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Κάτι κινείται για
την επιστροφή 

των Μαρμάρων

Κάτι δεν πάει
καλά στην

κοινωνία μας
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Η ώρα των «γαλάζιων» 
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θα είμαστε 
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F-16

Βράχος 
ο Μενέντεζ
βάζει βέτο 

«Τρικλοποδιά» Πούτιν στα
ενεργειακά σχέδια της Αθήνας 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΗΤΕΙΑ ΤΟ #νδ_παιδεραστές - ΟΡΓΗ ΣΕ ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΠΕΚΟΥΛΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΜΕ ΦΟΝΤΟ
ΤΗ 12ΧΡΟΝΗ 
• Έτρεχαν να μαζέψουν τις απρέπειες Μαμουλάκης και Βαγενά 
• «Σκοτώθηκαν» Άδωνις και Σπίρτζης - Γεωργιάδης: «Ψηφοθηρία πάνω σε ένα παιδάκι» 
• «Κατραπακιά» Κοντονή: «Είχαμε ποινές για γέλια στα αδικήματα κατά ανηλίκων»

Γενική γραμματέας Τουριστικής
Πολιτικής και Ανάπτυξης



Η
τραγική ιστορία με το 12χρονο κορίτσι στα
Σεπόλια και τους παιδοβιαστές κρύβει
ένα μεγαλύτερο δράμα: μια ολόκληρη
κοινωνία που βουλιάζει στη σαπίλα και

δεν κάνει τίποτε άλλο από το να κρύβει την ενοχή της.
To αστυνομικό δελτίο καθημερινά βρίθει υποθέσεων
διαστροφής, κακοποιήσεων παιδιών, δολοφονιών,
βιασμών, ξυλοδαρμών, ενδοοικογενειακής βίας.

Μια κοινωνία καθαρμάτων που κρύβονται σε έναν
σκοτεινό κόσμο με ψεύτικα προφίλ καθωσπρεπι-
σμού, δήθεν πετυχημένων, δήθεν καλών ανθρώπων,
δήθεν συγκροτημένων οικογενειαρχών που όμως
όταν γίνεται το μοιραίο, δεν ξέρουν τίποτα, δεν είδαν
τίποτα, δεν άκουσαν τίποτα...

«Άγιοι» άνθρωποι που χτίζουν ψεύτικα προφίλ στο
Ίντερνετ και «πουλάνε» μια άλλη ζωή από αυτήν που
ζουν στην πραγματικότητα, βουτηγμένοι σε βρόμικα
πάθη με κτηνώδη ένστικτα. «Πουλάνε» μια virtual
reality και πίσω από αυτήν τη fake πραγματικότητα

κρύβονται ειδεχθή δράματα.
Η ιστορία με τη 12χρονη, τους 213 διεστραμμένους

που αναζητούσαν ανήλικα παιδιά αλλά και την πε-
ρίεργη στάση της οικογένειας του μικρού κοριτσιού
δείχνει ότι δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περι-
στατικό. Υπάρχει πολλή σαπίλα και πολλή διαστρο-
φή, την οποία όλοι κρύβουν κάτω από το χαλί. Μπο-
ρεί να προχωρήσει αυτή η σάπια κοινωνία; Μπορεί
κανείς να προστατεύσει τα παιδιά του;

Από πού να τα προστατεύσεις όταν έχει γεμίσει η
κοινωνία με τόνους τοξικότητας; Όταν ακόμη και
αυτή την ύστατη ώρα κάποιοι επιχειρούν να προσ-
δώσουν πολιτική χροιά σε μια αισχρή υπόθεση
παιδοβιασμού και μαστροπείας, να κάνουν αντιπο-
λίτευση πάνω σε ένα κοινωνικό δράμα, να βάλουν
χυδαίες ταμπέλες περί «δεξιών παιδεραστών»;
Πόσο θλιβερό;

Λες και έχει καμία σημασία αν ο 53χρονος φερό-
μενος ως μαστροπός ήταν νεοδημοκράτης. Αλλάζει

κάτι; Ή προσθέτει κάτι στο μέγεθος του εγκλήματος;
Αυτά είναι αστεία πράγματα που δεν προσφέρουν
απολύτως τίποτα στην αντιμετώπιση μιας μάστιγας
που έχει να κάνει με τη ζωή και την ασφάλεια των
παιδιών μας.

Η κοινωνία μας βρίσκεται σε αποσύνθεση και κά-
ποιοι δεν μπορούν να το δουν διότι φορούν κομματι-
κές παρωπίδες και έχουν χαθεί σε επικίνδυνες ιδεο-
ληψίες. Ηθικές αξίες, πρότυπα και ιδανικά καταρρέ-
ουν και ένα μέρος του πολιτικού συστήματος εξακο-
λουθεί να ζει 30 χρόνια πίσω, αρνούμενο να συμμε-
τάσχει σε ένα καθαρό restart, σε μια νέα εθνική
στρατηγική για την αντιμετώπιση της βίας και της κα-
κοποίησης ανηλίκων.

Αυτό το παλιακό πολιτικό σύστημα αρνείται να
φροντίσει για το μέλλον των παιδιών μας και αρέσκε-
ται μόνο να βάζει ταμπέλες παντού. Ταμπέλες δεξιών
και αριστερών… Η απόλυτη κατάντια!

E
d
it
o
ri
a
l

«P»

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Φώτης Σιούμπουρας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Γιάννης Κορωναίος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Κώστας Τσιτούνας

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΥΛΗΣ: Νίκος Τσούρτης

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

POLITICAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Aριέτα Μουρτοπάλλα

ΕΜΠΟΡΙΚH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
Μαρίνα Πέππα

ΑΤΕΛΙΕ: 
Ευτυχία Κόλβερη,  
Βασίλης Υψηλός
Κατερίνα Χατζηλαζάρου

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Κώστας Κουτσογιάννης,
Μαριλένα Ιορδανίδου

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής

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

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

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 OKTΩΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL 2 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Κάτι δεν πάει καλά στην κοινωνία μας

Ό,τι πιο χυδαίο να κάνεις
αντιπολίτευση πάνω σε

ένα κοινωνικό δράμα



https://www.ab.gr/el/eshop/tiria-allantika-krasi-festival
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Ν
α εργαλειοποιήσει την κακο-

ποίηση ενός 12χρονου κορι-

τσιού, προκειμένου να προ-

σποριστεί πολιτικά οφέλη, επιχειρεί ο

ΣΥΡΙΖΑ μέσα από ένα απαράδεκτο

«τσουβάλιασμα» μιας ολόκληρης παρά-

ταξης, της Νέας Δημοκρατίας, στη λογι-

κή της συλλογικής ευθύνης!

Από την ημέρα που αποκαλύφθηκε η

φρικιαστική υπόθεση του βιασμού και

της εκπόρνευσης της ανήλικης από ένα

53χρονο τέρας, η αξιωματική αντιπολί-

τευση έχει επιδοθεί σε έναν πόλεμο λά-

σπης σε βάρος του κυβερνώντος κόμμα-

τος, των στελεχών αλλά και των ψηφο-

φόρων του, εκμεταλλευόμενη το γεγο-

νός πως ο κατηγορούμενος ήταν μέλος

της ΝΔ. Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ξεπερ-

νώντας μέχρι και τα τρολ του κόμματος

που κάνουν πάρτι μισαλλοδοξίας στα so-

cial media, δεν διστάζουν να αποκαλέ-

σουν τη Νέα Δημοκρατία «κόμμα παιδε-

ραστών» ακόμα και μέσα στη Βουλή! 

Την αρχή έκανε ο βουλευτής Χάρης

Μαμουλάκης που αναπαρήγαγε από τους

επίσημους λογαριασμούς του το hashtag

που συνέδεε τη ΝΔ με την παιδεραστία!

Ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ επι-

χείρησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολό-

γητα, μιλώντας μεν για λάθος, ωστόσο,

επέρριψε την ευθύνη σε συνεργάτη του,

υποστηρίζοντας ότι «πρόκειται για δική

του αβλεψία». Εν συνεχεία επιτέθηκε

κατά της ΝΔ, η οποία είχε ζητήσει νωρί-

τερα την παραίτησή του, ισχυριζόμενος

ότι η κυβέρνηση «θεώρησε το συγκεκρι-

μένο γεγονός ως σανίδα σωτηρίας και το

εκμεταλλεύεται ως εργαλείο αποπροσα-

νατολισμού της κοινής γνώμης από την

ουσία της φρικιαστικής αυτής υπόθε-

σης», παραβλέποντας, βέβαια, να σημει-

ώσει ότι οι ρυθμοί της προανακριτικής

διαδικασίας είναι ταχύτατοι και ότι το

μόνο αποπροσανατολιστικό στην υπόθε-

ση είναι η συντονισμένη προσπάθεια του

κόμματός του να βάλει κομματική ταμ-

πέλα στο έγκλημα. 

Όπως έκανε από τα κοινοβουλευτικά

έδρανα η βουλευτής Άννα Βαγενά, η

οποία απευθυνόμενη στον βουλευτή της

Νέας Δημοκρατίας Μάξιμο Χαρακόπου-

λο τον ρώτησε «πώς αισθάνεσαι που εί-

σαι στο κόμμα των παιδεραστών;»! Ο Χα-

ρακόπουλος αντέδρασε αμέσως σημει-

ώνοντας «μα τι είναι αυτά που λες, ντρο-

πή», ενώ ζήτησε από τη γραμματέα της

Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ

Όλγα Γεροβασίλη να παρέμβει και να

ανακαλέσει στην τάξη τη βουλευτή.

Οργισμένες αντιδράσεις 
Η συλλήβδην ομαδοποίηση και ο στιγ-

ματισμός μιας παράταξης, την οποία

έχουν ψηφίσει εκατομμύρια Έλληνες

και στην οποία αποδίδονται έκνομες και

διεστραμμένες πράξεις εξαιτίας μεμο-

νωμένου περιστατικού, έχουν εξοργίσει

Μαξίμου και Πειραιώς, που βλέπουν

συντονισμένη προσπάθεια από πλευράς

Κουμουνδούρου για να «βαφτεί γαλά-

ζιο» το έγκλημα στον Κολωνό. Στον ΣΥΡΙ-

ΖΑ μιλούν για συγκάλυψη, καθυστερή-

σεις και παρεμβάσεις άνωθεν, την ώρα

που «τρέχουν» οι εξελίξεις, και βέβαια

χωρίς αποδείξεις. 

«Δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνη-

ση Μητσοτάκη μία ακόμα επανάληψη

της υπόθεσης Λιγνάδη», έγραψε ο

πρώην υπουργός και τομεάρχης Προ-

στασίας του Πολίτη ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος

Σπίρτζης, ο οποίος πρωτοστατεί κατά τη

Νέα Δημοκρατία στην πολιτικοποίηση

του θέματος και στην επιδίωξη «όλοι στο

μπλέντερ» της ενοχοποίησης. Σε αυτό

το πλαίσιο ήρθε και η on air σύγκρουση

με τον Άδωνι Γεωργιάδη. «Λέω ότι η κα-

ταγγελία στην Ελληνική Αστυνομία, με

τις γκρίζες ζώνες που υπάρχουν, έχει

γίνει εδώ και ενάμιση μήνα. Εδώ και

ενάμιση μήνα διερευνάται αυτή η ιστο-

ρία. Η ίδια η αστυνομία διαρρέει ότι

έχουν ταυτοποιηθεί πάνω από δέκα -

υπεύθυνος είναι ο υπουργός προπαγάν-

δας-Προστασίας του Πολίτη κύριος Τά-

κης Θεοδωρικάκος, που δεν ξέρει πόσα

ψέματα λέει- και δεν δίνουν τα ονόματα

που θα έπρεπε να έχουν ταυτοποιήσει

μέσα σε ενάμιση μήνα», αποστροφή που

προκάλεσε την έκρηξη του Άδωνι Γεωρ-

γιάδη. «Ο κύριος Θεοδωρικάκος να δώ-

σει τα ονόματα; Σας ξαναρωτάω, κάθε-

στε και χυδαιολογείτε. Χυδαιολογείτε

κατά του υπουργού κύριου Θεοδωρικά-

κου, ο οποίος δεν έχει δυνατότητα να

παρέμβει. Ο Χρήστος Σπίρτζης θα ντρέ-

πεται για όλη του τη ζωή», σχολίασε ο

Άδωνις Γεωργιάδης για να εξηγήσει πως

«αν ο Τάκης Θεοδωρικάκος έβγαζε έστω

και ένα όνομα, θα διέπραττε αδίκημα.

Και αυτό το γνωρίζει ο άθλιος συκοφάν-

της, ο τρισάθλιος, ο αρχιψεύταρος»,

ήταν η συνέχεια με την κατάληξη πως ο

ΣΥΡΙΖΑ και ο αρμόδιος τομεάρχης ψη-

φοθηρούν πάνω «σε ένα παιδάκι». 

«Τους την έπεσε» ο Κοντονής
Απαντήσεις στους πρώην συντρόφους του έδωσε και ο πρώην υπουργός Δικαιο-

σύνης Σταύρος Κοντονής, λέγοντας πως «είχαμε ποινές για γέλια» σε ό,τι αφορά

αδικήματα σε βάρος ανηλίκων. «Οι ποινές οι οποίες αναφέρονταν στα αδικήματα τα

οποία έχουν να κάνουν με ανήλικους ήταν ποινές πάρα πο-

λύ χαμηλές», για να συμπληρώσει πως είχε διατυπώσει

ενστάσεις επί του Κώδικα, ωστόσο αυτός ψηφίστηκε

κανονικά και δεν άλλαξε τίποτα. «Ψηφίστηκε ο Κώδι-

κας κανονικότατα, δεν άλλαξε τίποτα… όσον αφορά

τον βιασμό… Αλλά μου κάνει εντύπωση, αυτό το λαλί-

στατο Τμήμα Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο όταν μι-

λήσει κάποια ΜΚΟ βγάζει σε πέντε λεπτά ανακοίνωση, αυτά

τα ανήλικα παιδιά δεν τους ενδιέφεραν; Είχαμε κάτι ποινές για γέλια. Ευτυχώς,

επήλθε η νομοθετική τροποποίηση τον Νοέμβριο του 2019, και έχουμε ένα αυστηρό

πλαίσιο ποινών, το οποίο, τέλος πάντων, εξασφαλίζει την τιμωρία τουλάχιστον όσων

υποπίπτουν σε τέτοιου τύπου αδικήματα», πρόσθεσε ο κ. Κοντονής.

Υβρίζει και ενοχοποιεί 
μια ολόκληρη παράταξη 
για να στηρίξει το
αντιπολιτευτικό αφήγημά του 

Πολιτική αλητεία
και σπέκουλα 

με φόντο τη 12χρονη 
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Τ
α φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ
στην Άγκυρα πανηγυρίζουν,
επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ επιτίθεται

στην κυβέρνηση για ένα θέμα που
θα έπρεπε να μας βρίσκει ενωμέ-
νους στο εσωτερικό της χώρας. 

Βεβαίως, δεν είναι η πρώτη φο-
ρά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το
καθεστώς Ερντογάν είχε αποθε-
ώσει το «όχι» Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ
στην ψήφιση των αμυντικών δα-
πανών τον Δεκέμβριο του 2021
κατά την έγκριση του προϋπολο-
γισμού. Σήμερα τον αποθεώνουν
για τη βιασύνη του Αλέξη Τσίπρα
να μιλήσει για ήττα Μητσοτάκη με
αφορμή την απόφαση της αμερι-
κανικής Γερουσίας για την πώλη-

ση F-16 στην Τουρκία. 
«Το πράσινο φως των ΗΠΑ για

τα F-16 στην Τουρκία αναστάτωσε
την Ελλάδα! Ο Τσίπρας επιτέθηκε
στον Μητσοτάκη με σκληρά λό-
για», είναι ο τίτλος δημοσιεύμα-
τος του δικτύου TR Haber.

«Η απόφαση των ΗΠΑ για την
πώληση F-16 στην Τουρκία “βρα-
χυκύκλωσε” την Ελλάδα. Ο

πρώην πρωθυπουργός Τσίπρας
επιτέθηκε κατά του Μητσοτάκη,
λέγοντας: “Η απόφαση της Γερου-
σίας των ΗΠΑ για τα τουρκικά 
F-16 αποτελεί σοβαρή ήττα για το
δόγμα Μητσοτάκη”», σχολιάζει η
ενημερωτική πύλη haber3.com.

«Η απόφαση των ΗΠΑ για τα 
F-16 και την Τουρκία μπέρδεψε
την Ελλάδα… Συγκρούστηκαν

Μητσοτάκης και Τσίπρας», γρά-
φει το haberler.com.

«Η απόφαση των ΗΠΑ για τα 
F-16 προκάλεσε χαμό στην Ελλά-
δα! Ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης Τσίπρας κατηγό-
ρησε τον Μητσοτάκη: Σοβαρή ήτ-
τα», γράφει το δίκτυο TGRT Haber.

«Ταράχθηκαν οι γείτονες μετά
την απόφαση των ΗΠΑ για F-16…

Ο Τσίπρας κατήγγειλε τον Μητσο-
τάκη», σχολιάζει η εφημερίδα
«Aksam».

Στην Τουρκία επικράτησε πα-
νηγυρικό κλίμα, αν και η διαδικα-
σία δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν
διαφαίνεται προς το παρόν πρό-
θεση των ΗΠΑ να πουλήσουν νέα
αεροσκάφη στην Τουρκία.

Τα τουρκικά ΜΜΕ
«αποθεώνουν» τον ΣΥΡΙΖΑ 

Για άλλη μία φορά 
η αξιωματική
αντιπολίτευση γίνεται
πρώτο θέμα στα media
της γείτονος 

Κ
ατά 87% αυξήθηκαν οι ροές μετα-
ναστών στην Ανατολική Μεσό-
γειο σύμφωνα με τα στοιχεία που
παρουσίασε χθες η Frontex. Αυ-

τό πρακτικά αποδεικνύει για ακόμη μία φορά
τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία έχει εργα-
λειοποιήσει το Μεταναστευτικό, όχι μόνο σε
βάρος της Ελλάδας αλλά συλλήβδην της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.

Τα νούμερα της καταγραφής που έκανε ο
Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής
και Ακτοφυλακής ανέφεραν πως μόνο για τον
Σεπτέμβριο του 2022 είχαμε 3.340 περιστατι-

κά, ενώ το πρώτο εξάμηνο του έτους τα περι-
στατικά ανήλθαν σε 28.873. 

Είναι χαρακτηριστικό πως η Τουρκία όχι
μόνο εργαλειοποιεί το Μεταναστευτικό, αλλά
σύμφωνα με τα στελέχη του Λιμενικού Σώμα-
τος της Ελλάδας αφήνει ανεξέλεγκτα τα κυ-
κλώματα τα οποία δρουν στα τουρκικά παρά-
λια θέτοντας σε κίνδυνο τις ανθρώπινες ζωές.

«Παρότι δεχόμαστε ιδιαίτερη πίεση, φέτος
ήταν η δεύτερη χαμηλότερη σε μεταναστευτι-
κές ροές χρονιά στη χώρα μας. Οι πράξεις της
Τουρκίας δεν μεταφράζονται σε πρόβλημα
στο εσωτερικό της χώρας μας. Αυτή τη στιγμή
18.000 άτομα βρίσκονται σε δομές αντί
92.000 που ήταν προ του 2020. Θα ολοκληρώ-
σουμε, όπως αποφασίσαμε στο ΚΥΣΕΑ, τον

φράχτη Έβρου, θα ενισχύσουμε τη Συνοριο-
φυλακή και το Λιμενικό αλλά και την επό-
πτευση στο Αιγαίο. Ακολουθούμε μια συνολι-
κή πολιτική που δεν αφήνει την Τουρκία να
κάνει ό,τι το 2015 και το 2016», ανέφερε σε
δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο υπουργός Μετανά-
στευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης. «Κα-
θώς οι λαθροδιακινητές δεν μπορούν να φτά-
σουν στην Ευρώπη, ψάχνουν νέες διαδρομές.
Από την Τουρκία στην Ιταλία είναι η νέα δια-
δρομή που ακολουθούν. Πρέπει να αποτρα-
πεί η είσοδος στις παράνομες ροές και είναι
ευθύνη της Τουρκίας. Είναι υποχρεωμένη η
Άγκυρα να δεχτεί και να τηρήσει την Κοινή
Δήλωση. Ήδη βλέπουμε περιστατικά υβριδι-
κής απειλής και θα απαντάμε πολύ πιο οργα-
νωμένα, όπως κάναμε στο φαινόμενο των 38
του Έβρου», πρόσθεσε ο υπουργός Μετανά-
στευσης και Ασύλου.

Ο ρόλος των ΜΚΟ
Σχετικά με τον ρόλο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ο Νότης Μηταράκης τόνισε:
«Στο μητρώο βρίσκονται όσες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και πληρούν τις προϋπο-
θέσεις συνδιαλλαγής με το κράτος. Από εκεί και έπειτα, υπάρχουν ορισμένες που δρουν
στο εξωτερικό και είναι ύποπτος ο ρόλος τους σχετικά με το ενδεχόμενο να εμπλέκονται
σε περιστατικά παράνομης διακίνησης. Οργανώσεις που συμβάλλουν στην παράνομη με-
τανάστευση από την Τουρκία προς την Ελλάδα θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη».

Σ Ο Κ A Ρ Ο Υ Ν  Τ Α  Σ Τ Ο Ι Χ Ε I Α  Τ Η Σ  F R O N T E X  

Αυξημένες 
οι μεταναστευτικές
ροές κατά 87%

Αποστολή στη Λέσβο:
Μίλτος Σακελλάρης

sakellarismiltos@yahoo.com



Τ
η δέσμευση ότι η κυβέρνηση
θα βρεθεί στο πλευρό της κοι-
νωνίας, των εργαζομένων, των
νοικοκυριών και των επιχει-

ρήσεων για όσο διαρκεί η ενεργειακή
κρίση αναμένεται να επαναλάβει σήμε-
ρα από το βήμα της Ώρας του Πρωθυ-
πουργού ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
κληθείς να απαντήσει σε επίκαιρη
ερώτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για
την ακρίβεια. Σύμφωνα με κυβερνητι-
κές πηγές, ο πρωθυπουργός αναμένε-
ται να απαριθμήσει όλες τις πρωτοβου-
λίες και όλα τα οικονομικά πακέτα στή-
ριξης τα οποία έχει ενεργοποιήσει το
Μέγαρο Μαξίμου ως απάντηση στην ει-
σαγόμενη ενεργειακή κρίση, απότοκη
της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής
στην Ουκρανία. 

Το μήνυμα του πρωθυπουργού κατά
τη σημερινή του παρουσία στη Βουλή
θα είναι, όπως το επανέλαβε και χθες
κατά το μπρίφινγκ των πολιτικών συν-
τακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Γιάννης Οικονόμου, ότι η κυβέρνηση
εννοεί να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο δη-
μοσιονομικό περιθώριο, προκειμένου
να αμβλυνθούν οι εξαιρετικά δυσμε-
νείς επιπτώσεις από το άνευ προηγου-
μένου ανοδικό ράλι τιμών του φυσικού
αερίου διεθνώς.

Προτεραιότητα και οι συνταξιούχοι
Από το Μέγαρο Μαξίμου ξεκαθαρί-

ζεται πως η κυβέρνηση ουδόλως φο-
βάται, αντιθέτως επιδιώκει τη σύγκρι-
ση ανάμεσα στα πεπραγμένα της κυ-
βέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και
σε αυτά της προηγουμένης του ΣΥΡΙΖΑ
και σε ειδικές επαγγελματικές ή κοι-

νωνικές κατηγορίες πληθυσμού, όπως
είναι οι συνταξιούχοι. Στο φόντο της
απέλπιδας, όπως τη χαρακτηρίζουν
κυβερνητικοί παράγοντες, προσπάθει-
ας του κόμματος της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης να προσεταιριστούν τους
συνταξιούχους, εκμεταλλευόμενοι τη
δεδομένη οικονομική στενότητα λόγω
των αντικειμενικών συνθηκών, από το
Μέγαρο Μαξίμου υπενθυμίζουν πως
ένας στους δύο συνταξιούχους θα λά-
βει έως και μία επιπλέον σύνταξη, ενώ
αρκετοί θα δουν στους τραπεζικούς
τους λογαριασμούς ακόμη μεγαλύτερα
ποσά. Όπως τονίζουν αρμόδιοι κυβερ-
νητικοί παράγοντες, οι συγκεκριμένες
αυξήσεις δεν είναι θεωρητικές, αλλά
προκύπτουν από το ξεπάγωμα των τα-
κτικών αυξήσεων από τις αρχές του
2023, που εκτιμάται στο 7%, την κατάρ-
γηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγ-
γύης, την καταβολή της έκτακτης οικο-
νομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ στα
τέλη του χρόνου και την καταβολή της
4ης ετήσιας δόσης, που προβλέπεται
στον νόμο Βρούτση για συνταξιούχους
που υπέβαλαν την αίτησή τους πριν από
τον Μάιο του 2016 με περισσότερα από
30 χρόνια ασφάλισης. Οι ίδιες πηγές
σημειώνουν, δε, πως εν μέσω πρωτο-
φανών και αλλεπάλληλων κρίσεων η
κυβέρνηση στηρίζει εμπράκτως και
τους συνταξιούχους, σε αντίθεση με

την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μέσω
του περιβόητου πλέον νόμου Κατρούγ-
καλου προχώρησε σε περικοπές στις
συντάξεις. Σήμερα, εξάλλου, ο πρωθυ-
πουργός συναντάται με τις ενώσεις
συνταξιούχων στο Μέγαρο Μαξίμου,
προκειμένου να ενημερωθεί για τα
προβλήματά τους.

Εν αναμονή ευρωπαϊκών αποφάσεων 
Πάντως, από την κυβέρνηση εξακο-

λουθούν να επιμένουν πως κανένας
εθνικός προϋπολογισμός δεν μπορεί
να διασφαλίσει μεσοπρόθεσμα την
επαρκή στήριξη νοικοκυριών και επι-
χειρήσεων, δείχνοντας προς την κα-
τεύθυνση της Ευρώπης, η οποία αδυ-
νατεί ακόμη να συνδιαμορφώσει μια
πειστική απάντηση έναντι του ωμού
εκβιασμού Πούτιν, παρά το ενθαρρυν-
τικό μήνυμα της επιστολής της Ούρ-
σουλας φον ντερ Λάιεν την προηγού-
μενη εβδομάδα. «Η Ελλάδα εμμένει
στη θέση της για την επιβολή πλαφόν
στη διεθνή τιμή του φυσικού αερίου, η
Ευρώπη έχει ήδη καθυστερήσει αρκε-
τά», διεμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος. Μένει να φανεί κατά πόσον θα
υπάρξουν εξελίξεις στην τακτική Σύ-
νοδο Κορυφής της επόμενης εβδομά-
δας στις Βρυξέλλες, ή οι όποιες απο-
φάσεις θα παραπεμφθούν για τον Νο-
έμβριο ή και τον Δεκέμβριο.

Πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης μιλώντας στην «Polit-
ical» υποστηρίζουν πως ο πρωθυπουργός είναι στριμωγμένος
από τα παράπονα και την αγανάκτηση του κόσμου και πως σή-
μερα δεν θα έχει να δώσει πειστικές απαντήσεις, με αποτέλε-
σμα να βρεθεί ξανά έκθετος.

Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στη Βουλή θα μιλήσει για το ανεξέ-
λεγκτο ράλι τιμών τόσο στην ενέργεια όσο όμως και στα είδη
πρώτης ανάγκης. Θα παραδεχτεί πως η ενεργειακή κρίση είναι
και απόρροια του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά θα θυμίσει πως
οι αυξήσεις είχαν ξεκινήσει τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την
έναρξη του πολέμου. Θα χαρακτηρίσει ξανά την ακρίβεια ως
«ακρίβεια Μητσοτάκη», ενώ ειδική μνεία θα κάνει στα μπόνους

στελεχών της ΔΕΗ φίλα προσκειμένων στην κυβέρνηση.
Βεβαίως, θα ερωτήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί δεν μει-

ώνει τον ΕΦΚ και τον ΦΠΑ τουλάχιστον όσο διαρκεί η κρίση,
ενώ θα του ζητήσει στοιχεία για τη φορολογία των υπερκερδών
στην ενέργεια, που η αντιπολίτευση πεισματικά υποστηρίζει
πως δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα.

Για το νέο μέτρο «καλάθι του νοικοκυριού», ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης θα πει πως πρόκειται για μέτρο-
κοροϊδία, καθαρά επικοινωνιακό και πως η κυβέρνηση αρκείται
στην επιδοματική πολιτική, για να «κάνει πλάτες» στην αισχρο-
κέρδεια που μαστίζει την αγορά και για την οποία «κλείνει τα
μάτια» και εσκεμμένα δεν παίρνει θέση.
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Απαντήσεις από
Μητσοτάκη για 
την οικονομία

Τι θα πει ο Τσίπρας στη Βουλή

Ο πρωθυπουργός επιδιώκει 
τη σύγκριση ανάμεσα 

στα πεπραγμένα 
της κυβέρνησης της ΝΔ 
και σε αυτά του ΣΥΡΙΖΑ

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος



Ξεπερνάει τον
τραυματισμό του
με... τεχνολογία

Πολλοί νόμιζαν ότι επειδή ο υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος
Πιερρακάκης έχει σπάσει το πόδι του, θα
έμενε ανενεργός. Aμ δε… Χθες με τον
Θόδωρο Λιβάνιο και παρέα με τον
υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη και την
αναπληρώτρια Μίνα Γκάγκα ανακοίνωσε
την επιτυχημένη μεταρρύθμιση της άυ-
λης συνταγογράφησης, σύμφωνα με την
οποία έχουν καταχωριστεί 4 εκατ. πολί-
τες και εκδίδεται σχεδόν το 50% των συν-
ταγών και παραπεμπτικών. Όπως μου εί-
παν από το περιβάλλον του, θα παραβρε-
θεί έστω και μέσω Skype ακόμη και σε
Αναπτυξιακό Συνέδριο στη Νάουσα με
τίτλο «Με το βλέμμα στο μέλλον». Όσο
για την πλήρη αποκατάστασή του, θα πά-
ρει τουλάχιστον τρεις εβδομάδες… 

ΚΚολύμπησαν 
και έτρεξαν
Στο Spetses Marathon βρέθηκαν το
Σαββατοκύριακο που μας πέρασε αρ-
κετοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Άλ-
λοι για να απονείμουν μετάλλια στον
διάσημο πλέον αγώνα και άλλοι για να
πάρουν μέρος. Κυρίως
όμως για να προωθή-
σουν την ιδέα του
αθλητικού τουρι-
σμού. Για παρά-
δειγμα, ο γενικός
γραμματέας Αθλη-
τισμού Γιώργος Μαυ-
ρωτάς κολύμπησε μαζί
με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμ-
πιακής Επιτροπής Σπύρο Καπράλο και
τον γενικό γραμματέα ΠΦΥ Μάριο Θεμι-
στοκλέους, ενώ τα 5 χλμ. τρέξιμο επέ-
λεξαν ο Λευτέρης Αυγενάκης και η Σο-
φία Ζαχαράκη, με τον πρώτο να τερμα-
τίζει σε πολύ καλό χρόνο. Όπως έμαθα,
η κυρία Ζαχαράκη έκανε χειρότερο
χρόνο από πέρυσι που είχε πάρει μέ-
ρος, συνέπεια του δύσκολου προγράμ-
ματος που έχει. 

Θα πρέπει να προβληματίζονται κάποιοι

υπουργοί που κατεβαίνουν πρώτη φορά σε

εκλογική μάχη, καθώς τα αποτελέσματα

των συγκεντρώσεών τους δεν είναι τα ανα-

μενόμενα και κυρίως δεν αντανακλούν τα

έργα που φέρονται να έχουν φέρει εις πέ-

ρας. Το λέω διότι στα αυτιά της στήλης

έφτασε πληροφορία αλλά και φωτογραφία

για μια συγκέντρωση του αναπληρωτή

υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα στο

Μαρκόπουλο Αττικής, όπου η αίθουσα χω-

ρούσε 500 άτομα και εντέλει με το ζόρι μα-

ζεύτηκαν 100. Η φωτογραφία, αδιάψευ-

στος μάρτυρας.
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Έμειναν με 
το στόμα ανοικτό

Με το στόμα ανοικτό έμειναν, όπως ανέφερε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου
στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, οι
εκπρόσωποι της ΜΚΟ Ρεπόρτερ χωρίς Σύνορα
με τις μέριμνες που έχει πάρει η κυβέρνηση για
να προστατεύσει την ελευθεροτυπία και προφα-
νώς οι άνθρωποι δεν γνώριζαν. Ειδικά όταν τους
είπε ότι οι νόμοι επιτρέπουν να αρθρογραφεί ο
αρχιδολοφόνος της 17 Νοέμβρη Δημήτρης Κου-
φοντίνας σε εφημερίδες, κοιτάζονταν μεταξύ
τους. Όσο για το κριτήριο που ενέταξαν την Ελλά-
δα σε κατώτερη θέση απ’ ό,τι άλλες αφρικανικές
χώρες με χούντα, αυτό ήταν ότι σε αυτές τις χώ-
ρες δεν είχαμε θάνατο δημοσιογράφου, ενώ στην
Ελλάδα είχαμε… Μάλιστα… Καταλαβαίνετε για
τι αξιοπιστία μιλάμε… 

To ΠΑΣΟΚ επιμένει 
ότι ψήφισε

Νέα εστία αντιπαράθεσης έχει ξεσπάσει ανάμεσα
στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ με φόντο διαρροές αλλά και
άστοχες δηλώσεις που βλέπουν το φως της δημοσιό-
τητας αναφορικά με το ποιος είχε ψηφίσει ή όχι την
αυστηροποίηση ποινών για εγκλήματα που αφορούν
τον βιασμό ανηλίκων. «Την ώρα που επώνυμοι και
ανώνυμοι προπαγανδιστές της ΝΔ διαστρεβλώνουν
αδίστακτα την αλήθεια, αποκρύπτοντας ότι η αυστηρο-
ποίηση των ποινών για το έγκλημα του βιασμού ανηλί-
κων (άρθρα 71 επ. ν. 4855/2021) υπερψηφίστηκε από
το ΠΑΣΟΚ, η κοινή γνώμη παρακολουθεί σοκαρισμένη
την εξέλιξη της υπόθεσης βιασμού του 12χρονου κορι-
τσιού στον Κολωνό», επισημαίνεται χαρακτηριστικά σε
ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία επισυνά-
πτει, μάλιστα, και τα σχετικά έγγραφα από την καταμέ-
τρηση της ψηφοφορίας. 

Στο Λουξεμβούργο βρίσκεται ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Τάκης Θεοδωρικάκος, όπου θα πά-
ρει μέρος στο Συμβούλιο των Ευ-
ρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών
και Δημόσιας Τάξης με βασικά θέ-
ματα την ένταξη χωρών στη Συν-
θήκη Σένγκεν αλλά και την ασφά-
λεια των συνόρων, στην οποία θα
αναφερθεί ιδιαίτερα ο Έλληνας
υπουργός… 

Τρεις και ο κούκος σε συγκέντρωση του Στέλιου Πέτσα

Σ
την Ουάσιγκτον βρίσκεται
εδώ και μέρες ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-

κούρας στη Σύνοδο του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου και της Παγ-
κόσμιας Τράπεζας που γίνεται δύο
φορές τον χρόνο, τον Απρίλιο και
τον Οκτώβριο.

Όπως έμαθα, η γενική διευθύν-
τρια Γκεοργκίεβα κάλεσε σε κλει-
στή συζήτηση τον κ. Σταϊκούρα και

κάποιους υπουργούς από τον ευ-
ρωπαϊκό Βορρά και Νότο για να συ-
ζητήσουν τις προτάσεις τους σε ένα
περιβάλλον ενεργειακής κρίσης και
υψηλού πληθωρισμού. Η σύνθεση
δεν ήταν τυχαία. 

Η Ελλάδα έχει από νωρίς δια-
μορφώσει ένα πλαίσιο προτάσεων
που αποτελεί οδηγό πλέον για την
Ευρωζώνη και αυτό δεν έχει πε-
ράσει απαρατήρητο στο ΔΝΤ... 

Σιωπηρή επιβράβευση
από ΔΝΤ σε Σταϊκούρα

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ...



Η κυβέρνηση ετοιμάζει εθνικό σχέδιο
δράσης για την αντιμετώπιση της σεξουαλι-
κής κακοποίησης ανηλίκων, το οποίο πρό-
κειται να εφαρμοστεί από τέλη Νοεμβρίου,
αρχές Δεκεμβρίου. Αυτό αναφέρουν κυβερ-
νητικές πηγές, για να τελειώνουμε με όλο
αυτό το δράμα που δεν έχει σταματημό. Πα-
ράλληλα, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης
θα διεξαχθεί συζήτηση πολιτικών αρχηγών
την εβδομάδα μετά τις 24 Οκτωβρίου. Το σχέ-
διο έχει εκπονηθεί από την Προεδρία της Κυ-
βέρνησης και τη Γενική Γραμματεία Συντονι-
σμού, σε συνεργασία με δώδεκα συναρμόδια
υπουργεία. Το συγκεκριμένο σχέδιο είχε συ-
ζητηθεί σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου
στις 30 Αυγούστου. Μάλιστα, σε ανάρτησή
του στο Facebook ο υπουργός Επικρατείας
Άκης Σκέρτσος περιγράφοντας όλο αυτό το
σχέδιο δράσης έγραψε: «Στην καταιγίδα
υπερασπίσου το παιδί γιατί αν γλιτώσει το
παιδί, υπάρχει ελπίδα».

Εκτός «Βήματος» βρέθηκε ο διπλωματικός
συντάκτης της εφημερίδας και του site tovi-
ma.gr Παναγιώτης Μίχος, πληρώνοντας και
αυτός το μάρμαρο για τα αίσχη του πατέρα
του και έχοντας πλέον να διαχειριστεί, εκτός
από την ψυχολογική φόρτιση, και την επαγ-
γελματική αβεβαιότητα.

«Οι φρικτές και κτηνώδεις
πράξεις για τις οποίες
κατηγορείται ο πατέ-
ρας μου δεν χωρούν
σε ανθρώπινο νου.
Όμως, υπάρχει οι-
κογενειακή ευθύνη;
Οι περισσότεροι φαί-
νεται πως την υιοθετούν.
Τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου η
διεύθυνση της εφημερίδας “Το Βήμα” με
απέλυσε. Με ταύτισαν με όσα κατηγορείται ο
πατέρας μου», έγραψε σε ανάρτησή του ο νε-
αρός συνάδελφος. Φαίνεται πως για τη διεύ-
θυνση της εφημερίδας υπάρχει όντως «οικο-
γενειακή ευθύνη», γιατί ωτακουστής μού με-
τέφερε ότι ο διευθυντής της εφημερίδας Αντ.
Καρακούσης πίεσε από την πρώτη στιγμή τον
Μίχο να παραιτηθεί ώστε να μην προκαλέσει
προβλήματα στο «μαγαζί» και να μη συνδε-
θεί ο «όμιλος» με τη φρικώδη υπόθεση.

Ο Μίχος αντέτεινε ότι ο ίδιος δεν είχε κάνει
τίποτα, δεν γνώριζε για τη δράση του πατέρα
του και αυτονοήτως καταδίκαζε τις πράξεις
του, επομένως δεν συνέτρεχε λόγος παραί-
τησης. Αντιθέτως, αν η εφημερίδα θεωρούσε
σωστότερο να του παρέχει αντί στήριξης
αποζημίωση, μπορούσε να τον απολύσει. Οι
πιέσεις για «αθόρυβη παραίτηση» συνεχί-
στηκαν μέχρι που δεν πήγαινε άλλο και η δι-
εύθυνση προχώρησε σε -σαφώς πιο θορυ-
βώδη- απόλυση.
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Κυβερνητική πρωτοβουλία
για τη σεξουαλική
κακοποίηση ανηλίκωνΤο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έγινε την 3η

του Σεπτέμβρη το πρώτο πολιτικό κόμμα
στην Ελλάδα -και από τα πρώτα σε ευρω-
παϊκό επίπεδο- με εφαρμογή στο κινητό.
Πρωτοπορεί με δράσεις που έχουν στόχο
την άμεση διασύνδεση με την κοινωνία και
την έκφραση των αναγκών των πολιτών. Η
εφαρμογή, που ήταν αρχικά διαθέσιμη σε
android, είναι
πλέον ενεργή και
για κινητά με λει-
τουργικό apple
ios. Το νέο mobi-
le app του ΠΑΣΟΚ
(Pasok App) πα-
ρέχει μια σειρά
από δυνατότητες
με στόχο την άμε-
ση ενημέρωση
για όλες τις δρα-
στηριότητες του
Κινήματος, την
ενεργή συμμετο-
χή των πολιτών
όπως: υποβολή
προτάσεων και ιδεών για θέματα καθημερι-
νότητας και για δράσεις του Κινήματος,
άμεση ενημέρωση για νέα, άρθρα, ανακοι-
νώσεις του Κινήματος, για την κοινοβου-
λευτική δραστηριότητα, σύνδεση με την
πλατφόρμα της Ψηφιακής Κοινωνίας - Di-
gital Society, εξατομικευμένες ειδοποι-
ήσεις για κάθε πεδίο δράσης. Επιπλέον, τα
μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος
Αλλαγής έχουν τη δυνατότητα να λαμβά-
νουν ειδοποιήσεις για εκδηλώσεις και
δράσεις, να συμμετέχουν σε πλατφόρμες
ανοικτής διαβούλευσης για θέματα που
αφορούν τον τόπο τους ή όλη την επικρά-
τεια και να έχουν ενεργό ρόλο σε τοπικές
εκδηλώσεις και να επικοινωνούν τις προ-
τάσεις τους.

Δημοσκοπήσεις
Μεγάλη ζήτηση έχουν αυτό το διάστημα
όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, οι οποί-
ες τρέχουν και δεν φτάνουν αυτό το διάστη-
μα. Το Μαξίμου, εκτός από τις κυλιόμενες
που γίνονται, έχει ζητήσει να μετρηθούν
και συγκεκριμένα πρόσωπα ώστε να δουν
το γκελ που έχουν στην κοινωνία προκει-
μένου να τα εντάξουν στα «γαλάζια» ψηφο-
δέλτια. Την ίδια όμως στιγμή δημοσκοπή-
σεις έχουν παραγγείλει και αρκετοί υπουρ-
γοί έτσι ώστε να δουν τη δημοτικότητα που
έχουν στην εκλογική τους περιφέρεια. 

Το ΠΑΣΟΚ έγινε και
εφαρμογή στο κινητό

Χ
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Καταστασιόν 
απελπιστίκ στο ΠΑΣΟΚ
Ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης τούς μάζεψε
στην ΚΟ, τους μίλησε και έφυγε... Αποτέλε-
σμα μηδέν, μου έλεγαν. Οι βου-
λευτές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ,
πλην ΓΑΠ και Λοβέρδου
που έλειπαν σε αποστολές
στο εξωτερικό, άκουσαν
για άλλη μια φορά τον Αν-
δρουλάκη να αναλύει τις
παρακολουθήσεις και το εμ-
πάργκο όπλων στην Τουρκία. Μά-
λιστα, το ισχυρό δίδυμο του προγράμματος
Χριστοδουλάκη-Κικίλια τούς παρέθεσε και
στοιχεία. Για να τους χρυσώσουν το χάπι τούς
ζητήθηκε να δώσουν προτάσεις εντός δέκα
ημερών! Για ένα πρόγραμμα που όλοι ξέρουν
ότι είναι ήδη γραμμένο. Δεν ξέρω αν η κατά-
σταση είναι για γέλια ή κλάματα τελικά. Θα
μου πεις γιατί δεν τα είπαν «έξω από τα δόν-
τια» στον πρόεδρο και τα λένε off the record
στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια; 

Θύμα της
«οικογενειακής
ευθύνης» ο γιος
του 53χρονου

H ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ    από την πλευρά της,

ιδιοκτήτρια του «Βήματος», εξέδωσε ανα-

κοίνωση, στην οποία τονίζει πως η απόφαση

της διακοπής συνεργασίας δεν έγινε αβα-

σάνιστα αλλά προέκυψε ως μονόδρομος

από τη στιγμή που «ο ίδιος αποδέχθηκε ότι

εδώ και εβδομάδες γνώριζε για τη δράση

του πατέρα του και εκ των πραγμάτων ήταν

μέρος μιας προσπάθειας να αποσιωπηθεί η

βαρβαρότητα σε βάρος της ανήλικης».
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Ποιες εκλογές φοβούνται 
στην κυβέρνηση;

Μη βιαστείτε να απαντήσετε... Οι εκλογές που φοβάται το
Μαξίμου είναι οι ενδιάμεσες που θα γίνουν σε έναν μήνα στις
ΗΠΑ. Η Αθήνα παρακολουθεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις
εξελίξεις στην Ουάσιγκτον. Η νέα σύνθεση που θα προκύψει στη
Γερουσία θα κρίνει πολλά, όπως καταλαβαίνετε, στα Ελληνοτουρκικά.
Για σκεφτείτε να χάσουν οι Δημοκρατικοί και να περάσει ο έλεγχος στα χέρια των Ρε-
πουμπλικάνων; Φοβούμαι ότι εκεί θα δυσκολέψουν τα πράγματα. Θα παραμένει άραγε
ισχυρός ο Ρόμπερτ Μενέντεζ, ο οποίος τώρα έχει το βέτο στα χέρια του ως προέδρου
της Επιτροπής; Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. 

Τo
...

 Π
ρό

σω
πo

Η
πρόσκληση του Βαγγέλη Μεϊμαράκη στην ΟΝΝΕΔ να επισκεφτούν τις
Βρυξέλλες δεν αποτελεί είδηση, καθώς ο αντιπρόεδρος του ΕΛΚ βρίσκε-
ται πάντα δίπλα στη «γαλάζια» νεολαία. Άλλωστε και ο ίδιος από εκεί ξεκί-
νησε ανεβαίνοντας στη συνέχεια όλα τα σκαλιά της κομματικής ιεραρχίας.

Αρχικά τα μέλη της ΟΝΝΕΔ ξεναγήθηκαν στα γραφεία του Ευρωκοινοβουλίου, ενώ
στη συνέχεια διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα «Η συνεισφορά του απόδημου Ελληνι-
σμού στην ανάπτυξη της Ελλάδας», στην οποία έδωσαν το «παρών» αρκετοί ομογε-
νείς. «Η νεολαία της ΝΔ, υπέρμαχη της ευρωπαϊκής ιδέας, με την παρουσία της εδώ
εκπέμπει και πάλι ένα ηχηρό μήνυμα ότι αγωνίζεται για περισσότερη, μεγαλύτερη και
καλύτερη Ευρώπη», σημείωσε ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορ-
φέας Γεωργίου σημείωσε: «Είναι σημαντικό να αναδεικνύουμε την αναβάθμιση της
Ελλάδας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει η χώρα μας
έπειτα από σημαντικές πρωτοβουλίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη».

Ο Γιάνης και στην Ιταλία
Ο άνθρωπος είναι υπερκομματικός και δια-

κρατικός. Ο Γιάνης Βαρουφάκης ανακοίνωσε
ότι ιδρύει το ΜέΡΑ25 Ιταλίας. Η ιδρυτική εκδή-

λωση μάλιστα θα γίνει στη Ρώμη, όπως
είπε μιλώντας στην ιταλική τηλεό-

ραση. Μίλησε και στην ιταλική
εφημερίδα «Avvenire», αναφέ-
ροντας ότι αποφάσισε την ίδρυ-
ση του ιταλικού πολιτικού κόμ-

ματος του DiEM25 μετά τη νίκη
Μελόνι στις εκλογές. «Στις τελευ-

ταίες εκλογές υποστηρίξαμε την ενωμένη
Αριστερά, παρόλο που “θρηνούσαμε” για την έλ-
λειψη μιας συνεκτικής, συνολικής ευρωπαϊκής,
προοδευτικής ατζέντας. Τώρα, μετά τις εκλογές
που είδαν τη Μελόνι να κερδίζει την εξουσία,
αποφασίσαμε ότι ο μόνος τρόπος για να ενώ-
σουμε τους Αριστερούς πίσω από την Πράσινη
Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη του DiEM25 εί-
ναι να ιδρύσει το DiEM25 το δικό του ιταλικό πο-
λιτικό κόμμα. Φυσικά δεν θα είμαι εγώ που θα
ξεκινήσω αυτήν τη νέα προσπάθεια, αλλά οι Ιτα-
λοί σύντροφοί μου με επικεφαλής τον Φεντερί-
κο Ντόλτσε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πωλείται το σπίτι
της Καμπάεβα 
στην Ελβετία

Το σπίτι στην Ελβετία που
χρησιμοποιούσε η Ολυμπιονί-
κης Αλίνα Καμπάεβα πωλείται
στην τιμή των 75 εκατ. ελβετι-
κών φράγκων (περίπου 75,5
εκατ. δολάρια). Η Καμπάεβα εί-
ναι ανώτατο στέλεχος του Ομί-
λου Εθνικά Μέσα Ενημέρωσης
(National Media Group), πολλοί
δημοσιογράφοι την αποκαλούν
«μητέρα των παιδιών του Πού-
τιν», ενώ εναντίον της έχουν επι-
βληθεί διεθνείς κυρώσεις για τις
στενές σχέσεις που έχει με τον
Ρώσο πρόεδρο.

Στην πώληση του σπιτιού ανα-
φέρεται το κέντρο ερευνητικής
δημοσιογραφίας «Ντοσιέ», δη-
μοσιογράφος του οποίου ήρθε
σε επαφή με τον μεσίτη που έχει
αναλάβει την πώληση του ακι-
νήτου. Το σπίτι της βρίσκεται στο
Κολονί, έναν δήμο στο καντόνι
της Γενεύης, από τους πιο πλού-
σιους στην Ελβετία και σε όλο
τον κόσμο. Η βίλα βρίσκεται
στην οδό Rampe de Cologny, δί-
πλα στο σπίτι που παλαιότερα
ανήκε στον φίλο του Βλαντίμιρ
Πούτιν, Γκενάντι Τίμτσενκο. Η γη
αυτή είναι μέρος της έκτασης
που φέρει την ονομασία «Villa
Hauterive»

Ένας χρόνος χωρίς τη Φώφη
Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Α’ Νεκροταφείο το
ετήσιο μνημόσυνο της Φώφης Γεννηματά. Στο ΠΑΣΟΚ θα τιμήσουν με
διάφορες δράσεις τη μνήμη της πρώην προέδρου. Αρχικά το επόμενο
Σαββατοκύριακο μια μονάδα αξονικού τομογράφου θα προσφέρει δω-
ρεάν εξετάσεις μαστογραφίας σε γυναίκες που θα θελήσουν να εξετα-
στούν. Την κινητή μονάδα θα μεταφέρει στη Χαριλάου Τρικούπη η Ελ-
ληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Επίσης, τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου ο
Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την
υγεία, ενώ το τριήμερο μέχρι τις 26 Οκτωβρίου θα γίνει μεγάλη κινητο-
ποίηση των στελεχών και φίλων του κόμματος με στόχο την ενημέρω-
ση της κοινωνίας για τα θέματα υγείας.

Πάντα Οννεδίτης

Γκρίνιες  
Το γεγονός ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα
διεξαχθούν μετά τις εθνικές έχει ανοίξει την
όρεξη σε αρκετά αυτοδιοικητικά στελέχη που
σκέφτονται αρχικά να διεκδικήσουν την κοι-
νοβουλευτική έδρα, να καταγράψουν τη συμ-
μετοχή και στη συνέχεια να βάλουν υποψη-
φιότητα στις περιφερειακές και δημοτικές
εκλογές. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει
γκρίνιες σε αρκετούς «γαλάζιους» βουλευ-
τές, οι οποίοι εκτός από τα εξωκοινοβουλευ-
τικά κυβερνητικά στελέχη που θα ριχτούν για
πρώτη φορά στη μάχη του σταυρού, έχουν να
ανταγωνιστούν και τους αυτοδιοικητικούς και
μάλιστα σε μια εκλογική αναμέτρηση που θα
διεξαχθεί με το σύστημα της απλής αναλογι-
κής. Μαθαίνουμε πάντως πως το συγκεκρι-
μένο ζήτημα είναι διακομματικό, δεν το αντι-
μετωπίζει δηλαδή μόνο η ΝΔ.



Α
ξιολόγηση βιογραφικών, με-
τρήσεις προσώπων από τον χώ-
ρο του παραδοσιακού Κέντρου,
αντικατάσταση πολιτευτών οι

οποίοι δεν «τράβηξαν» στις εκλογές του
2019 ή δεν έχουν ικανοποιήσει με τη μέχρι
τώρα παρουσία τους, είναι τα ζητήματα
που κυριαρχούν στις συσκέψεις που
πραγματοποιούνται σε Μαξίμου και Πει-
ραιώς. Ο Γιάννης Μπρατάκος, ο Θανάσης
Νέζης και ο Παύλος Μαρινάκης αναμένε-
ται να κάνουν το επόμενο διάστημα τις ει-
σηγήσεις τους στον πρωθυπουργό, ο οποί-
ος και θα λάβει τις τελικές αποφάσεις για
τη συγκρότηση των «γαλάζιων» ψηφοδελ-
τίων. Οι αιτήσεις που έχουν φτάσει στα
κεντρικά γραφεία του κόμματος είναι δε-
κάδες και προέρχονται από άτομα τα
οποία εκπροσωπούν σχεδόν όλους τους
επαγγελματικούς χώρους. 

Υψηλόβαθμα κομματικά στελέχη ση-
μειώνουν στην «Political» πως οι πολί-
τες που επιθυμούν να ενταχθούν στα
«γαλάζια» ψηφοδέλτια είναι πλέον πε-
ρισσότερο συνειδητοποιημένοι, καθώς
βλέπουν στην πράξη την πολιτική που
εφαρμόζει η κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη, κάτι που δεν είχαν την ευ-
καιρία να δουν στις προηγούμενες

εκλογές. Παράλληλα, όμως, επιχειρείται
μια νέα διεύρυνση, για την οποία έχει μι-
λήσει αρκετές φορές τελευταία ο πρω-
θυπουργός αναφερόμενος στην αυτο-
δυναμία που έχει στόχο η ΝΔ.

Η κίνηση επιβράβευσης στους νέους
«Η νέα κυβέρνηση της ΝΔ να είναι μο-

νοκομματική, αλλά να μην είναι μονολιθι-
κή», τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
αφήνοντας ανοιχτό παράθυρο για ενσω-
μάτωση στελεχών και από άλλους χώ-
ρους, υπενθυμίζοντας πως στην κυβέρνη-
ση της ΝΔ μετέχουν και πρόσωπα τα οποία
δεν προέρχονται από την κεντροδεξιά πα-
ράταξη.

Παραδοσιακά το τελευταίο ψηφοδέλ-
τιο που θα «κλειδώσει» θα είναι το Επι-
κρατείας και στο οποίο οι περισσότερες
εκλόγιμες θέσεις είναι ήδη άδειες. Σα-
φώς σημαντικό ρόλο στην τελική διαμόρ-
φωση των ψηφοδελτίων θα παίξουν και
οι μεταβολές που θα γίνουν σε αρκετές

εκλογικές περιφέρειες λόγω των αποτε-
λεσμάτων της απογραφής τα οποία θα
επικυρωθούν από την ΕΛΣΤΑΤ στο τέλος
του χρόνου. Σύμφωνα με πληροφορίες,
όσο θα πλησιάζουμε προς τις κάλπες θα
βλέπουμε νέα πρόσωπα στα πολιτικά τη-
λεοπτικά πάνελ, καθώς στο Μαξίμου θέ-
λουν, εκτός από τα κορυφαία κυβερνητι-
κά στελέχη, να προβάλουν και βουλευτές
οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα αθόρυβα
και μακριά από τα φώτα της δημοσιότη-
τας παρήγαγαν σημαντικό κοινοβουλευ-
τικό έργο. Πρόκειται για μια κίνηση επι-
βράβευσης ουσιαστικά από τον Κυριάκο
Μητσοτάκη που στηρίζει σε κάθε ευκαι-
ρία τους νέους βουλευτές. 

Σε προεκλογική τροχιά 
Αύριο ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στις

«γαλάζιες» τοπικές οργανώσεις της χώ-
ρας που θα εκπροσωπηθούν σε εκδήλω-
ση που θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ. Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να θέ-
σει το διακύβευμα των εκλογών και να το-
νίσει σε όλα τα στελέχη πως δεν χωρά κα-
νένας εφησυχασμός κυρίως στην πρώτη
κάλπη που θα διεξαχθεί με το σύστημα
της απλής αναλογικής. Επίσης θα ζητήσει
να επικοινωνήσουν τα μέτρα που συνεχώς

λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώ-
πιση της ενεργειακής κρίσης αλλά και τις
προεκλογικές δεσμεύσεις οι οποίες υλο-
ποιήθηκαν παρά τις πρωτόγνωρα αντίξοες
συνθήκες που υπήρξαν. Την ερχόμενη
εβδομάδα αναμένεται να συνεδριάσει η
Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, προκει-
μένου να κλείσει ο πρώτος κύκλος των
επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη με τα
κομματικά στελέχη.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός μετά την
Πέλλα που επισκέφθηκε την προηγούμε-
νη Τρίτη θα συνεχίσει τις στοχευμένες πε-
ριοδείες του και ήδη προγραμματίζεται να
βρεθεί σε Πάτρα, Σάμο και Ιόνιο. Σε αυτές
τις επισκέψεις ποντάρει ιδιαίτερα το επι-
κοινωνιακό επιτελείο, καθώς ο Κυριάκος
Μητσοτάκης δείχνει έμπρακτα πως δεν εί-
ναι αποκομμένος από την κοινωνία και
βρίσκεται δίπλα στα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι πολίτες. Την ίδια στιγμή σε
πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επισκέψεις
κομματικών στελεχών της ΝΔ στο Λεκα-
νοπέδιο. Άλλωστε η εντολή του Κυριάκου
Μητσοτάκη μετά το συνέδριο της ΝΔ στον
γραμματέα του κόμματος Παύλο Μαρινά-
κη ήταν να μην αφήσει περιοχή της χώρας
που να μην την επισκεφτούν τα «γαλάζια»
στελέχη.
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Η ώρα των «γαλάζιων» ψηφοδελτίων 
Οι συσκέψεις και τα ανοίγματα

που ετοιμάζει ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης στο Κέντρο 

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 



Μ
ήνυμα αποτροπής έστειλε από τη
Χίο ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατη-
γός Κωνσταντίνος Φλώρος, που
περιοδεύει στα νησιά του Ανατο-

λικού Αιγαίου, ξεκαθαρίζοντας ότι οι ελληνι-
κές Ένοπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες για όλα.
Όπως είπε ο Α/ΓΕΕΘΑ μιλώντας σε στελέχη
των Ενόπλων Δυνάμεων: «Παίρνουμε την
απειλή πολύ στα σοβαρά. Προετοιμαζόμαστε
για να είμαστε, αν απαιτηθεί, νικηφόροι. Οι ελ-
ληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται αυτό
για το οποίο υπάρχουν. Την ασφάλεια και την
ανεξαρτησία της πατρίδας. Κολύμπι θα χρει-

αστούν αυτοί που έρχονται για να φύγουν. Όχι
εμείς. Εμείς δεν θα πάμε πουθενά». 

Η Αθήνα είναι αποφασισμένη να αντιμετω-
πίσει όλα τα σενάρια κλιμάκωσης της έντασης
που μπορεί να επιχειρήσει η Τουρκία. Ο Α/ΓΕ-
ΕΘΑ αμέσως μετά τη Χίο μετέβη στις Οινούσ-
σες και στη νησίδα Παναγιά, που έχει βρεθεί

πολλές φορές στο στόχαστρο των Τούρκων.
«Οι Έλληνες να είναι βέβαιοι ότι μπορούν να
κοιμούνται ήσυχοι. Είμαστε εμείς εδώ για αυ-
τούς. Είμαστε παντού, είμαστε πάντα. Είμαστε
εδώ και μέρα και νύχτα και απόγευμα και με-
σημέρι, όποτε χρειαστεί», είπε μιλώντας σε
ακρίτες. 

Η επίσκεψη του στρατηγού Φλώρου γίνεται
σε μια περίοδο που η Τουρκία αμφισβητεί
ανοιχτά την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του
Αιγαίου, με καθημερινές παραβιάσεις και
υπερπτήσεις από μαχητικά και μη επανδρω-
μένα αεροσκάφη.

Γ
ύρω στις 15.20 (ώρα Βρυξελλών), αμέσως με-
τά τη διακοπή για διάλειμμα της συνεδρίασης
της Συνόδου, έγινε η συνάντηση των υπουρ-

γών Άμυνας Ελλάδας και Τουρκίας. Η συνάντηση
κράτησε περίπου σαράντα λεπτά και ήταν σε καλό
κλίμα. Η Αθήνα έχει τονίσει πως διατηρεί ανοιχτή την
πόρτα του διαλόγου, έχοντας παράλληλα καταστήσει
σαφείς τις «κόκκινες γραμμές» της. Για αυτό τον λό-
γο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Παναγιωτό-
πουλος είπε στον Χουλουσί Ακάρ ότι για να υπάρξει
ουσιαστικός διάλογος με την  Άγκυρα και να ξεκινήσει
η συζήτηση για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης
πρέπει να υπάρξει αποκλιμάκωση και να σταματή-
σουν οι ευθείες απειλές που φτάνουν έως την αμφι-
σβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας, όπως και οι επι-
θετικές ενέργειες εναντίον της Ελλάδας. 

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Άμυνας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος
είπε «ότι η αποκατάσταση των σχέσεων των δύο πλευρών μπορεί να επιτευχ-
θεί μόνο στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των κανόνων καλής γειτονίας,
όπως αρμόζει σε συμμάχους του ΝΑΤΟ». Στο τέλος της συνάντησης, ο Νίκος
Παναγιωτόπουλος είπε στον Χουλουσί Ακάρ ότι μπορούν να έχουν απευθεί-
ας επικοινωνία, μέσω των κινητών τους τηλεφώνων και συμφώνησαν ότι θα

μείνει ανοιχτό το κανάλι επικοινωνίας μεταξύ τους.
Όπως είχε δημοσιεύσει η «Political», η τουρκική πλευρά

ήταν αυτή που ζήτησε τη συνάντηση μεταξύ των δύο
υπουργών, τρεις ημέρες νωρίτερα από τη Σύνοδο, ώστε να
προετοιμαστούν οι δύο πλευρές. Το μεσημέρι της Πέμ-
πτης, πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικο-
νόμου, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου επί του
θέματος, στην καθιερωμένη ενημέρωση των κυβερνητι-
κών συντακτών, είπε: «Κάθε συνάντηση, κάθε βήμα διαλό-
γου, είναι ένα βήμα εκτόνωσης της έντασης. Οι γείτονες

συνειδητοποιούν το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται». 
Είναι το πρώτο τετ α τετ Παναγιωτόπουλου - Ακάρ μετά τις

σύντομες κουβέντες που αντάλλαξαν στην τελευταία Σύνοδο
του ΝΑΤΟ. Τότε οι δύο άνδρες είχαν συναντηθεί μετά την «οι-
κογενειακή» φωτογραφία και ο Έλληνας υπουργός είχε πει
στον Τούρκο ομόλογό του πως θα πρέπει να σταματήσουν οι

εντάσεις και οι προκλήσεις. Την επόμενη μέρα η Τουρκία συνέχισε την ίδια
τακτική των λεκτικών επιθέσεων, των παραβιάσεων και υπερπτήσεων σε ελ-
ληνικά νησιά. 

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος συναντήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου με
τον Αμερικανό ομόλογό του Λόιντ Όστιν, με τη Γερμανίδα ομόλογό του Κρι-
στίν Λάμπρεχτ, αλλά και με τον Γάλλο ομόλογό του Σεμπαστιάν Λεκορνί.
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Άστραψε 
και βρόντηξε 
ο Α/ΓΕΕΘΑ

Ο Ράμα εξόργισε
τους Ευρωπαίους
βουλευτές
Να υπερασπιστεί τον «φίλο»
του, όπως τον έχει χαρακτηρί-
σει, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
επιχείρησε, για μία ακόμα φο-
ρά, ο Έντι Ράμα. Στη συνεδρία-
ση της Ολομέλειας της Κοινο-
βουλευτικής Συνέλευσης του
Συμβουλίου της Ευρώπης την
Πέμπτη, ο Αλβανός πρωθυ-
πουργός δεν δίστασε να πλέ-
ξει το εγκώμιο της Τουρκίας,
την ίδια ακριβώς ημέρα που
δόθηκε στη δημοσιότητα η
ετήσια έκθεση της Κομισιόν
για τη διεύρυνση της ΕΕ στην
οποία περιλαμβάνονται αυ-
στηρές συστάσεις προς την
Άγκυρα. Όπως ήταν φυσικό, η
τοποθέτηση Ράμα προκάλεσε
την έντονη αντίδραση των
βουλευτών που μετέχουν στην
ΚΣ της Ολομέλειας, οι οποίοι
σε ένδειξη διαμαρτυρίας ακύ-
ρωσαν το δείπνο εργασίας που
είχε προγραμματιστεί με τον
πρωθυπουργό της Αλβανίας. 
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίνα
Κασιμάτη κατήγγειλε ακραία
λεκτική επίθεση από τον Ρά-
μα, όταν τον ρώτησε «πώς
συμβαδίζει η ενταξιακή πο-
ρεία της Αλβανίας στην ΕΕ με
τη στρατηγική σχέση που συ-
νεχώς εμβαθύνει με το κρά-
τος-παραβάτη Τουρκία».
«Ο Αλβανός πρωθυπουργός,
παρά τα καλά αγγλικά και γαλ-
λικά που μίλησε, κατάφερε να
εκνευρίσει σχεδόν τους πάν-
τες, σε τέτοιο βαθμό, που οι
επικεφαλής όλων των πολιτι-
κών παρατάξεων της ΚΣ απο-
φάσισαν να ακυρώσουν το
προγραμματισμένο δείπνο μα-
ζί του, σε ένδειξη διαμαρτυ-
ρίας», ανέφερε σε ανάρτησή
του ο βουλευτής της ΝΔ Δημή-
τρης Καιρίδης.

Το παρασκήνιο της συνάντησης των υπουργών Άμυνας

Γράφει η 
Γεωργία Γαραντζιώτη

Παναγιωτόπουλος 
και Ακάρ συμφώνησαν 

να μιλούν απευθείας 
στα κινητά τηλέφωνα 
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Δ
εν έπεσε σαν κεραυνός εν
αιθρία η δήλωση του Ρόμ-
περτ Μενέντεζ μόλις τα
τουρκικά μέσα ενημέρω-

σης έσπευσαν να παρουσιάσουν ως
νίκη την απόσυρση των τροπολογιών
από το νομοσχέδιο στις ΗΠΑ.

«Επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθα-
ρος», έγραψε στο Twitter, «ως πρόεδρος
της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γε-
ρουσίας δεν θα εγκρίνω σε καμία περί-
πτωση αυτήν την υπόθεση των F-16 στην
Τουρκία έως ότου ο Ερντογάν σταματή-
σει την εκστρατεία επιθετικότητάς του
σε όλη την περιοχή. Τελεία».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών
Σχέσεων της Γερουσίας ουκ ολίγες φο-
ρές όρθωσε το ανάστημά του από τα
έδρανα της αμερικανικής Γερουσίας
για να υποστηρίξει τις διπλωματικές
θέσεις της Ελλάδας και της Κύπρου,
που καλούνται να αντιμετωπίσουν τον
αναθεωρητισμό και την προκλητικότη-
τα της Τουρκίας

Και τώρα καλείται για άλλη μία φορά
να αποδείξει το δίκαιο των ελληνικών

θέσεων, για αυτό και είναι σε ανοιχτή
γραμμή τόσο με το Μέγαρο Μαξίμου
όσο και με το υπουργείο Εξωτερικών
για τον συντονισμό των διπλωματικών
προσπαθειών. 

Όπως ήταν παρών και σε άλλες προ-
σπάθειες: όταν πρωτοστάτησε στην
έξοδο της Τουρκίας από το πρόγραμμα
αναβάθμισης των πολεμικών αεροσκα-
φών F-35 και όταν πρότεινε την πώλη-
σή τους στην Ελλάδα για την περαιτέρω
θωράκιση της αμυντικής της ισχύος
από αέρος. Κατακεραύνωσε, επίσης,
την Άγκυρα για το θέμα των S-400.

Από το 2020 απέρριψε τις αιτιάσεις
της Άγκυρας για μη ύπαρξη υφαλοκρη-
πίδας γύρω από τα ελληνικά νησιά, δη-
λώνοντας χαρακτηριστικά: «Ας είμα-
στε ξεκάθαροι. Η μόνη χώρα που αμφι-
σβητεί αυτά τα ύδατα είναι η Τουρκία.

Αυτά τα ύδατα ανήκουν στην Ελλάδα
και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ πρέπει κατη-
γορηματικά και δημόσια να αναγνωρί-
σει ότι η Τουρκία είναι η μόνη υπεύθυ-
νη για την ένταση σχετικά με αυτά». 

Όταν επίσης Τουρκία και Λιβύη υπέ-
γραψαν το παράνομο τουρκολιβυκό
μνημόνιο, ο Μενέντεζ διαφώνησε: «Η
Τουρκία έχει την εξωφρενική αξίωση,
διεκδικώντας μια λωρίδα που διέρχε-
ται από διεθνή ύδατα και στην πραγμα-
τικότητα εδάφη της Ελλάδας καθώς και
της Κύπρου. Γιατί λέμε όλα τα μέρη,
ενώ στην πραγματικότητα γνωρίζουμε
ότι υπάρχει μόνο ένα μέρος που δημι-
ουργεί το πραγματικό πρόβλημα και
αυτό είναι η Τουρκία;».

Μιλώντας, μάλιστα, την ίδια περίοδο
σε συνεδρίαση της αμερικανικής Γε-
ρουσίας για την αναδιαμόρφωση των
αμερικανοτουρκικών σχέσεων, είχε
δηλώσει: «Οι ισχυρότεροι σύμμαχοί
μας είναι στο ΝΑΤΟ, αυτοί που έχουν
δεσμευτεί για κοινή άμυνα. Αυτοί οι
οποίοι μοιράζονται τις αξίες μας. Αυτοί
που εργάζονται σε συμφωνία με εμάς

για να αντιμετωπίσουμε απειλές από
χώρες όπως η Ρωσία και το Ιράν. Δυ-
στυχώς, η Τουρκία υπό τον Ερντογάν
δεν ενσαρκώνει τίποτα από αυτά. Η
Τουρκία υπό τον Ερντογάν δεν μπορεί
και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως
σύμμαχος».

Γιος Κουβανών μεταναστών, εξέχον
μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος,
εξελέγη πρόεδρος στην επιτροπή με το
που ανέλαβε πρόεδρος των ΗΠΑ ο Τζο
Μπάιντεν. Η ανάληψη αυτής της θέσης
ήρθε σε ένα κρίσιμο χρονικά σημείο
για την προάσπιση των ελληνικών συμ-
φερόντων απέναντι στην τουρκική
προκλητικότητα, η οποία έχει πλέον
χτυπήσει κόκκινο. Δεν μάσησε ποτέ τα
λόγια του και είναι ενδεικτικό ότι με το
που ανέλαβε τα καθήκοντά του έστειλε
επιστολή προς τον Αμερικανό πρό-
εδρο, ζητώντας ανάληψη πρωτοβου-
λιών για την απόκρουση των επιθετι-
κών κινήσεων της Τουρκίας.

Kαι όσοι γνωρίζουν καλά τον Μπομπ,
όπως τον αποκαλούν οι φίλοι του, λένε
ότι δεν πρόκειται να κάνει βήμα πίσω.

Βράχος ο Μενέντεζ 

Στα χέρια του το βέτο 
Όπως εξήγησε ο Ρόμπερτ Μενέντεζ, οιτροπολογίες αποτελούν μόνο ένα από ταδιαθέσιμα εργαλεία για τη διαμόρφωσητης αμερικανικής εξωτερικής πολιτικήςστην Ανατολική Μεσόγειο. «Μια τροπολο-γία στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προ-ϋπολογισμό των ΗΠΑ (NDAA) είναι μόνοένα από τα εργαλεία που έχουμε στη διά-θεσή μας για την προώθηση των συμφε-ρόντων των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσό-γειο», σημείωσε χαρακτηριστικά. Με αυτότον τρόπο, ο Αμερικανός γερουσιαστήςκατέστησε σαφές ότι ακόμα και στην πε-ρίπτωση που δεν υιοθετηθεί καμία τροπο-λογία, εκείνος επιφυλάσσεται να ασκήσειβέτο στην έγκριση οποιασδήποτε μελλον-τικής σύμβασης για την αναβάθμιση τωντουρκικών F-16. Υπενθυμίζεται ότι ο Ρόμ-περτ Μενέντεζ διαθέτει το συγκεκριμένοδικαίωμα ως πρόεδρος της ΕπιτροπήςΔιεθνών Σχέσεων της Γερουσίας.

Ποιος θα είναι ο ρόλος του
φιλέλληνα γερουσιαστή των ΗΠΑ;
- Σε ανοιχτή γραμμή με την Αθήνα

Γράφει η
Αλεξία Τασούλη
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Ε
ίναι πολλά τα περιστατικά, με αποκορύ-
φωμα τα ακραία και αποτρόπαια πιο
πρόσφατα, με τον κατ’ εξακολούθηση,

έτσι τουλάχιστον λέει το κατηγορητήριο, βια-
σμό 12χρονης, από «οικογενειάρχες», όπου
μεταξύ των φερόμενων ως κατηγορουμένων
εμπλέκεται και η μητέρα της για μαστροπεία,
αλλά και την υπόθεση της Πάτρας, καθώς και
τις εκτεταμένες συζυγοκτονίες, που δείχνουν
ότι η ελληνική οικογένεια έχει χάσει τα αυγά
και τα καλάθια! 

Πάει, χάθηκε η παλιά, ωραία και πατροπα-
ράδοτη οικογένεια, που είχε αρχές και αξίες,
προστάτευε και σεβόταν τα παιδιά, αλλά και τα
παιδιά έδειχναν τυφλή εμπιστοσύνη στους γο-
νείς τους, καθώς τους ασκούσαν, με το παρά-
δειγμα και τη συμπεριφορά τους, καλή επιρ-
ροή.

Το θλιβερό αυτό φαινόμενο εκδηλώνεται με
απρόβλεπτους τρόπους. Και όσοι μιλάνε για
μεμονωμένες εκφυλιστικές και αναίσχυντες
περιπτώσεις σφάλλουν, γιατί μπορεί να έρχον-
ται στη δημοσιότητα μόνο κάποιες από αυτές,
οι πιο ηχηρές, αλλά υπάρχουν και πολλά αφα-
νέρωτα δράματα. 

Είναι, πραγματικά, απογοητευτική η διαπί-
στωση πως η θεμελίωση της ζωής της οικογέ-
νειας σε σωστές βάσεις αποτελεί ιδεώδες που
ενστερνίζεται μια μειονότητα πλέον του λαού
μας! Τα θεμέλια της οικογένειας υπαγορεύον-

ται σήμερα από την ασύδοτη διάθεση του βίου,
από την αχαλίνωτη ικανοποίηση χαμηλών εν-
στίκτων και από την επικράτηση σαρκικών
στοιχείων.

Το αποτέλεσμα είναι φανερό γύρω μας. Θε-
σμοί με μεγάλη βαρύτητα και σπουδαιότητα,
όπως η οικογένεια, αλλά και ηθικές
σταθερές, τοποθετούνται στο περι-
θώριο με μεθόδους έντεχνες και
υποκριτικές.

Ο αγριανθρωπισμός σαν σύμπτω-
μα κρίσης της εποχής μας ταράζει
και την οικογένεια, αλλοιώνει τη δο-
μή της λειτουργίας της και ωθεί σε
αφύσικες κινήσεις τα μέλη της.  Αν
κατορθώσουμε να συνειδητοποι-
ήσουμε τις αρνητικές έως κατα-
στροφικές συνέπειες, που προέρ-
χονται από την παρουσία του, τότε
είναι βέβαιο πως θα ανιχνεύσουμε τον δρόμο
για να ζήσουμε τουλάχιστον φυσιολογικά, για-
τί πλέον όσα συμβαίνουν είναι αφύσικα. 

Η ζωή μας απειλείται επικίνδυνα και δεν δι-
καιούμαστε να παραμένουμε απλοί θεατές αυ-
τής της απειλής. Οφείλουμε να δώσουμε διέ-
ξοδο στο σημερινό τραγικό αδιέξοδο.  Η οικο-
γένεια είναι μορφή κοινωνίας προσώπων και
όχι απλώς ένωση ατόμων.

Όμως διανύουμε μια εποχή ανακατατάξεων.
Έχουν γίνει οβιδιακές μεταβολές στη δομή της

οικογένειας και στον ρόλο της μητέρας και του
πατέρα, αντίστοιχα, στη διαπαιδαγώγηση των
παιδιών.

Η σταδιακή απομάκρυνση του ανθρώπου
από τις ρίζες του διατάραξε την ισορροπία του,
τον έκανε να μην αισθάνεται οικείος προς τον

ίδιο τον εαυτό του.
Ο τρόπος ζωής, η μετατροπή των

σχέσεων, η έλλειψη ήθους, γνήσιας
αγάπης, φιλότιμου και ντροπής, τα
εργασιακά και οικονομικά δεδομένα,
η αλλοίωση της προσωπικότητάς
μας, αλλοίωσαν, «μίκρυναν» την οι-
κογένεια, ίσως και να ατόνισαν τον
μυστηριακό χαρακτήρα της.

Οι οικογενειακές διαταραχές, η
απομάκρυνση του ενός από τον άλ-
λον, η αύξηση των διαζυγίων, που εί-
ναι αξιοπρόσεκτη, αποκαλύπτει τη

ρηχότητα των αισθημάτων, αλλά και την αμέ-
λεια προς τα παιδιά ή ακόμη χειρότερα και την
εκμετάλλευσή τους!

Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον δεν αξιολο-
γείται το «είναι» του ανθρώπου αλλά το
«έχειν». Έτσι τα ιδανικά δεν υπολογίζονται, οι
δεσμοί ατονούν, και τα άτομα καταντούν σάρ-
κες και μόνο σάρκες. Το μέσα τους αλλοιώνε-
ται, οι αδυναμίες αυξάνονται, με αποτέλεσμα η
αρμονία συζύγων και παιδιών να θυσιάζεται
με σχετική ευκολία στον βωμό της αδιαφο-

ρίας, οδηγώντας την οικογένεια σε διάλυση. 
Η οικογένεια θα πορευτεί στέρεα και με συ-

νέπεια μέσα στον κυκεώνα των σύγχρονων
κλυδωνισμών, μόνο αν ανοιχτεί στις διαστάσεις
των αρετών.

Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι παρά τον εκ-
συγχρονισμό, που από τα πράγματα επιβάλλε-
ται, η οικογένεια οφείλει να αναζητήσει την
ταυτότητά της στις παραδόσεις, χωρίς, όμως,
να χαρακτηρίζεται από στασιμότητα.

Κεντρικός στόχος κάθε οικογένειας δεν
μπορεί να είναι άλλος από τον συνδυασμό
της ευφροσύνης με τη σωφροσύνη, που θα
οδηγήσει σε ένα δυναμικό και ταυτόχρονα
αρμονικό μοντέλο όχι απλώς συνύπαρξης
αλλά βαθιάς επικοινωνίας.

Έτσι μόνο θα δοθεί προοπτική στην οικογέ-
νεια. Και αυτή η προοπτική ξεπερνά τις περιχα-
ρακώσεις και τις προκατασκευασμένες δομές,
τις οπισθοχωρήσεις με υποχωρήσεις, τα ξενό-
φερτα πρότυπα, αλλά στηρίζεται στην ευελιξία
της μεταμόρφωσης.

Εμείς, λοιπόν, κρατάμε το κλειδί για να ανοί-
ξει η πόρτα του κελιού, μέσα στο οποίο έχουμε
εγκλωβιστεί. Στα χέρια μας βρίσκεται η λύση
του δράματος.

Αν όλοι μας θελήσουμε, μπορούμε να βρού-
με τον χαμένο δρόμο μας. 

Και αν όλοι αγωνιστούμε στον εαυτό μας,
μπορούμε να ελπίζουμε στην αλλαγή.

Ε
υοίωνες είναι οι προοπτικές για τον ελληνικό τουρισμό
φέτος, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι η σεζόν
μπορεί να φτάσει, και ενδεχομένως να ξεπε-

ράσει, σε αριθμούς τη «χρυσή» χρονιά του 2019.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας

της Ελλάδος για το α’ εξάμηνο του 2022, οι αφίξεις
μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 360,8%
και οι σχετικές εισπράξεις κατά 329,3% σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2021, αντιπροσωπεύον-
τας το 84,9% και το 94,7% των αντίστοιχων επιπέδων
τους το 2019.

Επίσης, από τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία της
ΥΠΑ για την επιβατική κίνηση των αεροδρομίων, το
εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2022 o συνολικός
αριθμός των διακινηθέντων επιβατών ανήλθε στα
22.407.879, παρουσιάζοντας άνοδο (+)269,1% σε
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021, οπότε εί-
χαν διακινηθεί 6.071.559 επιβάτες. Να σημειωθεί ότι
η φετινή συνολική επιβατική κίνηση πρώτου εξαμή-
νου 2022 προσέγγισε το 90,6% της επιβατικής κίνη-
σης του πρώτου εξαμήνου του 2019.

Επιπροσθέτως, τον Ιούλιο της τρέχουσας χρονιάς,
στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport
Greece διακινήθηκαν περί τα 5,912 εκατ. επιβάτες, 11,1% πε-
ρισσότεροι σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Παράλληλα, υπολογίζεται ότι φέτος οι αφίξεις των κρουα-

ζιερόπλοιων στην Ελλάδα θα είναι κατά 25% αυξημένες σε
σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της

Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, ο αριθμός προκρατήσε-
ων κρουαζιερόπλοιων για το 2022 στην Ελλάδα αγ-
γίζει τα 4.939 πλοία.

Το 2021 στη χώρα μας είχαν αφιχθεί συνολικά
2.064 κρουαζιερόπλοια με 1.418.315 επιβάτες, έναν-
τι 3.979 κρουαζιερόπλοιων με 5.552.384 επιβάτες το
2019.

Υπολογίζουμε ότι φέτος το ταμείο θα γίνει στο τέ-
λος της σεζόν, ωστόσο, ευελπιστούμε ότι τα έσοδα
από τον εισερχόμενο τουρισμό φέτος θα ξεπερά-
σουν τα 18,2 δισ. του 2019.

Προφανώς είναι ακόμα νωρίς για προβλέψεις
όσον αφορά το 2023 και χαιρόμαστε με την επιτυχία
που φαίνεται να προδιαγράφεται για την ελληνική
τουριστική αγορά, ωστόσο, δεν επαναπαυόμαστε.

Κύριοι στόχοι της εθνικής τουριστικής πολιτικής
που έχουμε θέσει είναι η επιμήκυνση της τουριστι-
κής περιόδου, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,
της ποιότητας, της αυθεντικότητας, της ανθεκτικότη-
τας και της βιωσιμότητας του τουριστικού προϊόντος

και παράλληλα η ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων με
χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις νέες διεθνείς τάσεις, καθώς και
μελέτες και έρευνες ελληνικών και διεθνών ινστιτούτων και

φορέων, οι άξονες για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού
αφορούν κυρίως τα εξής πεδία: 
• Τη βελτίωση και την ανάπτυξη των δημόσιων -κυρίως- υποδο-
μών
• Την αναβάθμιση, την καινοτομία και την προώθηση του τουρι-
στικού προϊόντος
• Την ψηφιακή αναβάθμιση και τον μετασχηματισμό του τουρι-
στικού οικοσυστήματος
• Την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία, καθώς και
• Την ενίσχυση των δεξιοτήτων και την ανάπτυξη της επιχειρη-
ματικότητας.

Τούτων λεχθέντων, η ελληνική Πολιτεία εξετάζει διεξοδικά
τον τρόπο αντιμετώπισης προκλήσεων που έχουν αποτυπω-
θεί σε διάφορα megatrends όπως ο υπερτουρισμός, η οικο-
νομία διαμοιρασμού, οι κοινωνικές και δημογραφικές αλλα-
γές, οι αναδυόμενοι προορισμοί, η ασφάλεια και η διαχείρι-
ση κρίσεων.

Τα επόμενα χρόνια, θα κληθούμε όλοι μας να προσαρμο-
στούμε στις σύγχρονες ανάγκες και στις νέες προτεραιότητες.
Στο υπουργείο Τουρισμού πιστεύουμε ότι με τις συνέργειες
και τις συμπράξεις έχουμε τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε
την ατζέντα για την πραγματική μεταμόρφωση του τουρισμού
και τη μετάβαση στην επόμενη μέρα.

Ας εστιάσουμε, λοιπόν, σε όλα αυτά που μας κάνουν αισιό-
δοξους για ένα καλύτερο μέλλον. Με την προϋπόθεση, όμως,
ότι έχουμε κάνει το καλύτερο δυνατό στο παρόν.

Πάει, χάθηκαν οι αληθινές οικογένειες με αρχές και αξίες! 

του
πατέρα 

Ηλία Μάκου

της
Ολυμπίας 

Αναστασοπούλου

Γενική
γραμματέας
Τουριστικής
Πολιτικής 

και Ανάπτυξης,
δικηγόρος, 
LLM, MBA

Ισχυρή πορεία του ελληνικού τουρισμού παρά τις διεθνείς προκλήσεις



Πρωτοφανείς καταστάσεις, με τσακωμούς, ξύλο, ακόμα
και ένα μαχαίρωμα, εκτυλίσσονται ανάμεσα σε οδηγούς
που σχηματίζουν ατελείωτες ουρές για λίγη βενζίνη, μετά
τις πολυήμερες απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομέ-
νων σε μεγάλα διυλιστήρια της Γαλλίας.

Καβγάδες χωρίς τέλος ξεσπούν καθημερινά μεταξύ των
συνήθως ήρεμων Γάλλων, τη στιγμή που το ένα τρίτο των
πρατηρίων αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις και οι οδηγοί

περιμένουν επί ώρες για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ. Κά-
ποια πρατήρια δεν διαθέτουν πια βενζίνη, ενώ σε άλλα
σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων από οχήματα που έχουν
μείνει χωρίς καύσιμα. Τα νεύρα των Γάλλων δοκιμάζονται
και ο εκνευρισμός οδηγεί πολλές φορές σε συμπλοκές,
αντεγκλήσεις και ξύλο. Κάποια αυτοκίνητα, ανάμεσά τους
και περιπολικά, «μένουν» στη μέση του δρόμου, ενώ η κα-
τάσταση πολλές φορές ξεφεύγει από τον έλεγχο, με οδη-

γούς να φτύνουν και να ξυλοκοπούν ο ένας τον άλλον.
Χαρακτηριστικό της απελπισίας τους είναι ότι πολλοί

οδηγοί από τη Γαλλία αναζητούν ανεφοδιασμό σε όμορες
χώρες, όπως το Βέλγιο. Βίντεο καταγράφουν έντονους δια-
πληκτισμούς οδηγών, ξυλοδαρμούς, ανταλλαγές ύβρεων
και κυνηγητό, ενώ κάποιοι γεμίζουν ακόμη και σακούλες
απορριμμάτων με βενζίνη για να έχουν απόθεμα μόλις
αδειάσουν τα ντεπόζιτα των οχημάτων τους.

Π
ροτείνοντας μια εντατική
ενεργειακή συνεργασία με τη
νατοϊκή Τουρκία εν μέσω της
σφοδρής σύγκρουσής του με

τη Δύση, ο Πούτιν δήλωσε ότι θέλει να κά-
νει την Τουρκία «το μεγαλύτερο κέντρο
φυσικού αερίου στον κόσμο», με τη δημι-
ουργία ενός κόμβου διανομής (hub) ρωσι-
κού αερίου για την Ευρώπη στην Τουρκία. 

Μετά το τετ α τετ που είχε χθες με τον
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αστάνα του
Καζακστάν, ο «νεοτσάρος» του Κρεμλίνου
δήλωσε ότι ο αγωγός που περνά από την
Τουρκία (TAP) θα χρησιμοποιηθεί «πιο εν-
τατικά», τονίζοντας ότι ο κόμβος διανομής
που θα δημιουργηθεί θα είναι μια πλατ-
φόρμα όχι μόνο για προμήθειες, αλλά και
για τον έλεγχο των τιμών του αερίου. 

Τιμών που βρίσκονται σήμερα στα ύψη
λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρα-
νία και του «ενεργειακού εκβιασμού» της
Μόσχας προς την Ευρώπη, πολλές χώρες
της οποίας εξαρτώνται κατά μεγάλο βαθ-
μό από το ρωσικό αέριο.

Ο Πούτιν βάζει «φερετζέ» τον Ερντογάν
στην Ευρώπη για την ενέργεια, σχολιά-
ζουν αναλυτές, καθώς η Ρωσία θέλει πλέ-
ον να στραφούν στην Τουρκία, μέσω της
Μαύρης Θάλασσας, οι ροές φυσικού αε-
ρίου από τους δύο αγωγούς Nord Stream
(ροές από τη Σιβηρία στη Γερμανία), που
διακόπηκαν και λόγω του δυτικού εμ-
πάργκο. 

Δώρο το Ακούγιου
Τα «δώρα» του Ρώσου προέδρου,

ωστόσο, προς τον Ερντογάν δεν τελεί-
ωσαν εκεί. Ο Πούτιν είπε ότι οι εργασίες
για την κατασκευή του ρωσικού πυρηνι-
κού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρι-

κής ενέργειας στο (σ.σ.: σεισμογενές)
Ακούγιου της Τουρκίας προχωρούν βά-
σει του σχεδιασμού για εγκαίνια εντός
του 2023. 

Κατά τη σύντομη δημόσια εμφάνισή του
με τον Πούτιν, ο Ερντογάν εξήρε τις οικο-
νομικές σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρω-
σία, καθώς αυξάνεται ο όγκος των εμπο-
ρικών συναλλαγών τους, και υποσχέθηκε
ότι θα συνεχίσει τη μεταφορά ρωσικών
σιτηρών και λιπασμάτων.

Ο Ερντογάν διαφήμισε και τον μεσολα-
βητικό ρόλο της Τουρκίας που οδήγησε σε

συμφωνία μεταξύ της Μόσχας και του
Κιέβου, επιτρέποντας στους Ουκρανούς
να ξαναρχίσουν τις εξαγωγές σιτηρών στο
εξωτερικό.

««Τρικλοποδιά» 
στην Ελλάδα 
βάζει η Μόσχα

Να «τιμωρήσει» την Ελλάδα για
τη στάση της στη ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία και για τις στενές
σχέσεις Αθήνας - Ουάσιγκτον στον
ενεργειακό και αμυντικό τομέα
φαίνεται ότι έχει αποφασίσει ο
Βλαντίμιρ Πούτιν, επιχειρώντας
παράλληλα να καταστήσει την
Τουρκία κόμβο φυσικού αερίου
στην ευρύτερη περιοχή.

Η Μόσχα έχει επανειλημμένα εκ-
φράσει την ενόχλησή της για την
αμερικανική βάση στην Αλεξαν-
δρούπολη. Υπενθυμίζεται ότι τον
περασμένο Μάιο έγιναν τα εγκαίνια
για την κατασκευή του έργου υγρο-
ποίησης και επαναεριοποίησης αε-
ρίου (FSRU) στην πρωτεύουσα του
Έβρου. Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος
προμηθευτής LNG στην Ελλάδα,
που έχει μειώσει ριζικά την εξάρτη-
σή της από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Επίσης, από τα τέλη του 2023 στον
ελληνοβουλγαρικό αγωγό IGB που
μεταφέρει αζέρικο αέριο θα πέ-
φτουν και σημαντικές ποσότητες
από το LNG της Αλεξανδρούπολης. 
Η Τουρκία, που έχει τα δικά της
σχέδια για την Ανατολική Μεσόγειο
(με το παράνομο τουρκολιβυκό
μνημόνιο, τις γεωτρήσεις και τις
έρευνες κοντά στην Κύπρο), επω-
φελείται από το ρωσικό σχέδιο, τό-
σο οικονομικά όσο και γεωπολιτικά. 
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Οι Γάλλοι παίζουν ξύλο στα βενζινάδικα για να γεμίσουν τα ντεπόζιτα

Ο Τούρκος πρόεδρος εξήρε 
τις οικονομικές σχέσεις της
Άγκυρας με τη Μόσχα, καθώς
αυξάνεται ο όγκος των 
εμπορικών συναλλαγών τους

Ο Ταγίπ ρωσικός «φερετζές»
στην ΕΕ για την ενέργεια
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Θ
ρυαλλίδα εξελίξεων και αποκα-
λύψεων αποτέλεσε η σύλληψη
της 37χρονης μητέρας του
12χρονου κοριτσιού από τον Κο-

λωνό, το οποίο εξαναγκαζόνταν να «εκδί-
δεται» σε ενήλικους που πλήρωναν για να
ικανοποιήσουν τις αρρωστημένες διαθέ-
σεις τους. 

Με βάση τις καταθέσεις στην 33η τακτική
ανακρίτρια αποκαλύπτεται ουσιαστικά ότι
η 37χρονη «αναγκάστηκε» να απευθυνθεί
στην ΕΛΑΣ επειδή η θεία του κοριτσιού εί-
δε τα μηνύματα του 53χρονου Ηλία Μίχου
στο κινητό της 12χρονης. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, η μητέρα ανήλικου παιδιού επι-
μένει να αρνείται τις κατηγορίες που της
αποδίδονται (με πιο βαριά αυτή της διακε-
κριμένης μαστροπείας) και να διαμηνύει
ότι έχει στο πλευρό της όλα τα παιδιά της,
τα οποία αγωνιούν για την τύχη της. Η ίδια
φέρεται να επικαλείται μηνύματα προς τον
53χρονο, στα οποία φέρεται να του γράφει:
«Με κατέστρεψες, σου εμπιστεύτηκα το
παιδί μου. Είσαι παιδεραστής, ανώμαλος.
Δεν θα τη γλιτώσεις. Θα τα πω στη γυναίκα
σου...»! Μια πληροφορία θέλει τη 12χρονη
να έχει γίνει «δύσκολη» στη συνεργασία
της με τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυν-
σης Προστασίας Ανηλίκων μετά τη σύλλη-
ψη της μητέρας της.

Ο ρόλος της 37χρονης πάντως παραμέ-
νει υπό διερεύνηση από τις Αρχές, καθώς
υπάρχουν φήμες ότι η ίδια είχε ξεκινήσει
την εκπόρνευση του κοριτσιού από την ηλι-
κία των 11 ετών και στη συνέχεια ενεπλάκη
ο 53χρονος.

Στο… κάδρο και η τέως σύζυγος
Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, παρου-

σία ειδικού παιδοψυχολόγου, θα εξετά-
σουν και τα άλλα παιδιά της οικογένειας
για να διαπιστωθεί αν γνώριζαν κάτι και αν
είχαν υποστεί και τα ίδια σεξουαλική κακο-
ποίηση κατά το παρελθόν. Οι άνδρες της
ΕΛΑΣ -μετά την έρευνα στο σπίτι της οικο-
γένειας- πέρασαν χειροπέδες και στον
41χρονο πατέρα πέντε εκ των οκτώ παι-
διών, καθώς βρέθηκε μικρή ποσότητα ναρ-
κωτικών. Για την ώρα δεν φαίνεται να προ-
κύπτει εμπλοκή του στην υπόθεση μαστρο-
πείας της 12χρονης, ωστόσο παραμένει και
αυτός υπό διερεύνηση.

Στο... κάδρο έχει μπει και η τέως σύζυ-
γος του 53χρονου (πήραν διαζύγιο λίγα
24ωρα πριν από τη σύλληψή του), με τις

Αρχές να εξετάζουν αν γνώριζε για τις
«σκοτεινές» δράσεις του Ηλία Μίχου και αν
επιχείρησε να εξαγοράσει τη «σιωπή» της
μητέρας του κοριτσιού. Μέχρι αργά το βρά-
δυ της Πέμπτης (13/10), πάντως, δεν είχε
εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για την ίδια.

Ηλίας Μίχος και Ιωάννης Σοφιανίδης,
σύμφωνα με όσα είδαν το φως της δημο-

σιότητας, ενώπιον της 33ης ανακρίτριας
εμφανίστηκαν προκλητικοί και αμετανόη-
τοι, ρίχνοντας ούτε λίγο ούτε πολύ την ευ-
θύνη για όσα συνέβησαν στο 12χρονο κορί-
τσι. «Μου είχε πει ότι πριν από εμένα είχε
πάει και με άλλους και της έδιναν 50 με 100
ευρώ. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο είχα
βρεθεί 4-5 φορές με την ανήλικη. Αυτή

μου έστελνε μηνύματα και μου έγραφε να
παίρνω τη μαμά της τηλέφωνο και να της
λέω “στείλε την κόρη σου να με βοηθήσει”
γιατί τσακωνόταν μαζί της. Γνώριζα την
ηλικία της, αλλά φαινόταν μεγαλύτερη»,
φέρεται να υποστήριξε ο 53χρονος. Στο
ίδιο μήκος κύματος και ο 42χρονος, ο
οποίος φέρεται να είπε ότι «η 12χρονη με
προκαλούσε, είχαμε βρεθεί πίσω από τα
ΚΤΕΛ του Κηφισού. Δεν έχω καμία σχέση
με τον συγκατηγορούμενό μου. Το παιδί με
πίεζε να βρισκόμαστε. Έχω βρεθεί μαζί
της λίγες φορές».

Θεοδωρικάκος: «Ντροπή! Ο ΣΥΡΙΖΑ 
να πάψει επιτέλους τις συκοφαντίες»

Έκκληση προς τον ΣΥΡΙΖΑ να σταματήσει την προσπάθεια πολιτι-
κής εκμετάλλευσης της υπόθεσης βιασμού και μαστροπείας της
12χρονης από τον Κολωνό απηύθυνε με νέο μήνυμά του ο υπουρ-
γός Προστασίας του Πολίτη. «Στην τραγική υπόθεση της βάναυσης
κακοποίησης της δωδεκάχρονης η Ελληνική Αστυνομία έχει δρά-
σει με επαγγελματισμό, ευαισθησία και αποτελεσματικότητα. Οι ένοχοι οδηγούνται
στη Δικαιοσύνη, η οποία μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα πράξει επίσης το καθήκον
της», ανέφερε αρχικά ο Τάκης Θεοδωρικάκος και κατέληξε: «Η αξιωματική αντιπο-
λίτευση ας πάψει επιτέλους να συκοφαντεί, να διαδίδει ψέματα και να αναζητά κομ-
ματικά οφέλη πάνω σε μια ανθρώπινη τραγωδία που αφορά ένα δωδεκάχρονο παιδί.
Είναι ντροπή! Ο Νόμος είναι Νόμος και ισχύει απαρέγκλιτα για όλους. Τον εφαρμό-
ζουμε με αυστηρότητα, με πράξεις και το βλέπουν όλοι».

Προκλητικές καταθέσεις
ενόψει νέων συλλήψεων

Τι ισχυρίζεται η μάνα της
12χρονης και πώς
«αναγκάστηκε» να μιλήσει
στην αστυνομία - Πέρασαν
χειροπέδες και στον πατέρα
της μικρής για μικροποσότητα
ναρκωτικών

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



Σ
ε θρίλερ δίχως τέλος εξελίσσε-
ται η υπόθεση της 14χρονης
Μαρκέλλας από τη Νίκαια, τα
ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από

την περασμένη Παρασκευή (7/10), με την
ανήλικη κοπέλα να εμφανίζεται ξανά το
βράδυ της Τετάρτης (12/10) στον σταθμό
των ΚΤΕΛ στο Μαρκόπουλο. «Ελάτε να με
πάρετε», είπε, σύμφωνα με πληροφορίες,
η 14χρονη στους γονείς της, τους οποίους
κάλεσε από καρτοτηλέφωνο αναφέρον-
τας το σημείο όπου βρισκόταν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το
κορίτσι φέρεται να πέρασε εφιαλτικές
στιγμές στα χέρια των δραστών της αρπα-
γής της, καθώς, όπως αναφέρουν οι ίδιες
πηγές, κακοποιήθηκε σεξουαλικά από
πέντε με έξι άνδρες. 

Το μαρτύριο της 14χρονης φαίνεται πως
τελείωσε νωρίς το βράδυ της Τετάρτης,
καταφεύγοντας στον σταθμό των ΚΤΕΛ
στο Μαρκόπουλο και ενημερώνοντας την
οικογένειά της. 

Όπως ήταν εύλογο, έδωσε ήδη κατάθε-
ση στην ΕΛΑΣ, εξιστορώντας όσα συνέβη-
σαν από την περασμένη Παρασκευή
(7/10), όταν και μπροστά στα μάτια της
αδερφής της ένας άνδρας την άρπαξε, την
έβαλε με τη βία σε ένα ΙΧ και στη συνέχεια
διέφυγε από το σημείο. Όπως ανέφεραν
στις Αρχές τα δύο παιδιά, ενώ πήγαιναν
προς τον φούρνο της γειτονιάς τους, δύο
ΙΧ με συνολικά 5-6 επιβάτες τούς έκλει-
σαν τον δρόμο με σκοπό να αρπάξουν τη
Μαρκέλλα, όπως και έγινε.

Ψυχολόγος στο πλευρό της
Στη συνέχεια η οικογένεια κατήγγειλε

το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα Νί-
καιας και ειδοποίησε το Χαμόγελο του
Παιδιού, το οποίο εξέδωσε Amber Alert.
Σε ανακοίνωσή του το Χαμόγελο αναφέ-

ρει, μεταξύ άλλων, ότι «το κορίτσι ταλαι-
πωρήθηκε στα χέρια αγνώστων που προ-
σπάθησαν να την εκμεταλλευτούν. Από

σεβασμό στο παιδί και στο μέλλον του δεν
θα περιγράψουμε τη φρίκη που βίωσε.
Στο παρόν βρίσκεται ανακουφισμένη και

ασφαλής κοντά στην οικογένειά της, ενώ
ψυχολόγος του Συλλόγου βρίσκεται δίπλα
της με στόχο την άμεση και ολιστική υπο-
στήριξη του παιδιού μετά την τραυματική
εμπειρία που έζησε».

Να σημειώσουμε, τέλος, ότι, σύμφωνα
με τη μητέρα της Μαρκέλλας, η 14χρονη
είχε πέσει ξανά θύμα αρπαγής και μάλι-
στα από το ίδιο άτομο. 

ΚΚώστας Παπαδόπουλος
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Μέσω της εφαρμογής blindchat.gr δρούσε ο 53χρο-
νος Ηλίας Μίχος, ο οποίος βίαζε και εξέδιδε την άτυχη
12χρονη στα Σεπόλια. Ο δράστης είχε φτιάξει προφίλ
με το υλικό της ανήλικης, το οποίο διαχειριζόταν ο
ίδιος. Από εκεί είχε δεχτεί συνολικά 213 τηλεφωνικές
κλήσεις από δυνάμει πελάτες. 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή δημιουργήθηκε πριν από
εννέα χρόνια έχοντας ως στόχο την παροχή υπηρεσιών
blind date σε εκείνους που επιθυμούν να γνωρίσουν άλλα
άτομα χωρίς να αποκαλυφθεί πλήρως η ταυτότητά τους.
Στην ουσία συνιστά μια online πλατφόρμα για ανώνυμο
chat με άντρες και γυναίκες από όλη την Ελλάδα.

Στη συγκεκριμένη εφαρμογή διασφαλίζεται η ανω-
νυμία των χρηστών, παρέχοντας παράλληλα την ελευ-
θερία σε αυτούς που συνομιλούν να ανταλλάσσουν
πληροφορίες χωρίς να γνωρίζουν ποιος βρίσκεται
στην άλλη πλευρά. Η εγγραφή και η δημιουργία λογα-

ριασμού είναι προαιρετικές. Όταν κάποιος μπει στην
αρχική σελίδα, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν επι-
θυμεί να μιλήσει με άντρες ή γυναίκες, ενώ στη συνέ-

χεια καλείται να δηλώσει τις προτιμήσεις του σχετικά
με την τοποθεσία και την ηλικία των συνομιλητών τους.

Παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή δεν απαιτεί εγγρα-
φή, ο λογαριασμός στο Blindchat προσφέρει δυνατό-
τητες στους χρήστες, οι οποίοι θα μπορούν να προσθέ-
τουν τους συνομιλητές τους στη λίστα των φίλων τους
και να χρησιμοποιούν υπηρεσίες που τους επιτρέπουν
να βρουν άτομα από πρόσφατες συνομιλίες. Όσον
αφορά τη διατήρηση της ασφάλειας και την αποφυγή
δυσάρεστων περιστατικών, υπάρχει η δυνατότητα ανα-
φοράς του συνομιλητή, αν ο τελευταίος θεωρείται ότι
υπήρξε προσβλητικός ή είπε ψέματα σχετικά με το φύ-
λο και είχε σκοπό εξαπάτησης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 42χρονος που συνελήφθη
ήταν ένας από τους βιαστές της και καταχωρισμένος
στο κινητό της ανήλικης ως «πελάτης».

Μίλτος Σακελλάρης

Πώς λειτουργεί η εφαρμογή Blindchat μέσω της οποίας ο 53χρονος εξέδιδε τη 12χρονη

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η 14χρονη φέρεται 
να πέρασε εφιαλτικές στιγμές στα χέρια 

των δραστών της αρπαγής της, καθώς κακοποιήθηκε
σεξουαλικά από πέντε ή έξι άνδρες
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Η Μαρκέλλα βρέθηκε,
τα ερωτήματα παραμένουν



Η
νόσος Covid-19 είναι ακόμη εδώ και όσο ο και-
ρός θα χαλάει και θα μαζευόμαστε σε κλει-
στούς χώρους, η διασπορά του ιού θα αυξάνε-
ται. Ο παθολόγος - λοιμωξιολόγος Χαράλαμπος

Γώγος μιλώντας στην ΕΡΤ μας καθησύχασε ότι η νόσος
πλέον ελέγχεται πολύ καλύτερα σε σχέση με παλιότερα,
από την άλλη όμως πρέπει να έχουμε τον νου μας και να
μην ξεχνάμε τη μάσκα μας, ειδικά οι ευάλωτες ομάδες. 

Παράλληλα, έλυσε τις απορίες των πολιτών για το αν θα
πρέπει να προχωρήσουν σε 4η ή και 5η δόση του εμβολίου:
«Η τέταρτη δόση είναι ισχυρά συνιστώμενη με το επικαιρο-
ποιημένο πια εμβόλιο για τον πληθυσμό που έχει χειρότε-
ρη απάντηση ανοσιακή στο εμβόλιο, δηλαδή οι άνω των 60,
αυτοί που έχουν υποκείμενα νοσήματα, παράλληλα με
τους φροντιστές ανθρώπων που έχουν υποκείμενα νοσή-
ματα, τους υγειονομικούς κ.λπ. Η πέμπτη δόση ισχύει πάλι
για τους ίδιους πληθυσμούς με το επικαιροποιημένο εμ-
βόλιο πια, γιατί η τέταρτη είχε γίνει με το παλιό αν θυμάστε
- διότι οι άνθρωποι που είναι άνω των 60 και είχαν προβλή-
ματα είχαν ήδη σύσταση για μια τέταρτη δόση».

Προσωπικός γιατρός: Μπαίνουν
50 γιατροί παθολογικών ειδικοτήτων

Σε σχέση με τον οικογενειακό γιατρό και δημοσιεύ-
ματα που έλεγαν ότι ο υπουργός Υγείας, μιλώντας σε
διαδικτυακή εκδήλωση, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο
να διακοπεί η ελεύθερη συνταγογράφηση σε γιατρούς
που δεν θα ενταχθούν στον θεσμό του προσωπικού για-

τρού, ο ίδιος με γραπτή του ανακοίνωση δήλωσε: «Η
πρώτη μέρα του ανοίγματος των ειδικοτήτων δείχνει ότι
θα έχουμε περισσότερους γιατρούς και άρα οι πολίτες
θα έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια επιλογής γιατρού. Επα-
ναλαμβάνουμε για μια ακόμη φορά προς αποφυγή κάθε
παρερμηνείας ότι ο προσωπικός γιατρός είναι μια επι-
πλέον δωρεάν παροχή της Πολιτείας προς τον πολίτη
και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζεται η ελεύθερη
πρόσβαση του ασθενούς στο σύστημα υγείας, είτε αφο-

ρά τις εξετάσεις είτε τη συνταγογράφηση».
Παράλληλα, πρόσθεσε ότι πάνω από 4,5 εκατ. πολίτες

έχουν ήδη εγγραφεί στον προσωπικό γιατρό. Το 50% της
χώρας και σχεδόν το 65% άνω των 65 ετών που κάνουν
χρήση του συστήματος υγείας και έχουν και μεγαλύτερη
ανάγκη περίθαλψης έχουν εγγραφεί στον προσωπικό για-
τρό και περισσότεροι από 3.400 γιατροί έχουν ενταχθεί
στο σύστημα. Πλέον έχουν ανοίξει οι αιτήσεις για τις 10 ει-
δικότητες προκειμένου να ενταχθούν στον προσωπικό
γιατρό. Ήδη την πρώτη μέρα 50 γιατροί των 10 ειδικοτήτων
δήλωσαν ότι μπαίνουν στο σύστημα του προσωπικού για-
τρού. Ωστόσο, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης με
δελτίο Τύπου αναφέρει πως είναι κόκκινη γραμμή για τον
ΙΣΑ η διατήρηση της πιστοποίησης στη συνταγογράφηση
για όλους τους γιατρούς.

Εκκαθάριση στις λίστες χειρουργείων
Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η εκκαθάριση στις λίστες χει-

ρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία προκειμένου να δια-
πιστωθεί ποια χειρουργεία εκκρεμούν, ακόμη και ποια
έχουν ήδη γίνει σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Σύμφωνα με
πληροφορίες της «Political», στο Παίδων εκκρεμούν ακό-
μη τουλάχιστον 1.500 χειρουργεία και κάποια αναμένεται
να γίνουν στο «Έλενα» και στο Κρατικό της Νίκαιας. 
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Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη μετά τον θάνατο του
12χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός και κρεμασμένος από μια
ζώνη καράτε από τη δίδυμη αδερφή του, ενώ είχε πει στην ίδια και
τους γονείς ότι θα πάει να διαβάσει στο δωμάτιό του. Αμέσως ειδο-
ποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε πολύ γρήγορα, αλλά οι προσπά-
θειες ανάνηψης του παιδιού δεν απέδωσαν. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες της «Political», οι Αρχές που έσπευσαν στο σημείο έχουν κατα-
σχέσει ήδη τους υπολογιστές και τα λάπτοπ που υπήρχαν στο σπίτι.

Όσοι γνώριζαν τον ανήλικο κάνουν λόγο για ένα αρκετά ήσυχο
παιδί, το οποίο δεν είχε απασχολήσει ποτέ με τη συμπεριφορά του.
«Δεν είχαν παρατηρηθεί φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού», είπαν
στις Αρχές στενά συγγενικά του πρόσωπα. Το ενδεχόμενο το παιδί
που αυτοκτόνησε στην Καρδίτσα να συμμετείχε σε «παιχνίδι θανά-
του» στο Διαδίκτυο εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές. Στο σπίτι της
οικογένειας στην Καρδίτσα έσπευσε από την πρώτη στιγμή ψυχολό-
γος για να στηρίξει τη 12χρονη που είδε πρώτη κρεμασμένο τον
αδερφό της.

Μίλτος Σακελλάρης

Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της Ει-

σαγγελίας Αθηνών για τους ναζιστικούς χαιρετισμούς του

δικηγόρου του Γιάννη Λαγού, Κωνσταντίνου Πλεύρη, κατά

τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας για την υπόθε-

ση της Χρυσής Αυγής στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργη-

μάτων. Η εντολή από τον εισαγγελέα Αντώνη Ελευθεριάνο

για τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης δόθηκε με

βάση τις διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου. Η εισαγγελική έρευνα ανατέθηκε στην εισαγγε-

λέα Μαρία Καραμανώλη, η οποία έχει και τη σχετική αρμοδιότητα δίωξης και έρευνας ρατσιστι-

κών εγκλημάτων. Ο Κωνσταντίνος Πλεύρης κατά τη διάρκεια δύο συνεδριάσεων στη δίκη της

Χρυσής Αυγής προέβη σε ναζιστικό χαιρετισμό εντός της δικαστικής αίθουσας. Τη μία φορά

μάλιστα μπροστά στη μάνα του Παύλου Φύσσα, Μάγδα. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέ-

τασης θα κληθούν να καταθέσουν δικηγόροι παρόντες στη δικαστική αίθουσα, προκειμένου

να περιγράψουν και διευκρινίσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο δικηγόρος προέβη εντός της

δικαστικής αίθουσας στον ναζιστικό χαιρετισμό.

Ισχυρή σύσταση από τον λοιμωξιολόγο
Χαράλαμπο Γώγο για το επικαιροποιημένο
εμβόλιο στους άνω των 60, σε όσους 
έχουν υποκείμενα νοσήματα 
και στους υγειονομικούς

Καρδίτσα : Απαγχονίστηκε 12χρονος, ψάχνουν
μήπως  συμμετείχε σε «παιχνίδι θανάτου»

Ποιοι πρέπει να κάνουν 4η - 5η δόση

Εισαγγελική έρευνα για τον ναζιστικό
χαιρετισμό του Κωνσταντίνου Πλεύρη

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 
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Σε φυλάκιση τριών μηνών -με
τριετή αναστολή- καταδίκασε το
Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσ-
σαλονίκης επιβάτιδα λεωφορείου
του ΟΑΣΘ, η οποία ενεπλάκη σε
επεισόδιο με ελεγκτή του Οργανι-
σμού, όταν εκείνος πήγε να της κό-
ψει πρόστιμο, επειδή δεν είχε ακυ-
ρώσει εισιτήριο. Το περιστατικό συ-
νέβη τον Σεπτέμβριο του 2016 σε λεωφορείο της γραμμής
10 και καταγράφηκε από κάμερες κινητών τηλεφώνων άλ-
λων επιβατών, μέσω των οποίων είδε το φως της δημοσιό-
τητας. 

Σύμφωνα με το οπτικοακουστικό υλικό, η νεαρή επιχεί-
ρησε να βγει από το παράθυρο του ακινητοποιημένου λεω-
φορείου, με τον ελεγκτή να προσπαθεί να τη συγκρατήσει

και την ώρα εκείνη να δέχεται χτυπή-
ματα με τα πόδια και τα χέρια. «Εάν
γύριζα τον χρόνο πίσω, θα έκοβα ει-
σιτήριο», είπε, μεταξύ άλλων, στην
απολογία της, προσθέτοντας ότι λει-
τούργησε υπό το κράτος του πανι-
κού, ενώ κατήγγειλε πως ο ελεγκτής
άσκησε βία εναντίον της.

Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, είχε
υποβάλει μήνυση, η οποία όμως δεν έφτασε στο ακροατή-
ριο, καθώς τέθηκε στο αρχείο από την εισαγγελική Αρχή,
ενώ την ίδια τύχη είχε και η αυτεπάγγελτη έρευνα που δια-
τάχθηκε με αφορμή το περιστατικό για το αδίκημα της πα-
ράνομης κατακράτησης.

Πρωτόδικα η 30χρονη είχε καταδικαστεί για το επεισόδιο
σε φυλάκιση τεσσάρων μηνών με αναστολή.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τον Νοέμβριο έτοιμος
ο σταθμός Βενιζέλου

Ο Νίκος Ταχιάος ήρθε για να
διαψεύσει όσους επιμένουν για
καθυστερήσεις στο έργο του με-
τρό της Θεσσαλονίκης. Με ανάρ-
τησή του ανέφερε πως στις αρ-
χές του επόμενου μήνα, πολύ
νωρίτερα από ό,τι είχε υποσχε-
θεί, θα δοθεί στην κυκλοφορία το
τμήμα της οδού Βενιζέλου από
Εγνατία προς Αγίου Δημητρίου.
Ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό
πρόσθεσε πως και κάτω από την
επιφάνεια του δρόμου το έργο
πηγαίνει… σφαίρα!

Φτιάξτε τον δρόμο 
επιτέλους

Διαμαρτυρία χθες έξω από το νο-
σοκομείο «Άγιος Δημήτριος» στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πριν από
περίπου έναν χρόνο ο δήμος έφτιαξε
τον δρόμο και κράτησε τον ιστορικό
του χαρακτήρα με τους κυβόλιθους,
όμως ο εργολάβος δεν τους έβαλε
καλά, με αποτέλεσμα η κακοτεχνία
να προκαλεί κραδασμούς σε ασθενο-
φόρα, ταξί, διανομείς και κάθε ΙΧ που
περνά από εκεί. «Μιλάμε για ασθενο-
φόρα του ΕΚΑΒ, που μεταφέρουν αν-
θρώπους τραυματισμένους, μιλάμε
για ασθενείς σε καροτσάκια, μιλάμε
για ασθενείς που έρχονται με το δικό
τους αυτοκίνητο και καταπονούνται.
Είναι απαράδεκτο», δήλωσε μεταξύ
άλλων ο πρόεδρος των εργαζομένων
στο νοσοκομείο. 

Δίπλα σε Καράογλου
ο Κικίλιας

«Γερά, φίλε, είμαστε δίπλα σου»,
έγραψε ο υπουργός Τουρισμού Βασί-
λης Κικίλιας στον προσωπικό του λο-
γαριασμό στο Instagram, αναρτώντας
μια φωτογραφία του ίδιου με τον Θεό-
δωρο Καράογλου, μετά την πρόσφατη
περιπέτεια υγείας που είχε. Η φωτο-
γραφία τραβήχτηκε από τη βεράντα
του ηλιόλουστου γραφείου του
υπουργείου με φόντο τη Βουλή.

Αρκετή ώρα πριν από τον πρωθυπουργό έφτασε στα
γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης
το απόγευμα της Τρίτης ο Παύλος Μαρινάκης παρέα με
τον Στέλιο Κονταδάκη. 

Οι δυο τους, αφού χαιρέτησαν όλο τον κόσμο που πε-
ρίμενε τον πρωθυπουργό, μπήκαν στο γραφείο συσκέ-
ψεων, το κατώφλι του οποίου είδαμε να περνούν δήμαρ-
χοι και πολιτευτές!

Από νωρίς στη Διοικούσα Επιτροπή της ΝΔ ο Παύλος Μαρινάκης

Συλλυπητήρια
για τον Σαράφη

Πάνδημος θρήνος για τον θάνατο του Σταύρου
Σαράφη. Το timeline του Facebook γέμισε με
συλλυπητήρια για την τραγική απώλεια του πο-
δοσφαιρικού θρύλου του ΠΑΟΚ. Από τον απλό
οπαδό και τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης μέχρι τον
τοπικό ΣΥΡΙΖΑ.  «Στις τελευταίες δημοτικές
εκλογές, ο Σταύρος Σαράφης κόσμησε το ψηφο-
δέλτιο “Θεσσαλονίκη Μαζί”, της Κατερίνας Νο-
τοπούλου», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. 

«Μηνυματοπόλεμος» 
Ζιγκερίδη - Δανιηλίδη
Τα sms που αντάλλαξαν βγήκαν
«φόρα παρτίδα» και όπως φαί-
νεται η κόντρα Ζιγκερίδη - Δα-
νιηλίδη μεγαλώνει μετά την
απόφαση του πρώτου να ανεξαρ-
τητοποιηθεί και να διεκδικήσει
τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών. Ο
κ. Δανιηλίδης σε ανακοίνωση της παράταξής του
τόνιζε ότι ο δημοτικός σύμβουλος προχώρησε
σε αυτή την απόφαση επειδή δεν ορίστηκε ξανά
αντιδήμαρχος. Ο κ. Ζιγκερίδης από την πλευρά
του ανέβασε φωτογραφία στο Facebook τη συ-
νομιλία με τον δήμαρχο, όπου φαίνεται πως
απορρίπτει την πρόταση για αντιδημαρχία, «…το
sms που αποκαλύπτει τις αθλιότητες και τα ψέ-
ματα του δημάρχου Σίμου Δανιηλίδη. Τα ψέματα
έχουν κοντά ποδάρια».

Γκρίνια για τις εμφανίσεις
σε εκδηλώσεις

Τρώγονται με τα ρούχα τους, όπως μαθαίνου-
με, στη Νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Α’ Θεσ-
σαλονίκης. Αντί να φτιάχνουν πλάνο δράσεων
για να πάνε συντεταγμένα στις εκλογές, ψάχνουν
να βρουν τρόπους να «κόψουν» εμφανίσεις ατό-
μων από εκδηλώσεις και πρόσωπα που δεν στη-
ρίζει και δεν υποστηρίζει το κόμμα. Μάλιστα, οι
πληροφορίες λένε πως ο Γιώργος Αρβανίτης στη
συνεδρίαση της Τετάρτης μέχρι και θέμα για
υποψήφιο βουλευτή έθεσε…

Στην Αγία Φωτεινή Σμύρνης 
ο δήμαρχος Λαγκαδά

Στην πρώτη Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον
Ιερό Ναό της Αγίας Φωτεινής στη Σμύρνη έδωσε
το «παρών» ο δήμαρχος Λαγκαδά Ιωάννης Ταχ-
ματζίδης, αποδεχόμενος την πρόσκληση του
βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης και προέδρου της Ει-
δικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Δια-
σποράς Σάββα Αναστασιάδη. Ο κ. Ταχματζίδης εί-
χε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Οικουμενι-
κό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, αλλά και με την Ελ-
ληνίδα πρόξενο στη Σμύρνη Δέσποινα Μπαλκίζα,
προσφέροντας ως αναμνηστικό το Πολιτιστικό
και Ιστορικό Λεύκωμα του Δήμου Λαγκαδά.

Τρίμηνη φυλάκιση με αναστολή
σε επιβάτιδα του ΟΑΣΘ



Ακόμη πιο απλή γίνεται η διαδικασία της μεταβίβασης αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας στην
Περιφέρεια Αττικής, καθώς εντάσσεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και η πληρωμή
των σχετικών τελών. Για την ακρίβεια, γίνεται ασφαλέστερη και ταχύτερη η πληρωμή
τελών για τη μεταβίβαση επιβατικού οχήματος ή δίκυκλου, καθώς στην υπηρεσία της
ψηφιακής μεταβίβασης οχημάτων προστίθεται και η δυνατότητα της ηλεκτρονικής πλη-
ρωμής των τελών. Ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία η δυνατότητα έκδοσης κωδικών πληρω-
μής RF/QR, με τους οποίους οι πολίτες μπορούν να ολοκληρώσουν την πληρωμή των τε-
λών (αδείας και μεταβίβασης) μέσω του web/mobile banking της τράπεζας της επιλο-
γής τους. Η δυνατότητα έκδοσης κωδικών πληρωμής RF/QR είναι αρχικά διαθέσιμη για
όσα οχήματα ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής και σύντομα πρόκειται να επεκταθεί και
στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. 
Με την ηλεκτρονική πληρωμή των τελών, η διαδικασία μεταβίβασης οχήματος απλοποι-
είται και γίνεται ασφαλέστερη τόσο για τους πολίτες όσο και για τις δημόσιες υπηρεσίες
της Περιφέρειας Αττικής με πολλαπλά οφέλη, όπως η απλοποίηση, η επιτάχυνση και η
αναβάθμιση της ασφάλειας των συναλλαγών, η άμεση ενημέρωση της περιφέρειας για
την εξόφληση των τελών και η εξασφάλιση της ορθότητας των στοιχείων των πληρωμών.

Και επίσημα υποψήφιος
Είχε κυκλοφορήσει εδώ και αρκετό καιρό ότι ο

γνωστός στη Νέα Φιλαδέλφεια επιχειρηματίας Στέ-
φανος Γατσούλης έχει ξεκινήσει επαφές, προκει-
μένου να δημιουργήσει τις συνθήκες, ώστε να
διεκδικήσει τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας
Χαλκηδόνας. Τώρα, με μια ανάρτησή του σε σελίδα
στα social media ανακοίνωσε και επίσημα την υπο-
ψηφιότητά του για τη θέση του δημάρχου, χωρίς να
κρύβει την πρόθεσή του να ενώσει δυνάμεις και
συνιστώσες, τουλάχιστον αυτές που προέρχονται
από τον «γαλάζιο» χώρο, ώστε να διεκδικήσει με
αξιώσεις την αλλαγή σκηνικού στην πόλη. Όπως
έκανε σαφές: «Είμαστε εδώ για να προσφέρουμε
στην πόλη μας. Οι πολίτες της Νέας Φιλαδέλφειας-
Νέας Χαλκηδόνας γνωρίζουν πολύ καλά τον καθέ-
να από εμάς».

Και άλλη παραίτηση 
στην Πεντέλη 

Όλο και μεγαλώνουν τα προβλήματα για τη δήμαρχο
Πεντέλης Δήμητρα Κεχαγιά, καθώς οι ανεξαρτητοποι-
ήσεις και οι παραιτήσεις στελεχών έρχονται η μία με-
τά την άλλη… Αυτή τη φορά, τη διοίκησή της «πληγώ-
νει» μια παραίτηση, καθώς αποχώρησε από τη θέση
της προέδρου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτρο-
πής η Σέβη Πάχνη. Μάλιστα, στην επιστολή που απέ-
στειλε προς τη δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, κάνει λόγο για παρεμβάσεις στο έργο της
με «ερήμην συναντήσεις» που πραγματοποιήθηκαν
παρακάμπτοντας τον θεσμικό της ρόλο. Επιπλέον,
γνωστοποιεί πως έχει δηλώσει την παραίτησή της από
τις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν αντιλήφθηκε τον «απο-
κλεισμό» της από τις διεργασίες, ωστόσο μέχρι τώρα
δεν έχει αντικατασταθεί και για αυτό προχώρησε σε
επίσημη δημόσια παραίτηση.

!
Αλλαγή σκυτάλης

Με νέο επικεφαλής και υποψήφιο δήμαρχο θα πορευθεί
πλέον η «γαλάζια» παράταξη στον Δήμο Λάρισας, καθώς,
όπως είναι γνωστό, η Ρένα Καραλαριώτου αποφάσισε να μη
διεκδικήσει και πάλι τον δήμο αλλά να στοχεύσει προς τη Βου-
λή. Στη διαδικασία διαδοχής, που έγινε με όλες τις διαδικα-
σίες που προβλέπει ο νόμος και κατέληξαν σε μυστική ψηφο-
φορία, μπήκαν οι Μαίρη Καμηλαράκη, Μάριος Ξηρομερίτης
και Θανάσης Μαμάκος, με τον τελευταίο να είναι ο νικητής και
κατά συνέπεια ο νέος επικεφαλής της παράταξης «Λάρισα
Μπροστά». Μετά τη νίκη του ο κ. Μαμάκος έκανε σαφές: «Σε
αυτή τη νέα προσπάθεια που ξεκινάμε, δεν περισσεύει κανείς.
Όλοι μαζί θα συνεργαστούμε για να χτίσουμε ισχυρές σχέσεις
εμπιστοσύνης, σεβασμού, ενότητας και υπευθυνότητας προς
την κοινωνία της Λάρισας». 
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Ηλεκτρονική η μεταβίβαση των ΙΧ στην Περιφέρεια Αττικής
Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα νό-
τια της Αθήνας, δύο σημαντικά έργα
για την πόλη έχουν γίνει τα μεγαλύτε-

ρα «όπλα» στα χέρια των αντιπάλων της
δημοτικής αρχής; Το ένα βρίσκεται σε εξέλι-

ξη και έχει δημιουργήσει τόσα προβλήματα στη λει-
τουργία της πόλης που δεν προβλέπεται να τελει-
ώσουν με την ολοκλήρωσή του και το δεύτερο κα-
θυστερεί για πολλά χρόνια και, πλέον, δεν υπάρχει
προοπτική να ξεκινήσει σύντομα, αφήνοντας μεγά-
λο κενό σε σημαντικές υποδομές της πόλης. 

Ανακοινώνει 
την υποψηφιότητά
του για το Χαλάνδρι

Πλέον δεν πρόκειται για σενάρια, ούτε για φη-
μολογία, άλλωστε η δραστηριοποίηση του γνω-
στού ηθοποιού τον τελευταίο καιρό στην πόλη
του Χαλανδρίου δεν άφηνε και πολλά περιθώρια
συζήτησης. 

Από σήμερα, λοιπόν, και επίσημα ο Χάρης Ρώ-
μας είναι υποψήφιος δήμαρχος Χαλανδρίου. Στο
πλήθος των συνεντεύξεων που έχει δώσει τον
τελευταίο καιρό, έχει κάνει σαφές ότι μετά τη θη-
τεία του στην Περιφέρεια Αττικής στο πλευρό του
Γιώργου Πατούλη ως στενός συνεργάτης του και
αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, σχεδιάζει την
ενασχόλησή του με τον πρώτο βαθμό Αυτοδιοί-
κησης διεκδικώντας τη δημαρχία του Χαλανδρί-
ου. Έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία του
στην πόλη, τόσο με τις «επιθέσεις» στον δήμαρ-
χο Σίμο Ρούσσο για θέματα της πόλης όσο και με
συγκεντρώσεις πολιτών. Έτσι, σε μια εκδήλωση
η οποία θα καταλήξει σε πάρτι, που θα πραγμα-
τοποιήσει σήμερα το βράδυ, Παρασκευή 14/10, ο
«πρώην δήμαρχος Κολοκοτρωνιτσίου» δημο-
σιοποιεί την υποψηφιότητά του με σύνθημα «Χα-
λάνδρι στο φως». 
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τη Βουλή κατατέθηκε χθες
η τροπολογία για το επίδο-
μα θέρμανσης, που προ-
βλέπει την επιδότηση 0,25

ευρώ το λίτρο στην αντλία (20 λεπτά +
ΦΠΑ 24%). Σημειώνεται πως σήμερα
ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου
θέρμανσης, με παράγοντες της αγο-
ράς πετρελαιοειδών να δείχνουν την
τιμή του καυσίμου λίγο κάτω από το
1,50 ευρώ το λίτρο.

Στο κόστος αυτό έχει συνυπολογι-
στεί και η κρατική επιδότηση των 0,25
ευρώ/λίτρο στην αντλία, όπως έχει
ανακοινωθεί από το οικονομικό επι-
τελείο της κυβέρνησης. Οι προβλέ-
ψεις για την τιμή του είναι ακόμη επι-
σφαλείς, με τα στελέχη των εταιρειών
εμπορίας πετρελαιοειδών να αναμέ-
νουν τις επιπτώσεις της πρόσφατης
απόφασης του ΟΠΕΚ για μείωση της
παραγωγής, πριν τιμολογήσουν με
ακρίβεια τις ποσότητες διάθεσής του.

Το ύψος της επιδότησης
Σύμφωνα με τη ρύθμιση, το ύψος

της επιδότησης που ανέρχεται σε εί-
κοσι λεπτά (0,20) του ευρώ ανά λίτρο
υπολογίζεται άπαξ επί της αξίας των
τιμολογίων πώλησης προ ΦΠΑ, που
εκδίδονται από τα διυλιστήρια, τις
εταιρείες κατόχους άδειας εμπορίας
πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγο-
ρίας Α που εισάγουν πετρέλαιο θέρ-
μανσης και τους κατόχους άδειας πω-
λητή πετρελαίου θέρμανσης που
πραγματοποιούν εισαγωγές, ως δι-
καιούχους της επιδότησης.

Επίσης, προβλέπεται ότι το τελικό
συνολικό ύψος της επιδότησης υπο-
λογίζεται επί των συνολικών λίτρων
καυσίμου που διατίθενται, σύμφωνα
με όσα ορίζονται στον Ν. 3054/2002
(Α’ 230), στην εσωτερική αγορά από
τους ως άνω δικαιούχους της επιδό-
τησης προς τα πρατήρια καυσίμων,
τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης
και τους τελικούς καταναλωτές, οι-
κιακούς καταναλωτές, βιομηχανι-
κούς και εμπορικούς πελάτες.

Οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης
για τον καταναλωτή διαμορφώνονται

περίπου στο 1,55 ευρώ το λίτρο.
Για την επιδότηση του πετρελαίου

θέρμανσης το υπουργείο Οικονομι-
κών έχει υπολογίσει κονδύλια 250
εκατ. ευρώ, με το αρχικό πλάνο να
προβλέπει παρέμβαση στην τιμή έως
το τέλος του έτους, με δυνατότητα πα-
ράτασης ή προσαρμογής σε συνάρτη-
ση με τις διεθνείς εξελίξεις.

Υπάρχουν παραγγελίες
αλλά όχι μεγάλες

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Πρατηριούχων και Εμπό-
ρων Καυσίμων Ελλάδας Γιώργος
Ασμάτογλου μιλώντας στην «Politi-
cal» για τη σημερινή πρεμιέρα διάθε-
σης πετρελαίου θέρμανσης ανέφερε:
«Με βάση τα τελευταία δεδομένα, η
τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα
βρίσκεται λίγο κάτω από το 1,50 ευρώ,
στο 1,49». Αυτό σημαίνει ότι για να

προμηθευτεί κάποιος 500 λίτρα θα
χρειαστεί περίπου 750 ευρώ. Σημει-
ώνεται ότι πέρυσι τέτοια εποχή η τιμή
διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης
είχε ξεκινήσει στο 1,15 ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Ασμάτογλου, οι
πρώτες παραγγελίες έχουν ξεκινήσει
από τους καταναλωτές που θέλουν να
κάνουν νωρίς τον προγραμματισμό
τους ενόψει του χειμώνα, ωστόσο οι
ποσότητες που παραγγέλνουν είναι
μικρότερες.

Η πλατφόρμα
Η πλατφόρμα mΘέρμανση για την

υποβολή αιτήσεων για το επίδομα
θέρμανσης αναμένεται να ανοίξει έως
τις αρχές Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται πως, σε ό,τι αφορά
τους παλαιούς δικαιούχους, θα ει-
σπράξουν φέτος μεγαλύτερο επίδομα
θέρμανσης λόγω της αύξησης από 300
σε 350 ευρώ της βάσης υπολογισμού
του επιδόματος. Σε ό,τι αφορά τους νέ-
ους δικαιούχους, που χρησιμοποιούν
για πρώτη φορά ως πηγή θέρμανσης
το πετρέλαιο, θα λάβουν διπλάσιο επί-
δομα φέτος.

Προς τα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου μεταφέρε-
ται η σύνδεση των 536.000 ταμειακών μηχανών με
τα POS. Αιτία της καθυστέρησης είναι το γεγονός
ότι τα vouchers αναβάθμισης των ταμειακών μη-
χανών θα δοθούν στις επιχειρήσεις έως τα τέλη
Μαρτίου. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, το μέτρο
για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις θα εφαρμοσθεί
τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου, επισημαίνοντας ότι η
ΑΑΔΕ είναι σε συνεχή επικοινωνία με την Κοινωνία

της Πληροφορίας, ώστε η χρηματοδότηση (επιδό-
τηση) να πάει ταχύτερα στους δικαιούχους, ώστε
να ξεκινήσει η σωστή και ομαλή εφαρμογή του μέ-
τρου. Αν και το σχέδιο προέβλεπε ότι η διασύνδεση
αυτή θα ξεκινούσε από την 1η/1/2023, επειδή ο
χρόνος δεν επαρκούσε για να έχουν ολοκληρωθεί
τεχνικά οι διαδικασίες προσαρμογής των συστη-
μάτων έως το τέλος του 2022, διαμορφώθηκε από
την ΑΑΔΕ νέο χρονοδιάγραμμα.

Εντός του 2022 θα εκδοθεί απόφαση για την αλ-
λαγή των προδιαγραφών λειτουργίας των λοιπών
ΦΗΜ (ΕΑΦΔΣΣ), ώστε να λειτουργούν και αυτοί ως
μηχανισμοί «κλειστού τύπου» -σαν τις φορολογι-
κές ταμειακές μηχανές- και να μην είναι δυνατή
καμία παρέμβαση για την παραποίηση των δεδο-
μένων των αποδείξεων που εκδίδονται στους κα-
ταναλωτές και τα ποσά των συναλλαγών να μη δη-
λώνονται ανακριβώς (μειωμένα) στην ΑΑΔΕ. 

Στα μέσα του 2023 η σύνδεση των ταμειακών με τα POS

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Γύρω στο 1,5 ευρώ η τιμή -
Αρχές Νοεμβρίου οι αιτήσεις
για το επίδομα θέρμανσης

Γιώργος Ασμάτογλου,
πρόεδρος Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Πρατηριούχων 
και Εμπόρων Καυσίμων Ελλάδας 

Από σήμερα
η διάθεση 
του πετρελαίου 
θέρμανσης 



Σ
το φουλ αναμένεται να
δουλέψουν οι... μηχανές
στο υπουργείο Εργασίας
τους προσεχείς μήνες,

καθώς από τον τρέχοντα μήνα ξεκι-
νά η υλοποίηση νέων προγραμμά-
των για 30.000 ανέργους και εντός
του 2023 έρχονται νέα για δεκάδες
χιλιάδες άλλους. 

Ανάχωμα
Η κυβέρνηση ευελπιστεί ότι έως

το καλοκαίρι θα έχει δημιουργήσει
ένα ανάχωμα στην απασχόληση λό-
γω της αναμενόμενης επιβράδυν-
σης της οικονομίας και έτσι η Δη-
μόσια Υπηρεσία Απασχόλησης
ενεργοποιεί από τον τρέχοντα μήνα
μια σειρά προγραμμάτων, τα οποία
έχουν στόχευση στις περιοχές με
υψηλό δείκτη ανεργίας και στις γυ-
ναίκες. Ειδικότερα:

• Για τις περιοχές με υψηλό πο-
σοστό ανεργίας θα εφαρμοστεί
πρόγραμμα επιδότησης 10.000 θέ-
σεων εργασίας, το οποίο θα αφορά
όσους έχουν ηλικία άνω των 45
ετών και είναι μακροχρόνια άνερ-
γοι. Προβλέπεται μηνιαίος μισθός
951 ευρώ για 18 μήνες, ενώ μέσω
του προϋπολογισμού της ΔΥΠΑ θα
επιδοτηθεί το 80% του ποσού. Το
πρόγραμμα αφορά ανέργους των

Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας,
Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας,

Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μα-
κεδονίας και Ηπείρου. Ιδιαίτερη
έμφαση θα δοθεί σε επιχειρήσεις
των τομέων «πράσινης» και ψηφια-
κής οικονομίας. 

• Για επιπλέον 10.000 ανέργους
ηλικίας 18-30 ετών προβλέπεται
πρόγραμμα προεργασίας με στόχο
την απόκτηση εργασιακής εμπει-
ρίας τόσο στον δημόσιο όσο και τον
ιδιωτικό τομέα, έτσι ώστε να απο-
κτήσουν εφόδια για ένταξη στην
αγορά εργασίας. Οι ωφελούμενοι
θα λαμβάνουν επί 7 μήνες τον κα-
τώτατο μισθό των 713 ευρώ, την
αναλογία δώρων Χριστουγέννων
και Πάσχα, όπως και του επιδόμα-
τος αδείας. 

• Το τρίτο πρόγραμμα που αφορά
επίσης 10.000 ανέργους σχετίζεται
με 3.000 θέσεις που ανήκουν σε
δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυ-
σμιακές ομάδες και άλλους 7.000

που αντιμετωπίζουν προβλήματα
επανένταξης στην αγορά εργασίας
(θύματα ενδοοικογενειακής και έμ-
φυλης βίας, Ρομά κλπ.). Προϋπό-
θεση είναι ο χρόνος ανεργίας άνω
των 12 μηνών, ενώ οι μηνιαίες απο-
λαβές θα φτάνουν έως τα 700 ευρώ.

Εξάλλου, από τη Δευτέρα 17
Οκτωβρίου έως και τις 30 Νοεμβρί-
ου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις από
επιχειρήσεις της Περιφέρειας Νοτί-
ου Αιγαίου, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος δημιουργίας 3.000 θέ-
σεων εργασίας μέσω επιχορήγησης
επιχειρήσεων. Αφορά ανέργους
άνω των 30 ετών, οι οποίοι θα λαμ-
βάνουν κλιμακωτό μηνιαίο μισθό. Οι
άνεργοι 30-49 ετών θα λαμβάνουν
467 ευρώ μηνιαίως, από 50 ετών και
άνω 560 ευρώ, οι μακροχρόνια
άνεργοι άνω των 30 ετών θα λαμβά-
νουν 606 ευρώ, οι μακροχρόνια
άνεργοι άνω των 50 ετών το ποσό
των 653 ευρώ και οι άνεργες γυναί-
κες άνω των 30 ετών 700 ευρώ. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Απογείωση 55,7%
για τον τζίρο των
επιχειρήσεων 
τον Αύγουστο

Στα 36,4 δισ. ευρώ ανήλθε ο τζίρος των
επιχειρήσεων τον περασμένο Αύγουστο,
καταγράφοντας εντυπωσιακή άνοδο κατά
55% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό
μήνα, ως αποτέλεσμα της αυξημένης
τουριστικής κίνησης αλλά και των υψη-
λών τιμών κατανάλωσης. 

Στα 23,324 δισ. ο κύκλος εργασιών
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής

Στατιστικής Αρχής, τον αντίστοιχο περσι-
νό Αύγουστο ο κύκλος εργασιών των επι-
χειρήσεων είχε διαμορφωθεί στα 23,324
δισ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον
κύκλο εργασιών τον Αύγουστο 2022 σε
σύγκριση με τον Αύγουστο 2021 παρου-
σίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Μετα-
ποίηση, κατά 57,4%, ενώ τη μικρότερη αύ-
ξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του
τομέα Ενημέρωση και Επικοινωνία, κατά
5,8%. Οι εντυπωσιακές επιδόσεις του Αυ-
γούστου ανεβάζουν τον πήχη των προσ-
δοκιών για τον τζίρο των επιχειρήσεων
κατά το γ’ τρίμηνο του έτους αλλά και για
την πορεία του Ακαθαρίστου Εγχωρίου
Προϊόντος.

Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ στο α’ εξάμηνο του έτους, το
ύψος του κύκλου εργασιών των επιχειρή-
σεων διαμορφώθηκε στα 111,266 δισ. ευ-
ρώ, έναντι 79,861 δισ. ευρώ το αντίστοιχο
περσινό διάστημα, σημειώνοντας αύξηση
κατά 39,3%. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον
κύκλο εργασιών το β’ τρίμηνο του 2022 σε
σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2021 πα-
ρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα
Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Κα-
ταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, κατά
128,8%. Τη μικρότερη αύξηση στον κύκλο
εργασιών το β’ τρίμηνο του 2022 σε σύγ-
κριση με το β’ τρίμηνο του 2021 παρουσία-
σαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ενημέρω-
ση και Επικοινωνία, κατά 14,4%, ενώ τη
μεγαλύτερη μείωση κατέγραψαν οι επι-
χειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες
Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την
Κοινωνική Μέριμνα, κατά 4,2%.
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Έως 8.397 ευρώ οι ετήσιες
αποδοχές για τους
ωφελούμενους - Εντός 
του 2023 έρχονται νέα για
δεκάδες χιλιάδες άλλους

«Τρέχουν» προγράμματα
για 30.000ανέργους
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κλάδος της κρουαζιέρας
φαίνεται πως ανακάμπτει
πλήρως και η διάθεση για
ταξίδια κρουαζιέρας ανα-

θερμαίνεται και εκτιμάται πως θα ξε-
περάσει τα προπανδημικά επίπεδα
την επόμενη σεζόν, σύμφωνα με τα
νέα στοιχεία διεθνούς έρευνας.

Η πρόβλεψη για το 2023 είναι ιδιαί-
τερα ευοίωνη, αν αναλογιστεί κανείς
πως μεταξύ αυτών που δεν έχουν κά-
νει ποτέ κρουαζιέρα το 67% δηλώνει
ανοιχτό σε αυτό το είδος διακοπών.

Από την άλλη, όσον αφορά τους ση-
μερινούς 40ρηδες και 50ρηδες, γνω-
στούς ως Generation X, οι οποίοι απο-
τελούν και τους πλέον ενθουσιώδεις
ταξιδιώτες κρουαζιέρας, το 86% αυ-
τών αλλά και το 88% των «παιδιών»
τους, των Millennials, δηλώνουν πως
θα ξανακάνουν κρουαζιέρα.

Σε δείγμα 4.000 παραθεριστών από
όλο τον κόσμο, σε έρευνα που διεξήχ-
θη σε βασικές αγορές για την κρουα-
ζιέρα, όπως Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία,
Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Κα-
ναδάς και Αυστραλία, το 84% δήλωσε
ότι σκοπεύει να κάνει κρουαζιέρα ξα-
νά, σημειώνοντας αύξηση 5%
σε σχέση με το 2019.

Το οικονομικό αποτύ-
πωμα στον τουρισμό
από τους προορισμούς
κρουαζιέρας είναι ιδι-
αίτερα ισχυρό. Το 69%
μεταξύ των επιβατών
κρουαζιέρας πραγματο-
ποίησε τουλάχιστον μία
διανυκτέρευση στην πε-
ριοχή του λιμανιού πριν
από την επιβίβαση στο κρουαζιερό-
πλοιο και το 43% παρέτεινε τη διαμονή
του κατά δύο ή περισσότερες νύχτες,
με την πλειονότητα αυτών των ταξι-
διωτών να επιλέγουν τοπικά ξενοδο-
χεία για τη διαμονή τους. 

Στόχος οι μηδενικές εκπομπές
άνθρακα έως το 2050

Αξίζει να σημειωθεί πως το 60% των
διεθνών ταξιδιωτών που ερωτήθηκαν
δήλωσαν ότι επέστρεψαν στον προ-
ορισμό που είχαν επισκεφθεί για
πρώτη φορά με κρουαζιέρα.

Βασική στόχευση του κλά-
δου της κρουαζιέρας είναι

να επιτύχει μηδενικές
εκπομπές άνθρακα
έως το 2050 και η συ-
νεργασία με φορείς
και τοπικές Αρχές για

την επίτευξη των συλ-
λογικών φιλοδοξιών θε-
ωρείται πρωταρχικής
σημασίας.

«Στην Αδριατική και
στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογεί-
ου, η Διεθνής Ένωση Εταιρειών
Κρουαζιέρας (CLIA) έχει συνεργαστεί
με τις πόλεις και τα λιμάνια της Κέρ-
κυρας και του Ηρακλείου στην Ελλάδα
για τον αειφόρο τουρισμό και για να

εξασφαλίσει την προστασία αυτών
των σημαντικών προορισμών», σημεί-
ωσε, εκ μέρους της CLIA, η Μαρία Δε-
ληγιάννη, διευθύντρια για την Ανατο-
λική Μεσόγειο, στο πλαίσιο του Adria-
tic Sea Forum που πραγματοποιείται
στο Μπάρι.

Κρουαζιέρα, λιμάνια και προορι-
σμοί οφείλουν να συνεργάζονται στε-
νά, καθώς θεωρείται κομβικής σημα-
σίας η εξυπηρέτηση των ιδιαίτερων
τοπικών χαρακτηριστικών κάθε πε-
ριοχής ξεχωριστά.

Κύριο αίτημα των ξενοδόχων της Ρόδου αποτελεί η
ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων στις επιχειρή-
σεις τους, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το
υψηλό κόστος ηλεκτρικού ρεύματος. Η χρήση τέτοιων
συστημάτων βοηθά στη στροφή προς την «πράσινη»
ενέργεια και το μόνο που ζητούν από την Πολιτεία είναι
να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις απαραίτητες νομοθε-
τικές ρυθμίσεις, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει ήδη νομοθετικό πλαίσιο
στροφής των ξενοδοχείων προς την “πράσινη” ενέρ-
γεια, όμως με τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί, δυ-
στυχώς τα ξενοδοχεία της Ρόδου δεν μπορούν να

υπαχθούν σε αυτό. Αποκλείονται ως ευρισκόμενα σε
νησί το οποίο δεν είναι διασυνδεδεμένο με το εθνικό δί-
κτυο ενέργειας. Για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (net
metering) δόθηκαν ελάχιστες άδειες και αφορούσαν

μόνο το 4%-5% των αναγκών των ξενοδοχείων της Ρό-
δου σε ηλεκτρική ενέργεια», σημειώνει ο πρόεδρος της
Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Μανώλης Μαρκόπουλος.

Η εικόνα της υπέρμετρης αύξησης των λογαρια-
σμών ρεύματος είναι αναλογικά ίδια σε όλα τα ξενοδο-
χεία και σύμφωνα με τους υπολογισμούς των επιχει-
ρηματιών, το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος ανά δωμά-
τιο έφτασε τα 1.000 ευρώ τον μήνα, χωρίς την κρατική
επιδότηση. Η μοναδική λύση για το μέλλον του φυσι-
κού περιβάλλοντος και των επιχειρήσεων βρίσκεται
στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, επισημαίνουν οι
επιχειρηματίες του κλάδου. 

Σε δείγμα 4.000
παραθεριστών από όλο 
τον κόσμο το 84% δήλωσε
ότι σκοπεύει να ξανακάνει
ταξίδι αυτού του είδους,
σημειώνοντας αύξηση 5%
σε σχέση με το 2019

Ξενοδόχοι Ρόδου: Η χρήση ΑΠΕ λύση στο βαρύ ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεών μας

Όλο και 
περισσότεροι
στρέφονται 
στην κρουαζιέρα

Γράφει 
η Ρεγγίνα Σαβούρδου

Μαρία Δεληγιάννη, 
γενική διευθύντρια της CLIA

Ανατολικής Μεσογείου 
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του Μιχάλη Μαστοράκη

E
ναν μεγάλο όγκο μονάδων απο-
θήκευσης ηλεκτρικής ενέργει-
ας, της τάξης των 3 γιγαβάτ,
«απαιτεί» το σύστημα έως το

2030 προκειμένου να στηρίξει την ενερ-
γειακή μετάβαση και ταυτόχρονα να λει-
τουργεί ομαλά.

Η παραπάνω εκτίμηση περιλαμβάνεται
στη Μελέτη Επάρκειας του ΑΔΜΗΕ, όπως
ανέφερε σχετικά ο αντιπρόεδρος του ΑΔ-
ΜΗΕ Γιάννης Μάργαρης σε ημερίδα για
την αποθήκευση ενέργειας που πραγμα-
τοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.
Πρόκειται για συστήματα αποθήκευσης
που αφορούν τόσο μπαταρίες όσο και
σταθμούς αντλησιοταμίευσης.

Σύμφωνα με τον κ. Μάργαρη, οι παρα-
πάνω υπολογισμοί βασίζονται στην υπό-
θεση ότι έως το τέλος της τρέχουσας δε-
καετίας το εγχώριο «πράσινο» χαρτοφυ-
λάκιο θα ανέρχεται στα 30 γιγαβάτ, από
περίπου 10 γιγαβάτ που είναι τώρα, κα-
θώς και ότι θα βρίσκονται σε λειτουργία
όλες οι θερμοηλεκτρικές μονάδες που
δρομολογούνται. Σημειώνεται ωστόσο

πως θα χρειαστεί ένας μηχανισμός ενί-
σχυσης για την υλοποίηση των επενδύσε-
ων, δεδομένου ότι και με τις δύο αυτές
προϋποθέσεις, όπως εκτιμάται, οι μονά-
δες αποθήκευσης δεν θα είναι οικονομι-
κά βιώσιμες με βάση τα σημερινά δεδο-
μένα από πλευράς κόστους, επένδυσης
και οικονομικών παραμέτρων.

Από την άλλη πλευρά, όπως επισήμανε
ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ, η συμβολή
της αποθήκευσης στην επάρκεια του συ-
στήματος αποδεικνύεται εξαιρετικά κρί-
σιμη. Μάλιστα, αυτό ισχύει και στην περί-
πτωση των μπαταριών, πόσω μάλλον με
την αντλησιοταμίευση. Και αυτό γιατί οι 2-
3 ώρες λειτουργίας των μπαταριών κατά
τις ώρες υψηλού φορτίου, όταν δηλαδή οι
τιμές θα είναι πιο υψηλές, θα υποκαθιστά
θερμική παραγωγή περιορίζοντας έτσι τις
αιχμές.

Υπηρεσίες αποσυμφόρησης
για περισσότερες ΑΠΕ

Μια ακόμη παράμετρος που προσμε-
τράται για την ταχεία και ολόπλευρη ανά-
πτυξη και ενσωμάτωση μονάδων αποθή-
κευσης στο ηλεκτρικό σύστημα είναι η

πρόσθετη δυνατότητα για την αποσυμφό-
ρηση του συστήματος. Οι υπηρεσίες απο-
συμφόρησης θα παίξουν καθοριστικό ρό-
λο δίνοντας περισσότερο περιθώριο ηλε-
κτρικού «χώρου» και, κατά συνέπεια, τη
δυνατότητα σύνδεσης περισσότερων έρ-
γων ΑΠΕ στο σύστημα.

Το πρόβλημα ωστόσο που υπάρχει εί-
ναι πως αυτήν τη στιγμή δεν μπορεί να
υπάρξει απόλυτη βεβαιότητα αναφορικά
με τον όγκο και το εύρος που θα πρέπει να
έχουν οι υπηρεσίες αποσυμφόρησης,
αφού θα χρειάζεται να είναι ελκυστικές
οικονομικά για να παρασχεθούν από τους
επενδυτές. Με αυτή την έννοια, όπως
συμπλήρωσε ο κ. Μάργαρης, παλαιότερα
ο ΑΔΜΗΕ είχε προτείνει να υλοποιήσει
κάποια έργα αποθήκευσης, αλλά επειδή
πρέπει να δοθεί μια προτεραιότητα στην
αγορά οι προτάσεις αυτές έχουν προς το
παρόν «παγώσει».

Καθώς αυτήν τη στιγμή υπάρχουν έργα
συνολικής ισχύος 22 γιγαβάτ, είτε εν λει-
τουργία είτε με συμβάσεις σύνδεσης, ο
σχεδιασμός που θα γίνει θα πρέπει να κα-
τατείνει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
αξιοποίηση του τεράστιου εγχώριου ανα-

νεώσιμου δυναμικού. Ο σχεδιασμός αυτός
θα πρέπει να λάβει υπόψη του πως, στον
αντίποδα, παράλληλα είμαστε μια χώρα
σχετικά μικρή, σαν μέγεθος ηλεκτρικό και
γεωγραφικό, η οποία επίσης δεν συνο-
ρεύει με μεγάλα ηλεκτρικά συστήματα.

Οι παράμετροι αυτές θα πρέπει να ανα-
λυθούν, καθώς σε βάθος 10ετίας μπορού-
με κάλλιστα να ξεπεράσουμε τα 25 γιγα-
βάτ. Εξάλλου, συνυπολογίζοντας μόνο τα
25 γιγαβάτ έργων που έχουν αιτηθεί
όρους σύνδεσης, πάμε στα 47 γιγαβάτ -
χωρίς μάλιστα να συνυπολογίσουμε τα γι-
γαβάτ των υπεράκτιων αιολικών, που δεν
έχουν συμπεριληφθεί στον παραπάνω
υπολογισμό. 

Την πάγια θέση της Ελλάδας ότι η επιβολή ενός
ανώτατου ορίου τιμών σε επίπεδο χονδρικής
είναι η καλύτερη επιλογή για την αντιμετώ-
πιση των τεράστιων διακυμάνσεων των
τιμών στην αγορά φυσικού αερίου υπο-
στήριξε για ακόμη μια φορά ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας
Σκρέκας συμμετέχοντας χθες στη συνε-
δρίαση του άτυπου Συμβουλίου των Ευ-
ρωπαίων Υπουργών Ενέργειας που πραγμα-
τοποιήθηκε στην Πράγα. Σύμφωνα με σχετική ενη-
μέρωση του υπουργείου, η ατζέντα του Συμβουλί-
ου αφορούσε τα επόμενα βήματα των κρατών-με-
λών για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέρ-

γειας, όπως περιγράφονται στην επιστολή της προ-
έδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα

φον ντερ Λάιεν προς τους ηγέτες της ΕΕ,
και τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Από την πλευρά του ο Έλληνας
υπουργός τόνισε ότι αν και καταφθά-

νουν αυξημένες ποσότητες φυσικού
αερίου στην ΕΕ, εντούτοις οι τιμές εκτο-

ξεύονται στα ύψη και «αυτό σημαίνει ότι οι
αγορές δεν λειτουργούν σωστά και η διαθεσιμότη-
τα δεν είναι θέμα τιμής αλλά επάρκειας υποδο-
μών». Η ελληνική πλευρά ζήτησε ένα μεταβλητό
ανώτατο όριο στον δείκτη TTF που να διασφαλίζει

ότι το φυσικό αέριο είναι μόνο οριακά ακριβότερο
από την Ασία και άλλες περιοχές και όχι διπλάσιο
από την τιμή που καταβάλλεται σε άλλες ηπείρους.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επι-
σήμανε ότι η πρόταση των 15 κρατών-μελών δια-
σφαλίζει πως δεν θα υπάρχουν ελλείψεις στα πε-
ρισσότερα κράτη-μέλη. «Η τιμή είναι εξίσου ση-
μαντική με τη διαθεσιμότητα, καθώς ορισμένοι κα-
ταναλωτές και νοικοκυριά δεν έχουν χρήματα να
αγοράσουν φυσικό αέριο σε υψηλές τιμές. Καθώς
δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις
συνθήκες, η κατάστασή τους θα είναι ανάλογη με
μια διακοπή της ροής του φυσικού αερίου».

Μ.ΜΑΣΤ.

Τι δείχνει η μελέτη 
επάρκειας του διαχειριστή -
«Κλειδί» για το εγχώριο
«πράσινο» χαρτοφυλάκιο 
η φύλαξη ηλεκτρικής 
ενέργειας  έως το 2030

Σκρέκας στους Υπουργούς Ενέργειας της ΕΕ: «Άμεσες αποφάσεις για πλαφόν στο αέριο»

ΑΔΜΗΕ: Στόχος η αποθήκευση 3 GW



Σε στρατηγική συνεργασία στον τομέα των REOs (Real Estate
Owned) προχωρούν η Intrakat και η Ellington Solutions με στόχο τη
βέλτιστη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων που διαθέτουν
και διαχειρίζονται οι δύο όμιλοι στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με
τη σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας
τους η Intrakat και η Ellington Solutions θα αναπτύξουν κοινή δράση
στον τομέα της αξιολόγησης, διαχείρισης, επένδυσης, ανάπτυξης
και αξιοποίησης ακινήτων στην Ελλάδα. Η Intrakat θα αποτελεί τον
προτιμητέο συνεργάτη της Ellington Solutions για το σύνολο του
χαρτοφυλακίου ακινήτων που διαχειρίζεται για λογαριασμό πελατών της στην Ελλάδα, παρέχοντας υψηλού
επιπέδου εξιδεικευμένες υπηρεσίες. Στη φωτογραφία: Αλέξανδρος Εξάρχου, αντιπρόεδρος ΔΣ & διευθύ-
νων σύμβουλος της Intrakat, Ειρήνη Μαραγκουδάκη, πρόεδρος της Ellington Solutions.
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H
απονευρωμένη συναλλα-
κτική δραστηριότητα και
το ίδιο χρήμα που ανακυ-
κλώνεται δεν αφήνουν

περιθώρια για να «ξυπνήσουν» πε-
ρισσότερες μετοχές από όλο το φά-
σμα του ταμπλό. Η επιφυλακτικότη-
τα πάντως παραμένει και οι εγχώρι-
οι αναλυτές εκτιμούν ότι χρειάζον-
ται θετικές ειδήσεις για να μπορέσει
να υπάρξει ουσιαστική ανοδική αν-
τίδραση. Η Euroxx Sec εκτιμά ότι η
αδύναμη επενδυτική ψυχολογία θα
διατηρηθεί, με τους όγκους συναλ-
λαγών να είναι χαμηλοί. Τεχνικά ζη-
τούμενο παραμένει το κλείσιμο
υψηλότερα των 826 μονάδων, αλλά
και τα κλεισίματα υψηλότερα της
ζώνης 833 - 871 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ
60 και 200 ημερών) και να κινηθεί
προς 895, 900, 906 - 908 και 944 μο-
νάδες. Αντίθετα, όσο δίνει κλεισίμα-
τα χαμηλότερα των 835 (εκθετικός
ΚΜΟ 30 μηνών) και 820 (εκθετικός

ΚΜΟ 200 εβδομάδων), το αρνητικό
σενάριο και η πιθανή δοκιμασία της

ζώνης στήριξης στις 795 - 779 μονά-
δες παραμένουν στο τραπέζι.

Νέα ψηφιακή υπηρεσία 
από την Πειραιώς

H Τράπεζα Πειραιώς, αξιοποιώντας τις
νέες τεχνολογίες για την αναβάθμιση των
λειτουργικών της συστημάτων, εμπλουτί-
ζει συνεχώς τις online υπηρεσίες της για
την άνετη και ταχεία κάλυψη των αναγ-
κών των πελατών της μέσω της winbank
web banking και του winbank mobile
app, χωρίς να είναι απαραίτητη η προσέ-
λευση σε κατάστημα. Οι πελάτες της Τρά-
πεζας Πειραιώς έχουν πλέον τη δυνατό-
τητα έκδοσης πιστωτικής κάρτας μέσω
winbank mobile app, πέρα από το win-
bank web banking, εύκολα, άμεσα, γρή-
γορα και με ασφάλεια χωρίς να χρειαστεί
να επισκεφτούν τραπεζικό κατάστημα σε
κάποιο στάδιο της διαδικασίας.

Sunlight: Επένδυση 40 εκατ. δολαρίων
σε μονάδα μπαταριών λιθίου
Η Sunlight Group ανακοίνωσε την περαι-
τέρω επέκτασή της στην αγορά της Αμε-
ρικής με τη δημιουργία δεύτερης εγκα-
τάστασης στο Mebane, στην κομητεία
Alamance της Βόρειας Καρολίνας. Η
επένδυση
ύψους 40
εκατ. δολα-
ρίων θα δημι-
ουργήσει ένα
νέο και υπερ-
σύγχρονο
κέντρο για την παραγωγή μπαταριών ιόν-
των λιθίου και λύσεων φόρτισης, ώστε να
καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση στην
αγορά της Αμερικής, όπως σημειώνει η
σχετική ανακοίνωση. Στη νέα μονάδα θα
εγκατασταθούν πέντε γραμμές συναρμο-
λόγησης μπαταριών ιόντων λιθίου, συμ-
περιλαμβανομένης μιας πλήρως αυτομα-
τοποιημένης γραμμής και μιας γραμμής
όπου θα συναρμολογούνται Συστήματα
Αποθήκευσης Ενέργειας.

Νέο σκεύασμα 
από τη Lavipharm

Η στυτική δυσλειτουργία θεωρείται κα-
λοήθης διαταραχή που σχετίζεται με τη φυ-
σική και ψυχοκοινωνική υγεία, με σημαντι-
κή επίπτωση στην ποιότητα ζωής των ασθε-
νών. Τα δεδομένα δείχνουν ότι ένα σημαντι-
κό ποσοστό του ανδρικού πληθυσμού επη-
ρεάζεται από μέτριας έως σοβαρής μορφής
στυτική δυσλειτουργία, με το ποσοστό αυτό
να αυξάνεται με την ηλικία. Το φαρμακευτι-
κό σκεύασμα ταδαλαφίλης της Lavipharm
κυκλοφορεί στην ελληνική φαρμακευτική
αγορά σε 3 περιεκτικότητες, ώστε να καλύ-
ψει στοχευμένα τις ανάγκες κάθε ασθενούς.

Η διοίκηση και οι σπουδαστές της Σχολής Διαβιβάσεων
(ΣΔΒ) της Διεύθυνσης Διαβιβάσεων του Γενικού Επιτελεί-
ου Στρατού (ΓΕΣ) επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις της In-
tracom Defense (IDE), στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προ-
γράμματος της Σχολής. Στελέχη της IDE υποδέχτηκαν τους
επισκέπτες και τους ενημέρωσαν για τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία στην εθνική και διε-
θνή αγορά συστημάτων επικοινωνιών, μη επανδρωμένων
αεροχημάτων και συστημάτων αδιάλειπτης παροχής

ισχύος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η IDE, χάρις στη συμμετοχή της στην υλοποίηση σειράς πολυεθνικών συμμαχι-
κών προγραμμάτων αλλά και στην επιτυχή διεκδίκηση συμβάσεων από τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
προσφέρει ισχυρή τεχνολογική και βιομηχανική βάση για την ανάπτυξη της αμυντικής υποδομής της χώρας με
τον εκσυγχρονισμό, τη συντήρηση και την υποστήριξη των υπαρχόντων συστημάτων αλλά και με την κατασκευή
νέων που καλύπτουν τις ανάγκες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. 

Αδύναμη η επενδυτική ψυχολογία στο χρηματιστήριο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Στρατηγική συνεργασία Intrakat - Ellington στα ακίνητα

Η Σχολή Διαβιβάσεων του ΓΕΣ στην Intracom Defense
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O πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Myti-
lineos Ευάγγελος Μυτιληναίος εκλέχτηκε πρό-
εδρος της Πανευρωπαϊκής Ένωσης Eurometaux
που εκπροσωπεί τη βιομηχανία μη σιδηρούχων με-
τάλλων.

Είναι η πρώτη φορά που μια ελληνική εταιρεία,
με τον επικεφαλής της, αναλαμβάνει τα ηνία του
κρίσιμου αυτού ευρωπαϊκού κλάδου, εν μέσω και
της παρούσας συγκυρίας που απαιτεί δυναμική συ-
νεργασία ανάμεσα σε ευρωπαϊκούς θεσμούς και
κυβερνήσεις, επιστημονική κοινότητα και βιομη-
χανία. Η ανάδειξη στην προεδρία του Ευάγγελου
Μυτιληναίου αποτελεί ευρωπαϊκή ψήφο εμπιστο-
σύνης τόσο στη Mytilineos όσο και γενικότερα στην
ελληνική επιχειρηματικότητα και οικονομία.

Ο κ. Μυτιληναίος δήλωσε μετά την εκλογή του:
«Είναι τιμή μου που αναλαμβάνω πρόεδρος της Eu-
rometaux σε μια κρίσιμη περίοδο τόσο για την Ευ-
ρώπη όσο και για τις βιομηχανίες μας. Είναι καιρός
να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή όχι μόνο για το
μέλλον της βιομηχανίας μη σιδηρούχων μετάλλων
αλλά και για την ευρωπαϊκή οικονομία. Για την προ-
στασία των αξιών μας και της δύναμης του κλάδου
μας που αντιμετωπίζει πλέον πολλαπλές απειλές.

Οι βασικές μας προτεραιότητες θα είναι η επάρ-
κεια ανταγωνιστικής ενέργειας για όλους ώστε να
μπορέσουμε να διασφαλίσουμε θέσεις εργασίας σε
όλη την Ευρώπη, κοινωνική σταθερότητα και οικο-
νομική ανάπτυξη. Θα δουλέψουμε σκληρά.

Είμαι αποφασισμένος να καταβάλω προσωπική
προσπάθεια και είμαι σίγουρος ότι μπορώ να βασι-
στώ σε όλη την ομάδα της Eurometaux και στα μέ-
λη μας για να πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους.
Πρόθεσή μου, ως νεοεκλεγέντος προέδρου, είναι
να προσεγγίσω τους υπεύθυνους χάραξης πολιτι-
κής και να εργαστώ για άμεσες και αποτελεσματι-
κές δράσεις».

Τα επόμενα δύο χρόνια η Eurometaux, υπό την
προεδρία του Ευάγγελου Μυτιληναίου, θα δώσει
έμφαση στη συνεργασία τόσο με τις ευρωπαϊκές
Αρχές όσο και με τις εθνικές κυβερνήσεις των κρα-
τών-μελών της ΕΕ προκειμένου να αμβλυνθούν τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει η βιομηχανία με-
τάλλων εν μέσω αυτής της άνευ προηγουμένου
ενεργειακής κρίσης.

Παγκρήτια Τράπεζα: Ψήφος
εμπιστοσύνης στην ΑΜΚ

O Γιάννης Παπαχρήστου 
CEO Ελλάδος του Oμίλου Antenna
Ο Όμιλος Anten-
na ανακοινώνει
ότι ο Γιάννης Πα-
παχρήστου ανα-
λαμβάνει τη θέση
του Chief Execu-
tive Officer Ελλά-
δος του Ομίλου. Με μακρόχρονη θητεία σε ηγε-
τικές θέσεις πολυεθνικών οργανισμών στην Ελ-
λάδα και το εξωτερικό, ο Γιάννης Παπαχρήστου
θα είναι επικεφαλής των επιχειρηματικών δρα-
στηριοτήτων του Ομίλου Antenna στην Ελλάδα.
Ο Όμιλος Antenna συνεχίζει την ενίσχυση της
επιχειρηματικής του δραστηριότητας, επεν-
δύοντας διαρκώς σε νέους τομείς -όπως η πρό-
σφατη εξαγορά των Village Cinemas- καθώς
και σε σημαντικά και πολύπειρα στελέχη.

EasyJet: Αναμένει
συρρίκνωση ζημιών και
τετραπλασιασμό εσόδων

Η EasyJet Plc ανακοίνωσε ότι οι προ φόρων
ζημίες για τη χρήση που έληξε στις 30 Σεπτεμ-
βρίου αναμένεται να διαμορφωθούν στα 170-
190 εκατ. στερλίνες
(188,7-210,9 εκατ.
δολάρια), μετά τον
τετραπλασιασμό των
εσόδων του δ’ τριμή-
νου. Οι εκτιμήσεις
έκαναν λόγο για προ
φόρων ζημίες 185,1 εκατ. στερλίνες. Η εταιρεία
ανακοίνωσε προ φόρων ζημίες το 2021 ύψους
1,14 δισ. στερλίνων. Η αεροπορική εταιρεία χα-
μηλού κόστους του Ηνωμένου Βασιλείου τόνι-
σε πως οι ζημίες περιλαμβάνουν μη λειτουργι-
κές ζημίες από συνάλλαγμα από επανατιμολό-
γηση του ισολογισμού, της τάξης των 64 εκατ.
στερλίνων, καθώς και περίπου 75 εκατ. στερλί-
νες ως πρόσθετο κόστος διακοπής.

Πλαστικά Κρήτης: Θετικές
επιδόσεις στο 6μηνο

Mε ρυθμό ανάπτυξης 24,4% «έτρεξε» στο α’
εξάμηνο του 2022 η Πλαστικά Κρήτης σε σχέ-
ση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ο τζίρος
της ανήλθε σε €218,2 εκατ. από €175,4 εκατ. το
α’ εξάμηνο του 2021, ενώ τα μεικτά κέρδη ενι-
σχύθηκαν κατά 14,7% (στα €54,26 εκατ.). Πα-
ράλληλα, χάρη στις θυγατρικές του εξωτερι-
κού, ο όμιλος κατάφερε να αντισταθμίσει τις
απώλειες κερδών στην ελληνική αγορά με
αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων να ενισχυ-
θούν οριακά (0,4%, στα €34 εκατ.) και τα καθα-
ρά κέρδη να υποχωρήσουν επίσης οριακά (κα-
τά 0,5%, στα €27,46 εκατ.).

H Lidl λαμβάνει πιστοποίηση
EDGE Zero Carbon

H Lidl Ελλάς, πιστή στο πρόγραμμα εταιρι-
κής υπευθυνότητας που ακολουθεί, έλαβε την
πιστοποίηση EDGE Zero Carbon για το flag-
ship κατάστημά της στη Λαμία, κάνοντας χρή-
ση του προτύπου του διεθνούς οργανισμού In-
ternational Finance Corporation (IFC), χρη-
ματοδοτικού βραχίονα της Παγκόσμιας Τρά-
πεζας. Για να λάβει ένα κτίριο τη βεβαίωση
αυτή είναι απαραίτητο όλη η ενέργεια που
χρησιμοποιεί να καλύπτεται από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας. Όσον αφορά το flagship κα-
τάστημα της Lidl Ελλάς Λαμία/Ταϋγέτου, το
44% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προ-
έρχεται από την εγκατάσταση των φωτοβολ-
ταϊκών στην οροφή του καταστήματος και το
56% από την Protergia, τον Τομέα Ηλεκτρικής
Ενέργειας της Mytilineos.

O Ευ. Μυτιληναίος 
εκλέχτηκε πρόεδρος 
της Eurometaux

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα στελέχη της
Παγκρήτιας Τράπεζας ευχαριστούν θερμά
τους μετόχους της και τους επενδυτές για τη
συμμετοχή και τη δυναμική υποστήριξή τους
κατά την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων
προτίμησης και προεγγραφής, για την αύξη-
ση του Μετοχικού της Κεφαλαίου, κατά την
οποία συγκεντρώθηκε το ποσό των 35 εκατ.
ευρώ, περίπου, ήτοι ποσοστό 35,24%. Το απο-
τέλεσμα αυτό καταδεικνύει την εμπιστοσύ-
νη μετόχων και των επενδυτών στην τράπεζα
και στο στρατηγικό σχεδιασμό για την ανά-
πτυξη και ενδυνάμωσή της, που φέρει σε πέ-
ρας το Διοικητικό της Συμβούλιο και η Ομά-
δα Διοίκησης, όπως αναφέρεται. Συνεχίζε-
ται ήδη η προσπάθεια της επιτυχούς ολοκλή-
ρωσης της Αύξησης Κεφαλαίου με την προ-
σέλκυση νέων, ειδικών και μη επενδυτών,
κατά την επόμενη περίοδο, της διάθεσης των
αδιάθετων μετοχών.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Ημεγάλη μέρα έφτασε για το νέο γήπεδο του
Παναθηναϊκού στον Βοτανικό έπειτα από
τριάμισι χρόνια. Σήμερα ο Δήμος Αθηναίων

θα εγκρίνει την έναρξη ανοιχτού διαγωνισμού. Από
εκεί και πέρα οι εξελίξεις θα τρέξουν γρήγορα και
υπολογίζεται πως σε διάστημα τριών μηνών θα
έχουν γίνει γνωστές οι υποψήφιες εταιρείες, καθό-
τι θα έχουν υποβληθεί οι προσφορές τους. Θα αξιο-
λογηθούν και εκείνη που θα καταθέσει την πιο εν-
διαφέρουσα προσφορά θα πάρει και το μεγαλεπή-
βολο έργο.

Ποιες ωστόσο θα είναι οι υποψήφιες εταιρείες;
Οι ελληνικές: Άκτωρ, Τέρνα, Μυτιληναίος, J&P
Άβαξ και Ιντρακάτ. Δεν αποκλείεται ωστόσο να εμ-
πλακεί και ξένη εταιρεία, αφού ο διαγωνισμός εί-
ναι διεθνής, η οποία να δώσει καλύτερη προσφορά.
Όταν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και δεν ακολου-
θήσουν προσφυγές στο ΣτΕ, όπως είχε γίνει με το
νέο γήπεδο της ΑΕΚ «ΟΠΑΠ Arena– Αγιά Σοφιά»,

τότε ο Βοτανικός θα είναι έτοιμος σε περίπου 30
μήνες από τη στιγμή που θα αρχίσουν να σκάβουν
οι μπουλντόζες. Υπολογίζεται ότι ο Παναθηναϊκός
θα μπει στο καινούργιο γήπεδο τέλη του 2026, αρ-
χές του 2027.

Όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, που είναι
και το πλέον σημαντικό για το όλο πρότζεκτ, θα
στοιχίσει 115 εκατ. ευρώ, ποσό που είναι εγκεκρι-
μένο και έχει δεσμευτεί, όπως είχε δηλώσει ο
υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης. Τις δύο
προηγούμενες μέρες γράφτηκε ότι το ποσό αυτό
ανέβηκε στα 125 εκατ. ευρώ. Αυτά τα επιπλέον 10
εκατ. ευρώ αφορούν την υπογειοποίηση του γηπέ-
δου από τη στάση «Ελαιώνας» του μετρό, καθώς
και την κατασκευή πεζογέφυρας για πληρέστερη
ασφάλεια στη μετάβαση των φιλάθλων. Όσον αφο-
ρά την πεζογέφυρα, η κατασκευή της δεν προβλέ-
πεται στο αρχικό σχέδιο και ο δήμος μπορεί να
απαιτήσει τη ματαίωσή της.

Η χωρητικότητα του Βοτανικού θα είναι από
38.500 έως 40.000 καθημένους μαζί με τις σουί-
τες, ούτε θέση παραπάνω, καθότι αυτό αναφέρει το
Προεδρικό Διάταγμα. Ο ακριβής αριθμός των θεα-
τών θα προκύψει από συνεννόηση του Παναθηναϊ-
κού με την κατασκευάστρια εταιρεία, αφού σταθμί-
σει τις ανάγκες του. Στη δε μελέτη αναφέρεται ότι
το κάτω διάζωμα θα είναι χωρητικότητας 18.542
θεατών, το επάνω 12.460 και το τρίτο, που θα
υψωθεί μόνο στις κεντρικές θύρες, 7.011.

Σημαντικό κομμάτι του project είναι και η τάφρος
μπροστά από τις κερκίδες που πρέπει να υπάρχει, σύμ-
φωνα με τους κανόνες ασφαλείας που έθεσε η Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού. Τάφρος ή πλεξιγκλάς.

Μεγάλη μέρα η σημερινή 
για τον Παναθηναϊκό

Δημοπράτηση Βοτανικού



Ο μύθος του Champions League
γιγαντώθηκε και άλλο με το ανεπα-
νάληπτο 3-3 της Μπαρτσελόνα με
την Ίντερ. Οι ποδοσφαιρόφιλοι ανά
την υφήλιο κοιμήθηκαν αναπαυμέ-
νοι από το υπερθέαμα, αλλά οι άν-
θρωποι της Μπαρτσελόνα δεν κοι-
μήθηκαν καθόλου. 

Με πρόχειρες εκτιμήσεις απο-
κλεισμός από τη συνέχεια της διορ-
γάνωσης θα σημαίνει απώλεια εσό-
δων της τάξης των 74 εκατ. ευρώ! Η
Μπάρτσα είναι υπερχρεωμένη, υπο-
θήκευσε την περιοχή της, δανείστη-
κε τεράστια ποσά για μεταγραφές
(Λεβαντόφσκι, Ραφίνια κ.λπ.) και
τώρα είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν
θα προκριθεί. 

Αν η Ίντερ νικήσει την Πλζεν στο
Μιλάνο την επόμενη αγωνιστική, η
Μπάρτσα συνεχίζει στο Europa
League. Πρώτη στον όμιλο είναι η
Μπάγερν που κέρδισε εύκολα 4-2
την Πλζεν στην Τσεχία και έχει το

απόλυτο. Αν ισοβαθμήσουν Ίντερ
και Μπάρτσα, περνούν οι Ιταλοί που

έχουν πετύχει μια νίκη και μια ισο-
παλία κόντρα στους Καταλανούς.

Οικονομικό «κραχ» η Μπάρτσα Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις
στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τη Ζαλγκίρις
στο κεκλεισμένων των θυρών ΣΕΦ (21.00, Nova)
για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague και μόνο
με νίκη θα είναι ευχαριστημένος μετά την εκπλη-
κτική πρεμιέρα και τη νίκη (80-70) κόντρα στην
Μπαρτσελόνα στην Καταλονία. Αμφίβολοι για το
παιχνίδι είναι ο σέντερ Μπολομπόι και ο Παπανι-
κολάου. Τα ευχάριστα για τον Μπαρτζώκα είναι
πως τα πάει περίφημα ο έτερος ψηλός στη θέση
«5» Ταρίκ Μπλακ.

Θλίψη: «Έφυγε» 
ο «Καίσαρας» 
Σταύρος Σαράφης

Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχασε τον «Καίσαρα». Ο
Σταύρος Σαράφης, είδωλο του τεράστιου ΠΑΟΚ της
δεκαετίας του ’70, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μό-
λις 72 ετών από εγκεφαλικό. O Σταύρος Σαράφης
φόρεσε τη φανέλα του «δικεφάλου» από το 1967
μέχρι το 1981, όντας ο πρώτος σκόρερ της ιστορίας
της ομάδας με 136 γκολ στο πρωτάθλημα, ενώ είναι
και τέταρτος σε συμμετοχές με 358.

Τέλος από την Κοπεγχάγη
ο Οικονόμου

Η Κοπεγχάγη έλυσε τη συνεργασία της με τον
διεθνή Έλληνα αμυντικό Μάριο Οικονόμου. Τον
είχε αποκτήσει το 2020 από την ΑΕΚ έναντι 1
εκατ. ευρώ και στα δύο χρόνια παρουσίας του
κατέγραψε 20 συμμετοχές χωρίς να πετύχει κά-
ποιο τέρμα. Ο Οικονόμου για πέντε χρόνια έπαιξε
στην Ιταλία με την Κάλιαρι, την Μπάρι, την Μπο-
λόνια και τη Σπαλ.

Η μητέρα του Στέφανου
για τον Κύργιο

Ο Νικ Κύργιος έχει βγάλει αρκετές φορές
εκτός εαυτού τον Στέφανο Τσιτσιπά, με τη μητέρα
του Έλληνα τενίστα, Τζούλια Σαλνίκοβα, μιλών-
τας σε Μέσο του Καζακστάν, στο περιθώριο του
Astana Open, να τονίζει πως ο Ελληνοαυστραλός
είναι ο μόνος αντίπαλος του γιου της που εξαιτίας
του χάνει τον έλεγχο. Τσιτσιπάς και Κύργιος λο-
γομάχησαν στη συνάντησή τους στο φετινό
Γουίμπλεντον, όπου νίκησε ο Ελληνοαυστραλός
(3-1 με ανατροπή).

Ανταλλαγή Εμπαπέ με Σαλάχ
Η τρέλα στην Παρί Σεν Ζερμέν με το πανάκριβο «ασημι-
κό» της Κιλιάν Εμπαπέ συνεχίζεται με νέο σενάριο. Αυ-
τήν τη φορά οι αγγλικές εφημερίδες αναφέρουν ότι η
Παρί τον πρότεινε στη Λίβερπουλ, ως ανταλλαγή με τον
Μο Σαλάχ, συν ένα ποσό 50 εκατ. ευρώ. Ο Εμπαπέ, ο
οποίος έχει και αρμοδιότητες... προπονητή στην Παρί,
θέλει να φύγει γιατί τον σκεπάζει η σκιά του Μέσι.

Επτά γκολ 
η Λίβερπουλ, 
παγκόσμιο ρεκόρ 
ο Σαλάχ

Η Λίβερπουλ, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ στη Γλασκόβη, διέλυσε 7-1 τη Ρέιντζερς
στους ομίλους του Champions League, με τον Αιγύπτιο σούπερ σταρ Μο Σαλάχ να
σημειώνει παγκόσμιο ρεκόρ. Πέτυχε χατ τρικ σε έξι λεπτά της ώρας! Το προηγούμενο
ρεκόρ ήταν του Μπανφετίμπι Γκομίς, που το 2011 είχε σκοράρει τρία γκολ 
σε 8 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα με τη φανέλα της Λιόν κόντρα στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ. 
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

Ο
Αμερικανός γόης και διάσημος ηθο-
ποιός Τζιν Τζιλέτ έρχεται για πρώτη
φορά στην Αθήνα, αποκλειστικά για
να ερμηνεύσει τον θεατρικό μονόλο-

γο «Αρτώ/Βαν Γκογκ», που φέρει την υπογραφή
των εξαιρετικών δημιουργών Ιόλης Ανδρεάδη
και Άρη Ασπρούλη!

Ο σούπερ σταρ, γνωστός από τις διάσημες
αμερικανικές σειρές «Law & Order», «The Blac-
klist», «Punisher» και «Madam Secretary», θα
εμφανιστεί στη σκηνή του Θεάτρου Τέχνης (Υπό-
γειο) για οκτώ παραστάσεις, στο πλαίσιο του
πρότζεκτ «Artaud Trilogy».

Έπειτα από θεατρικές επιτυχίες στο Broad-
way και απανωτά βραβεία συνοδευόμενα από
διθυραμβικές κριτικές, ο Τζιν Τζιλέτ, άρτι
αφιχθείς από τη Νέα Υόρκη, θα εμφανιστεί
μπροστά στο ελληνικό κοινό στις 31 Οκτωβρίου
ερμηνεύοντας τον μονόλογο στα αγγλικά με
ελληνικούς υπέρτιτλους. Το έργο είναι βασι-
σμένο στο δοκίμιο του Αντονέν Αρτώ «Βαν
Γκογκ: Ο αυτόχειρας της κοινωνίας», που δη-

μοσιεύτηκε το 1947, έναν χρόνο πριν από τον
θάνατο του συγγραφέα.

Συγκλονιστικές ερμηνείες
Ο Αμερικανός ηθοποιός έγινε ευρύτερα γνω-

στός στο θεατρικό κοινό της Νέας Υόρκης από
την εξαιρετική ερμηνεία του ως «Άμλετ» στο
Denver Civic Theatre και από τις παγκοσμίως
γνωστές παραστάσεις στις οποίες είχε τον πρω-
ταγωνιστικό ρόλο όπως το «To Kill a Mocking-
bird» (Lincoln Center Theater) - η μοναδική πα-
ράσταση που ανέβηκε μεταξύ άλλων και στο
Madison Square Garden και θεωρείται «το πιο
επιτυχημένο αμερικανικό έργο στην ιστορία του
Μπρόντγουεϊ», σύμφωνα με το «60 Minutes».

Αποθεώθηκε στο «The Curious Incident of the
Dog in the Night-Time» (Broadway, National
Theatre) και στο «War Horse» (Broadway). Τον
περασμένο Μάιο έπαιξε στην παράσταση «Sh-
ooting Celebrities» του Τζον Ράνσομ Φίλιπς στο
Flea Theater της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία
Κρίστοφερ Μάκελροεν, ενσαρκώνοντας τον φω-

τογράφο της Μέρι Λίνκολν και τον ίδιο τον Αβρα-
άμ Λίνκολν.

Αρτώ/Βαν Γκογκ
Παρίσι, 1947. O Αντονέν Αρτώ εμφανίζεται σε

ένα κατάμεστο αμφιθέατρο. Δείχνει ήρεμος. Εί-
ναι ήρεμος. Ύστερα από εννέα χρόνια ψυχιατρι-
κού εγκλεισμού και έχοντας υποστεί 51 ηλεκτρο-
σόκ, μοιάζει να έχει επανέρθει στην «τάξη». Η
διάλεξή του έχει τίτλο «Βαν Γκογκ, ο αυτόχειρας
της κοινωνίας». Το περιβάλλον γύρω του είναι
ασφυκτικό. Το κοινό, σιωπηλό. Το φρόνημά του,
υψηλό. Έχει έρθει με αποδείξεις. Τις κουβαλάει
στα 406 μουντζουρωμένα τετράδια που δεν απο-
χωρίζεται ποτέ. Ο Αρτώ ταυτίζεται, ηλεκτρίζεται,
μαγεύεται και πάσχει. Νιώθει τον παλμό του Βαν
Γκογκ και προφητεύει. Θέλει να ξεσκεπάσει τους
ενόχους. Θέλει να φωνάξει για τους αθώους. Θέ-
λει να αρθρώσει την τελευταία συλλαβή ανάμεσα
στη μεγάλη αδικία του κόσμου και αυτό που με-
σολαβεί για να φτάσει κάποιος να κοιμάται αγκα-
λιά με ένα γεμάτο πιστόλι.

Χολιγουντιανός σταρ 
στο Θέατρο Τέχνης!



Ανήσυχη η... ουρίτσα της

Τολμηρές εξομολογήσεις από τη Νένα Μεντή! Η
μία από τις αγαπημένες μας «Τρεις Χάριτες» μίλησε
για την προσωπική της ζωή αποκαλύπτοντας πως το
διάστημα του γάμου της ήταν... ζεβζέκω και κουνού-
σε την ουρίτσα της! Όσο για τον επί χρόνια σύντροφό
της -διαμένουν τα τελευταία χρόνια σε διαφορετικά
σπίτια- στο παρελθόν είχαν παράλληλες σχέσεις, αλ-
λά εκείνη ζήλευε. «Το ξέραμε και οι δύο, αλλά ζή-
λευα. Τι νομίζεις, ότι ήμουν καμία μουλάρα που δεν
την ενδιαφέρουν τα ερωτικά πάθη;», δήλωσε χαριτο-
λογώντας.

Το μενταγιόν

Τον μπαμπά της Ρόμπερτ Ουίλιαμς, ο οποίος
πρόσφατα έφυγε από τη ζωή, έχει φυλακτό η
κόρη του Ιλένια Ουίλιαμς. Αυτό δήλωσε η τρα-
γουδίστρια, δείχνοντας το μενταγιόν στον λαι-
μό της: «Έχεις την επιλογή, όταν γίνεται η απο-
τέφρωση, να μπει μέσα σε κάποιο κόσμημα ένα
κομμάτι της τέφρας και να τον έχεις μαζί σου.
Όλοι επιλέξαμε από κάτι και τα αδέλφια μου
και η μαμά μου και εγώ και τον έχω πάνω μου». 

Μεγαλώνει όμορφα η Σοφία
Αλιμπέρτη! Η ηθοποιός, που
διαμένει μόνιμα στην Πάρο
απολαμβάνοντας την ηρεμία
του νησιού, φωτογραφήθηκε
στην... καλύτερή της εκδοχή,
ξυπόλητη με λευκό αέρινο φό-
ρεμα και χαμόγελο ευτυχίας!
Τον τελευταίο καιρό η επιχει-
ρηματίας έχει επανέλθει στα
φώτα της δημοσιότητας με συ-
χνές εμφανίσεις σε live του γι-
ου της «Good Job Nicky», προ-
ετοιμάζοντας πιθανά την επι-
στροφή της στο θέαμα!

Koυκλάρα 
στα 56 της

ΕΕπέτειος γάμου
Η Τόνια Σωτηροπούλου και ο Κωστής Μαραβέγιας γιόρτασαν
την πρώτη επέτειο των γάμων τους! Το ζευγάρι παντρεύτηκε
πέρυσι στη Σύρο κάτω από άκρα μυστικότητα με καλεσμένους
τις οικογένειές τους και λίγους καλούς φίλους. Έναν χρόνο
μετά η ηθοποιός δημοσίευσε γαμήλια φωτογραφία τους στο
Instagram, σχολιάζοντας τρυφερά: «Υπάρχει μόνο μια ευτυ-
χία στη ζωή κι αυτή είναι να αγαπάς και να σε αγαπούν».

Αγκαλιά με τον λατρεμένο της μπαμπά πό-
ζαρε στο Instagram η Ευρυδίκη! Ήταν η
ημέρα γενεθλίων του και η δημοφιλής Κύ-
πρια τραγουδίστρια δεν θα μπορούσε να μην
του ευχηθεί (και) δημόσια με λόγια αγάπης.
«Σβήσαμε τα κεράκια μας. 83, παρακαλώ
πολύ! Πατερούλη μου, να σε χαιρόμαστε.
Και του χρόνου μαζί με υγεία και χαρά!»,
έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.
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Σάλος με τη βάφτιση

Χαρούμενη κόρη

Τ
ον κίνδυνο να ακυρωθεί η βάφτιση του τρίχρονου γιου
τους Θοδωρή αντιμετωπίζουν η Φωτεινή Αθερίδου και ο
σύζυγός της Κωνσταντίνος Μαγκλάρας. Το μυστήριο τελέ-
στηκε από τον ιερέα Τιμόθεο -καλό φίλο του ηθοποιού Θο-

δωρή Αθερίδη- σε κτήμα στα Μεσόγεια, με τον νεοφώτιστο να βου-
τά με μαγιό μέσα σε πισίνα και όχι σε κολυμπήθρα. Ο μητροπολίτης
Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, όταν ενημερώθηκε για το συμβάν,
απέστειλε σκληρή επιστολή προς τους ιδιοκτήτες του κτήματος,
ενημερώνοντας πως για την Εκκλησία το μυστήριο δεν είναι έγκυ-
ρο, αφού ο άνθρωπος που την τέλεσε έχει τελεσίδικα καθαιρεθεί
από το Συνοδικό Δικαστήριο για δεκατρία παραπτώματα. Στην ίδια
ανακοίνωση έκανε λόγο για ασέβεια και γελοιοποίηση του Μυστη-
ρίου της Βαπτίσεως και ζήτησε άμεσα εξηγήσεις από τους αρμοδί-
ους, αναφέροντας πως υπάρχει πιθανότητα να κλείσουν το ιδιωτικό
εκκλησάκι που βρίσκεται εντός του χώρου εκδηλώσεων.



Η
Νο1 αιτία θνητότητας και νοσηρότη-
τας στον κόσμο είναι η καρδιαγγει-
ακή νόσος. Αυτή ευθύνεται για τους
μισούς σχεδόν θανάτους (περίπου 18

εκατομμύρια κάθε έτος παγκοσμίως) από μη με-
ταδοτικές ασθένειες.

Η ανθρώπινη καρδιά είναι ο ισχυρότερος μυς
στο σώμα. Με κάθε καρδιακό παλμό η καρδιά
αντλεί αίμα μεταφέροντας οξυγόνο και θρεπτικά
συστατικά σε όλα τα όργανα του σώματος. Οι
καρδιαγγειακές νόσοι, με κυριότερη τη στεφανι-
αία νόσο που μπορεί να οδηγήσει σε έμφραγμα
του μυοκαρδίου, μπορούν να προκληθούν από
έναν συνδυασμό παραγόντων κινδύνου, όπως η
χρήση καπνού, η υψηλή αρτηριακή πίεση, η αν-
θυγιεινή διατροφή, η υψηλή χοληστερόλη, ο
σακχαρώδης διαβήτης, η ατμοσφαιρική ρύπαν-
ση, η παχυσαρκία, η νεφρική νόσος, η έλλειψη
σωματικής άσκησης, η επιβλαβής χρήση αλκοόλ
και το άγχος.

Το οικογενειακό ιστορικό, το εθνικό υπόβα-
θρο, το φύλο και η ηλικία μπορούν επίσης να
επηρεάσουν δυσμενώς τον κίνδυνο καρδιαγγει-
ακής νόσου ενός ατόμου. Το κύριο μήνυμα της
φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Καρδιάς είναι
«Χρησιμοποιήστε καρδιά για κάθε καρδιά» (Use
heart for every heart), ώστε καθένας από εμάς
να σκεφτεί πώς να χρησιμοποιήσει καλύτερα την
καρδιά του για την ανθρωπότητα, τη φύση και
πολύ περισσότερο για τον κάθε άνθρωπο.

Η αντιμετώπιση της καρδιαγγειακής νόσου εί-

ναι κάτι που αφορά κάθε καρδιά που χτυπά.
«Χρησιμοποιούμε καρδιά» σημαίνει να σκεφτό-
μαστε διαφορετικά. Να παίρνουμε τις σωστές
αποφάσεις και να ενεργούμε με κουράγιο για να
βοηθούμε τους άλλους. Η καρδιά είναι το μονα-

δικό όργανο που μπορούμε να ακούσουμε και να
αισθανθούμε και είναι το πρώτο και το τελευταίο
σημάδι της ζωής.

Η καρδιά είναι ένα από τα λίγα πράγματα με τη
δυναμική να μας ενώσει όλους μας ως ανθρώ-
πους. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία στις
πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποί-
ησης των πολιτών τούς ενθαρρύνει να ελέγχουν
αποτελεσματικά τους παράγοντες κινδύνου
όπως η χρήση καπνού, η ανθυγιεινή διατροφή
και η μειωμένη σωματική άσκηση. Αν όλοι προ-
σέχαμε περισσότερο, θα μπορούσαμε να γλιτώ-
ναμε τουλάχιστον το 80% των πρόωρων θανάτων
από καρδιακές παθήσεις και εγκεφαλικό. Η πρό-
σβαση στη θεραπεία και η υποστήριξη των ασθε-
νών για την καρδιαγγειακή νόσο ποικίλλουν ευ-
ρέως σε όλο τον κόσμο.

Πάνω από το 75% των θανάτων από καρδιαγ-
γειακά νοσήματα συμβαίνει σε χώρες χαμηλού
έως μεσαίου εισοδήματος, αλλά η πρόσβαση για
αντιμετώπιση και θεραπεία της νόσου μπορεί να
αποτελέσει πρόβλημα οπουδήποτε. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Είναι το μοναδικό όργανο που
μπορούμε να ακούσουμε και να
αισθανθούμε, το πρώτο και το
τελευταίο σημάδι της ζωής

Άσκηση, καλός ύπνος
και μείωση του στρες
Η ατμοσφαιρική ρύπανση ευθύνεται για
το 25% των θανάτων από καρδιαγγειακά
νοσήματα με αποτέλεσμα να πεθαίνουν
επτά εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο.
Είτε πρόκειται για πιο άμεσες ενέργειες
όπως το περπάτημα ή το ποδήλατο αντί
για ταξίδια με αυτοκίνητο, είτε για μακρο-
πρόθεσμες προσπάθειες, όπως η υπο-
στήριξη της νομοθεσίας για τον καθαρό
αέρα, ο καθένας από εμάς μπορεί να συ-
νεισφέρει σε έναν πιο υγιή πλανήτη με
τον δικό του τρόπο.
Το ψυχολογικό στρες από την άλλη πλευ-
ρά μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρ-
διακής προσβολής. Η άσκηση, η ξεκού-
ραση και ο επαρκής ποιοτικός ύπνος
συμβάλλουν στη μείωση των επιπέδων
στρες. Αντιστεκόμενοι στις επιβλαβείς
και κακές συνήθειες που προκαλούνται
από το στρες, μπορούμε να μεγιστοποι-
ήσουμε την υγεία της καρδιάς μας. 

Πώς να φροντίσουμε 
την καρδιά μας



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)
Σήμερα είναι μια πολύ καλή χρονική
στιγμή για την προσωπική σας ζωή, για
συνεργασίες και συμφωνίες. Η όψη της
Αφροδίτης με τον Κρόνο, σε μια μεταξύ
τους ισορροπία, θεωρείται πολύ θετική
για σχέσεις που χτίζουν κοινό μέλλον και
υπάρχει εμπιστοσύνη με ηθική προέκτα-
ση.  

Ταύρος
(21/4-20/5)
Τα επαγγελματικά σας θα βελτιωθούν
και η γενικότερη εικόνα σας θα έχει στα-
διακή βελτίωση απέναντι σε καταστά-
σεις που σας έχουν πιέσει αρκετά. Πολύ
πιθανόν να γνωρίσετε πρόσωπα που θα
βοηθήσουν την εξέλιξή σας, τόσο την
επαγγελματική όσο και την προσωπική. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Πολύ καλή μέρα για να ανοίξετε τους ορί-
ζοντές σας, χωρίς ρίσκα και αβεβαιότητα.
Πολύ πιθανόν να πάρετε ουσιαστικές
αποφάσεις για μια σχέση σας ή να βεβαι-
ωθείτε για τις κινήσεις που έχετε κάνει
έως τώρα, που αφορούν μια σοβαρή σας
απόφαση.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Πολύ καλή στιγμή για να κάνετε κάποιες
οικονομικές κινήσεις που θα έχουν καλό
μέλλον χωρίς να ρισκάρετε και να αγω-
νιάτε για την πορεία τους. Από την άλλη,
θα πρέπει να δεχτείτε τις καταστάσεις ως
έχουν στο οικογενειακό σας περιβάλλον
χωρίς να θέλετε να τα αλλάξετε όλα διά
μαγείας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Οι σχέσεις θα έχουν μια πολύ θετική πο-
ρεία, εφόσον όλα θα ρέουν με εμπιστοσύνη
και καλή πρόθεση. Μην ξεχνάτε ότι αυτή
την περίοδο θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγ-
ματα και καλό είναι να έχετε εμπιστοσύνη
σε ό,τι έχει χτιστεί με προσπάθεια. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Τα οικονομικά σας βρίσκονται σε άνθηση,
ενώ πολλές εκκρεμότητες έχουν αρχίσει
να μπαίνουν σε σειρά. Για εσάς που βρί-
σκεστε σε συναισθηματικές ανακατατά-
ξεις είναι μια καλή ευκαιρία σήμερα να
βάλετε μια σειρά σε ό,τι σας είχε προβλη-
ματίσει κατά το παρελθόν. 

.Ζυγός
(23/9-23/10)
Είστε σε μια πολύ καλή στιγμή, όπου η θετι-
κή όψη που σχηματίζει ο Κρόνος με την
Αφροδίτη ευνοεί κάθε προσωπική σας επι-
δίωξη. Για εσάς που έχετε γεννηθεί αυτές
τις μέρες η τύχη θα είναι με το μέρος σας,
αλλά μόνο ό,τι έχει ξεκινήσει κατά το πα-
ρελθόν με ηθικά κίνητρα. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Αν και η περίοδος αυτή είναι αρκετά πο-
λύπλοκη για εσάς, είναι καιρός να εντοπί-
σετε τις καταστάσεις που επιβαρύνουν
την ψυχολογία σας και δυσκολεύουν την
καθημερινότητά σας. Είναι καιρός να
κλείσετε παλιούς λογαριασμούς με πρό-
σωπα και καταστάσεις. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η κοινωνικότητά σας έχει ένα πολύ θετι-
κό άνοιγμα αυτήν τη μέρα, όπου κάτι θα
σας ευνοήσει ή κάποιος θα στηρίξει τα
σχέδιά σας και θα βελτιώσει τον τρόπο
που σκέφτεστε κάποια πράγματα. Καλυ-
τερεύουν οι σχέσεις σας, ιδίως εκείνες
που έχουν περάσει κρίση και παρέμειναν
στη ζωή σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Πρόσφορο έδαφος για να ασχοληθείτε σήμε-
ρα με τα επαγγελματικά σας αλλά και με τις
οικονομικές σας υποθέσεις. Πολύ πιθανόν
να κάνετε κάποιες πολύ πετυχημένες επαγ-
γελματικές επιλογές που θα έχουν εκτόπι-
σμα και επιτυχία στις δημόσιες σχέσεις σας.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η ευνοϊκή όψη του Κρόνου με την Αφρο-
δίτη σάς αφορά άμεσα. Για εσάς που γεν-
νηθήκατε 7, 8 και 9 Φεβρουαρίου θα
υπάρξουν βοηθητικές συνθήκες στις επι-
διώξεις σας. Βέβαια, μην ξεχνάτε ότι
συγχρόνως βρίσκεστε σε μια περίοδο
πολλών αλλαγών και μεταβάσεων στις
καθημερινές σας συνθήκες.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η τακτοποίηση των οικονομικών σας
ίσως θα σας δώσει τη δύναμη να σκεφτεί-
τε και πολλές από τις καταστάσεις που
πρέπει να νοικοκυρέψετε, οικονομικές
αλλά και συναισθηματικές. Αναγνωρίστε
τώρα τα χρήσιμα και τα περιττά, γιατί εί-
ναι καιρός να δείτε με άλλο πρίσμα τη
ζωή σας.
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Η Αφροδίτη σχηματίζει σήμερα από το ζώδιο
του Ζυγού μια πολύ θετική γωνία με τον
Κρόνο. Ο χρόνος γίνεται φίλος με τις
σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα σε

ειλικρίνεια, ενώ τα επαγγελματικά θέματα
επωφελούνται από αυτή την πλανητική όψη. Κάθε
προσπάθεια που ξεκινά σήμερα θα έχει καλά
αποτελέσματα.



Τ
ο τελευταίο διάστημα υπάρχει μια αν-
τίφαση στο θέμα της επιστροφής των
Γλυπτών του Παρθενώνα. Μόλις χθες
συζητήθηκε στη Βουλή των Λόρδων

μια νομοθετική πράξη που θα περιορίζει τα
μουσεία από τη διάθεση αντικειμένων των
συλλογών τους. Η νέα πρωθυπουργός του
Ηνωμένου Βασιλείου Λιζ Τρας δεν συμφωνεί
και αρνείται να αλλάξει η πάγια πολιτική της
χώρας στο θέμα αυτό. Την ίδια ώρα όμως δη-
μοσκόπηση που κοινοποιήθηκε στο BBC κατέ-
γραψε ότι η πλειοψηφία των Βρετανών υπο-
στηρίζει την επιστροφή των Μαρμάρων.

Επίσης, μια άλλη δημοσκόπηση που διενερ-
γήθηκε για λογαριασμό ενός ανεξάρτητου φο-
ρέα, που ονομάστηκε Parthenon Project, σε
δείγμα σχεδόν 2.000 ατόμων έδειξε ότι το 54%
των Βρετανών θεωρεί ότι τα Γλυπτά του Παρ-
θενώνα πρέπει να επαναπατριστούν. Αναφέ-
ρουν μάλιστα ως βασικό επιχείρημα το γεγο-
νός ότι «δικαιωματικά ανήκουν στην Ελλάδα»,
ενώ μόνο το 16% των ερωτηθέντων είπε ότι θα
πρέπει να μείνουν στη Βρετανία.

Τελικά η επιστροφή και η επανένωση είναι
ζήτημα της βρετανικής κυβέρνησης ή του Βρε-
τανικού Μουσείου που λειτουργεί ανεξάρτητα;
Ο λόρδος Έντι Βέιζι, ο οποίος διετέλεσε υφυ-
πουργός Πολιτισμού στο διάστημα 2010-2016,
θεωρεί ότι «είναι εφικτή μια συμφωνία» για
την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Το Parthenon Project επισημαίνει μια ανά-
λυση της δημοσκόπησης που δείχνει ότι μετα-
ξύ εκείνων που ψήφισαν Συντηρητικούς το
2019 το 44% θεωρεί ότι τα Γλυπτά του Παρθε-
νώνα πρέπει να επαναπατριστούν, ενώ το 28%
είπε ότι δεν το ενοχλεί διόλου μια τέτοια προ-
οπτική. Ο Λόρδος Βέιζι, ο οποίος ανέλαβε πρό-
εδρος του Parthenon Project, δήλωσε ότι είναι
βέβαιος ότι μια συμφωνία είναι εφικτή. Η υπο-
στήριξη του κοινού για την επανένωση των
Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα και ειδι-
κότερα από τους ψηφοφόρους που κλίνουν
προς τους Συντηρητικούς είναι ξεκάθαρη.
Πρόσθεσε δε ότι θα ήταν «προς το συμφέρον
του Βρετανικού Μουσείου και της κυβέρνησης
του Ηνωμένου Βασιλείου να ξεκινήσει μια ου-

σιαστική ενασχόληση με το θέμα».
Το Βρετανικό Μουσείο ισχυρίζεται ότι τα

Γλυπτά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της
ιστορίας 200 χρόνων του μουσείου, με το Μου-
σείο Ακρόπολης να απαντά ότι επί 2.500 χρό-
νια ο Παρθενώνας ήταν ακέραιος.

Ο Νίκος Δένδιας μεταβαίνει σήμερα στη
βρετανική πρωτεύουσα για να συναντηθεί με
τον υπουργό Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι.
Στην ατζέντα είναι ασφαλώς το Κυπριακό, οι
εξελίξεις στην Ουκρανία, όμως ο Έλληνας
υπουργός Εξωτερικών κινείται πολύ και αθό-
ρυβα για τον εθνικό αυτό στόχο και το επιση-
μαίνει κάθε φορά που έχει συναντήσεις, επί-
σημες και ανεπίσημες, με Βρετανούς αξιω-
ματούχους.

Το γεγονός ότι ξεριζώθηκαν μετόπες, ανά-
γλυφα του Παρθενώνα και τμήματα της ζωο-
φόρου δεν αμφισβητείται από κανέναν. Μή-
πως όμως έφτασε η ώρα για μια ειλικρινή και
γενναία απόφαση του Λονδίνου ώστε «τα
Μάρμαρα να λάμπουν στον ήλιο», όπως λέει
και ο Ρίτσος;

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Μήπως έφτασε 
η ώρα για μια
ειλικρινή και
γενναία απόφαση 
του Λονδίνου ώστε
«τα Μάρμαρα 
να λάμπουν 
στον ήλιο»;

Κάτι κινείται για την επιστροφή
των Μαρμάρων του Παρθενώνα


