροπή συνόδεψε την απονομή με μια σημαντική αφιέρωση
στη σπουδαία ηθοποιό: «Σε μια γυναίκα που ο κάθε ρόλος της είναι
ένα ξεχωριστό ταξίδι. Θέλουμε να συνεχίσει τα ταξίδια της, όμορφα
ταξίδια ερμηνευτικά, πάντοτε πάντα με ωραίες ερμηνείες και με
δημιουργικές και ωραίες αναταράξεις». Η πρωταγωνίστρια υπο-
δύεται μια 39χρονη αεροσυνοδό. Με αφορμή τα σιδεράκια που
έβαλε, σε μια καθυστερημένη προσπάθεια για ένα τέλειο χαμόγελο,
θα κληθεί να αναμετρηθεί με την απούσα μητέρα της που βρίσκεται
νεκρή στο αμπάρι του αεροπλάνου.



T
ο καλοκαίρι στην Ελλάδα μπορεί να πα-
ραταθεί και το φθινόπωρο! Οι καλές θερ-
μοκρασίες για την εποχή και ο ήλιος πα-
ρατείνουν τις βουτιές στη θάλασσα.

Ωστόσο, συνήθως οι μήνες που ακολουθούν μετά
την έκθεσή μας στον ήλιο μάς αποκαλύπτουν τα
ανεπιθύμητα σημάδια στο δέρμα μας που θα θέ-
λαμε να «σβηστούν».

Ο ήλιος, η ζέστη και η θάλασσα αφήνουν το
«αποτύπωμά» τους στο δέρμα αφυδατώνοντάς το,
κάνοντας τις ρυτίδες εντονότερες, προκαλώντας ή
επεκτείνοντας προϋπάρχουσες μελαγχρωματικές
βλάβες (πανάδες, ευρυαγγείες) και επιδεινώνον-
τας τη φωτογήρανση. Παράλληλα, μπορεί να
«αδειάσουν» τα χείλη, ενώ σε περίπτωση απώλει-
ας κιλών με το κολύμπι και τις δραστηριότητες του
καλοκαιριού το πρόσωπο και ο λαιμός χάνουν το
«γέμισμά» τους.

Το «summer recovery» επιβάλλεται κατά την
περίοδο του φθινοπώρου και περιλαμβάνει θερα-
πείες προσώπου για βαθύ καθαρισμό και ενυδά-
τωση, υαλουρονικό οξύ για «γέμισμα» σε βαθιές
ρυτίδες (ρινοχειλικές αύλακες, ρυτίδες «της μα-
ριονέτας») και κενά ή τοξίνη για τις ρυτίδες έκ-
φρασης.

«Ο καθαρισμός γίνεται με τη βοήθεια υπερσύγ-
χρονων μηχανημάτων, τα οποία επιτρέπουν στα
συστατικά των προϊόντων που εφαρμόζονται να ει-
σχωρήσουν βαθύτερα στο δέρμα. Για να είναι η
επιδερμίδα πιο υγιής, απαιτούνται βαθιά ενυδάτω-
ση των ιστών αλλά και απολέπιση του δέρματος για

την απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων και των
ρύπων που συσσωρεύονται στην επιδερμίδα, προ-
κειμένου να διεισδύουν τα ενυδατικά συστατικά,

όπως πολυβιταμίνες και ιχνοστοιχεία, ευκολότε-
ρα. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας χρησιμοποι-
ούνται ειδικά εκσυγχρονισμένα μηχανήματα για
βαθύτερη διείσδυση στο δέρμα», αναφέρει η Δρ
Αναστασία Σεφέρη - Δανιήλ, πλαστικός χειρουρ-
γός, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής
Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής.

Όπως λέει, «σε πρόσωπο και ντεκολτέ εφαρμό-
ζεται υαλουρονικό οξύ, το οποίο τονώνει το δέρμα,
ενώ προσελκύει και δεσμεύει το νερό. Ενέσιμα
υλικά, όπως είναι αυτά της μεσοθεραπείας, χρησι-
μοποιούνται όπου υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερης
ενυδάτωσης». Για απάλυνση των ρυτίδων έκφρα-
σης συχνά χρειάζονται ενέσιμες θεραπείες με βο-
τουλινική τοξίνη, ενώ σε κάθε περίπτωση εξαιρε-
τικά είναι τα αποτελέσματα της αυτόλογης μεσο-
θεραπείας (PRP). Το φθινόπωρο είναι μια εποχή
κατάλληλη και για θεραπείες προσώπου με πολω-
μένο φως, λέιζερ και ραδιοσυχνότητες. Παρόλο
που υπάρχει ακόμη ηλιοφάνεια, μπορούν να
εφαρμοστούν, αφού η έκθεση στον ήλιο δεν είναι
άμεση και πάντα με την προϋπόθεση ότι λαμβάνε-
ται η κατάλληλη ηλιοπροστασία.
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Το «summer recovery» επιβάλλεται
το φθινόπωρο και περιλαμβάνει
θεραπείες προσώπου για βαθύ
καθαρισμό και ενυδάτωση

Θεραπείες για το σώμα 
Όπως συμβαίνει και στο πρόσωπο, η θά-
λασσα, ο ήλιος και το σολάριουμ αφυδα-
τώνουν το δέρμα και το σώμα με αποτέ-
λεσμα να φαίνεται θαμπό και στεγνό, ενώ
σε άτομα που έχασαν βάρος εμφανίζον-
ται και λεπτές ρυτίδες. Παράλληλα, λόγω
της αυξημένης παραγωγής μελανίνης
μπορεί να υπάρξουν μελαγχρωματικές
βλάβες. «Και σε αυτή την περίπτωση, η
θεραπεία γίνεται με τη χρήση μηχανημά-
των. Αν οι βλάβες εγκατασταθούν γίνον-
ται πιο ανθεκτικές στη θεραπεία, επε-
κτείνονται και οδηγούν σε υπερκερατώ-
σεις, οι οποίες στη συνέχεια θα πρέπει
να αντιμετωπιστούν χειρουργικά», τονί-
ζει η δρ Σεφέρη - Δανιήλ. Όλες οι θερα-
πείες εφαρμόζονται στο ιατρείο και ο
αριθμός τους εξαρτάται από την έκταση
του προβλήματος και τον στόχο. Σε κάθε
περίπτωση, στις περισσότερες εξ αυτών
οι απαιτούμενες συνεδρίες δεν ξεπερ-
νούν τις δύο. Μετά το καλοκαίρι σημαντι-
κό είναι να γίνει και ένα skin scanner
έτσι ώστε να εξεταστούν τυχόν νέοι σπί-
λοι και άλλες «ύποπτες» βλάβες.

Λαμπερό δέρμα μετά τον ήλιο

Δρ Αναστασία Σεφέρη - Δανιήλ,
πλαστικός χειρουργός, μέλος
της Ελληνικής Εταιρείας
Πλαστικής Επανορθωτικής και
Αισθητικής Χειρουργικής



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)
Αυτές τις μέρες να είστε προσεκτικοί στις
συζητήσεις και τις επαφές σας με τους
άλλους. Επίσης, μπορεί να προκύψουν
παρεξηγήσεις με στενούς συγγενείς ή
αδέλφια. Γενικότερα μπορεί να έχετε
διάσπαση στην προσοχή σας και καλό εί-
ναι να αποφεύγετε την οδήγηση.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Τα οικονομικά σας θα σας απασχολή-
σουν αρκετά, εφόσον δεν είναι η πιο κα-
τάλληλη στιγμή να κάνετε αγορές και
έξοδα, τα οποία μετά θα αποδειχτούν
περιττά. Καλό είναι να μην αφήσετε κά-
ποιους να πιστέψουν ότι μπορούν να σας
εκμεταλλευτούν.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Αυτές τις μέρες καλό είναι να προσέχετε
τους κινδύνους εξαπάτησης και απογοή-
τευσης σε ό,τι αφορά την εργασία σας. Οι
γεννημένοι το τρίτο δεκαήμερο, κυρίως
14, 15 και 16 Ιουνίου, θα υποστείτε μια ου-
τοπία ή ψευδαίσθηση που θα σας προσ-
γειώσει αργότερα σε μια πραγματικότη-
τα, που θα σας είναι δύσκολο να συνειδη-
τοποιήσετε. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Τις μέρες αυτές θα νιώσετε μια εξάντλη-
ση, ψυχική ή σωματική, εφόσον το τετρά-
γωνο του Άρη με τον Ποσειδώνα ενεργο-
ποιεί τον δωδέκατο ηλιακό σας τομέα.
Περιοριστείτε στα άκρως απαραίτητα και
μην αφήσετε εχθρικές συμπεριφορές να
σας χαλάσουν την ηρεμία.

Λέων
(23/7-22/8)
Αυτό το διάστημα καλό είναι να ζυγίζετε τις
φιλικές συμπεριφορές, γιατί μάλλον έχετε
να αντιμετωπίσετε καταστάσεις μπερδεμέ-
νες και ψεύτικες. Αν πρέπει να ασχοληθείτε
με κάποιες οικονομικές ή κληρονομικές
υποθέσεις, καλό είναι να είστε υποψιασμέ-
νοι για υπόγειες συμπεριφορές των άλλων.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Έντονα επηρεάζεστε από την ασυμφωνία
του Άρη με τον Ποσειδώνα, όπου η ενέρ-
γειά τους αφορά κυρίως εσάς του τρίτου
δεκαημέρου. Ακόμη και σε προσωπικό
επίπεδο μια πλάνη θα εξελιχθεί με τρόπο
που δεν θα μπορέσετε να εντοπίσετε εύ-
κολα, ενώ μια σχέση σας δημιουργεί
σύγχυση. Προσοχή στην κοινωνική σας
εικόνα που μπορεί να πληγωθεί.

.Ζυγός
(23/9-23/10)
Αυτές τις μέρες ίσως θα έχετε κάποια ανη-
συχία με θέματα που αφορούν την εργασία
και τη γενικότερη πορεία σας πάνω σε ένα
επαγγελματικό ζήτημα. Καλό είναι να μην
πιέσετε καταστάσεις για να έχετε το αποτέ-
λεσμα που θα θέλατε, εφόσον υπάρχει μια
έντονη τάση για ανατροπή και σύγχυση.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η ανατρεπτική αυτή περίοδος είναι γεγο-
νός ότι σας έχει κουράσει, αλλά με καλή
διαχείριση κάποιων καταστάσεων θα
μπορέσετε να φύγετε μακριά από τις ανα-
σφάλειες που σας δημιουργούν κυρίως
κάποιες επιλογές σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ανήκετε στην ομάδα των ζωδίων που η
δύσκολη όψη του Άρη με τον Ποσειδώνα
σάς επηρεάζει άμεσα και σε βασικούς
τομείς. Ο τομέας της οικογένειας αλλά
και των συναισθηματικών σας επιλογών
κατέχονται από νευρικότητα, λάθη, παγί-
δες και ψυχολογικές μεταπτώσεις. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Αυτές τις μέρες νιώθετε αρκετά κουρασμέ-
νοι, ψυχικά και σωματικά, κάτι που σας κά-
νει αρκετά ευάλωτους στις επιθυμίες των
άλλων. Επίσης, φροντίστε να μην αποφασί-
σετε τώρα κάποια επαγγελματικά ανοίγμα-
τα ή συμφωνίες που μάλλον κρύβουν κάτι
που αυτήν τη στιγμή δεν μπορείτε να το εν-
τοπίσετε.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Μια δυσνόητη περίοδος για εσάς, όπου
οικονομικές και συναισθηματικές υπο-
θέσεις βρίσκονται σε μια αρκετά ανα-
σφαλή περίοδο. Προσοχή θα πρέπει να
δείξετε στη διαχείριση των χρημάτων
σας, εφόσον υπάρχουν καταστάσεις που
δεν εντοπίζονται με την πρώτη ματιά.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς η όψη τετραγώνου
Άρη - Ποσειδώνα κάνει την καθημερινό-
τητά σας να φαίνεται αρκετά μπερδεμένη
και προβληματική. Πολύ πιθανόν να εξα-
πατηθείτε ή να ζείτε μια κατάσταση που
δεν μπορείτε να διαχειριστείτε λόγω της
πολυπλοκότητάς της.  
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Συνεχίζει και σήμερα η δύσκολη όψη του
Άρη από τους Διδύμους με τον Ποσειδώνα
από το ζώδιο των Ιχθύων. Σύγχυση και
απογοήτευση θα νιώσουν τα ζώδια του

Μεταβλητού Σταυρού (Δίδυμοι, Παρθένος, Τοξότης
και Ιχθύες). Το πιο σημαντικό με αυτή την επιρροή
είναι να μην επιτρέψουμε τα αρνητικά
συναισθήματα να γίνουν τροχοπέδη στις επιδιώξεις
μας. Αυτές τις μέρες θα υπάρξουν χαοτικές
καταστάσεις και ειδήσεις που θα προκαλέσουν σοκ
στο κοινό αίσθημα.



Ε
πιτρέψτε μου μια κατάθεση επί
προσωπικού. Την εποχή που
σπούδαζα στην Αγγλία, υπήρξα
συγκάτοικος με μια φοιτήτρια από

την Τουρκία. Γνωριστήκαμε στον διάδρομο
του πανεπιστημίου, την πρώτη ημέρα έναρ-
ξης των μαθημάτων στο μεταπτυχιακό μας,
όταν και οι δύο απελπισμένες ψάχναμε να
βρούμε σπίτι και συγκάτοικο για να μοιρα-
στούμε τα έξοδα. Όταν αντιληφθήκαμε στα
πρώτα λεπτά της συνομιλίας μας ότι εγώ κα-
ταγόμουν από την Ελλάδα και εκείνη από την
Τουρκία, υπήρξε παύση δύο δευτερόλεπτων. 

Μόνο δύο δευτερόλεπτα μας πήρε για να κρί-
νουμε αν έπρεπε να συγκατοικήσουμε. Αυτό το
κράτημα των δυο δευτερολέπτων, όπου περνά
από μπροστά σου όλο το παρελθόν των ελληνο-
τουρκικών σχέσεων και λες «μα πώς θα μοιρα-
στώ την καθημερινότητά μου όχι με μια κοπέλα
που δεν ξέρω αλλά με μια κοπέλα που κατάγε-
ται από την Τουρκία;». Η συμπάθεια, όμως, ήταν
αμοιβαία, λίγο οι λέξεις που είπε εκείνη στα ελ-
ληνικά, λίγο οι λέξεις που είπα εγώ στα τουρκι-
κά, τα συμφωνήσαμε.

Η συγκατοίκηση αποδείχτηκε άψογη. Ή σχε-

δόν άψογη. Στην κουζίνα συμφωνούσαμε σε
όλα. Τα φαγητό μας, κοινό. Είχαμε την ίδια νοο-
τροπία στο πώς θα συντηρήσουμε το σπίτι, κα-
μία διαφωνία στο πώς θα χειριστούμε τα οικο-
νομικά. Γελούσαμε με τα ίδια αστεία, είχαμε
ίδιες αντιλήψεις για τη βρετανική κουλτούρα.
Όταν, όμως, ξεκινούσαμε να μιλήσουμε για πο-
λιτική, τότε η άψογη συγκατοίκηση πήγαινε πε-
ρίπατο. Η κρίση των Ιμίων ήταν ακόμη νωπή και
οι καβγάδες μας έντονοι για τα νησιά, για το Αι-
γαίο, για τις διεθνείς συνθήκες. Υπήρξαν ημέ-
ρες που κάναμε μούτρα η μία στην άλλη. Δεν
συμφωνήσαμε ποτέ. Ποτέ δεν παραδέχτηκε η
μία ότι είχε στο ελάχιστο δίκιο η άλλη.

Αποφοιτήσαμε, εκείνη επέστρεψε στην Κων-
σταντινούπολη, εγώ στην Αθήνα. Ποτέ δεν ξα-
ναμιλήσαμε για πολιτική. Την πήρα, όμως, τηλέ-
φωνο όταν έγινε ο μεγάλος σεισμός στην Τουρ-
κία το 1999 να τη ρωτήσω αν χρειάζεται κάτι. Με
πήρε τηλέφωνο να με συγχαρεί όταν παντρεύ-
τηκα, την πήρα τηλέφωνο να τη συγχαρώ όταν
έγινε μητέρα. Μιλούσαμε για αυτά που μας
ένωναν. Για τις χαρές μας, για τις αγωνίες της
καθημερινότητας, που ήταν, είναι και θα είναι
πάντα κοινές. 

Ο πρωθυπουργός δύο φορές μέσα σε διάστη-
μα τριάντα ημερών προσπάθησε να πει ακριβώς
αυτό. Ότι άλλο η πολιτική, άλλο οι φίλοι μας.
Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
είπε ότι Ελλάδα και Τουρκία έχουν μακρά πα-
ράδοση καλών σχέσεων. Μάλιστα, στην Κοινο-
βουλευτική Ομάδα το ανέλυσε παραπάνω: Έλ-
ληνες και Τούρκοι είναι φίλοι που θέλουν να
ζουν και να προκόβουν ειρηνικά και ότι είναι αι-
σιόδοξος για το γεγονός ότι το δηλητήριο των
λόγων της τουρκικής ηγεσίας δεν φτάνει τελικά
στους λαούς. Διότι η αλήθεια είναι ότι στην πο-
λιτική ποτέ δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε.
Ακόμη και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης
να πάμε, η ετυμηγορία θα είναι προϊόν συμβι-
βασμού. Άρα, αν υπάρχει κάτι θετικό στα Ελλη-
νοτουρκικά, είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. 

Οι Ελληνίδες που παντρεύτηκαν Τούρκους,
οι Τούρκοι που παντρεύτηκαν Ελληνίδες, οι
εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ελλήνων και
Τούρκων τουριστών, τα τηλεφωνήματα σε
επετείους και γιορτές, η συγκατοίκηση στο
πανεπιστήμιο. Σοβαρή, σοβαρότατη η πολιτι-
κή κρίση, αλλά στις κρίσιμες ώρες μετρά ο
ανθρώπινος παράγοντας.

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Αν υπάρχει 
κάτι θετικό στα
Ελληνοτουρκικά,
αυτό είναι 
οι ανθρώπινες
σχέσεις 

H πολιτική και οι φίλοι μας οι Τούρκοι


