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Θα είναι ο Ακάρ 
διάδοχος 

του Ερντογάν; 

Η δικαιοσύνη
απαιτεί ψυχραιμία 

και στοιχεία 
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«ΣΤΗ ΝΔ ΧΡΕΙAΖΟΝΤΑΙ
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Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

«Η ευθύνη για τα ναυάγια 
βαραίνει την Τουρκία»
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στην ποδιά» της Λιβύης

Μπορεί το άγχος 
να προκαλέσει καρκίνο;

ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Η αξιολόγηση των Δυτικών 
Βαλκανίων προχωρά με αργό ρυθμό ΠΟΡΙΣΜΑ-ΦΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΑ «ΧΡΥΣΑ» ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΛ. 24

«Να προσπαθείς
χωρίς να 

απογοητεύεσαι»

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 

KOΛΩΝΟΣ

«ΣΠAΝΕ» ΤΟΥΣ 
ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΒΙΑΣΤΩΝ 

ΣΙΘΩΝΙΑ

ΜΕΤΕΤΡΕΨΑΝ ΣΕ... ΧΩΜΑΤΕΡΗ
ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΣΕΛ. 23ΣΕΛ. 21ΣΕΛ. 4

«Λαθροδιακινητές εργαλειοποιούν  τις νησίδες στον   Έβρο» ΣΕΛ. 10-11

Aλεξανδρούπολη
Ερντογάν- 
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Ε
υτυχώς στην Ελλάδα έχουμε δημοκρατία
και τακτική δικαιοσύνη και όχι λαϊκά δι-
καστήρια. Το τελευταίο διάστημα με
αφορμή τη φριχτή υπόθεση του βιασμού

της 12χρονης ανήλικης και με τις αποκαλύψεις των
δεκάδων ή εκατοντάδων ατόμων που φέρεται να
έμπαιναν στον σκοτεινό κόσμο του ίντερνετ για να
πληρώσουν προκειμένου να βιάσουν το κοριτσάκι,
έχει ξεκινήσει -στον δημόσιο διάλογο- μια συζήτη-
ση προς λάθος κατεύθυνση. Ακούμε και διαβάζου-
με επί καθημερινής βάσεως κραυγές και κατάρες οι
οποίες είναι μεν δικαιολογημένες, αλλά δεν οδη-
γούν πουθενά. Η δικαιοσύνη δεν δικάζει με βάση το
θυμικό. Δικάζει με βάση τα στοιχεία και τα ντοκου-
μέντα που έχει στη διάθεσή της. Συνεπώς, όταν η δι-
καιοσύνη βιάζεται χρονικά από το λεγόμενο «κοινό
περί δικαίου αίσθημα», υπάρχει πάντα ο κίνδυνος

να οδηγηθούμε σε πρόχειρες δικογραφίες, οι οποί-
ες δεν θα είναι «δεμένες» καλά, με ό,τι κάτι τέτοιο
μπορεί να συνεπάγεται.

Την ίδια ώρα, ένα κομμάτι της κοινωνίας φωνάζει
από τα ΜΜΕ και από τα social media να δοθούν ονό-
ματα και διευθύνσεις όλων αυτών που εμπλέκονται
στην υπόθεση. 

Σε πρώτο χρόνο η σκέψη-απαίτηση είναι σωστή.
Όμως να δοθούν ονόματα όταν πρώτα έχουν ταυτο-
ποιηθεί. Δεν μπορεί η δικαιοσύνη να δώσει 213 ή
513 ονόματα και στη συνέχεια να αποδειχθεί ότι οι
μισοί είναι αθώοι. Το φιάσκο σε ένα τέτοιο ενδεχό-
μενο θα δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα
στην ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας. Αν κάποιοι
δεν μπορούν να το αντιληφθούν αυτό, τότε υπάρχει
σοβαρό πρόβλημα IQ.

Προφανώς, η σοβαρότητα της υπόθεσης επιβάλ-

λει να χυθεί άπλετο φως και όχι μόνο να οδηγηθούν
σιδηροδέσμιοι στη δικαιοσύνη οι παιδοβιαστές που
συμμετείχαν σε αυτό το βρόμικο κύκλωμα, αλλά να
μάθει όλος ο ελληνικός λαός την αλήθεια. Όμως η
τακτική δικαιοσύνη δεν είναι ρωμαϊκή αρένα με
λιοντάρια, δεν είναι τσίρκο. Λειτουργεί με συγκε-
κριμένους κανόνες. Αλλιώς, θα πάμε σε άλλες κα-
ταστάσεις. Συνεπώς ταυτοποίηση των ενόχων είτε
για παιδοφιλία, είτε για παιδεραστία, είτε για παρε-
νόχληση ανηλίκου και δημοσιοποίηση των ονομά-
των τους όπως αρχικά έγινε με τον 53χρονο μα-
στροπό και τον 42χρονο συνεργό του. Ταυτοποίηση
και όλα στη δημοσιότητα, όποιοι και αν είναι. Όχι
όμως να φθάσουμε σε καταστάσεις Φαρ Ουέστ. Σε
καμία περίπτωση δεν μπορούμε να λέμε: πρώτα
κρέμασμα και ύστερα δίκη.
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Η απόδοση
δικαιοσύνης

απαιτεί ψυχραιμία 
και στοιχεία 

Όταν η δικαιοσύνη βιάζεται 
χρονικά από το λεγόμενο 

«κοινό περί δικαίου αίσθημα»,
υπάρχει πάντα ο κίνδυνος 

να οδηγηθούμε σε πρόχειρες 
δικογραφίες
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Μ
ε συγκεκριμένα επιχειρήμα-
τα και στοιχεία αποδόμησε ο
πρωθυπουργός την κριτική
που του άσκησε ο πρόεδρος

του ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια. Ο Αλέξης
Τσίπρας ακολούθησε τη στρατηγική των
συνθημάτων εναντίον της κυβέρνησης, με
στόχο την πόλωση του κλίματος, την ώρα
που μία ακόμη δημοσκόπηση της MRB για
το newsbomb έδειχνε τη ΝΔ να προηγεί-
ται με σημαντική διαφορά 7,2% από τον
ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακολουθών-
τας τον δρόμο της υπευθυνότητας, απέ-
φυγε την «κοκορομαχία» με τον αρχηγό
της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ανα-
φέρθηκε στα μέτρα που ήδη έχει πάρει η
κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση, ενώ
άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει
νέα πρωτοβουλία για το πετρέλαιο κίνη-
σης, το οποίο ξεπέρασε τα 2 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός κάλεσε τον Αλέξη
Τσίπρα να σταματήσει την προπαγάνδα με
την οποία επιρρίπτει όλες τις ευθύνες
στην κυβέρνηση και άφησε ανοιχτό το εν-
δεχόμενο να γίνουν νέες παρεμβάσεις
στο πετρέλαιο κίνησης. «Είναι κάτι το
οποίο πρέπει να το εξετάσουμε. Δεν το εί-
χαμε υπολογίσει πριν από δύο μήνες ότι
θα συνέβαινε αυτή η απότομη αύξηση του
diesel. Μετράμε τις δυνατότητές μας και
θα δούμε αν είμαστε σε θέση να εξαγγεί-
λουμε κάτι και για το diesel κίνησης», ση-
μείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από το βήμα της Ολομέλειας ο πρωθυ-
πουργός παρουσίασε σχεδιαγράμματα,
καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς του
Αλέξη Τσίπρα τόσο για τη ΔΕΗ, που ήταν
στα πρόθυρα της χρεοκοπίας επί ΣΥΡΙΖΑ
και μέσα σε τρία χρόνια η τιμή της τετρα-
πλασιάστηκε, όσο και για τη φορολογία στα
υπερκέρδη των παραγωγών ενέργειας.
«Αλλού η πραγματικότητα, αλλού ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, λέει η τρέχουσα ελληνική εμπειρία.
Και καθώς φαίνεται ότι το μήνυμα δεν φτά-
νει στην Κουμουνδούρου, η Ελλάδα προ-
χωρά δίχως να κοιτά πίσω. Συνεχίζει ένα
από τα μεγαλύτερα προγράμματα στήριξης
της κοινωνίας, αντιστέκεται στην ακρίβεια,
αναγνωρίζει με ειλικρίνεια τις μεγάλες δυ-
σκολίες που αυτή η διεθνής κρίση έχει επι-
φέρει στην ελληνική κοινωνία». 

Κουβέντα για τη Ρωσία 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στο

περιεχόμενο της ερώτησης που κατέθεσε

ο ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια στα καύσιμα και
στα προϊόντα χωρίς να γίνεται καμία ανα-
φορά στη Μόσχα και στον πόλεμο της Ου-
κρανίας που πυροδότησε την ενεργειακή
κρίση: «Παρούσα η καταστροφολογία αλ-
λά με έναν απόντα. Γιατί στις 474 λέξεις
της ερώτησής σας δεν βρήκατε ούτε μία
για να κατονομάσετε τον πρώτο ένοχο αυ-
τής της παγκόσμιας επίθεσης του πληθω-

ρισμού: τη ρωσική εισβολή στην Ουκρα-
νία. Αν κάποιος δεν γνώριζε τίποτα για το
τι έχει συμβεί στον κόσμο τους τελευταί-
ους οκτώ μήνες και διάβαζε την ερώτησή
σας, θα έμενε πράγματι με την εντύπωση
ότι η ακρίβεια οφείλεται τάχα σε κάποιες
σκοτεινές δυνάμεις που με την ανοχή της
κυβέρνησης κερδοσκοπούν σε βάρος των
Ελλήνων». 

Εκλογές στα τέλη της τετραετίας 
Παρά το γεγονός πως απομένουν οκτώ

μήνες μέχρι την ολοκλήρωση της κυβερ-
νητικής θητείας, ο Αλέξης Τσίπρας ζήτη-
σε εκ νέου εκλογές. «Προκηρύξτε εκλο-
γές και μη σας νοιάζει. Η δημοκρατία θα
νικήσει την αλαζονεία. Η δικαιοσύνη θα
νικήσει την ασυδοσία. Η Ελλάδα θα στα-
θεί στα πόδια της ξανά», τόνισε χαρακτη-
ριστικά, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να
απαντά πως «οι εκλογές θα γίνουν στο τέ-
λος της τετραετίας όσο και αν το ζητάτε
νωρίτερα, δεν το κάνετε πάντα και με πο-
λύ μεγάλο ενθουσιασμό».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης κατηγόρησε τον πρωθυπουργό
πως «συμπεριφέρεται σαν Λουδοβίκος
και κυβερνάει σαν Θάτσερ» και πρόσθεσε
πως για την ακρίβεια ευθύνεται ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης «Η ακρίβεια αυτή, κ.
Μητσοτάκη, έχει το όνομά σας όχι μόνο
επειδή όλοι οι πληθωριστικοί δείκτες εί-
ναι οι χειρότεροι ή από τους χειρότερους
στην Ευρώπη, πράγμα παράλογο για μια
μικρή χώρα με τόσο χαμηλή αγοραστική
δύναμη για τους πολίτες της. Η ακρίβεια
έχει το όνομά σας και γιατί είστε ο πιο
ακατάλληλος για να την κατανοήσετε». 

Μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας κλείνοντας
την ομιλία του τόνισε ότι «όλοι οι πολίτες
αξίζουν μια καλύτερη Ελλάδα και θα την
έχουν με μια προοδευτική κυβέρνηση».
Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σύνθημα
το οποίο είχε χρησιμοποιήσει προεκλο-
γικά η ΝΔ. «Πείτε στους λογογράφους
σας ότι το “Αξίζουμε καλύτερα” ήταν το
βασικό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας
στις εκλογές του 2019. Εσείς που μιλού-
σατε πάντα για τη “φαντασία στην εξου-
σία”, θα περίμενα να ήσασταν λίγο πιο
ευρηματικός». 

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός δεν παρέ-
λειψε να απαντήσει στα όσα είχε υποστη-
ρίξει ο ξάδερφος του Αλέξη Τσίπρα σχε-
τικά με τα διθυραμβικά σχόλια των «FT»
για την ελληνική οικονομία. «Σας διαβε-
βαιώνω, κ. Τσίπρα -και πείτε το και στον
ξάδερφό σας-, ότι όποιος μιλάει καλά για
την Ελλάδα, δεν παίρνει ναρκωτικά ούτε
είναι στο payroll της κυβέρνησης. Για να
ξεκαθαρίσουμε και τα πράγματα ως προς
την αντίληψη την οποία έχουμε για την
ελευθερία του Τύπου και της έκφρασης
σε αυτή τη χώρα», είπε χαρακτηριστικά ο
Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός απέφυγε
την «κοκορομαχία» με 
τον αρχηγό της αξιωματικής
αντιπολίτευσης

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Παράθυρο για μείωση 
στο πετρέλαιο κίνησης
από τον Μητσοτάκη  

Αφωνία για τη Μόσχα
από τον Τσίπρα 
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E
ναν νέο τρόπο πληρωμών, χωρίς πορτοφόλι, φέρνει η νέα

mobile εφαρμογή «payzy by COSMOTE». Tο νέο app είναι

μια ολιστική λύση, εντελώς ψηφιακή, για όλους αυτούς

που θέλουν ευελιξία και απλότητα στην καθημερινότητά τους.

Το «payzy by COSMOTE», που παρουσιάστηκε επίσημα στο

πλαίσιο εκδήλωσης στο Διοικητικό Μέγαρο του Ομίλου ΟΤΕ, είναι

προϊόν της COSMOTE Payments, θυγατρικής του Ομίλου ΟΤΕ, η

οποία έχει λάβει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος ως ίδρυμα

ηλεκτρονικού χρήματος. Το payzy επιτρέπει στον χρήστη να

καλύπτει καθημερινές αγορές και λογαριασμούς, κάνοντας

παράλληλα συναλλαγές με τους δικούς του ανθρώπους μέσα από

το κινητό του εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.

Τι είναι το «payzy by COSMOTE» και τι προσφέρει

Το «payzy by COSMOTE» είναι μια πρωτοποριακή λύση για όλες

τις καθημερινές πληρωμές και συναλλαγές. Μέσω εφαρμογής στο

κινητό (iOS & Android), ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει έναν

ελληνικό IBAN λογαριασμό, να εκδώσει χρεωστική VISA κάρτα

(ψηφιακή ή/και φυσική) και να κάνει όλες τις αγορές του σε

φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα. Χωρίς κόπο και με

ασφάλεια. Επίσης, με το payzy μπορεί να πληρώσει λογαριασμούς

στη στιγμή.

Εκτός από αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά, το «payzy by

COSMOTE» περιλαμβάνει και καινοτόμες λειτουργικότητες που

δεν έχουν καμία χρέωση, όπως η δυνατότητα του χρήστη να

ανταλλάσσει χρήματα με τους φίλους του μέσω chat, άμεσα, μέσω

του Chat & Pay. 

Το Chat & Pay συνδυάζει την επικοινωνία με την ανταλλαγή

χρημάτων. Για παράδειγμα, ένας χρήστης πηγαίνει στο σπίτι ενός

φίλου του να παρακολουθήσουν έναν αγώνα. Στη διαδρομή

σταματάει στο περίπτερο να αγοράσει αναψυκτικά και σνακ που

του ζήτησε ο φίλος του, επειδή θα μαζευτούν πολλοί. Τα χρήματα

όμως του χρήστη δεν είναι αρκετά και έτσι ζητάει από τον φίλο

του να του στείλει χρήματα μέσω Chat & Pay.

Μια ακόμα δυνατότητα του payzy είναι το Split It, όπου μπορεί

κανείς να μοιράζεται κοινά έξοδα με τους δικούς του ανθρώπους.

Το Split It μπορεί να έχει πολλές και διαφορετικές εφαρμογές

στην καθημερινότητα. Για παράδειγμα, μπορεί ο χρήστης να

μοιράζεται τα έξοδα με τους φίλους του ή την οικογένειά του

στο φαγητό, στο σινεμά, σε ένα ταξίδι ή ακόμη και τα

κοινόχρηστα της πολυκατοικίας. Και όλα αυτά μέσα από το

κινητό, σε μια μόνο εφαρμογή. Ένα έξοδο μπορεί να μοιραστεί

ισομερώς ή με ακριβές ποσό ανά άτομο. Εύκολα, γρήγορα και

χωρίς υπολογισμούς.

Ανταμοιβή με ευρώ - Φόρτιση χωρίς προμήθεια

Το «payzy by COSMOTE» αποτελεί το μοναδικό mobile app στην

ελληνική αγορά που ανταμείβει με χρήματα τον χρήστη, τα οποία

μπορεί να χρησιμοποιήσει όποτε θέλει και όπου θέλει. Έτσι ο

χρήστης κερδίζει χρήματα όσο περισσότερο χρησιμοποιεί το payzy.

Το «payzy by COSMOTE» είναι εξολοκλήρου ψηφιακό και

απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες καταναλωτές,

ανεξάρτητα από τον τηλεπικοινωνιακό τους πάροχο. Ο

χρήστης μπορεί να τα πληρώνει όλα και όλους από το κινητό

του, ενώ δεν υπάρχει προμήθεια κατά τη φόρτιση του ΙΒΑΝ

λογαριασμού του. Είναι διαθέσιμο στο Google Play και το

App Store.

Διαδικασία εγγραφής με απλά βήματα

Η διαδικασία εγγραφής είναι πολύ εύκολη, διαρκεί λίγα

λεπτά και ο ενδιαφερόμενος θα χρειαστεί το smartphone

του, το email και τον αριθμό του κινητού του. Κατά τη

διάρκεια της εγγραφής χρειάζεται να έχει την ταυτότητά ή

το διαβατήριό του, ενώ η διαδικασία μπορεί να απαιτήσει

και μία βιντεοκλήση με εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της

COSMOTE Payments.

Απεριόριστα data για 1 μήνα με κάθε νέα εγγραφή 

Οι συνδρομητές κινητής COSMOTE με κάθε νέα εγγραφή στο

«payzy by COSMOTE» κερδίζουν απεριόριστα data για 1 μήνα.

payzy by COSMOTE: Μια νέα 
ψηφιακή λύση για ηλεκτρονικές 
συναλλαγές από το κινητό

(από αριστερά) O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της COSMOTE Payments, κ. Χρήστος Φουσκούδης,
o Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, ο Chief Marketing Officer 
Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ, κ. Παναγιώτης Γαβριηλίδης και ο Chief Officer Χρηματοοικονομικών 
Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μπάμπης Μαζαράκης
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Μ ήνυμα κομματικής εγρήγορσης
ενόψει των κρίσιμων εκλογικών
ραντεβού που αναμένονται το 2023

θα απευθύνει κατά τη σημερινή του παρέμ-
βαση στη διήμερη Σύνοδο των προέδρων
ΝΟΔΕ και ΔΗΜΤΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Ενώπιον κομματικού ακροατηρίου 300 και
πλέον στελεχών, ο πρωθυπουργός αναμένε-
ται να υπογραμμίσει την ανάγκη να καταστεί
η Νέα Δημοκρατία ο κρίσιμος ενδιάμεσος
κρίκος ανάμεσα στην κυβέρνηση και την ελ-
ληνική κοινωνία, μεταφέροντας κατ’ ουσίαν
στο Μέγαρο Μαξίμου τις ανησυχίες, τις αγω-
νίες και τις ανάγκες όλων των πληθυσμια-
κών και κοινωνικών κατηγοριών. Άλλωστε,
ο κ. Μητσοτάκης πρόκειται να επισημάνει εκ
νέου πως σε συνθήκες χαρακτηριστικής
διεθνούς ρευστότητας -απότοκη της ανατα-
ραχής από τη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία- φαντάζουν ως απόλυτες
προτεραιότητες η εμπέδωση της σταθερότη-
τας και η αποφυγή επικίνδυνων πειραματι-
σμών και παλινωδιών. Εξάλλου, αναμένεται
να προ(σ)καλέσει εκ νέου τις δυνάμεις της
αντιπολίτευσης να καταθέσουν την εναλλα-
κτική πρόταση διακυβέρνησής τους αλλά
και να σταματήσουν να περιορίζουν την πο-
λιτική τους πρακτική στη στείρα άρνηση και
τη διασπορά fake news.

Πιο κοντά υπουργοί - κόμμα
Στο φόντο των παραπόνων που εκφράζουν
βουλευτές και κομματικά στελέχη για προ-
βλήματα και αρρυθμίες κατά την επικοινω-
νία τους με τους υπουργούς, η διήμερη Σύ-
νοδος προσφέρει μια πρώτης τάξεως ευκαι-
ρία να αμβλυνθούν οι αρνητικές εντυπώσεις
και να εγκαινιαστεί μια αποτελεσματικότε-

ρη επικοινωνία, καθώς από το ΟΑΚΑ θα...
παρελάσουν σχεδόν όλοι οι υπουργοί της
κυβέρνησης. Μάλιστα, κατά την αυριανή
μέρα τα κομματικά στελέχη θα έχουν την
ευκαιρία να επισημάνουν τις ανησυχίες
τους αλλά και ζητήματα που χρήζουν άμε-
σης αντιμετώπισης σε μια κλειστή συνε-
δρίαση στην οποία θα είναι παρόντες ο
γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Παύ-
λος Μαρινάκης, ο υφυπουργός παρά τω
πρωθυπουργώ και γενικός γραμματέας
Γιάννης Μπρατάκος και ο γραμματέας του
Οργανωτικού Στέλιος Κονταδάκης. Αργότε-
ρα την Κυριακή η διευθύντρια Επικοινωνίας
του πρωθυπουργού Κύρα Κάπη, ο εκπρό-
σωπος Τύπου του κόμματος Τάσος Γαϊτάνης
και ο διευθυντής του γραφείου Τύπου της
ΝΔ Νίκος Ρωμανός αναμένεται να κάνουν
ένα ιδιότυπο media training στα κομματικά
στελέχη σε ό,τι αφορά τον κρίσιμο τομέα
της διαχείρισης των social media εν καιρώ
μιας παρατεταμένης όσο και απαιτητικής
προεκλογικής περιόδου.

Ικανοποίηση από τις μετρήσεις
Στο Μέγαρο Μαξίμου επικρατεί ικανοποί-
ηση, όχι όμως και εφησυχασμός για τα
αποτελέσματα των μετρήσεων, τόσο αυ-
τών που βλέπουν το φως της δημοσιότη-
τας όσο και των κυλιόμενων αλλά και των
focus group που φτάνουν στην πρωθυ-
πουργική έδρα. Κομματικά στελέχη ση-
μειώνουν την ξεκάθαρη υπεροχή του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη έναντι του Αλέξη Τσί-
πρα σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους
κατηγορίες, αλλά και την αποδοχή από την
πλειοψηφία της κοινής γνώμης των αλλε-
πάλληλων κυβερνητικών προσπαθειών
απορρόφησης όσο το δυνατόν μεγαλύτε-
ρου μέρους από τις υπέρογκες αυξήσεις
ελέω της οξείας ενεργειακής κρίσης.

Σε διάταξη μάχης η ΝΔ 

Από τις δημοσκοπήσεις που έρχονται στο φως της δη-
μοσιότητας φαίνεται πλέον ξεκάθαρα πόσο μακριά από
την πραγματικότητα βρίσκονται ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.
Η πρόσφατη δημοσκόπηση της MRB για το Newsbomb
δίνει στο 1,8% το ενδιαφέρον του κόσμου για την υπόθεση
των παρακολουθήσεων. Αν και η Κουμουνδούρου και η
Χαριλάου Τρικούπη όλο το προηγούμενο διάστημα έδω-
σαν πολύ μεγάλο βάρος στο θέμα των υποκλοπών και αν-
τιπολιτευτικά επένδυσαν σε σκληρή αντιπαράθεση επί

του θέματος, το όλο ζήτημα δεν φαίνεται να κάνει καθό-
λου γκελ στην κοινή γνώμη. Από τα στοιχεία της δημο-
σκόπησης της MRB και στο ερώτημα «Ποια θέματα επι-
καιρότητας σας απασχολούν περισσότερο;» οι πολίτες
απαντούν στο συντριπτικό ποσοστό 61% «η ακρίβεια και η
αύξηση των τιμών». Για την υπόθεση των υποκλοπών μό-
νο το 1,8% δείχνει κάποιο ενδιαφέρον. Ακόμη και στο
ερώτημα με δυνατότητα δύο απαντήσεων, πάλι οι παρα-
κολουθήσεις είναι πολύ χαμηλά στο 6,6%, όταν η ακρί-

βεια σκαρφαλώνει στο 74,3%. Χαρακτηριστικό του τρό-
που με τον οποίο τα κομματικά επιτελεία φιλτράρουν και
ερμηνεύουν τις πολιτικές εξελίξεις είναι το γεγονός ότι
ακόμη και αυτοί που το 2019 ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, μόνο το
12,4% εξ αυτών ενδιαφέρεται για τις παρακολουθήσεις.
Το βασικό συμπέρασμα που εξάγεται από τα παραπάνω
είναι ότι η αντιπολίτευση θα πρέπει επειγόντως να συνει-
δητοποιήσει ότι άλλα είναι «τα θέλω» του ελληνικού λα-
ού και άλλα ενδεχομένως τα δικά τους.

Πήγαν... κουβά με τις παρακολουθήσεις

Στο ΟΑΚΑ το εναρκτήριο λάκτισμα
από τις Τοπικές Οργανώσεις 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει 
ο Σπύρος 
Μουρελάτος



Ποδηλατάδα Μακρή - Αμυρά 
Μέρος σε ποδηλατικό γύρο θα λάβουν στον Βόλο η

υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζέττα Μα-
κρή και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γιώργος Αμυράς αύριο Κυριακή. Για καλό σκοπό το κά-
νουν, να ευαισθητοποιηθούν όλοι για τα άτομα με προ-
βλήματα όρασης και οπτικής αναπηρίας. Μπορεί ο
Αμυράς να είναι γνωστός ποδηλάτης, αλλά και η Ζέττα
είναι σε φόρμα. 
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Στη Λευκωσία 
ο Σκρέκας

Στη Λευκωσία βρίσκεται ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώ-
στας Σκρέκας για να συναντήσει
τους ομολόγους του από την Αίγυπτο
Ταρέκ ελ Μόλα και την Ιορδανία Σα-
λέχ αλ Καραμπσέχ στο πλαίσιο του
East Mediterranean Gas Forum. Η
ατζέντα του υπουργού είναι πολύ
σημαντική και περιλαμβάνει θέματα
ενεργειακής μετάβασης και ασφά-
λειας, απανθρακοποίησης του φυσι-
κού αερίου στην Ανατολική Μεσό-
γειο αλλά και τα πρότζεκτ που δεί-
χνουν ότι η περιοχή θα παίξει ση-
μαντικό ρόλο για την ενεργειακή
ασφάλεια της Ευρώπης.

Η τούμπα και 
το χιούμορ…

Ένα απρόοπτο είχαμε στη χθεσινή
μάχη στη Βουλή ανάμεσα στον Κυριά-
κο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα.

Ενώ ανέβαινε στο βήμα
ο αρχηγός της αξιω-

ματικής αντιπολί-
τευσης, την ίδια
ώρα η Σοφία
Βούλτεψη, η οποία

πήγαινε να δώσει
κάτι χαρτιά στον πρω-

θυπουργό, σκόνταψε στο σκαλοπάτι
και έπεσε κάτω. Όλοι έσπευσαν να τη
βοηθήσουν με πρώτο τον Γιάννη
Βρούτση και ο Αλέξης βρήκε την ευ-
καιρία να κάνει καλαμπούρι λέγοντας:
«Το σημαντικό όταν πέφτουμε είναι να
σηκωνόμαστε». 

Γενέθλια στο
Μοντεβίδεο 

Στο Μοντεβίδεο της Ουρουγουάης
γιόρτασε τα 54α γενέθλιά του ο βου-
λευτής Λάρισας Μάξιμος Χαρακό-
πουλος μαζί με ομογενείς. Μαζί του
ήταν και άλλοι βουλευτές, όπως οι
Στάθης Κωνσταντινίδης, Μαρία Κεφα-
λά, Δημήτρης Βαγενάς και
ο γενικός γραμματέας
Απόδημου Ελληνι-
σμού Γιάννης Χρυ-
σουλάκης, οι οποί-
οι συμμετείχαν
στην Κληρικολαϊκή
Συνέλευση των Ελλή-
νων. Εκεί βρέθηκε και ο υφυ-
πουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κα-
τσανιώτης, ο οποίος την ίδια περίοδο
έκανε περιοδεία στη Λατινική Αμερι-
κή. Υπάρχει μεγάλη κοινότητα ομογε-
νών εκεί... 

Έτσι εξηγείται 
η εμμονή Τσίπρα
Εμμονή έχει πάθει ο Αλέξης Τσίπρας
με τους αντιπροέδρους της ΝΔ, τους
οποίους μνημόνευσε αρνητικά στη
χθεσινή παρουσία του στη Βουλή. Για
τον Άδωνι Γεωργιάδη είπε ότι δεν ήρ-
θε στη Βουλή γιατί αγόραζε ρακέτες
(επειδή παίζει τένις) και για τον Κω-
στή Χατζηδάκη ότι έλε-
γε πως με την απο-
κρατικοποίηση της
ΔΕΗ θα έχουμε
φθηνό ρεύμα (βέ-
βαια χωρίς να ανα-
φέρει την ρωσική
εισβολή στην Ουκρα-
νία). Όπως και να έχει, αυτή η εμμο-
νή έχει εξήγηση. Ο Άδωνις συνεχίζει
να είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και
φέρνει επενδύσεις και ο Κωστής τού
την έχει βγει από αριστερά με μεταρ-
ρυθμίσεις όπως η ψηφιακή κάρτα
και η εκκαθάριση των συντάξεων… 

Σημαντική η επίσκεψη
Δένδια στην Αγγλία

Λένε ότι

κάποιοι

επιχειρηματίες

προορίζουν παλαιά και

γνωστή τηλεοπτική

δημοσιογράφο για

θέση στο ΔΣ

τράπεζας... 

Κατά τη διάρκεια των διήμερων εργασιών της Συνόδου
των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ, που θα αρχίσει σήμε-
ρα στο ΟΑΚΑ, όλα τα στελέχη της κυβέρνησης με εντο-
λή Μητσοτάκη θα πάνε στο ΟΑΚΑ για να μιλήσουν για τα
πεπραγμένα των χαρτοφυλακίων τους αλλά και για τις
επόμενες πρωτοβουλίες τους. Τα ανώτερα κομματικά
στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να είναι ενη-
μερωμένα, γιατί θα δώσουν με τη σειρά τους τη μάχη
της ενημέρωσης των πολιτών στα ζητήματα αιχμής αλλά
και για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. 

ΑΞΙΖΕΙ… 

Ο
υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας βρίσκεται στο Λονδίνο
για να συγχαρεί τον νέο Άγγλο

υπουργό Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι,
αντικαταστάτη της Λιζ Τρας που έγινε
πρωθυπουργός της Αγγλίας. Όπως μου
είπαν, ήταν επιβεβλημένη αυτή η επί-
σκεψη, πέραν όλων των άλλων, διότι το
Foreign Office για πρώτη φορά έπειτα

από χρόνια έβγαλε ανακοίνωση ότι η
κυριαρχία των ελληνικών νησιών δεν
τελεί υπό αμφισβήτηση. Και αυτό έχει
τη σημειολογία του, αφού ΕΕ, ΗΠΑ και
Αγγλία έχουν καταδικάσει την τουρκική
επιθετικότητα. Κατά τ’ άλλα, στο μενού
της συνάντησης θα είναι και η Ουκρα-
νία, η Κύπρος αλλά και ευρύτερα η Ανα-
τολική Μεσόγειος. 



Μέσα στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, ο αξιολάτρευτος κύριος Νίκος Φίλης
άσκησε κριτική στον πρόεδρο Αλέξη. Εντύ-
πωση προκάλεσε, βέβαια, η αναφορά του Φί-
λη στους ψηφοφό-
ρους του μεσαίου
χώρου που είναι κάτι
σαν… πλέμπα και
δεν αξίζει να ασχο-
λείται μαζί τους ο
ΣΥΡΙΖΑ. Σαν να ξε-
χνάει, δηλαδή, ότι το
κόμμα του αναρρι-
χήθηκε στην εξου-
σία μόνο και μόνο
επειδή «μάζεψε»
τους απογοητευμέ-
νους κεντρώους ψη-
φοφόρους του ΠΑ-
ΣΟΚ. Είπε πως «δεν πρέπει να εγκλωβιζόμα-
στε στον φαντασιακό “κυρ Παντελή” του με-
σαίου χώρου». Βρε κυρ Νίκο μου, αυτοί οι
«κυρ Παντελήδες» σάς έκαναν κυβέρνηση,
κρίμα να τους χλευάζεις.

Σ
υγγνώμη ζήτησε η Όλγα Γεροβασίλη
από τον Μάξιμο Χαρακόπουλο για
τις χυδαιότητες της Άννας Βαγενάς
η οποία είχε υποστηρίξει πως η Νέα

Δημοκρατία είναι «κόμμα παιδεραστών». Η
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Άννα Βαγενά, απευ-
θύνθηκε στον βουλευτή της Νέας Δημοκρα-
τίας, Μάξιμο Χαρακόπουλο, λέγοντας: «Πώς
αισθάνεσαι που
είσαι στο κόμμα
των παιδερα-
στών;». Έντονη
ήταν η αντίδραση
από τον Μάξιμο
Χαρακόπουλο, ο
οποίος εκλέγεται
στην ίδια περιφέ-
ρεια με τη βου-
λευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
«Τι είναι αυτά που
λες; Ντροπή», εί-
πε ο βουλευτής
Νέας Δημοκρα-
τίας, ενώ ζήτησε από τη γραμματέα της Κοι-
νοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γε-
ροβασίλη, να παρέμβει και να ανακαλέσει
στην τάξη τη βουλευτή. Πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι η Όλγα Γεροβασίλη επικοινώνησε με
την Άννα Βαγενά, η οποία αμέσως μετά τηλε-
φώνησε στον συνάδελφό της Μάξιμο Χαρα-
κόπουλο, ζητώντας συγγνώμη.
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Ο Φίλης και 
οι «κυρ Παντελήδες» 

Η συγγνώμη 
της Όλγας 

Όλο και πιο κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει τε-
λευταίως ο Νίκος Κοτζιάς και δεν διστάζει
να πλέξει το εγκώμιο του προέδρου Αλέξη
Τσίπρα. «Ο Αλέξης Τσίπρας είναι συνειδη-
τός φορέας πολυδιάστατης εξωτερικής
πολιτικής και αυτό με διευκόλυνε ως
υπουργό Εξωτερικών», είπε χαρακτηρι-
στικά ο Νίκος Κοτζιάς μιλώντας στο Κόκκι-
νο, καθιστώντας σαφές ότι τείνει χείρα φι-
λίας και διαλόγου στον αρχηγό της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης. Πάντως ο Κοτζιάς
ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι δεν
ενδιαφέρεται να «τακτοποιηθεί» με μία
έδρα στη Βουλή…

Η περίπτωση 
του Νίκου Κοτζιά

Η είδηση του θανάτου του Αλέξανδρου Νι-
κολαΐδη σκόρπισε θλίψη σε
όλη την Ελλάδα, κυρίως
στον κόσμο του αθλη-
τισμού αλλά και στο
πολιτικό προσωπικό
της χώρας, καθώς ο
Ολυμπιονίκης ήταν
πολιτικά ενεργός τα
τελευταία χρόνια υπό
τη σημαία του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, αναπληρωτής
εκπρόσωπος Τύπου
μέχρι χθες που έφυ-
γε. Η ευγένεια και το
ήθος, η αγωνιστικό-
τητα -αποτέλεσμα
και της καριέρας
του στον αθλητι-
σμό- και το πνεύμα
του αναγνωρίζον-
ταν από όλους, όχι μό-
νο από τους συνοδοιπόρους του. 
Η τελευταία συνέντευξη που παραχώρησε
στην «Political» ήταν τον περασμένο Ιού-
νιο. Ο Αλέξανδρος χρειάστηκε να τεθεί
εκτάκτως υπό ιατρική παρακολούθηση,
ωστόσο κατόρθωσε, μαζί με τους συνεργά-
τες του, να παραδώσει τη συνέντευξη στους
χρόνους της, να μην «κρεμάσει» την εφη-
μερίδα, δείγμα του σθένους και της συνέ-
πειάς του. 
Παρηγοριά σε όλους μας η τύχη ότι στην
πράγματι σύντομη ζωή του κατάφερε να
αφήσει το αποτύπωμά του, προς όφελος της
χώρας και της κοινωνίας, ανεξίτηλο. Θα τον
θυμόμαστε με ειλικρινή συναισθήματα. 

Η τελευταία συνέντευξη
του Αλέξανδρου 
στην «Political» 
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Ο άνθρωπος που σαρώνει τα πάντα τώρα
τελευταία όπου βρεθεί κι όπου σταθεί -
και αυτό ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό το
Μέγαρο Μαξίμου- είναι ο Άδωνις Γεωρ-
γιάδης. Κανένας πολιτικός του αντίπα-
λος δεν μπορεί να σταθεί απέναντί του.
«Τους κάνει όλους με τα κρεμμυδάκια»,
όπως μου έλεγε υψηλόβαθμο στέλεχος
της κυβέρνησης. Στην πολιτική τελικά
όλοι κρίνονται από το πόσο αποτελεσμα-
τικοί είναι… και ο Άδωνις είναι εξόχως
αποτελεσματικός. 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Στο Βερολίνο 
ο Ν. Ανδρουλάκης  
Στο Βερολίνο βρίσκεται ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου
να συμμετάσχει στις εργασίες του συνε-
δρίου του Ευρωπαϊκού Σοσια-
λιστικού Κόμματος. Χθες το
απόγευμα είχε κατ’ ιδίαν
συνάντηση με τον πρό-
εδρο του SPD Λαρς
Κλίνγκμπεϊλ και μετά πα-
ρευρέθηκε στο δείπνο των
ηγετών του PES. Σήμερα το
πρωί ο κ. Ανδρουλάκης θα έχει
διμερή συνάντηση με τον πρωθυπουργό
της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα. 

Μπορεί και να υπάρχει
σωτηρία…

Σε μια σπάνια κίνηση για τα πολιτικά δεδο-
μένα της χώρας μας, ο εκπρόσωπος Τύπου
του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος με τις χθεσι-
νές δημόσιες τοποθετήσεις του πάνω στα θέ-
ματα επικαιρότητας έδειξε ότι τελικά μπορεί
και να υπάρχει σωτηρία… Μιλώντας στο
Open για τον βιασμό της 12χρονης στον Κο-
λωνό, αφού επεσήμανε την ανάγκη «η Ελλη-
νική Αστυνομία και η ελληνική Δικαιοσύνη να
κάνουν τη δουλειά τους ανεπηρέαστα, ανε-
ξάρτητα και με ταχύτητα», εξέφρασε την αγα-
νάκτησή του για την τοξική πολιτική αντιπα-
ράθεση που έχει ξεσπάσει με αφορμή την
υπόθεση. «Έχουμε συνηθίσει η πολιτική αν-
τιπαράθεση να γίνεται με όρους Twitter και η
κοινωνική πολιτική με όρους Instagram. Αυ-
τό ζούμε στη χώρα μας», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά. Στη συνέχεια καυτηρίασε την «αγω-
νία σε ένα τμήμα του πολιτικού προσωπικού
να καταλογιστεί και να αποδοθεί ο βιαστής σε
ένα συγκεκριμένο κόμμα. Αυτές είναι συμπε-
ριφορές που τοξικοποιούν την πολιτική ζωή». 

«Θα κάνουμε τα πάντα για να σχηματιστεί μιακυβέρνηση με αέρα προόδου», σημειώνειο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου τουΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Νικολαΐδης μιλώντας στην «Poli-tical». Ο κ. Νικολαΐδης κατηγορεί την κυβέρνηση ότιεργαλειοποιεί τα πάντα στον βωμό της εξυπηρέτησηςτων προεκλογικών σχεδιασμών της αλλά και ότι τηρείπαθητική στάση στα Ελληνοτουρκικά.

Ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑΝίκος Παππάς με βούλευμα παραπέμπεται στοειδικό δικαστήριο για τις τηλεοπτικές άδειες,ενώ το εδώλιο του κατηγορουμένου «δείχνει» ηεισαγγελέας και στον πρώην υπουργό ΔημήτρηΠαπαγγελόπουλο για τους χειρισμούς του στηνυπόθεση της Novartis.
Ο προεκλογικός σχεδιασμός της ΝΔ και η εργαλει-οποίηση της Δικαιοσύνης βρίσκονται σε πλήρη εξέλι-ξη. Ο κορμός του κατηγορητηρίου κατέρρευσε στηνπροανακριτική διαδικασία-παρωδία και τώρα στή-νουν ειδικά δικαστήρια για δήθεν πλημμέλημα. Είναιη κλασική μέθοδος του κ. Μητσοτάκη να προσπαθείνα σηκώσει στην επικαιρότητα ζητήματα ανύπαρκτα,μήπως και ξεφύγει από την ακραία ακρίβεια και τημείωση των εισοδημάτων που κάνουν τη ζωή του κό-σμου αβίωτη. Δυστυχώς για εκείνον, όλοι οι πολίτεςγνωρίζουν ότι επί ΣΥΡΙΖΑ το Δημόσιο εισέπραξε πάνωαπό 200 εκατ. ευρώ από την αδειοδότηση των τηλεο-πτικών σταθμών και τη φορολογία, για πρώτη φοράέπειτα από δεκαετίες, με έναν νόμο που είναι ακόμασε ισχύ και επί ΝΔ. Επί Μητσοτάκη συμβαίνει το αντί-θετο. Το Δημόσιο αντί να εισπράττει πληρώνει, με κά-θε λογής λίστες Πέτσα να νομιμοποιούν δεκάδες εκα-τομμύρια ευρώ σε Μέσα χωρίς ίχνος κριτηρίων για νααποθεώνουν την κυβέρνησή του. Και έχουν το θράσοςκαι μιλούν για την ελευθερία του Τύπου οι ξεδιάντρο-ποι που διώκουν και παρακολουθούν δημοσιογρά-φους και έχουν ρίξει τη χώρα στην τελευταία θέση τηςΕυρώπης και στην 108η παγκοσμίως.

Κρίνετε ότι οι δύο υποθέσεις εξυπηρετούν τουςπροεκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης;Φυσικά. Τα πάντα που εργαλειοποιεί η ΝΔ εξυπηρε-τούν προεκλογικούς σχεδιασμούς από τότε που ήτανακόμη αντιπολίτευση: το Μάτι, το Μακεδονικό, οιπλημμύρες στη Μάνδρα, η υποτιθέμενη βίλα του Τσί-πρα κ.λπ. Δεν τους ενδιαφέρει η ουσία αλλά η επικοι-νωνία, το έχει πει εξάλλου ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Τοθέμα είναι ότι δεν είμαστε πια στο 2018 και ο κόσμοςέχει καταλάβει. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι πολίτεςενημερώνονται ως επί το πλείστον από τα social mediaκαι εκεί ο βασιλιάς είναι γυμνός εδώ και πολύ καιρό.
Στα εθνικά μας θέματα και κυρίως στις προκλήσειςτης Τουρκίας παρατηρείται μια σύγκλιση όλων τωνκομμάτων. Σε ποια κεφάλαια θα μπορούσε να δια-φοροποιηθεί μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ;Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει κατακρίνει πολλές φορές τη στά-

ση της της ΝΔ στα ελληνοτουρκικά θέματα, ειδικάόταν βλέπει μια παθητική στάση από μέρους της. Γιαπαράδειγμα, με το «Oruc Reis» αυτό που επέτρεψε νασυμβεί ο κ. Μητσοτάκης ήταν εξωφρενικό. Ουδέποτε,όσο ήταν πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, ο Ερντο-γάν «αλώνιζε» ανενόχλητος στο Αιγαίο. Η στάση τουΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι σταθερή όσον αφορά τις διαχρονικέςπατριωτικές εθνικές θέσεις που διαφυλάσσουν ταεθνικά σύνορα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα καιοποιαδήποτε άλλη στάση ή συμπεριφορά που δείχνειπαθητικότητα θα μας βρίσκει απέναντι. Για παράδειγ-μα, πέρυσι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είχε πετύχει τις κυρώσεις απότην ΕΕ για την Τουρκία, γιατί από ό,τι δείχνει ο χρόνοςείναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνουν και δεν θαέμενε σε αστείες δηλώσεις τύπου «οι καλύτερες κυ-ρώσεις είναι ο φόβος των κυρώσεων».

Στην οικονομία υπάρχουν προβλήματα με υψηλόχρέος, ενεργειακή κρίση, υψηλά επιτόκια δανει-σμού και καλπάζοντα πληθωρισμό. Πώς θα τα αν-τιπαρέλθετε για να υλοποιήσετε μια πιο φιλολαϊ-κή πολιτική;
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δυστυχώς για άλλη μια φορά θα πα-ραλάβει χάος. Και αυτό δεν είναι το κλασικό κλισέ πουλένε όλες οι κυβερνήσεις για την προηγούμενη, είναιη πικρή αλήθεια. Θα παραλάβει τέτοιο χάος, χειρότε-ρο και από αυτό που άφησε ο Σαμαράς και πραγματικάδεν πιστεύαμε ότι μπορεί να πιάσει η χώρα χειρότε-ρους δείκτες από τότε. Τελικά τίποτα δεν είναι ακα-τόρθωτο για τη Δεξιά, ειδικά όταν βάζει στόχο να πα-ρασύρει τη χώρα στον πάτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για άλλη μιαφορά θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Έχει απο-δείξει ότι μπορεί να το κάνει, θα ανακουφίσει τα κοι-

νωνικά στρώματα που έχουν ταλαιπωρηθεί από τις αν-τιλαϊκές τακτικές του κ. Μητσοτάκη και επιτέλους οκόσμος θα χαμογελάσει και πάλι. Και αυτό δεν είναιμια κούφια υπόσχεση αλλά εικόνα από το μέλλον.
Στο αφήγημα περί προοδευτικής διακυβέρνη-σης, ποιους πολιτικούς χώρους θεωρείτε δυνά-μει συμμάχους;

Δεν μου αρέσει, ξέρετε, και πολύ η λέξη «αφήγη-μα». Είναι πραγματικότητα, είναι δέσμευση, είναιυπόσχεση απέναντι στον λαό να κάνουμε τα πάντα γιανα σχηματιστεί μια κυβέρνηση με αέρα προόδου απόόλους τους προοδευτικούς χώρους. Όποιος είναι κόν-τρα στο καθεστώς Μητσοτάκη και στη Δεξιά, όποιοςθεωρεί ότι οι ψηφοφόροι του έχουν γονατίσει από αυ-τό που συμβαίνει σε αυτήν τη χώρα τρία χρόνια τώραείναι πιθανός και ευπρόσδεκτος σύμμαχος. Από εκείκαι πέρα καμιά συνεργασία δεν γίνεται με το ζόρι, οκαθένας μετά θα αναλάβει τις ευθύνες του απέναντιστην κοινωνία και στη χώρα. Ή θα επιτρέψει με τη μησυμμετοχή του σε μια προοδευτική κυβέρνηση τη συ-νέχιση της επέλασης της καταστροφής που ακούει στοόνομα «Κυριάκος Μητσοτάκης» ή θα το σταματήσει.Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
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«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δυστυχώς για άλλημια φορά θα παραλάβει χάος. Καιαυτό δεν είναι το κλασικό κλισέ που λένε όλες οι κυβερνήσεις για την προηγούμενη, είναι η πικρή αλήθεια»

parginos@paraskhnio.gr

στον Γιάννη Σπ. Παργινό
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«Ευπρόσδεκτος σύμμαχος όποιος είναικόντρα στη Δεξιά»
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Η
στήλη επανέρχεται σε ένα θέ-
μα που έγραψε προ ημερών,
με αφορμή ημερίδα που
διοργανώθηκε στην Κων-

σταντινούπολη με πρωτοβουλία της Δι-
εύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Δυτικής Θεσσαλονίκης και του Δή-
μου Νεάπολης-Συκεών και συμμετοχή
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
Δήμων Νομού Ηλείας, με θεματικό άξο-
να την περιβαλλοντική εκπαίδευση σε
σχολεία της επικράτειας και της ομογέ-
νειας, η οποία πραγματοποιείται υπό την
αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ.
Βαρθολομαίου. 

Στο σχόλιό μας με τίτλο «Γκρίνιες στην
Κωνσταντινούπολη» η βουλευτής Ηλείας
δρ Αυγερινοπούλου φέρεται να «απαίτη-
σε» να ταξιδέψει στην Πόλη, ενώ δεν
ήταν προγραμματισμένο και για αυτό και
δεν μνημονεύτηκε στην εκδήλωση από
τον Παναγιώτατο. Ωστόσο, όπως μάθαμε,
τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η δρ Διο-
νυσία Αυγερινοπούλου, ως πρόεδρος της
Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής,
διατηρεί εδώ και χρόνια εξαιρετικές σχέ-
σεις με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, επο-
νομαζόμενο και ως «Πράσινο Πατριάρ-
χη» λόγω της παγκόσμιας δράσης του για
την προστασία του περιβάλλοντος και του
κλίματος, ενώ η ίδια ως πρόεδρος της
επιτροπής έχει αφιερώσει ουκ ολίγες
συνεδριάσεις στη Βουλή για το ζήτημα
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

Το γραφείο της, δε, έχει εμπράκτως
στηρίξει το εν λόγω περιβαλλοντικό πρό-
γραμμα τόσο στην Ηλεία όσο και στην
Πόλη και η παρουσία της κ. Αυγερινο-
πούλου ήταν σημαντική για τους διοργα-
νωτές, καθώς εκπροσωπούσε την Επι-
τροπή Περιβάλλοντος της Βουλής. Ωστό-
σο, οι υποχρεώσεις της βουλευτού και
ως καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο της
Τουλούζης στη Γαλλία το ίδιο Σαββατο-

κύριακο -τελετή αποφοίτησης Τμήματος
Νομικής- επέβαλαν την εκεί παρουσία
της. Καθώς όμως της ετέθη κατ’ επανά-
ληψη από τους διοργανωτές της εκδήλω-
σης το αίτημα να παρευρεθεί στην Κων-
σταντινούπολη, η βουλευτής συμπίεσε το
πρόγραμμά της και έκανε αγώνα δρόμου
για να βρεθεί στην Πόλη και αμέσως μετά
στην Τουλούζη, με αποτέλεσμα να μη
βρίσκεται στην αρχική αλλά στη συμπλη-
ρωματική λίστα μνημόνευσης του Οικου-
μενικού Πατριάρχη. Αυτά προς αποκατά-
σταση της αλήθειας για ένα πρόσωπο
που χαίρει εκτίμησης τόσο της εφημερί-
δας μας όσο και, κυρίως, των ψηφοφό-
ρων στην Ηλεία.

Όπως λέμε… Ελληνιστί
Ο συγγραφέας και δημοσιογράφος

Γιώργος Γρηγορόπουλος αύριο, Κυ-
ριακή 16/10, θα πραγματοποιήσει την
παρουσίαση του δεύτερου βιβλίου
του, «Ελληνιστί», στο καφέ-μπαρ «Κί-
τρινο» (Ορφέως και Ζεφύρου 1, Πα-
λαιό Φάληρο στις 18.00). Πρόκειται
για μια συλλογή διηγημάτων, εμπνευ-
σμένων από την ελληνική ιστορία, που
έχουν αφετηρία τη μυθολογική πε-
ρίοδο και καταλήγουν στους ελληνι-
στικούς χρόνους. Οι χαρακτήρες των
ιστοριών, φανταστικοί και αληθινοί,
μπλέκονται αναμεταξύ τους, δημι-
ουργώντας ένα φιλοσοφικό κράμα
αναζητήσεων πάνω στα μεγάλα και
διαχρονικά θέματα που απασχολούν
την ανθρωπότητα διαχρονικά.

Οι «Λουδοβίκοι» 
του Τσίπρα 

Ακούγαμε καθημερινά αρνητικά
σχόλια για τους συνεργάτες του Αλέ-
ξη Τσίπρα στο επικοινωνιακό κομμάτι
από το 2019 μέχρι και σήμερα από συ-
ναδέλφους δημοσιογράφους. Ξέραμε
από τα πηγαδάκια πως «τον αμανέ τον
έχουν πάρει γενικώς ψηλά» στην
Κουμουνδούρου. Δεν ξέραμε όμως
ότι οι μισοί βάζουν τρικλοποδιές
στους άλλους μισούς συνεργάτες του
προέδρου. Μήπως ήρθε η ώρα να
εξετάσει ο Τσίπρας γενικές αλλαγές
πριν από τις εκλογές; Γιατί μετά θα εί-
ναι πάλι αργά. 

Γιατί δεν βγαίνουν τα ονόματα;
Την απάντηση στο γιατί δεν δίνονται στη δημοσιότητα τα ονόματα
όλων όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση του βιασμού της 12χρονης
την έδωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης. Μιλώντας
στον ΑΝΤ1 και στον Γιώργο Παπαδάκη, ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Εδώ συζητάμε με υποθέσεις. Δεν έχει κανένα νόημα να συζη-
τάμε -το άκουσα σαν επιχείρημα- “βγάλτε γρήγορα τα ονόματα”.
Έχει κανείς αίσθηση πώς βγαίνουν οι ποινικές δικογραφίες; Κα-
νένα όνομα δεν μπορεί να βγει χωρίς άδεια εισαγγελέα. Αν δείτε
τις εισαγγελικές πράξεις που δίνουν την παραγγελία, θα δείτε ότι
έχουν χρονικό διάστημα». Άρα, κάντε υπομονή, διότι η βαλίτσα
θα πάει μακριά με αυτή την τραγική υπόθεση… 

Η Διονυσία στο Πατριαρχείο Τι φοβάται 
η Κουμουνδούρου 
για τις υποκλοπές; 
Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει πως η κυβέρ-
νηση έκλεισε το θέμα των υποκλοπών
άρον άρον, γιατί φοβήθηκε τις αποκα-
λύψεις και την έκθεση σε μια προ-
εκλογική περίοδο, μάλιστα. Υπάρχουν
όμως και κάποιοι εκ των έσω της
Κουμουνδούρου που σιγοψιθυρίζουν
πως η ΕΥΠ έτσι λειτουργούσε και επί
ΣΥΡΙΖΑ και πιο πριν. Μάλιστα συμ-
βουλεύουν να αφήσουμε αυτό το θέ-
μα, γιατί εάν ανοίξει πολύ το πράγμα,
εκτός από τον Σαγιά και τον Πιτσιόρλα
και τον Λαφαζάνη, θα ακουστούν
ονόματα πολύ κοντινά στον Αλέξη και
δεν θα αρέσει καθόλου. Ούτε στον
Αλέξη αλλά ούτε και σε εκείνους.

Ποιον απασχολούν 
οι παρακολουθήσεις;   
Μάλλον ελάχιστους, όπως δείχνουν
όλες οι πρόσφατες έρευνες της κοινής
γνώμης. Την επόμενη Παρασκευή,
πάντως, 21 Οκτωβρίου, ορίσθηκε να
διεξαχθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση
του πορίσματος της Εξεταστικής Επι-
τροπής που διερεύνησε την υπόθεση
της «παραβίασης του απορρήτου των
επικοινωνιών του προέδρου του ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και ευρωβουλευτή κ. Νί-
κου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ ή και
από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
την επιβεβαιωμένη απόπειρα παγί-
δευσης του κινητού του με το κακό-
βουλο λογισμικό Predator, την παρά-
νομη χρήση αυτού στην επικράτεια και
την έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών
του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μη-
τσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκόμε-
νου φυσικού ή νομικού προσώπου».
Δεν θα γίνουμε σοφότεροι, φυσικά…
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ΝΟΤΗΣ MHTAΡΑΚΗΣ
Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

«Η ευθύνη για τα ναυάγια 
βαραίνει την Τουρκία»

Ισχυροποιούμε τη θέση
της Ελλάδας, 
προστατεύουμε 
τα ελληνικά 
και ευρωπαϊκά σύνορα
και σεβόμαστε 
το Διεθνές 
Δίκαιο. Θα ήταν 
μια καλή εξέλιξη 
να επανέλθει 
σε αυτό το μονοπάτι 
και η Άγκυρα
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Τ
ην κατάσταση που επικρατεί στα
σύνορά μας και στις μεταναστευ-
τικές ροές εστιάζει ο αρμόδιος
υπουργός Νότης Μηταράκης μι-

λώντας στην «Political». «Το τελευταίο διά-
στημα, λαθροδιακινητές, υπό την ανοχή
των τουρκικών Αρχών, εργαλειοποιούν τις
νησίδες στον Έβρο και τα μεγάλα ιστιο-
πλοϊκά», αποκαλύπτει ο υπουργός. Παράλ-
ληλα απαντά και στην κριτική που δέχεται η
χώρα για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων χαρακτηρίζοντάς την «ύπο-
πτη», συμπληρώνοντας πως «αυτοί που
διαδίδουν αυτά τα fake news είναι οι ίδιοι
που δεν αρθρώνουν λέξη για τις ευθύνες
της Τουρκίας για τις τραγωδίες». 

Ανησυχείτε ότι η κλιμακούμενη προ-
κλητικότητα της Τουρκίας μπορεί να
οδηγήσει σε απόπειρα εισβολής,
όπως έγινε στον Έβρο τον Μάρτιο του
2020, είτε στα χερσαία είτε στα θαλάσ-
σια σύνορά μας; Έχετε ενδείξεις επ’
αυτού; 

Κύριε Μουρελάτε, οι τουρκικές προκλή-
σεις έχουν γνωρίσει τη διεθνή καταδίκη,
τόσο μεμονωμένα από τους συμμάχους
μας όσο και από την ίδια την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, η οποία έκανε σαφή αναφορά
στις παραβιάσεις και στις απειλές εις βά-
ρος της Ελλάδας και της Κύπρου. Εμείς
από την πλευρά μας οφείλουμε να μεταφέ-
ρουμε στους Έλληνες την πραγματικότητα:
τα ελληνικά σύνορα είναι προστατευμένα
και η χώρα μας είναι πλέον έτοιμη για κάθε
ενδεχόμενο. Δεν είναι μόνο οι διεθνείς
συμμαχίες, δεν είναι η ενίσχυση της απο-
τρεπτικής μας δυνατότητας, είναι και το έρ-
γο που έχει κάνει το υπουργείο Μετανά-
στευσης και Ασύλου για να δημιουργήσου-
με τις προϋποθέσεις, ώστε η χώρα μας να
μην ξαναγίνει ξέφραγο αμπέλι όπως συνέ-
βη στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και να
μπορεί να αντιμετωπίσει τυχόν αυξημένες
ροές. Ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει από
την απέναντι πλευρά του Αιγαίου, τα όποια
σενάρια των λαθροδιακινητών σάς διαβε-
βαιώνω πως θα αποτύχουν.

Παρά τη διεθνή καταδίκη, η ηγεσία της
Τουρκίας δεν εγκαταλείπει την εμ-
πρηστική ρητορική. Εκτιμάτε πως η
Άγκυρα έχει εγκλωβιστεί σε μια τακτι-
κή που οδηγεί μοιραία σε ένα «θερμό»
επεισόδιο; Ποια θα είναι η απάντηση
της Αθήνας; 

Νομίζω είναι σαφές στη διεθνή κοινότη-
τα πως δεν είναι η Ελλάδα αυτή που αμφι-
σβητεί τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου,
ούτε αυτή που αποσύρεται από το τραπέζι
των συζητήσεων. Εμείς είμαστε ξεκάθα-
ροι, θέλουμε να έχουμε διαύλους επικοι-
νωνίας με τους γείτονές μας, ωστόσο δεν

μπαίνουμε σε διάλογο με το παράλογο. Η
Ελλάδα επικοινωνεί τα δίκαιά της απέναντι
σε όλη αυτή την κλιμακούμενη συμπερι-
φορά μέσα από τις συμμαχίες και την πα-
ρουσία της στα διεθνή fora. Επί του πεδίου,
όπως σας είπα, η χώρα μας είναι έτοιμη να
αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή. Το δεί-
ξαμε στον Έβρο τον Μάρτιο του 2020, το
δείχνουμε καθημερινά στα θαλάσσια σύ-
νορά μας εμποδίζοντας τους λαθροδιακι-
νητές και το δείχνουμε σώζοντας καθημε-
ρινά ανθρώπινες ζωές τις οποίες εργαλει-
οποιεί η Τουρκία. Όπως βλέπετε, η απάν-
τησή μας είναι σαφής: Ισχυροποιούμε τη
θέση της Ελλάδας, προστατεύουμε τα ελ-
ληνικά και ευρωπαϊκά σύνορα και σεβόμα-
στε το Διεθνές Δίκαιο. Θα ήταν μια καλή
εξέλιξη να επανέλθει σε αυτό το μονοπάτι
και η Άγκυρα.

Εσχάτως υπάρχουν πληροφορίες περί
της πιθανότητας υβριδικών επιθέσεων
από την Τουρκία με αιχμή το Μετανα-
στευτικό. Πώς αντιδρά η Αθήνα;

Πρόσφατα στον διεθνή Τύπο υπήρξαν
πληροφορίες για μεγάλο αριθμό μετανα-
στών οι οποίοι θα κατευθύνονταν από την
Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας.
Εμείς ελέγξαμε αυτές τις αναφορές, υπήρ-
χαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά
όπως είδατε στο πέρασμα του χρόνου δεν
καταγράφηκε κάποια κινητικότητα που να
μας ανησυχήσει. Κύριε Μουρελάτε, οι
πρακτικές του Ερντογάν ηττήθηκαν στον
Έβρο τον Μάρτιο του 2020 τόσο στο πεδίο
όσο και στη διπλωματία, καθώς, αν θυμά-

στε, η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εί-
χε έρθει και διαπιστώσει ιδίοις όμμασι την
προσπάθεια εργαλειοποίησης του Μετα-
ναστευτικού, η οποία και καταδικάστηκε.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας αναφέρω
πως τέτοιες προσπάθειες είναι συνεχείς,
απλώς κάθε φορά λαμβάνουν διαφορετικά
χαρακτηριστικά. Το τελευταίο διάστημα,
λαθροδιακινητές, υπό την ανοχή των τουρ-
κικών Αρχών, εργαλει-
οποιούν τις νησίδες στον
Έβρο και τα μεγάλα ιστιο-
πλοϊκά. Τα αποτελέσματα,
όπως είδαμε σε Λέσβο
και Κύθηρα, είναι σε ορι-
σμένες περιπτώσεις τρα-
γικά και η ευθύνη βαραί-
νει την Τουρκία. Εμείς συ-
νεχίζουμε να εφαρμό-
ζουμε την πολιτική μας,
για την οποία μας επέλεξε
ο ελληνικός λαός και
όπως αποδεικνύεται είναι
αποτελεσματική, αφού
τους δύο βασικούς στό-
χους που είχαμε θέσει τους έχουμε επιτύ-
χει και κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Μει-
ώσαμε κατακόρυφα τις ροές και ελαχιστο-
ποιήσαμε τις επιπτώσεις του Μεταναστευ-
τικού στις τοπικές κοινωνίες.

Τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας,
σας ασκείται κριτική ότι η αναχαίτιση
των μεταναστευτικών ροών από τις ελ-
ληνικές Αρχές δεν συμβαδίζει με την
προστασία των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων. Τι απαντάτε; 

Η κριτική αυτή εις βάρος της Ελλάδας εί-
ναι τουλάχιστον ύποπτη, αφού αυτοί που
διαδίδουν αυτά τα fake news είναι οι ίδιοι
που δεν αρθρώνουν λέξη για τις ευθύνες
της Τουρκίας για τις τραγωδίες ή την ανοχή

στα κυκλώματα λαθροδιακίνησης. Δεν εί-
ναι τυχαίο, άλλωστε, πως έχουν καταγρα-
φεί περιπτώσεις δημοσιογράφων αριστε-
ρών Μέσων του εξωτερικού, οι οποίοι ερ-
γάζονται παράλληλα σε ΜΚΟ οι οποίες κα-
ταγγέλλουν την Ελλάδα, που αρθρογρα-
φούν εις βάρος της χώρας μας. Αν μπο-
ρούμε να το συνοψίσουμε, θα σας έλεγα
πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει δύο μέτωπα

στο Μεταναστευτικό. Από
τη μία την Τουρκία και
τους λαθροδιακινητές και
από την άλλη την ευρω-
παϊκή Αριστερά και τα
αριστερά Μέσα, εγχώρια
και διεθνή. Η πίεση που
ασκείται στη χώρα μας εί-
ναι γιατί για οικονομικούς
και ιδεολογικούς λόγους
κάποιοι επιθυμούν δια-
καώς η Ελλάδα να ανοίξει
τα σύνορα, όπως είχε
συμβεί επί ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο
θα ήταν το αποτέλεσμα
μιας τέτοιας κίνησης; Ρο-

ές εκατομμυρίων ανθρώπων και εικόνες
εξαθλίωσης σαν της Μόριας και της Ειδο-
μένης. Εμείς από την άλλη βάλαμε τάξη σε
αυτό το χάος, αποκαταστήσαμε τις αξιο-
πρεπείς συνθήκες διαβίωσης στους διαμέ-
νοντες σε δομές και οι αριθμοί μιλούν από
μόνοι τους. Το 2015-2016 είχαμε πάνω από
1 εκατ. άτομα να εισρέουν στη χώρα και
σχεδόν 1.500 νεκρούς στις ελληνικές θά-
λασσες. Το 2021 είχαμε 8.500 αφίξεις -
στην καλύτερη επίδοση της δεκαετίας-,
φέτος είμαστε στις 11.000 και οι θάνατοι
μέχρι πριν από τα πρόσφατα ναυάγια ήταν
10. Με συγχωρείτε, αλλά νομίζω ότι οι υπο-
στηρικτές των ανοιχτών συνόρων δεν πρέ-
πει να αισθάνονται και πολύ υπερήφανοι
για τον ανθρωπισμό τους. 

mourelatos.sp@gmail.com

στον
Σπύρο Μουρελάτο

«
Το τελευταίο διάστημα
λαθροδιακινητές, 
υπό την ανοχή 
των τουρκικών Αρχών,
εργαλειοποιούν 
τις νησίδες 
στον  Έβρο και 
τα μεγάλα ιστιοπλοϊκά



Στα τρία κανάλια επικοινωνίας που έχουν σταματήσει ανάμε-
σα στην Αθήνα και την Άγκυρα αναφέρθηκε ο υπουργός Άμυ-
νας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ επιστρέφοντας στη χώρα του,
μετά και τη συνάντησή του με τον Έλληνα ομόλογό του. Τα τρία
κανάλια είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-

Τουρκίας που γίνεται υπό
την προεδρία του Έλληνα
πρωθυπουργού και του
Τούρκου προέδρου, οι
διερευνητικές συνομιλίες
που πραγματοποιούνται
ανάμεσα στα υπουργεία

Εξωτερικών και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που γί-
νονται ανάμεσα στα υπουργεία Εθνικής Άμυνας. 

«Βλέπουμε ότι και τα τρία κανάλια έχουν σταματήσει αυτή τη
στιγμή. Αυτές οι συνομιλίες και η δουλειά σε αυτούς τους τομείς
πρέπει να ξεκινήσουν. Εκτιμούμε ότι αυτές οι συνομιλίες μπο-
ρούν να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα. Πραγματοποιήσαμε
δύο συναντήσεις στο πλαίσιο της Συνάντησης Μέτρων Οικοδό-
μησης Εμπιστοσύνης, οι αντιπροσωπείες μας πήγαν στην Αθή-

να. Η ελληνική αντιπροσωπεία ήρθε μία φορά στην Τουρκία.
Έχουμε δηλώσει ότι περιμένουμε την ελληνική αντιπροσωπεία
στην Άγκυρα για την τέταρτη συνάντηση». Αυτό δήλωσε ο κ.
Ακάρ και εκτίμησε, μάλιστα, ότι τέτοιοι διάλογοι μπορεί να ξεκι-
νήσουν τις επόμενες ημέρες. 

«Ατελέσφορη», όμως, χαρακτήρισε ο
Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας κάθε
προσπάθεια διαλόγου με την Τουρκία
όσο στο τραπέζι παραμένει η απειλή της
εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας. Συ-
ζήτηση επίσης δεν υπάρχει για διμερή
συνάντηση κορυφής, ιδίως μετά το θερμό
επεισόδιο που συνέβη στη Σύνοδο της
Πράγας. Η ελληνική πλευρά δεν θέλει,
όμως, να κλείσει όλες τις πόρτες διαλόγου από θέση αρχής.
Επομένως, μόνο οι διερευνητικές συνομιλίες είναι πάνω στο
τραπέζι, με την Αθήνα να μην είναι αρνητική αλλά να διατηρεί
και επιφυλάξεις. Διότι από το 2002, οπότε και πραγματοποιήθη-
κε ο πρώτος γύρος των διερευνητικών συνομιλιών, όλα σχεδόν
έχουν ειπωθεί.

Από το 2002 μέχρι σήμερα 
Τον Μάρτιο του 2002 βασικό αντικείμενο του πρώτου γύρου

ήταν η έκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Το ζήτημα της
επέκτασης της αιγιαλίτιδας ζώνης συνι-
στούσε και παραμένει διαφορά από τη
στιγμή που αμφισβητείται.

Το 2003, πίσω από τις κλειστές πόρ-
τες, οι δύο πλευρές συζητούσαν τη μερι-
κή επέκταση των χωρικών υδάτων από 8
σε 10 νμ στο Αιγαίο και 12 νμ στις ηπει-
ρωτικές ακτές. 

Ανάλογα θα προσαρμοζόταν και ο
εναέριος χώρος. Η Άγκυρα ζήτησε να
καταγραφεί επισήμως ότι η Ελλάδα πα-

ραιτείται από κάθε περαιτέρω επέκταση, κάτι που φυσικά δεν
έγινε αποδεκτό.

Το 2004 είχαμε φτάσει κοντά στο να εκδοθεί κοινή ανακοί-
νωση. Στον τελευταίο γύρο των διερευνητικών συνομιλιών
παρών ήταν και ο Τσαγάι Ερτζιγές που αναλαμβάνει πλέον
πρέσβης στην Αθήνα. 

Ε
πίθεση και στον τομέα της
ενέργειας, και μάλιστα πολυε-
πίπεδα, ετοιμάζει η Άγκυρα
σε βάρος της χώρας μας. Λί-

γες ώρες μετά τη γνωστοποίηση πως
Μόσχα και Άγκυρα συμφώνησαν να δη-
μιουργηθεί ένα κέντρο διανομής ρωσι-
κού φυσικού αερίου στην Ανατολική
Θράκη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώ-
ρησε σε διευκρινίσεις για το ρωσοτουρ-
κικής έμπνευσης έργο, που αναμφίβολα
έχει σκοπό να λειτουργήσει ανταγωνιστι-
κά προς το ενεργειακό hub της Αλεξαν-
δρούπολης. Και η αναφορά του Τούρκου
προέδρου στο λιμάνι της Θράκης μόνο
τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί, δίνοντας
το στίγμα του νέου γύρου έντασης στα
Ελληνοτουρκικά. 

«Δώσαμε, με τον κ. Πούτιν, στο υπουργείο
Ενέργειας και στο αντίστοιχο της Ρωσίας την
εντολή να εργασθούν από κοινού για μια κοι-
νή μελέτη. Για ένα τέτοιο κέντρο διανομής
φυσικού αερίου φυσικά η Θράκη θεωρείται
ως η πιο κατάλληλη», ήταν οι διευκρινιστικές
απαντήσεις του Ερντογάν στους Τούρκους
δημοσιογράφους στο ταξίδι της επιστροφής
από την Αστάνα, όπου συναντήθηκε για ακό-
μα μία φορά με τον Ρώσο ομόλογό του. Σύμ-
φωνα με το ρεπορτάζ της «Χουριέτ», ο Τούρ-
κος πρόεδρος ξεδίπλωσε σχέδια, στόχους
αλλά και ανησυχίες που έθεσαν από κοινού
με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Και το αποτέλεσμα
των συζητήσεών του πρέπει να ανησυχεί
(κυρίως) την Αθήνα. 

Το… διαβολικό σχέδιο
«Μπορεί να δημιουργηθεί ένα μεγάλο

κέντρο φυσικού αερίου στην Τουρκία για
την Ευρώπη. Η Τουρκία είναι μια πολύ ση-
μαντική οδός για την Ευρωπαϊκή Ένωση

στον εφοδιασμό με φυσικό αέριο», είπε ο
Ρώσος πρόεδρος, ενώ δηλώσεις στελε-
χών της Gazprom φιλοξενούνται στην
τουρκική εφημερίδα. «Το κέντρο εμπορί-
ου φυσικού αερίου θα μπορούσε να βρί-
σκεται στα σύνορα της ΕΕ με την Τουρκία,
θα μπορούσε να εγκατασταθεί εκεί», ση-
μειώνουν, επισημαίνοντας πως ένα τέτοιο
έργο μπορεί να παίξει ρόλο «βαλβίδας ει-
ρήνης» και στον τερματισμό των περιφε-
ρειακών συγκρούσεων.

Ωστόσο, το σχέδιο των δυο εταίρων είναι
σαφώς πιο… διαβολικό. Επιδιώκουν να
μπουν από την πίσω πόρτα στην ευρωπαϊ-

κή αγορά ενέργειας, αρχίζοντας από τώρα
τα έργα υποδομών για να ξεκινήσει η λει-
τουργία σε σαφώς πιο ήρεμη περίοδο, να
ενεργήσουν ανταγωνιστικά με τα ενεργει-
ακά σχέδια στα οποία συμμετέχει η Ελλά-
δα, είτε μέσω μεταφοράς LNG από το λι-
μάνι της Αλεξανδρούπολης είτε μέσω των
συμμαχικών αγωγών στα σχήματα των
οποίων μετέχει και η χώρα μας. Στις ίδιες
δηλώσεις, ο Ερντογάν αναφέρθηκε και
στην Αλεξανδρούπολη λέγοντας «βλέπου-
με τι κάνουν στην Αλεξανδρούπολη και σε
διάφορα νησιά. Αφού φορέσουμε την πα-
νοπλία μας…» και τα γνωστά.

«Δίκαιη κατανομή σε Αιγαίο, Κύπρο»
Σχεδόν ταυτόχρονα ο υπουργός Εξωτερι-

κών της Τουρκίας Μ. Τσαβούσογλου επα-
νήλθε στο θέμα της ενεργειακής συνεκμε-
τάλλευσης στην Ανατολική Μεσόγειο. «Μι-
λάμε για δίκαιη κατανομή στην Ανατολική
Μεσόγειο και την Κύπρο. Ως εκ τούτου, είμα-
στε πάντα έτοιμοι να κάνουμε θετικά βήματα
σε αυτό το θέμα. Αλλά και η άλλη πλευρά θα
πρέπει να συμφωνήσει προς αυτή την κα-
τεύθυνση. Η τάση που βλέπουμε τελευταία
δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση», είπε
την ώρα που το «Ορούτς Ρέις» πλέει στα νε-
ρά του Αιγαίου. 
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Η Τουρκία από τη μία απειλεί και από την άλλη ζητά διάλογο

Γράφει η
Αλεξία Τασούλη

Στήνουν...
μαϊμού 
Αλεξανδρούπολη 

Ερντογάν και Πούτιν θέλουν να
δημιουργήσουν στην Ανατολική
Θράκη ένα κέντρο διανομής ρωσικού
φυσικού αερίου για την Ευρώπη και
να μπουν από την πίσω πόρτα στην
ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας



«Η
εμμονή του υπουργού Υγείας σε
ένα ακραία τιμωρητικό μέτρο
οδηγεί χιλιάδες εργαζόμενους
στη φτώχεια και στην αναξιοπρέ-

πεια και στερεί από το ΕΣΥ πολύτιμο προσωπικό»,
μας επισημαίνει ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ Ανδρέας Ξανθός. 

Ο πρώην υπουργός προσθέτει πως «όπως δεν
συζητείται το πού θα βρεθούν χρήματα για αερο-
πλάνα και φρεγάτες, έτσι πρέπει να θεωρούμε αυ-
τονόητη υποχρέωση της Πολιτείας να ενισχύει το
δημόσιο σύστημα υγείας». Κρίνει, δε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ είναι «ετοιμοπόλεμος» μπροστά σε μια σκληρή
αναμέτρηση που θα είναι «ντέρμπι», ενώ θεωρεί
«μείζον θέμα να πειστούν το κομμάτι της κοινωνίας
που δοκιμάζεται και ο κόσμος της απογοήτευσης
και της αποχής ότι υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο»,
που «μια νέα προοδευτική κυβέρνηση μπορεί να το
υλοποιήσει».

Παρατηρείται μια λειτουργική κατάρρευση
του ΕΣΥ. Νοσοκομεία χωρίς γιατρούς, με ελ-
λειμματικό τεχνολογικό εξοπλισμό. Τις πταίει;

H αιτία της πλήρους αποδιοργάνωσης του ΕΣΥ
και του κύματος παραιτήσεων και φυγής των νέων
γιατρών δεν είναι η πίεση της πανδημίας αλλά η πο-
λιτική επιλογή της κυβέρνησης να μη στηριχθεί
στον απαιτούμενο βαθμό η δημόσια περίθαλψη,
από το πρωτοβάθμιο και προνοσοκομειακό επίπε-
δο μέχρι τα ΤΕΠ, τις κλινικές Covid, τις ΜΕΘ και τη
μετανοσοκομειακή φροντίδα. 

Αυτό οδήγησε στην τραγωδία των 33.000 θανά-
των (πολλοί από τους οποίους ήταν αποτρέψιμοι)
και στη δραματική επιδείνωση των ανισοτήτων στη
φροντίδα υγείας (τριπλασιάστηκαν οι ακάλυπτες
υγειονομικές ανάγκες των πολιτών λόγω του μπλακ
άουτ των δημόσιων δομών). 

Η νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία της κυβέρνησης
Μητσοτάκη για λιγότερο κράτος και περισσότερη
αγορά στην υγεία είναι πίσω από την υγειονομική
καταστροφή.

Σε μια περίοδο με πλείστα προβλήματα στην
οικονομία, με υπέρογκο δημόσιο χρέος και
υψηλά επιτόκια δανεισμού, πώς βλέπετε να
εξασφαλίζονται τα αναγκαία κονδύλια για
επένδυση στον τομέα της υγείας;

Αν μιλάμε όντως για μια σοβαρή επένδυση στη
δημόσια υγεία ως παρακαταθήκη από την παν-
δημία (όπως προτρέπει ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Υγείας), τότε ο δημοσιονομικός χώρος
μπορεί να βρεθεί. Η αξία του ΕΣΥ και των ανθρώ-
πων του έχει πλέον καθολικά αναγνωριστεί. Εί-
ναι θέμα ιεράρχησης αναγκών και πολιτικών
προτεραιοτήτων. Όπως δεν συζητείται το πού θα
βρεθούν τα χρήματα για αεροπλάνα και φρεγά-

τες, έτσι πρέπει να θεωρούμε αυτονόητη υπο-
χρέωση της Πολιτείας να ενισχύει το δημόσιο
σύστημα υγείας, να καλύπτει με μόνιμο τρόπο τα
κενά σε προσωπικό, να αναβαθμίζει τις συνθή-
κες εργασίας, αμοιβής και εκπαίδευσης των
υγειονομικών και -με γενναία κίνητρα για «άγο-
νες» δομές και ειδικότητες- να περιορίζει δρα-
στικά το brain drain.

Φοβάστε ένα ενδεχόμενο νέας έξαρσης της
πανδημίας Covid-19;

Ο ιός είναι εδώ, η πανδημία είναι όντως σε άλλη
φάση με περιορισμένη πίεση στο ΕΣΥ λόγω υψηλής
ανοσιακής προστασίας για σοβαρή λοίμωξη (κυ-
ρίως από τα εμβόλια αλλά και από τη φυσική νόση-
ση), υπάρχει όμως πάντα ο κίνδυνος νέων μεταλλά-
ξεων και μιας απειλητικής συνδημίας με την εποχι-
κή γρίπη και την ενεργειακή φτώχεια τον φετινό
χειμώνα. Η αδυναμία θέρμανσης πολλών νοικοκυ-
ριών και η αυξημένη πιθανότητα αναπνευστικών
λοιμώξεων σε παιδιά, ηλικιωμένους και ευπαθείς
ομάδες απαιτούν κατάλληλη προετοιμασία του ΕΣΥ,
καλή επιδημιολογική επιτήρηση και μέτρα πρόλη-
ψης της διασποράς (μάσκες, συστήματα εξαερι-
σμού κ.λπ.) και όχι κυβερνητικό εφησυχασμό και
ανεύθυνη υποτίμηση του κινδύνου.

Οι υγειονομικοί που βρίσκονται σε αναστολή
εργασίας, επειδή είναι ανεμβολίαστοι, κρίνε-
τε πως πρέπει να επανέλθουν στην εργασία
τους;

Έπρεπε να έχουν επιστρέψει χθες. Η εμμονή του

υπουργού Υγείας κ. Πλεύρη σε ένα ακραία τιμωρη-
τικό μέτρο που οδηγεί χιλιάδες εργαζόμενους στη
φτώχεια και στην αναξιοπρέπεια και στερεί από το
ΕΣΥ πολύτιμο προσωπικό, όταν μάλιστα έχουν αρ-
θεί όλα τα υπόλοιπα περιοριστικά μέτρα, είναι ακα-
τανόητη.

Εξηγείται μόνο με την ακροδεξιά λογική της «πο-
λιτικής πυγμής» απέναντι σε όσους, για τους λάθος
προφανώς λόγους, επιμένουν να αρνούνται ένα πο-
λύ σημαντικό εργαλείο προστασίας της ατομικής
αλλά και της δημόσιας υγείας.

Εκλογές ενόψει. Κρίνετε πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εί-
ναι έτοιμος να κυβερνήσει με σαφές πρόγραμ-
μα και να πείσει όμορους πολιτικούς σχηματι-
σμούς για μια προοδευτική διακυβέρνηση;

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει πολύ καλά επεξεργασμένο και
ρεαλιστικό κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο πα-
ρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ. Έχει επίσης
εμπειρία διακυβέρνησης και πολιτικό προσωπικό
που έχει δώσει «δείγματα γραφής» στην έντιμη και
αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων προβλημά-
των της ελληνικής κοινωνίας. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εί-
ναι ετοιμοπόλεμος μπροστά σε μια σκληρή αναμέ-
τρηση που θα είναι «ντέρμπι». 

Το μείζον θέμα είναι να πειστούν το κομμάτι της
κοινωνίας που δοκιμάζεται σήμερα καθώς και ο
κόσμος της απογοήτευσης και της αποχής ότι
υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο που συμπεριλαμβάνει
τις δικές τους ανάγκες. Και ότι μια νέα προοδευτική
κυβέρνηση μπορεί να το υλοποιήσει.Α
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«Έπρεπε να έχουν επιστρέψει
χθες οι ανεμβολίαστοι 

υγειονομικοί»
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Τ
ελείως προσχηματική φαίνεται
πως ήταν η συνάντηση που ζήτη-
σε ο Χουλουσί Ακάρ από τον Νί-
κο Παναγιωτόπουλο, καθώς μέ-

σα σε 24 ώρες οι Τούρκοι, διά στόματος
του ίδιου του προέδρου Ερντογάν, ξεκί-
νησαν εκ νέου τις απειλές εναντίον της
χώρας μας. 

Ο Τούρκος πρόεδρος πήγε ένα βήμα
παρακάτω και μιλώντας σε δημοσιογρά-
φους στο προεδρικό αεροσκάφος κατά
την επιστροφή του από την Αστάνα επανέ-
λαβε ότι «θα έρθουν μια νύχτα» και ότι...
έχουν φορέσει ήδη «την πανοπλία τους».
«Αυτή η δουλειά δεν έχει ημερομηνία.
Μια νύχτα μπορεί να έρθουμε ξαφνικά,
αυτό είναι ξέχωρο και θα καταγραφεί
στην Ιστορία. Αλλά εδώ δεν μπορούμε να
δώσουμε ημερομηνία. Πού, τι θα συμβεί,
πότε θα συμβεί, μπορεί να συζητηθεί;»,
είπε ο Ταγίπ Ερντογάν και πρόσθεσε:
«Βλέπουμε τι γίνεται στην Αλεξανδρού-
πολη ή σε διάφορα νησιά. Από τη στιγμή
που φορέσαμε την πανοπλία μας και πή-
ραμε τις προφυλάξεις μας, δεν μας τρο-
μάζει τίποτα. Έχουμε λάβει μέτρα, όλα εί-
ναι έτοιμα. Επομένως κάνουμε τα βήματά
μας ανάλογα. Ας το σκεφτούν».

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις λόγω
και της ακραίας τουρκικής ρητορικής
βρίσκονται σε επαγρύπνηση, παρακο-
λουθούν στενά τις κινήσεις των Τούρκων
στο πεδίο με όλα τα μέσα που διαθέτουν
και ασκούνται καθημερινά για να διατη-
ρήσουν την ετοιμότητά τους με συμμαχι-
κές χώρες σε υψηλού επιπέδου ασκή-
σεις. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι βρί-
σκεται σε εξέλιξη μια σειρά από εθνικές
και διασυμμαχικές ασκήσεις στη Θράκη,
στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο.

Αθήνα και Ουάσιγκτον
στέλνουν σήμα ισχύος

Στη Θράκη, όπου χτυπά μονίμως η
καρδιά του Στρατού Ξηράς, βρίσκεται σε
εξέλιξη η άσκηση «Ολυμπιακή Συνεργα-
σία» μεταξύ ελληνικών και αμερικανι-
κών δυνάμεων. Στην άσκηση λαμβάνουν
μέρος κυρίως άρματα μάχης και πεζικό.
Τα σενάρια προβλέπουν συνδυασμένες
επιχειρήσεις με πραγματικά πυρά από
τεθωρακισμένα Leopard 2ΗΕL και αμε-
ρικανικά Abrams M1A1 με υποστήριξη
από μονάδες πυροβολικού, επιθετικά
ελικόπτερα Apache, Kiowa Warriors και
αμερικανικά Black Hawk. Πρόκειται για

μια άσκηση που πέρυσι προκάλεσε την
έντονη ενόχληση των Τούρκων λόγω της
συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Στην άσκηση
συμμετέχουν με καθεστώς παρατηρητή
η Κύπρος και η Αίγυπτος. H ελληνοαμε-
ρικανική άσκηση θα ολοκληρωθεί στις
21 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Politi-
cal», κατά την τελική φάση της άσκησης
«Ολυμπιακή Συνεργασία», στην ημέρα
διακεκριμένων επισκεπτών την 21η
Οκτωβρίου, ζεύγος αμερικανικών F-18
Hornet από τη δύναμη του αεροπλανοφό-
ρου «George HW Bush» θα πετάξουν πά-
νω από τη Θράκη για να συμμετάσχουν σε
άσκηση εναέριας μάχης με ζεύγος ελλη-
νικών F-16.

«Κόκκινο πανί» το θηρίο
των ΗΠΑ για τους Τούρκους

Ο ελλιμενισμός του αμερικανικού γι-
γαντιαίου αεροπλανοφόρου «George HW
Bush» στη Σούδα, που παραμένει στην
ευρύτερη περιοχή για κοινές ασκήσεις
και συνεκπαιδεύσεις με ελληνικά μαχητι-
κά, προκάλεσε εκνευρισμό στην Άγκυρα,

που αποτυπώθηκε στον τουρκικό Τύπο με
πλήθος δημοσιευμάτων. Τα τουρκικά
ΜΜΕ έκαναν λόγο για... αμερικανική
απόβαση στην Κρήτη, με τους Τούρκους
αναλυτές να αναρωτιούνται «γιατί η Αμε-
ρική ζητά να αποκτήσει τόσο χώρο στην
Ελλάδα;». Κάποιοι σχολιαστές μάλιστα,
όπως ο ηγέτης του κόμματος Πατρίδα
Ντογού Περιντσέκ, μιλώντας σε τηλεοπτι-
κή εκπομπή δεν δίστασε να διατυπώσει
ακόμη και σενάρια τουρκοαμερικανικού
πολέμου.

Παραμένουν σε ετοιμότητα
οι Ένοπλες Δυνάμεις

Τούρκοι δημοσιογράφοι και αναλυτές
εκφράζουν την ανησυχία τους ότι το κά-
ποτε «ισχυρό χαρτί» που είχε η Τουρκία
με τη βάση στο Ιντζιρλίκ, την οποία οι
Αμερικανοί χρησιμοποιούσαν για επιχει-
ρήσεις στην περιοχή, πλέον αντικαταστά-
θηκε από τις αμερικανικές βάσεις στη
Σούδα και στην Αλεξανδρούπολη και αυ-
τό, όπως λένε, είναι μια ριζική αλλαγή
στρατηγικής από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ΓΕΕΘΑ, σε συνεργασία με όλα τα

επιτελεία, έχει καταρτίσει σχέδια αντιμε-
τώπισης μιας ενδεχόμενης προσπάθειας
της Τουρκίας να δημιουργήσει τετελε-
σμένα είτε στο Αιγαίο είτε στη ΝΑ Μεσό-
γειο και κινείται στο τρίπτυχο «ψυχραιμία
απέναντι στις προκλήσεις - συνεχής εκ-
παίδευση - επιχειρησιακή ετοιμότητα». Η
πολιτική ηγεσία από την πλευρά της δια-
μηνύει σε φίλες και συμμαχικές χώρες
ότι «η Ελλάδα θα κάνει τα πάντα για να
υπερασπιστεί κυριαρχία και κυριαρχικά
δικαιώματα με όλα τα νόμιμα μέσα». Αυτή
είναι η απόλυτη κόκκινη γραμμή μας. Το
ίδιο τόνισε και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος
στον Χουλουσί Ακάρ στη συνάντηση που
είχαν στο περιθώριο της Συνόδου Υπουρ-
γών Άμυνας του ΝΑΤΟ.
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Ηχηρό μήνυμα σε όλο 
το Αιγαίο από 
το αεροπλανοφόρο 
«George HW Bush»

Τα αμερικανικά F-18 Hornet
θα σκίσουν τους αιθέρες

Γράφει η 
Γεωργία Γαραντζιώτη



O
Παύλος Χρηστίδης, μέλος
του Πολιτικού Συμβουλί-
ου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ,
«βγαίνει επιθετικά» απέ-

ναντι στη ΝΔ υποστηρίζοντας ότι
«χρειάζονται διαβατήριο με την πραγ-
ματικότητα». Αντικρούει τις φήμες
που θέλουν στελέχη του κόμματος να
«λοξοκοιτάζουν προς τα δεξιά», χα-
ρακτηρίζει τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ «δί-
δυμο της καταστροφής» και υπο-
γραμμίζει ότι ο στόχος είναι ένα αυτό-
νομο ΠΑΣΟΚ. Κληθείς να καταθέσει
τα συμπεράσματά του από την υπόθε-
ση των υποκλοπών, κάνει λόγο για
«θεσμικό τραγέλαφο». Αναφερόμε-
νος δε στην πορεία προς την κάλπη,
λέει με νόημα: «Απέναντι σε μια κυ-
βέρνηση-fake news και μια αντιπολί-
τευση-τρολ, ο δρόμος της πολιτικής
είναι ανηφορικός». 

Στη ΝΔ φαίνεται ότι έχουν
ανοιχτή πρόσκληση για στελέ-
χη άλλων κομμάτων, τονίζον-
τας ότι δεν είναι προαπαιτού-
μενο τα κομματικά διαβατήρια.
Εκτιμάτε ότι στο ΠΑΣΟΚ υπάρ-
χουν στελέχη που «λοξοκοιτά-
ζουν» προς τα δεξιά;

Στη Νέα Δημοκρατία χρειάζονται δια-
βατήριο με την πραγματικότητα. Η
παράταξή μας θα δώσει ενωμένη και
συσπειρωμένη τη μάχη της με στόχο
τη νίκη στις επόμενες εκλογές. Στό-
χος μας είναι ένα ΠΑΣΟΚ αυτόνομο,
με δυνατή λαϊκή εντολή, έτοιμο να
υπηρετήσει τον ελληνικό λαό και την
ευημερία του. Οι πολίτες πια γνωρί-
ζουν τι έχει κάνει η κυβέρνηση της

Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 3
χρόνια και θυμούνται όσα έκανε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ επί 5,5. Απέναντι σε αυτό το δί-
δυμο της καταστροφής, η πρόταση
του ΠΑΣΟΚ έρχεται ως πραγματική,
προοδευτική εναλλακτική.

Θεωρείτε ότι υπάρχει ακόμη
έδαφος για την ανάπτυξη δια-
λόγου για την επίτευξη μετε-
κλογικών συνεργασιών είτε με
τη ΝΔ είτε με τον ΣΥΡΙΖΑ;

Μπορεί η όλη συζήτηση για τις με-
τεκλογικές συνεργασίες να διασκε-
δάζει κάποιους που ασχολούνται με
την πολιτική σκηνή της χώρας, πι-
στέψτε με όμως, ο ελληνικός λαός
αυτήν τη στιγμή αντιμετωπίζει πολύ
σημαντικότερα προβλήματα. Πληθω-
ρισμός, ακρίβεια, ενοίκια, ενέργεια
εντείνουν τις ανισότητες και πετσοκό-
βουν τα όνειρα κάθε γενιάς. Και στα
προβλήματα αυτά εστιάζουμε στο
ΠΑΣΟΚ. Όπως ανέφερα, στόχος μας
είναι η ανατροπή των πολιτικών συ-
σχετισμών, στις επόμενες εκλογές.
Με όραμα, σχέδιο και αποφασιστικό-
τητα. Η συζήτηση για τις συνεργασίες
είναι μέθοδος πίεσης του ΠΑΣΟΚ.
Έχουν γνώση όμως οι φύλακες. 

Ποια είναι τα συμπεράσματα
που έχετε καταλήξει από την
υπόθεση των υποκλοπών;

Θεσμικός τραγέλαφος. Η κυβέρνηση
θέλει με κάθε τρόπο να την κουκουλώ-
σει. Η υπόθεση των υποκλοπών ανέ-
δειξε το πόσο ευάλωτη σε κυβερνητι-
κές αυθαιρεσίες μπορεί να καταστεί η
δημοκρατία μας και πόσο αλαζονική

είναι η ΝΔ. Ανέδειξε ταυτόχρονα την
ανάγκη για την προάσπιση της ανεξαρ-
τησίας των θεσμικών οργάνων ώστε
αυτά να μην αποτελέσουν εργαλεία για
τα αντιδημοκρατικά παιχνίδια της κάθε
κυβέρνησης, όπως και έγινε κατά τη
διαδικασία παρακολούθησης του Νί-
κου Ανδρουλάκη και των υπόλοιπων
προσώπων. Η υπόθεση των υποκλο-
πών είναι ζήτημα δημοκρατίας και θα
πάμε έως το τέλος. Κανείς μας δεν
πρέπει να ξεχνά πως οι ανεξάρτητοι
και δυνατοί δημοκρατικοί θεσμοί είναι
αυτοί που θα πιέσουν την κάθε εκτελε-
στική εξουσία μακριά από τα συμφέ-
ροντα των λίγων και προς το συμφέρον
των πολλών. Δεν υπάρχουν λιγότερο ή
περισσότερο σημαντικά ζητήματα. 

Η ενεργειακή κρίση και η έντα-
ση στα Ελληνοτουρκικά προ-
διαγράφουν έναν δύσκολο χει-
μώνα. Πώς μπορεί η κυβέρνη-
ση να προλάβει τα χειρότερα;

Η κυβέρνηση, ειδικότερα στο θέμα
της ακρίβειας, θα μπορούσε να είχε
προλάβει τα χειρότερα. Διάλεξε όμως
τον λάθος δρόμο. Είχαμε εδώ και και-
ρό προειδοποιήσει για την ακρίβεια,
τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια,
καθώς και το πώς η κατάσταση αυτή
θα επιβαρύνει τους πολίτες. Πλαφόν

στις τιμές, μείωση του ΦΠΑ σε βασικά
αγαθά, καθώς και φορολόγηση των
καυσίμων είναι κάποιες από τις προ-
τάσεις που εδώ και μήνες παρουσιά-
ζουμε. Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση
μένει άπραγη, βλέποντας τα υπερ-
κέρδη της ενέργειας να συγκεντρώ-
νονται σε λίγα χέρια, ενώ οι λογαρια-
σμοί των πολιτών αυξάνονται. Αντί να
αναχαιτίσει την κατάσταση αυτή και
να φορολογήσει δίκαια, επιλέγει να
μοιράσει κουπόνια και επιδόματα που
χρηματοδοτεί από τους ίδιους τους
μικρομεσαίους πολίτες. Τα στοιχεία
όμως μιλούν. Οι πολίτες καλούνται να
πληρώσουν 70% περισσότερο από
όσο πλήρωναν τον Δεκέμβριο του
2020 για αγαθά ενέργειας. Οι δε παλι-
νωδίες στο θέμα «φυσικό αέριο και
πετρέλαιο» είναι μια ακόμη απόδειξη
προχειρότητας. Δυστυχώς στην Ελλά-
δα πληρώνουμε πολύ ακριβότερα την
κρίση από άλλες χώρες. 

Ποιες είναι οι δυσλειτουργίες
που έχετε εντοπίσει έως τώρα
ως προς τη δυνατότητα μετάδο-
σης των μηνυμάτων που εκ-
πέμπει το κόμμα σας;

Απέναντι σε μια κυβέρνηση-fake news
και μια αντιπολίτευση-τρολ, ο δρόμος
της πολιτικής είναι ανηφορικός. Αυτός
όμως είναι ο σωστός, όπως έλεγε και ο
ποιητής. Και είμαι σίγουρος πως όσο
περισσότερο συγκρουόμαστε με την
αδικία και τα κλειστά συστήματα τόσο
οι πολίτες θα μας στηρίζουν. Κάνουμε
πολιτική για να αλλάξουμε τη ζωή των
συνανθρώπων μας προς το καλύτερο
και θα το καταφέρουμε. 
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Μέλος Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 

«Στη ΝΔ 
χρειάζονται

διαβατήριο με την
πραγματικότητα» 

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com 

ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
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Η Μαρία Συρεγγέλα, εκτός από
υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, αρ-

μόδια για θέματα Δημογραφικής Πο-
λιτικής και Οικογένειας, είναι κατά
κοινή ομολογία ένας άνθρωπος που
έχει παλέψει σθεναρά για την ισότητα
των δύο φύλων. 

Δεν είναι τυχαίο ότι ήταν μέσα στις
πρώτες γυναίκες που πήραν το χρί-
σμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να
είναι υποψήφιες στη Β2 Περιφέρεια
Δυτικού Τομέα Αθηνών. Διετέλεσε
γενική γραμματέας Οικογενειακής
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Ια-
νουάριο του 2021 και είναι αντιπρό-
εδρος των γυναικών του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος (EPPWomen).
Ήταν αντιπρόεδρος του ΚΕΘΙ (Κέντρο
Ερευνών Θεμάτων Ισότητας) από το
2013 έως και τον Μάρτιο του 2015.
Διετέλεσε, επίσης, αντιπρόεδρος του
YEPP (Νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊ-
κού Κόμματος) από το 2001 έως το
2005 και εκπρόσωπος του YEPP στο
Western Balkan Democracy Initia-
tive και στο Southeastern European
Forum την ίδια περίοδο, ενώ υπήρξε
μέλος του ΕΓ της ΟΝΝΕΔ, ως υπεύθυ-
νη Διεθνών Σχέσεων, το διάστημα
2001-2004 και στην ΚΕ την περίοδο
1998-2005. 

Η Μαρία Συρεγγέλα έχει υπηρετή-
σει σε νευραλγικές θέσεις τόσο στον
ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα,
με ειδίκευση, κυρίως, σε θέματα αν-
θρώπινου δυναμικού. Είναι απόφοιτη
της Φιλοσοφικής Σχολής του Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με
μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Υπηρε-
σιών για Στελέχη του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών και διπλωμα-
τική εργασία στην Πολιτική και Στρα-
τηγική της Νέας Δημόσιας Διοίκησης
(New Public Management). Γνωρίζει
αγγλικά, γαλλικά και τουρκικά. 

Με την πολιτική έμπλεξε από πολύ
νεαρή ηλικία, αν και κανείς από την
οικογένειά της δεν είχε ενεργό συμ-
μετοχή. Από μικρή πίστευε ότι αξίζει
να προσπαθούμε όλες και όλοι για να
αλλάξουμε τον κόσμο μας προς το κα-
λύτερο, να βελτιώσουμε την καθημε-
ρινότητά μας και την κοινωνία μας.
Για αυτό ξεκίνησε να δραστηριοποιεί-
ται στον τομέα της κοινωνικής προ-
σφοράς πριν από περίπου 25 χρόνια.
Ήταν πρόεδρος του 15μελούς στο
σχολείο, μέλος της ΜΑΚΙ και της ΟΝ-
ΝΕΔ. Αν τη ρωτήσεις, θα σου απαντή-
σει ότι απλώς προσπαθεί να βάλει το
δικό της λιθαράκι στην επίτευξη της
πραγματικής ισότητας των φύλων και
στην καταπολέμηση των ανισοτήτων
μεταξύ γυναικών και ανδρών.

«Να προσπαθείς 
χωρίς να 
απογοητεύεσαι»

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Μαρία Συρεγγέλα: 
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Γ
εννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, ενώ για
μεγάλο χρονικό διάστημα έζησε με τον σύζυγό
της στην Πετρούπολη. Είναι κόρη καπετάνιου
και αυτό τα λέει όλα. Έχει μάθει να αντεπεξέρ-

χεται στις μεγάλες φουρτούνες. Η μητέρα της ασχολούν-
ταν με τα οικοκυρικά και ο πατέρας της ήταν αρχιπλοίαρ-
χος. Μπορεί να μεγάλωσε στην ορεινή Κορινθία, αλλά πή-
γε σχολείο στα Καρδάμυλα της Χίου και έπειτα ασχολήθη-
κε με τη ναυτιλία. Μικρή έπαιζε πολύ τένις. Το διάβασμα
και το τένις ήταν οι μεγάλες της αγάπες. Διατηρεί ακόμα
ισχυρές φιλίες από το χωριό της, την Αρχαία Φενεό. Φιλίες
που κρατάνε δεκαετίες ολόκληρες και βασίζονται στην
εμπιστοσύνη. «Φίλοι που είναι πάντα ο ένας στο πλευρό
του άλλου», όπως λέει και η ίδια.

Η κοσμοθεωρία της βασίζεται στην έλλειψη απογοήτευ-
σης. «Να προσπαθείς κάθε μέρα για τα όνειρα και τους
στόχους σου, χωρίς να φοβάσαι ή να απογοητεύεσαι», λέει
συνέχεια στα παιδιά της και στους δικούς της ανθρώπους.

Όσο και αν ακούγεται παράδοξο, στην πολιτική έχει κά-

νει πραγματικές φιλίες και έχει συναδέλφους που τους
εμπιστεύεται και τους συμβουλεύεται. Δεν ήταν εύκολο,
βέβαια. Τα πρώτα χρόνια υπέστη τρομερό bullying στην
πολιτική και βρέθηκε αντιμέτωπη με δύσκολες καταστά-
σεις, τόσο μέσω διαδικτύου όσο και σε τραπέζια συσκέ-
ψεων. Παρ’ όλα αυτά δεν «μάσησε» ποτέ. «Υπάρχει η αντί-
ληψη κάποιες φορές ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να είναι
εξίσου ικανές με τους άντρες σε θέσεις ευθύνης. Ευτυ-
χώς, τα τελευταία χρόνια αυτό αρχίζει και αλλάζει, έχουμε
όμως δρόμο ακόμα μέχρι να εξαλειφθεί», έχει πει πολλές
φορές σε συνεντεύξεις και δημόσιες τοποθετήσεις της.

Στον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο της φεύγει για την ορει-
νή Κορινθία. Λατρεύει το χωριό της, την Αρχαία Φενεό,
ένα μέρος απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς. Δυστυχώς,
όμως, λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων, δεν μπο-
ρεί να πηγαίνει συχνά και αυτό τη στενοχωρεί.

Ο ελεύθερος χρόνος της είναι περιορισμένος λόγω
της δουλειάς και όταν ξεκλέβει κάποιες ώρες, θέλει να
είναι μόνο με την οικογένειά της και τα παιδιά της.

Ακούει πολλή μουσική αλλά αγαπάει τους Scorpions.
Ένα συνταρακτικό γεγονός που επηρέασε τη ζωή της

ήταν, δυστυχώς, η ξαφνική απώλεια του πατέρα της, με τον
οποίο ήταν πολύ δεμένη. Ο καπετάνιος την έμαθε να αγω-
νίζεται για τους στόχους της, να μην αδικεί κανέναν και να
κοιτάει μπροστά χωρίς να φοβάται την αποτυχία. Είναι
παντρεμένη και έχει δύο καταπληκτικά παιδιά, τον Βασίλη
και τον Κωνσταντίνο. 

Την εκνευρίζουν αφάνταστα η αναβλητικότητα και το
ψέμα. Βάζει πάντα απτούς στόχους στη ζωή της και αν τη
ρωτήσεις για το μέλλον της, θα σου απαντήσει ευθέως:
«Στόχος δικός μου είναι να επιτευχθεί η ουσιαστική ισό-
τητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και να πετύχουμε πε-
ρισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, ίσες ευκαιρίες για
όλες και όλους και στήριξη όσων, και όποτε, επιθυμούν
να δημιουργήσουν οικογένεια. Δουλεύουμε σκληρά για
αυτό και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να
χτίσουμε την κοινωνία που μας αξίζει, με σεβασμό από
όλους προς όλους».

Το bullying στην πολιτική, 
το τένις και οι Scorpions

Σε πολύ μικρή ηλικία με τεράστιο χαμόγελο

Οι λεβέντες της, ο Κώστας και ο Βασίλης, πάνε σχολείο Με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Περιοδεία στα Γιάννενα, προεκλογική εκστρατεία 2004,
ως μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου της ΟΝΝΕΔ δίπλα
στον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Με τη μαμά της στο Δημοτικό Mε τον σύζυγό της την ημέρα του γάμου τους



του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής
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Άγκυρα και Ρώμη «σφάζονται στην ποδιά» της Λιβύης

Η
νέα οικονομική απόβαση της Τουρκίας στη
Λιβύη στις 3 Οκτωβρίου 2022 και η συνακό-
λουθη υπογραφή δύο μνημονίων για συνερ-

γασία Άγκυρας και Τρίπολης στο πεδίο της έρευνας,
εξόρυξης και εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσι-
κού αερίου εκ μέρους τουρκικών εταιρειών (li-
byaobserver.ly, 5/10/2022) δεν προκάλεσαν μόνο
την εύλογη κοινή αντίδραση και καταδίκη εκ μέρους
της Ελλάδας και της Αιγύπτου (kathimerini.gr,
9/10/2022) αλλά ανησύχησαν σφόδρα επίσης και την
Ιταλία, η οποία έχει αυξημένα οικονομικά συμφέ-
ροντα στη Λιβύη. 

Πολύ δε περισσότερο τώρα που, όπως αποκάλυψε
και ο επικεφαλής του τουρκολιβυκού επιχειρηματι-
κού συμβουλίου Murtaza Karanfil, υπάρχουν επεν-
δυτικές δυνατότητες σχεδόν 150 δισ. δολαρίων που
περιμένουν Τούρκους επιχειρηματίες στη Λιβύη, το-
νίζοντας ταυτόχρονα ότι η Λιβύη είναι η πύλη προς
την Αφρική (libyaobserver.ly, 3/10/2022).

Όπως έχουμε ήδη τονίσει από τη στήλη αυτή (po-
litical.gr, 24/4/2021), η Λιβύη αποτελεί πεδίο έντο-
νου ανταγωνισμού Ιταλίας και Τουρκίας και αυτή
ήταν άλλωστε και η πραγματική αιτία για την επίθεση
Ντράγκι σε Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε δικτά-
τορα για να ακολουθήσει πλέον η όξυνση των σχέσε-
ων Ρώμης και Άγκυρας.

Οι οικονομικές σχέσεις Ιταλίας - Λιβύης ανέκαθεν
ήταν εξαιρετικά στενές, ιδίως από την εποχή που η
Λιβύη αποτελούσε ιταλική αποικία την εποχή του
Μουσολίνι. Στην εποχή του Καντάφι οι σχέσεις των
δύο χωρών ήταν εξαιρετικά στενές, με τη Λιβύη να
πραγματοποιεί μέσω της λιβυκής κρατικής εταιρεί-
ας επενδύσεων πολλές επενδύσεις στην Ιταλία,
όπως στη Fiat, στην εταιρεία πετρελαίων Eni, στην
εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Enel, στην τράπεζα
Unicredit, στην εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telecom
Italia, στην κλωστοϋφαντουργία Olcese, ακόμη και
στην ποδοσφαιρική ομάδα της Γιουβέντους, όπου

φιγουράριζε συχνά ο γιος του Καντάφι, Al-Saadi
(Reuters, 8/6/2009).

Σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της εξωτερικής
πολιτικής της Ιταλίας διαδραματίζει η Eni, στην
οποία, παρά την ιδιωτικοποίησή της, το ιταλικό δη-
μόσιο μέσω του 30,33% των μετοχών της, τις οποίες
διατηρεί, κάνει επί της ουσίας κουμάντο. Βασικές
υποδομές και κοιτάσματα ιταλικού ενδιαφέροντος
βρίσκονται στη Δυτική Λιβύη, σε χώρο δηλαδή που
ήλεγχε η φιλότουρκη κυβέρνηση της Τρίπολης. Για
τον λόγο αυτόν άλλωστε η Ιταλία στήριζε την ψευτο-
κυβέρνηση του Σάραζ (GNA) στην Τρίπολη, όπως άλ-
λωστε και η Τουρκία.

Το τελευταίο βέβαια διάστημα λόγω της ενεργει-
ακής κρίσης η Λιβύη άρχισε να κάνει νερά στους Ιτα-
λούς, καθώς η κυβέρνηση της Λιβύης με έδρα την
Τρίπολη ανέφερε ότι χρειάζεται το φυσικό αέριο για
τοπική κατανάλωση και, ως εκ τούτου, ανακοίνωσε
ότι η Λιβύη πρόκειται να μειώσει τις εξαγωγές φυσι-
κού αερίου προς την ιταλική Eni κατά 25% (libyaher-
ald.com, 5/7/2022).

Πριν λοιπόν στεγνώσει το μελάνι της υπογραφής
των νέων τουρκολιβυκών μνημονίων, η Ρώμη θορυ-
βημένη έκανε άνοιγμα στην κυβέρνηση της Λιβύης.
Αποδέκτρια των επαφών ήταν η υπουργός Εξωτερι-
κών της Λιβύης Najla Al-Manqoush (giornalediplo-
matico.it, 10/10/2022).

Και αυτό βέβαια όχι τυχαία, μια και η Al-Man-
qoush είχε διαφωνήσει πρόσφατα δημοσίως με τον
Τσαβούσογλου στην κοινή τους συνέντευξη τύπου
για την ισχύ του τουρκολιβυκού μνημονίου περί κα-
θορισμού θαλασσίων ζωνών, τονίζοντας ότι το τουρ-
κολιβυκό μνημόνιο «δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί,
καθώς αναμένει τις διαδικασίες έγκρισης του ΟΗΕ»
(kathimerini.gr, 4/10/2022).

Και μπορεί μεν ακόμη στη Ρώμη να μην έχει ορκι-
στεί η νέα κυβέρνηση, πλην όμως ο πρέσβης της Ιτα-
λίας στη Λιβύη Giuseppe Grimaldi στη συνάντησή

του με την Al-Manqoush στις 10/10/2022 στην Τρί-
πολη δεν έχασε καιρό, καθώς εξέφρασε τη στήριξη
της χώρας του για τη διατήρηση της ασφάλειας και
της σταθερότητας που οδηγεί σε εθνικές εκλογές
στη Λιβύη, επαναλαμβάνοντας μάλιστα ότι η σταθε-
ρότητα της Λιβύης είναι «θεμελιώδους και ζωτικής
σημασίας» για ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου
(libyaobserver.ly, 11/10/2022).

Από την πλευρά της, η Al-Manqoush δήλωσε ότι η
Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNU) ανυπομονεί να
συνεργαστεί με τη νέα ιταλική κυβέρνηση και να οι-
κοδομήσει σχέσεις για το καλό και των δύο εθνών.
Και αφού συνεχάρη τον Ιταλό πρέσβη για τη νέα κυ-
βέρνηση της χώρας του, τόνισε την ετοιμότητα της
GNU να συνεργαστεί με τη νέα ιταλική διοίκηση και
να οικοδομήσει σχέσεις βασισμένες σε αμοιβαία
συμφέροντα που εξυπηρετούν και τις δύο πλευρές
(specialelibia.it, 11/10/2022).

Και κατέληξε επισημαίνοντας την πολύτιμη σχέση
που ενώνει τη Λιβύη και την Ιταλία, τονίζοντας τη ση-
μασία της συνέχισης της ενίσχυσης ισχυρών οικονο-
μικών και πολιτικών δεσμών (libyaobserver.ly,
11/10/2022).

Και χωρίς να χάσουν χρόνο οι Ιταλοί παίζοντας
έξυπνα «το ευρωπαϊκό χαρτί» άρχισαν να προτεί-
νουν τρόπους εξαγωγής λιβυκών ψαριών απευθείας
στην ΕΕ, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται
στους τρόπους ανάπτυξης εγκαταστάσεων για την
εκφόρτωση, την επεξεργασία και τη μεταφορά των
αλιευτικών προϊόντων της Λιβύης (libyaherald.com,
10/10/2022).

Ταυτόχρονα ετοιμάζεται «ιταλική οικονομική από-
βαση» με τη διοργάνωση από τις 30 Οκτωβρίου έως
τις 2 Νοεμβρίου 2022 στην Τρίπολη της Λιβύης της
Έκθεσης των Αντιπροσώπων των Ιταλικών
Bιομηχανιών (libyaherald.com, 25/9/2022), η οποία
στοχεύει στην επιστροφή των ιταλικών προϊόντων
στην αγορά της Λιβύης, και όλα αυτά την ώρα που τα
τελευταία χρόνια η Τουρκία εκτόπισε την ΕΕ σε επί-
πεδο εξαγωγών και είναι μετά την Κίνα ο δεύτερος
εξαγωγέας στη Λιβύη με έσοδα τουλάχιστον 1,53
δισ. δολάρια. Και καθώς οι Ιταλοί γνωρίζουν να αξιο-
ποιούν και την κουλτούρα ως ένα αποφασιστικό μέ-
σο για την ενίσχυση της ιταλικής ήπιας ισχύος (soft
power), φρόντισαν για το ακαδημαϊκό έτος 2022/23
η ιταλική γλώσσα να είναι μάθημα επιλογής για μα-
θητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Λιβύης.
Μάλιστα, ήδη 60 Λίβυοι καθηγητές ιταλικής γλώσ-
σας ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους στο Πανεπι-
στήμιο της Βενετίας, ενώ άλλοι 30 δάσκαλοι θα πα-
ρακολουθήσουν σύντομα εκπαίδευση στο Πανεπι-
στήμιο της Σιένα (libyaherald.com, 3/9/2022).

Από ελλαδικής πλευράς στα θετικά πρέπει να το-
νιστούν η πρόσφατη υπογραφή μνημονίου συνεργα-
σίας του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λέσβου με το
αντίστοιχο της Τρίπολης της Λιβύης
(libyaherald.com, 2/10/2022) καθώς και το Λιβυκο-
Κυπριακό Οικονομικό Φόρουμ που θα πραγματο-
ποιηθεί στην Κύπρο τον Νοέμβριο του 2022 (libya-
herald.com, 11/10/2022). 
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Η αξιολόγηση των Δυτικών Βαλκανίων προχωρά με αργό ρυθμό

Μπορεί το άγχος να προκαλέσει καρκίνο;

Η
σύγκρουση Ρωσίας - Ουκρανίας έχει αναστατώσει

όχι μόνο τις οικονομίες των κρατών-μελών, αλλά και

τη στρατηγική της ΕΕ. Πολλά ζητήματα πήραν ανα-

βολή, η διάσκεψη για το «Μέλλον της Ευρώπης» δεν αξιοποι-

ήθηκε και οι πολίτες δηλώνουν δυσαρεστημένοι από την ανα-

ποφασιστικότητα των ηγεσιών τους. Η αξιολόγηση των Δυτι-

κών Βαλκανίων προχωρά με αργό ρυθμό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δέσμη μέτρων για τη δι-

εύρυνση του 2022, παρέχοντας λεπτομερή αξιολόγηση της

κατάστασης και της προόδου που παρουσίασαν τα Δυτικά

Βαλκάνια και η Τουρκία στην αντίστοιχη πορεία τους προς την

ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή θεμελιωδών μεταρ-

ρυθμίσεων.

Η Επιτροπή συνέστησε να χορηγηθεί στη Βοσνία/Ερζεγοβί-

νη το καθεστώς υποψήφιας χώρας από το Συμβούλιο, υπό την

προϋπόθεση ότι θα ληφθούν ορισμένα μέτρα για την ενίσχυση

της δημοκρατίας, για το κράτος δικαίου, την καταπολέμηση

της εγκληματικότητας, της διαφθοράς και για την εγγύηση της

ελευθερίας των ΜΜΕ. Τα Δυτικά Βαλκάνια πρέπει να έρθουν

πιο κοντά στην ΕΕ. 

Η συζήτηση για την ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων

έχει πολλές παραμέτρους και οφείλει η ΕΕ να ακούσει με προσο-

χή τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τα Δυτικά Βαλκάνια πρέπει να προχωρήσουν προς την εντα-

ξιακή τους πορεία για να δημιουργηθεί αυτό που πάντοτε ελπίζα-

νε οι άνθρωποι που έχτισαν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, η Ευρώ-

πη να γίνει μια ήπειρος ειρήνης, συνεργασίας και προκοπής.

Η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ είναι σημαντική από

πολιτική, οικονομική, αλλά και από άποψη ασφάλειας για την

Ένωση και δεν αποτελεί απλώς άλλη μια διεύρυνση αλλά πολύ

περισσότερο μια γεωπολιτική στρατηγική επιλογή που ενισχύει

τον ρόλο της ΕΕ ως σημαντικού περιφερειακού και παγκόσμιου

παίκτη. Σε ό,τι αφορά ειδικά τη Σερβία, που αποτελεί χώρα-κλει-

δί για την ΕΕ στην περιοχή, έχει πραγματοποιήσει πρόοδο, επιτα-

χύνοντας τις μεταρρυθμίσεις. 

Η δράση της ΕΕ έχει επιδράσει ελάχιστα στην προώθηση των

θεμελιωδών μεταρρυθμίσεων στον τομέα του κράτους δικαίου

στα Δυτικά Βαλκάνια, σύμφωνα με ειδική έκθεση που δημοσίευ-

σε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ). Βεβαίως, στην πε-

ριοχή έχουν πραγματοποιηθεί ορισμένες τεχνικές και επιχειρη-

σιακές μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ελεγκτές, σε

ένα περιβάλλον περιορισμένης πολιτικής βούλησης και έλλει-

ψης δεσμεύσεων, η στήριξη της ΕΕ είναι άκρως ανεπαρκής για

την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εξακολουθούν να

υπάρχουν, όπως λόγου χάρη με την ανεξαρτησία της δικαιοσύ-

νης, τη συγκέντρωση εξουσιών, τις πολιτικές παρεμβάσεις και τη

διαφθορά.

Η Αλβανία, η Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο και η

Σερβία είναι υποψήφιες για ένταξη χώρες. Ωστόσο,

όλες αυτές οι χώρες εξακολουθούν να αντιμετωπί-

ζουν προβλήματα όσον αφορά το κράτος δικαίου και

τα θεμελιώδη δικαιώματα. Εδώ και περισσότερο από

δύο δεκαετίες, η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες, προ-

κειμένου να τις βοηθήσει με την υλοποίηση του με-

ταρρυθμιστικού προγράμματός τους. Η βοήθεια

διαρθρώνεται γύρω από δύο αλληλένδετους άξονες

δράσης: τη χρηματοδοτική στήριξη (που ανήλθε σε

περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ μεταξύ 2014 και

2020) και τον πολιτικό διάλογο. Στην έκθεση του ΕΕΣ

επιχειρείται να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητα

αυτών των δράσεων.

Οι προτεραιότητες της ΕΕ όσον αφορά το κράτος δι-

καίου στα Δυτικά Βαλκάνια είναι σαφείς και μεταφρά-

ζονται συνήθως σε συγκεκριμένες δράσεις στο πλαίσιο

του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας. Παρ’ όλα αυτά, οι

ελεγκτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι βασικοί κίνδυνοι

που υπονομεύουν τον βιώσιμο αντίκτυπο των δράσεών της δεν

έχουν ακόμη μετριαστεί επαρκώς. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση

των περιορισμένων διοικητικών ικανοτήτων και της έλλειψης

πολιτικής βούλησης -δύο καθοριστικής σημασίας παραγόντων-

είναι πολύ λίγα και συχνά αναποτελεσματικά. Επιπλέον, οι ελεγ-

κτές επισημαίνουν την ασυνεπή εφαρμογή των προϋποθέσεων

χρηματοδότησης και υλοποίησης των έργων. Ομοίως, η ΕΕ σπα-

νίως έχει κάνει χρήση της δυνατότητας αναστολής της βοήθειας,

εάν μια δικαιούχος χώρα δεν τηρεί τις βασικές αρχές της δημο-

κρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρώπινων

δικαιωμάτων. Τέλος, οι ελεγκτές υπογραμμίζουν ότι η στήριξη

της ΕΕ για την κοινωνία των πολιτών είναι ανεπαρκής για την ικα-

νοποίηση των αναγκών του τομέα αυτού και βασίζεται κυρίως σε

βραχυπρόθεσμα έργα.

«Η ενωσιακή στήριξη για το κράτος δικαίου στα Δυτικά Βαλκά-

νια σίγουρα δεν επέφερε τις προσδοκώμενες μαζικές αλλαγές»,

δήλωσε ο Juhan Parts, μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνε-

δρίου και αρμόδιος για την έκθεση. «Η περιορισμένη πρόοδος

που επιτεύχθηκε την τελευταία 20ετία απειλεί τη συνολική βιω-

σιμότητα της ενωσιακής στήριξης που παρασχέθηκε στο πλαίσιο

της διαδικασίας προσχώρησης. Οι συνεχείς μεταρρυθμίσεις χά-

νουν την αξιοπιστία τους, εάν δεν οδηγούν σε απτά

αποτελέσματα».

Εάν η ενωσιακή δράση φαίνεται να έχει συμβάλει

στις μεταρρυθμίσεις, αυτό οφείλεται στην τάση των

διαφόρων αναφορών να εστιάζουν περισσότερο στα

ποσοτικά επακόλουθα και όχι αρκετά στα πραγματικά

επιτεύγματα των μεταρρυθμίσεων. Η εικόνα που προ-

κύπτει από τις αξιολογήσεις των επιδόσεων που πραγ-

ματοποίησαν οι ελεγκτές της ΕΕ είναι εντελώς διαφο-

ρετική. 

Παρά την επί δεκαετίες πολιτική στήριξη και οι-

κονομική βοήθεια της ΕΕ, σε πολλές χώρες των Δυ-

τικών Βαλκανίων εξακολουθούν να υπάρχουν θε-

μελιώδη προβλήματα, τα οποία αφορούν, μεταξύ

άλλων, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την κατα-

πολέμηση της διαφθοράς (που παραμένει διάχυτη) και την

ελευθερία έκφρασης.

Οι ελεγκτές συνιστούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει

τον μηχανισμό προώθησης των μεταρρυθμίσεων στον τομέα του

κράτους δικαίου και τη στήριξη προς τις οργανώσεις της κοινω-

νίας των πολιτών και τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, να συ-

ναρτήσει στενότερα τη χρηματοδότηση με την επίτευξη προόδου

στον τομέα του κράτους δικαίου και να βελτιώσει τη διαδικασία

παρακολούθησης των έργων και παρουσίασης των σχετικών

στοιχείων.

Υπάρχει ακόμη «αρκετός δρόμος» για να μπορέσουν οι ηγέτες

των Δυτικών Βαλκανίων να ενστερνιστούν την ευρωπαϊκή κουλ-

τούρα και φιλοσοφία. Οι προϋποθέσεις υπάρχουν, τα κίνητρα εί-

ναι αυξημένα και απαιτείται προσήλωση στα ευρωπαϊκά ιδεώδη. 
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Υ
πάρχουν ελάχιστα στοιχεία που να αποδεικνύουν

ότι το άγχος μπορεί να προκαλέσει άμεσα την

ανάπτυξη καρκίνου. Ωστόσο, γίνεται πιο δύσκολο

να φροντίζετε το σώμα και την υγεία σας όταν είστε αγ-

χωμένοι. Είναι επίσης συνηθισμένο για τους ανθρώπους

να αναπτύσσουν ανθυγιεινές συνήθειες ως μηχανι-

σμούς αντιμετώπισης όταν είναι αγχωμένοι.

Το άγχος μπορεί να αποδυναμώσει 
το ανοσοποιητικό σας σύστημα

Το να ζεις με χρόνιο στρες για παρατεταμένη περίοδο

θα μπορούσε να αποδυναμώσει το ανοσοποιητικό σας

σύστημα. Ο ρόλος του ανοσοποιητικού συστήματος είναι

να προστατεύει το σώμα σας από ασθένειες και λοιμώ-

ξεις. Ένα εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα θα

μπορούσε να σας κάνει πιο επιρρεπείς στην ανάπτυξη

καρκίνου. Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι το άγχος

μπορεί επίσης να ενθαρρύνει την εξάπλωση του καρ-

κίνου. Όταν το σώμα σας είναι στρεσαρισμένο, αυξά-

νει την παραγωγή ορμονών όπως η νορεπινεφρίνη.

Αυτές οι ορμόνες πιστεύεται ότι διεγείρουν την ανά-

πτυξη καρκινικών κυττάρων.

Αντιμετώπιση του άγχους και του καρκίνου
Η εύρεση υγιεινών τρόπων για να αντιμετωπίσετε το

στρες ή να εξαλείψετε το στρες από τη ζωή σας δεν έχει

αποδειχθεί ότι προλαμβάνει τον καρκίνο. Εξασφαλίζει,

ωστόσο, ότι το σώμα σας και το ανοσοποιητικό του σύ-

στημα είναι πάντα σε βέλτιστη υγεία.

Δεν μπορείτε πάντα να αποτρέψετε την εμφάνιση αγ-

χωτικών γεγονότων, αλλά μπορείτε να αναπτύξετε τρό-

πους να τα διαχειριστείτε. Μερικές εξαιρετικές συμβου-

λές για την αντιμετώπιση του στρες περιλαμβάνουν:

• Γιόγκα και διαλογισμό: Ορισμένες έρευνες δείχνουν

ότι η γιόγκα και ο διαλογισμός μπορούν να σας βοηθή-

σουν να αντιμετωπίσετε το άγχος. Δεν χρειάζεται να εί-

στε ειδικός σε κανένα από τα δύο για να ξεκινήσετε.

Ακολουθώντας τα βίντεο σε επίπεδο αρχαρίων, μπορείτε

άμεσα να ξεκινήσετε.

• Να μιλήσετε σε κάποιον: Πολύ συχνά, η πηγή του

άγχους των ανθρώπων είναι συναισθηματική και προ-

σωπική. Σε μια τέτοια περίπτωση, η απαλλαγή από τον

στρεσογόνο παράγοντά σας γίνεται πιο περίπλοκη. Η συ-

ζήτηση με έναν ψυχολόγο μπορεί να βοηθήσει σε αυτό.

Ένας ψυχολόγος θα σας εξοπλίσει με τα εργαλεία για να

διαχειριστείτε το άγχος σας.

• Να κοιμάστε αρκετά: Είστε αγχωμένοι, άρα δυσκο-

λεύεστε να κοιμηθείτε. Ωστόσο, επειδή δυσκολεύεστε να

κοιμηθείτε, παραμένετε αγχωμένοι. Ορίστε μια προ-

γραμματισμένη ώρα ύπνου και αφήστε μακριά όλες τις

συσκευές που εκπέμπουν μπλε φως για να ενθαρρύνετε

τον υγιή ύπνο. Το άγχος επηρεάζει το σώμα σας και το

ανοσοποιητικό του σύστημα. Ο επαρκής ύπνος δίνει επί-

σης στο σώμα σας χρόνο να αυτοθεραπευθεί.



Δίνοντας μάχη για την πολιτική της επιβίωση μόλις 37
ημέρες αφότου ανέλαβε την εξουσία, η πρωθυπουργός της
Βρετανίας Λιζ Τρας καρατόμησε χθες τον υπουργό Οικονο-
μικών Κουάζι Κουαρτένγκ και τον αντικατέστησε με τον
πιο έμπειρο Τζέρεμι Χαντ, στέλνοντας μήνυμα ότι η κυβέρ-
νησή της δεσμεύεται για δημοσιονομική πειθαρχία. 

Μιλώντας μετά την αλλαγή των υπουργών, η 47χρονη
Τρας διαβεβαίωσε ότι θα παραμείνει στην πρωθυπουργία

και θα εγγυηθεί την «οικονομική σταθερότητα». «Θα ξεπε-
ράσουμε μαζί την οικονομική καταιγίδα», είπε, υπαναχω-
ρώντας στο ζήτημα των μαζικών μειώσεων φόρων που
προκάλεσε θύελλα στις αγορές.

Με τον πληθωρισμό στο 10%, Τρας και Κουαρτένγκ κατέ-
θεσαν τον περασμένο μήνα έναν μίνι προϋπολογισμό για
να αντιμετωπιστεί η κρίση του κόστους ζωής. Ωστόσο, η
ανακοίνωση ραγδαίων μειώσεων φόρων για τα υψηλότερα

εισοδήματα προκάλεσε μεγάλες αναταράξεις στις χρημα-
τοοικονομικές αγορές υπό τον φόβο εκτόξευσης του βρε-
τανικού χρέους.

H Τρας αναμένεται να καταργήσει τμήματα του πακέτου
δημοσιονομικών μέτρων που προβλέπουν ενισχύσεις για
τους λογαριασμούς ενέργειας και γενναίες μειώσεις φό-
ρων, σε μια προσπάθεια να αντέξει τις οικονομικές και πο-
λιτικές πιέσεις.

Τ
ην ώρα που ο στρατός του Πούτιν
μετρά μεγάλες απώλειες λόγω
της επιτυχημένης αντεπίθεσης
του Κιέβου στον νότο και τα ανα-

τολικά, έρχεται στο φως ένα μυστικό σχέ-
διο Ρωσίας και Λευκορωσίας για εαρινή
επίθεση στην Ουκρανία από τον βορρά.

«Η Ρωσία σχεδιάζει να αναπτύξει
120.000 στρατιώτες στο έδαφος της Λευ-
κορωσίας, προκειμένου να εισβάλει στην
Ουκρανία από τον βορρά την ερχόμενη
άνοιξη», είπε σε γερμανικά ΜΜΕ ο Πάβελ
Λατούσκα, πρώην υπουργός Πολιτισμού
της Λευκορωσίας και νυν πολιτικός εξό-
ριστος στη Βαρσοβία.

Ο αυταρχικός πρόεδρος της Λευκορω-
σίας Αλεξάντρ Λουκασένκο ανακοίνωσε
πρόσφατα τη συμμαχία των ενόπλων δυ-
νάμεων της χώρας του με τον ρωσικό
στρατό, αλλά ο Λατούσκα επιμένει ότι το
Κρεμλίνο απεργάζεται εδώ και μήνες ένα
σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο η Ρωσία
επιδιώκει να μεταφέρει τεράστιο αριθμό
στρατιωτών στη Λευκορωσία, ώστε να
μπορέσει να επιτεθεί στην Ουκρανία και
από τον βορρά.

«Σύμφωνα με τις πηγές μας, ο Πούτιν
θέλει να αναπτύξει 120.000 στρατιώτες
στη Λευκορωσία μέχρι την άνοιξη… Σή-
μερα, ο αριθμός των Ρώσων στρατιωτών
που έχουν σταθμεύσει στη Λευκορωσία
είναι περίπου 5.000, κατανεμημένοι σε
τέσσερις ρωσικές στρατιωτικές βάσεις»,
είπε ο Λατούσκα στο RND, έναν από τους
μεγαλύτερους δημοσιογραφικούς ομί-
λους στη Γερμανία.

Ο Λευκορώσος πολιτικός εξόριστος θε-
ωρεί βάσει του σχεδίου Μόσχας-Μινσκ
ότι είναι μια προσπάθεια δημιουργίας πι-

θανής απειλής από τη Λευκορωσία, προ-
κειμένου να αναγκαστεί η Ουκρανία να
μετακινήσει περισσότερα στρατεύματα
στα βόρεια σύνορά της, ώστε να μπορέσει
να αποτρέψει μια πιθανή επίθεση εκεί.
«Αυτό θα ανάγκαζε την Ουκρανία να απο-
σύρει τις δυνάμεις της από τον νότο ή τα
ανατολικά», εκτιμά ο Λατούσκα.

«Χρήσιμος ηλίθιος» 
«Ο Πούτιν χρησιμοποιεί τη χώρα μας

για την επιθετικότητά του και ο Λουκα-
σένκο είναι ένας χρήσιμος ηλίθιος», λέει
για τον Λευκορώσο πρόεδρο, ο οποίος θε-
ωρείται ευρέως ως ο «τελευταίος δικτά-
τορας» στην Ευρώπη.

«Σαν σκυλάκι του Πούτιν, ο Λουκασέν-
κο είναι οικονομικά πλήρως εξαρτημένος
από τη Μόσχα, επομένως δεν μπορεί να

πει όχι. Ταυτόχρονα, ο Λουκασένκο θέλει
να αναβαθμίσει τον στρατό της χώρας,
από 65.000 στρατιώτες σήμερα σε
100.000 μέχρι την άνοιξη. Θα είναι δύσκο-
λο», εκτιμά ο Λατούσκα, προσθέτοντας ότι
οι συμπατριώτες του «δεν θέλουν να πο-
λεμήσουν τους Ουκρανούς και να πεθά-
νουν για τον Πούτιν». 

ΟΟ Κουρτς ιδρύει εταιρεία 
κυβερνοασφάλειας με
τον CEO της NSO που 
ανέπτυξε το Pegasus

Ο ακροδεξιός πρώην καγκελάριος
της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς
ίδρυσε εταιρεία κυβερνοασφάλειας
μαζί με τον πρώην διευθύνοντα σύμ-
βουλο του ισραηλινού ομίλου NSO, ο
οποίος ανέπτυξε το διαβόητο λογι-
σμικό διεθνούς κατασκοπείας Pe-
gasus.«Η ανάγκη προστασίας κρίσι-
μων υποδομών όπως η ενέργεια, το
νερό και οι υπηρεσίες υγείας από
κυβερνοεπιθέσεις αυξάνεται…
Στόχος μας είναι να δώσουμε λύσεις
για την προστασία από τέτοιες επι-
θέσεις», είπε ο 36χρονος Κουρτς,
ανακοινώνοντας τη δημιουργία της
εταιρείας Dream Security. 

Πάλαι ποτέ «χρυσό παιδί» της ευ-
ρωπαϊκής Ακροδεξιάς, ο 36χρονος
Κουρτς αναγκάστηκε να παραιτηθεί
από καγκελάριος της Αυστρίας πριν
από έναν χρόνο, λόγω σκανδάλων
διαφθοράς. Το καλοκαίρι του 2021, η
ισραηλινή εταιρεία κυβερνοτεχνο-
λογίας NSO βρέθηκε στο επίκεντρο
ενός ηχηρού σκανδάλου, όταν απο-
καλύφθηκε ότι αριθμοί τηλεφώνων
εκατοντάδων δημοσιογράφων, πολι-
τικών, ακτιβιστών ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων και ηγετικών στελεχών
επιχειρήσεων είχαν μολυνθεί μέσω
του λογισμικού της, Pegasus.

Η NSO αμύνθηκε υποστηρίζοντας
ότι το λογισμικό της χρησιμοποιού-
ταν μόνο για τη λήψη πληροφοριών
εναντίον εγκληματικών ή τρομοκρα-
τικών δικτύων.
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Η Τρας «απέλυσε» τον υπουργό Οικονομικών, αλλά λέει πως θα μείνει πρωθυπουργός 

Το Κρεμλίνο σχεδιάζει να 
αναπτύξει 120.000 στρατιώτες
στο έδαφος της φίλης χώρας
και να εισβάλει από εκεί 
την ερχόμενη άνοιξη

Μυστικό σχέδιο επίθεσης 
στην Ουκρανία από βορρά

ΡΩΣΙΑ - ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ



ΣΑΒΒΑΤΟ 15 OKTΩΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΟΙΝΩΝΙΑ21

«Σπάνε» 
τους κωδικούς 
των βιαστών 

Προκλητική απολογία από Μίχο:
«Η μικρή μού έστελνε φωτογραφίες
και βίντεο»
Δεν το χωρά ανθρώπου
νους ότι ο 53χρονος προ-
φυλακισμένος για την
υπόθεση βιασμού και
μαστροπείας με θύμα το
12χρονο κορίτσι από τον
Κολωνό στην απολογία
του ενώπιον της 33ης τα-
κτικής ανακρίτριας το
μόνο που δεν ισχυρίστη-
κε είναι ότι το ανήλικο
παιδί τον… παρέσυρε! Πώς αλλιώς να σχολιάσει κανείς τα όσα έχουν έρθει στο φως
της δημοσιότητας και θέλουν τον 53χρονο να έχει υποστηρίξει μεταξύ άλλων «πως
αποδέχομαι ότι είχα βρεθεί ερωτικά με την ανήλικη. Η συνεύρεσή μας ήταν με τη
συναίνεσή της. Γνώριζα την ηλικία της, αλλά φαινόταν μεγαλύτερη. Πριν ξεκινήσου-
με να συνευρισκόμαστε ερωτικά, μου είχε πει ότι το είχε κάνει και με άλλους». Κι
όμως ο Ηλίας Μίχος στην απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται ακόμη
να ισχυρίστηκε ότι «η μικρή μού έστελνε φωτογραφίες και βίντεο. Η μητέρα, μόλις
έμαθε για τις φωτογραφίες και τα βίντεο, μου ζήτησε να τα σβήσω, γιατί θα τα πει όλα
στη γειτονιά. Η 12χρονη μου έστελνε μηνύματα να πω στη μητέρα της ότι τη θέλω στο
μαγαζί για δουλειά για να έρχεται, γιατί τσακωνόταν συχνά μαζί της».

Π
υρετωδώς και με απόλυτο
επαγγελματισμό εργάζον-
ται οι αστυνομικοί και οι
επιστημονικοί συνεργάτες

των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων
της ΕΛΑΣ, προκειμένου να «σπάσουν»
κωδικούς και να αποκτήσουν πρόσβα-
ση στο σύνολο των διαδικτυακών λογα-
ριασμών που φέρεται να είχε δημιουρ-
γήσει ο 53χρονος Ηλίας Μίχος. 

Ημέρα με την ημέρα, οι αξιωματικοί
που χειρίζονται την υπόθεση απο-
κτούν όλο και περισσότερα στοιχεία
για άτομα που βίασαν ή εκδήλωσαν
πρόθεση να ικανοποιήσουν τις αρρω-
στημένες διαθέσεις τους στο 12χρονο
κορίτσι από τον Κολωνό, καταστρέ-
φοντας για πάντα την παιδική αθωό-
τητα του σε μία τόσο τρυφερή ηλικία. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ανήλι-
κο παιδί φαίνεται να έχει αναγνωρίσει
και υποδείξει τουλάχιστον 4-5 άτομα
που πλήρωσαν για να τη βιάσουν, ενώ η
ΕΛΑΣ βρίσκεται αρκετά κοντά στην
ταυτοποίηση 10-15 ατόμων που φέρον-
ται να έχουν ασελγήσει σε βάρος της
είτε μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητα είτε σε οίκο
ανοχής. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε
ότι εντάλματα σύλληψης μπορούν να
εκδοθούν μόνο για όσους είχαν κλείσει
ραντεβού και όχι για όσους απλώς επι-
κοινώνησαν με κάποιο από τα προφίλ
που φέρεται να είχε δημιουργήσει ο
Ηλίας Μίχος. 

Τα κινητά στο μικροσκόπιο
Εκτός από τα κινητά τηλέφωνα και

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των
δύο προφυλακισθέντων, στο μικρο-
σκόπιο των Αρχών βρίσκονται ακόμα
το κινητό τηλέφωνο του κοριτσιού που
έχει δώσει πλήθος στοιχείων στους
αστυνομικούς, καθώς επίσης το κινητό
τηλέφωνο και ένας ηλεκτρονικός υπο-
λογιστής που ανήκαν στη μητέρα της
12χρονης. Στην ΕΛΑΣ είναι σίγουροι ότι

η 37χρονη έχει επιχειρήσει να «εξαφα-
νίσει» αρχεία, συνομιλίες και γενικότε-
ρα στοιχεία που θα μπορούσαν να την
«κάψουν», ωστόσο, υπάρχει η πεποί-
θηση ότι αυτά μπορούν να ανακτηθούν
(σ.σ.: όπως είχε γίνει και στην περίπτω-
ση της Ρούλας Πισπιρίγκου). Ήδη φαί-
νεται πως έχουν βρεθεί τουλάχιστον
δύο χρηματικά εμβάσματα ύψους 110
ευρώ μέσα στον Ιούλιο, τα οποία απο-
τελούν ισχυρή ένδειξη ότι όχι μόνο
γνώριζε τι συνέβαινε αλλά το επέτρεπε.
Στη δικογραφία, πάντως, περιλαμβά-
νονται και μηνύματα που φέρεται να
αντάλλαξε η 37χρονη με τον 53χρονο
όταν η θεία του κοριτσιού ανακάλυψε τι
συμβαίνει και άρχισε να ψάχνει το κι-
νητό της.

«Με το ανήλικο ήθελες να πας; Θα
βρω τη γυναίκα και τον γιο σου. Όλα τα
έχω, έχω χάσει πάσα ιδέα, ο τάφος σου
θα γίνει. Με το 12χρονο, ρε; Θα σε θά-
ψω», αναφέρει σε ένα από τα μηνύματα
η 37χρονη, ενώ σε ένα δεύτερο λέει:
«Πάει η ζωή μου. Σε καλώ όλη νύχτα,
πήγαινες και στον Άγιο Αρσένιο, ανώ-
μαλε, θα σου φάω το λαρύγγι, όλοι θα
μάθουν τι είσαι». Την ίδια ώρα, κομβικό
για την ΕΛΑΣ είναι να ταυτοποιήσουν
και να προσαγάγουν για ανωμοτί κατά-
θεση τον «Μιχάλη», ο οποίος φέρεται
να συνόδευε το ανήλικο κορίτσι μέχρι
το μετρό των Σεπολίων και να της έδινε
οδηγίες σε ποιο ΙΧ αυτοκίνητο να πάει. 

Κοντά στην ταυτοποίηση 10-
15 ατόμων βρίσκεται η ΕΛΑΣ,
ενώ η 12χρονη φέρεται 
να έχει «δώσει» 4-5 άτομα
που πλήρωσαν για να
ασελγήσουν εις βάρος της 



«E
χω δώσει εντολή στον επι-
κεφαλής της Υπηρεσίας
Εσωτερικών Υποθέσεων
των Σωμάτων Ασφαλείας

να διερευνήσει άμεσα την καταγγελία
19χρονης γυναίκας. 

Αναμένω την άμεση και πλήρη διαλεύ-
κανση της υπόθεσης. Εάν επαληθευτούν
οι καταγγελίες, θα εκκινήσουν άμεσα οι
προβλεπόμενες πειθαρχικές και ποινικές
διαδικασίες. Αστυνομικοί με τέτοιες συμ-
περιφορές δεν έχουν καμία θέση στην
Ελληνική Αστυνομία. Ο νόμος είναι νό-
μος. Και ισχύει για όλους», διαμήνυσε ο κ.
Θεοδωρικάκος λίγες ώρες πριν οι δύο άν-
δρες οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα
που τους άσκησε ποινική δίωξη κακουρ-
γηματικού χαρακτήρα για ομαδικό βιασμό
και παράβαση του νόμου περί προσωπι-
κών δεδομένων. Αμέσως μετά ζήτησαν
και πήραν προθεσμία από τον ανακριτή,
προκειμένου να προετοιμάσουν την απο-
λογία τους για την επόμενη εβδομάδα.

Τι είπε ο σκοπός του τμήματος
Η νεαρή κοπέλα κατήγγειλε αρχικά ότι

το βράδυ της Τρίτης (11/10) υπέστη σε-
ξουαλική κακοποίηση-βιασμό από αστυ-
νομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ μέσα στο ΑΤ
Ομόνοιας, ενώ ανέφερε ακόμη ότι ταυτό-
χρονα βιντεοσκόπησαν κιόλας την πράξη
τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρο-
νη κατέθεσε ότι μετέβη μαζί με τους
αστυνομικούς στο συγκεκριμένο αστυνο-
μικό τμήμα και ότι στα αποδυτήρια (στον

χώρο που χρησιμοποιείται για να αλλά-
ζουν) οι δύο τους της επιτέθηκαν και τη
βίασαν. 

Αρνούνται τα πάντα
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η νεαρή

κοπέλα είχε προσεγγίσει τους αστυνομι-
κούς στο Θησείο όπου εκτελούσαν υπη-
ρεσία προκειμένου να τους ενημερώσει
για κάποιο πρόβλημα που είχε και αυτοί
της είπαν να τους ακολουθήσει στο ΑΤ
Ομόνοιας για να τη βοηθήσουν. Μάλιστα,
ο σκοπός του αστυνομικού τμήματος επι-
βεβαίωσε ότι είδε τους τρεις να μπαίνουν
μαζί στον χώρο. 

Μετά την καταγγελία σήμανε συναγερ-
μός στην ΕΛΑΣ και ενημερώθηκε άμεσα η
Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, που
έχει αναλάβει και την προανάκριση. Η
19χρονη κοπέλα εξετάστηκε από ψυχολό-
γο και ιατροδικαστή, ο οποίος φέρεται να
εντόπισε ενδείξεις βιασμού, για αυτό και
οι «Αδιάφθοροι» προχώρησαν σε συλλή-
ψεις. Από την πλευρά τους, οι δύο αστυ-
νομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ αρνούνται τα

πάντα και υποστηρίζουν πως ό,τι έγινε
ήταν με έναν εξ αυτών, στο ΙΧ αυτοκίνητό
του και μετά τη λήξη της βάρδιας τους.
Όσον αφορά την παρουσία τους στο ΑΤ
Ομόνοιας, φέρονται να είπαν στις Εσωτε-
ρικές Υποθέσεις ότι ένας εξ αυτών της
πρότεινε ραντεβού και συγκεκριμένα να
βρεθούν έξω από το κτίριο της ΕΛΑΣ. Να
σημειώσουμε, τέλος, ότι οι «Αδιάφθοροι»
εξετάζουν και υλικό από κάμερες ασφα-
λείας της περιοχής, για να δουν τι κινή-
σεις έχουν γίνει. 
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«Ο νόμος είναι νόμος. Και
ισχύει για όλους», διαμήνυσε
ο κ. Θεοδωρικάκος μετά 
τη σύλληψη δυο ανδρών 
της Ομάδας ΔΙΑΣ έπειτα από
καταγγελία 19χρονης για
σεξουαλική κακοποίηση 
και βιντεοσκόπησή της 

Σοκ: Αστυνομικοί
κατηγορούνται
για βιασμό μέσα 
στο ΑΤ Ομόνοιας 

Κλέφτες στον Ωρωπό
τραυμάτισαν
αστυνομικό
με κατσαβίδι
Σε άγρια μάχη σώμα με σώμα εξε-
λίχθηκε η εισβολή δύο επίδοξων
ληστών στο πατρικό σπίτι ενός
αστυνομικού στον Ωρωπό. Ο έμ-
πειρος υπαξιωματικός της ΕΛΑΣ,
με πολλά χρόνια σε μάχιμη υπη-
ρεσία, επέστρεψε έπειτα από
βόλτα και εντόπισε τους δύο κα-
κοποιούς που είχαν εισβάλει στο
σπίτι των γονιών του να ψάχνουν
για χρήματα και κοσμήματα. Χω-
ρίς δεύτερη σκέψη τούς όρμησε
και επιχείρησε να τους ακινητο-
ποιήσει, με τους δύο κακοποιούς
να αντιστέκονται, να τον χτυπούν
και τελικά να τον τραυματίζουν με
κατσαβίδια που είχαν και χρησι-
μοποίησαν εναντίον του. Οι δρά-
στες τράπηκαν σε φυγή, ενώ ο
αστυνομικός μεταφέρθηκε στο
Κέντρο Υγείας για πρώτες βοήθει-
ες και εξετάσεις. Σύμφωνα με
πληροφορίες, πρόκειται για Ρο-
μά, με την ΕΛΑΣ να εκφράζει αι-
σιοδοξία ότι θα τους ταυτοποιήσει
και θα τους συλλάβει.

Πειραιάς: Χτυπούσε
τη 15χρονη κόρη της
για να ζητιανεύει
Με χειροπέδες βρέθηκε μια
47χρονη γυναίκα, η οποία δεν δί-
στασε να αναγκάζει την ίδια της την
κόρη, ηλικίας μόλις 15 ετών, να
επαιτεί σε κεντρικά σημεία του
Πειραιά. Αντί το κοριτσάκι να πη-
γαίνει σχολείο, η μητέρα της την
εξανάγκαζε να γυρνάει ρακένδυτη
και να εκλιπαρεί για χρήματα, ενώ,
σύμφωνα με τη μαρτυρία του παιδι-
ού, δεν ήταν λίγες οι φορές που τη
χτυπούσε αν δεν ήταν ικανοποι-
ημένη από τα χρήματα που μάζευε.
Η σύλληψη της 47χρονης έγινε
στην οδό Δραγάτση από αστυνομι-
κούς του ΤΑ Δημοτικού Θεάτρου,
ενώ το 15χρονο κορίτσι οδηγήθηκε
στο Νοσοκομείο Παίδων για «προ-
στατευτική φύλαξη» και εξετάσεις,
με την Εισαγγελία Ανηλίκων να
αποφασίζει για την τύχη του. Σε βά-
ρος της 47χρονης έχει σχηματιστεί
δικογραφία για «εμπορία ανθρώ-
πων» και «σωματική βλάβη αδύνα-
μων ατόμων».

Παπ.

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



E
ργα εκατομμυρίων ευρώ προ-
ϋπολογισμένα, που θεμελιώ-
θηκαν και όχι μόνο παρατήθη-
καν αλλά μετατράπηκαν εν μια

νυκτί σε αυτοσχέδιες… χωματερές, συν-
θέτουν ένα θλιβερό τοπίο στη μαγευτική 
-κατά τα άλλα- Σιθωνία. 

Πριν από δέκα χρόνια, η διοίκηση του
Δήμου Σιθωνίας αποφάσισε να εντάξει στο
πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων την κα-
τασκευή κλειστού γυμναστηρίου σε έκταση
της Συκιάς. Ο προϋπολογισμός του έργου
ανερχόταν στα 4,5 εκατ. ευρώ, είχε ψηφι-
στεί και τον Φεβρουάριο του 2017 το έργο
δημοπρατήθηκε. Η ανάδοχος εταιρεία που
ανέλαβε την κατασκευή είχε ήδη συνεργα-
σία με τον δήμο σε έργα που αφορούσαν τη
βελτίωση του οδικού δικτύου, αναπλάσεις
πλατειών χωριών του δήμου ή του παρα-
λιακού μετώπου της Νικήτης και ανέλαβε
το έργο με έκπτωση 54% (2.077.609,55 ευ-
ρώ με ΦΠΑ) και βάσει της σύμβασης την
υποχρέωση να το ολοκληρώσει μέσα σε
χρονικό διάστημα 24 μηνών. 

Σταμάτησε μετά τις πρώτες
χωματουργικές εργασίες

Το έργο αν και άρχισε να θεμελιώνεται
(έγιναν ουσιαστικά κάποιες χωματουργι-
κές εργασίες στην περιοχή), σχεδόν από
την αρχή του σταμάτησε. Η τότε κυβέρνη-
ση είχε ψαλιδίσει το πρόγραμμα δημό-
σιων επενδύσεων, με συνέπεια να μείνουν

αρκετά έργα ανολοκλήρωτα και ημιτελή
παρότι είχαν δημοπρατηθεί. Το ίδιο συνέ-
βη και με το κλειστό γυμναστήριο που
επρόκειτο να γίνει στη Γαλάτιστα στον Δή-
μο Πολυγύρου.

Άγνωστο είναι επίσης αν τα ποσά που
πιστώθηκαν στους λογαριασμούς της
αναδόχου με το νομοσχέδιο του υπουρ-
γείου Εσωτερικών και οι επιδοτήσεις
προς τους δήμους για την αποπληρωμή
των χρεών προς τους προμηθευτές με τη
μέθοδο των ληξιπρόθεσμων αφορούσαν
και τις «όποιες» εργασίες πρόλαβαν να
διεκπεραιώσουν για το συγκεκριμένο έρ-
γο στη Συκιά ή άλλες εργολαβίες. Πάντως,
τα εντάλματα πληρωμής αφορούσαν πολ-
λά εκατομμύρια ευρώ… 

Έκτοτε, το έργο «πάγωσε», μολονότι ο
Δήμος Σιθωνίας το έβαζε στον προϋπολο-
γισμό του κάθε χρόνο, ενώ πρόσφατα
υποτίθεται ότι εξασφαλίστηκε νέα χρημα-
τοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια και το
έργο θα επαναδημοπρατηθεί. 

Κίνδυνος για την πανίδα
και την υγεία των κατοίκων 

Ωστόσο, παρά την υποδεικνυόμενη
έκταση και τις όποιες εργασίες έγιναν σε
αυτήν, ο δήμος μετέτρεψε την περιοχή σε
αυτοσχέδιο… ΧΥΤΑ! Ένας σκουπιδότο-
πος με κίνδυνο για την υγεία των πολιτών
της περιοχής αλλά και της πανίδας, συνο-
λικά. Το οξύμωρο είναι ότι μερικά χρόνια
νωρίτερα ο Δήμος Σιθωνίας είχε αναθέ-
σει σε εταιρεία την αποκατάσταση τριών
ΧΑΔΑ, στις περιοχές Ασπρονερίου Νική-
της, Αγίου Νικολάου και… Συκιάς. Ενώ,
λοιπόν, από τη μια «παραδόθηκε» η απο-
κατάσταση ΧΑΔΑ, ο ίδιος ο δήμος μετέ-
τρεψε έκταση που προοριζόταν για την
κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου σε…
χωματερή! Σαν να μην έφτανε αυτό, η Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Αντι-
περιφέρεια Χαλκιδικής) τον Απρίλιο του
2021, στο πλαίσιο των αντιπλημμυρικών
έργων, ανέθεσε σε εργολάβο την προσω-
ρινή αποθήκευση και μεταφόρτωση απο-

βλήτων αποξηλώσεων και κατεδαφίσε-
ων (ΑΕΚΚ) για την ολοκλήρωση του αντι-
πλημμυρικού έργου του ρέματος εντός
της Συκιάς. Και ω του θαύματος, η έκτα-
ση που επιλέχθηκε είναι η περιοχή στον
προγραμματισμένο χώρο του κλειστού
γυμναστηρίου Συκιάς! Όσο για το προ-
σωρινό της υπόθεσης; Από τότε έχουν
περάσει 18 μήνες και ο χώρος δεν έχει
καθαριστεί…
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Πώς «πάγωσε» ένα έργο
εκατομμυρίων με τις ευλογίες
του δήμου της πόλης αλλά 
και της Αντιπεριφέρειας
Χαλκιδικής, ενώ στην ίδια
περιοχή είχε παραδοθεί 
η αποκατάσταση… ΧΑΔΑ!

Μετέτρεψαν σε… χωματερή
το κλειστό γυμναστήριο

Σ Ι Θ Ω Ν Ι Α



Γράφει ο Κώστας Καντούρης

Τ
έρατα και σημεία αποκαλύπτον-
ται στο πόρισμα της Οικονομικής
Επιτροπής του Δικηγορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης για τα

«χρυσά» αντισηπτικά που εμφανίζεται να
προμηθεύτηκε ο σύλλογος την περίοδο
της πανδημίας, με το ποσό να φτάνει τις
105.000 ευρώ. Ήδη το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του συλλόγου με ομόφωνη από-
φασή του κινεί τις δικαστικές διαδικασίες
και καταθέτει μήνυση, ενώ το συγκεκρι-
μένο ποσό της εμφανιζόμενης ζημίας κα-
τατέθηκε, «με επιφύλαξη για τις ευθύ-
νες», στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα-
νείων υπέρ του συλλόγου. 

Γκρίζες αγορές με εντάλματα για αντι-
σηπτικά, όμως, με αποδείξεις για υλι-
κά… μανικιούρ μέχρι και στοματικό
διάλυμα και φάρμακα αντιβίωσης, χει-
ρόγραφα τιμολόγια με ΦΠΑ μεγαλύτερο
από αυτόν που προβλέπεται, παραστατι-
κά για αγορές που προηγήθηκαν της
ίδρυσης της εταιρείας είναι μερικά από
τα ευρήματα των μελών της επιτροπής
που παρατίθενται στο πόρισμα της
έρευνας, με ελεγχόμενο δικηγόρο,
εκλεγμένο μέλος της προηγούμενης δι-
οίκησης και νυν μέλος του διοικητικού
συμβουλίου. 

Σύμφωνα με το πόρισμα, από το σύνολο
των δαπανών που έγιναν από τον Μάρτιο
του 2020 μέχρι τον Μάιο του 2021 για αγο-
ρές αντισηπτικών και λοιπών υλικών για
την πανδημία το 95% πραγματοποιήθηκαν
από συγκεκριμένη εταιρεία-φαρμακείο.
Μάλιστα, κάποιες από αυτές καταγρά-
φονται ακόμη και στα παραστατικά σε
ημερομηνίες πριν καν κάνει έναρξη η
εταιρεία! Στο ποσό των 105.334 ευρώ, που
θεωρείται «ύποπτο», καθώς για τα υπό-
λοιπα χρήματα που σχετίζονται με αγορές
αντισηπτικών υπάρχουν νόμιμα παραστα-
τικά από διαφορετικά φαρμακεία, δεν
υπάρχουν τιμολόγια παρά μόνον αποδεί-
ξεις λιανικής πώλησης για 55.543,92 ευ-

ρώ, σύμφωνα με το πόρισμα. Από το σύ-
νολο του συγκεκριμένου ποσού για
41.094 ευρώ τα παραστατικά αναφέρονται
σε τρίτα είδη, που δεν σχετίζονται με αντι-
σηπτικά ή άλλα. 

Βιταμίνες και αντιβιώσεις 
Τα όσα καταγράφονται στο πόρισμα

των 84 σελίδων της Οικονομικής Επι-
τροπής του δικηγορικού συλλόγου σχε-
τικά με τα τρίτα είδη που έχουν κατα-
γραφεί στα παραστατικά είναι ενδεικτι-
κά του τι συνέβη με τις συγκεκριμένες
προμήθειες. Συγκεκριμένα, αναφέρον-
ται αγορές υλικών μανικιούρ αξίας
105,12 ευρώ, αγορές συμπληρωμάτων
διατροφής αξίας 3.966,078 ευρώ, ενώ
καταγράφονται και αγορές βιταμινών
αξίας 659,60 ευρώ. Ακόμη βρέθηκαν
παραστατικά με αγορές σκιών ματιών
ύψους 33,04 ευρώ, παυσίπονων όπως
ασπιρίνες, Ντεπόν και Παναντόλ, όπως
μέχρι και για Αλγκοφρέν κρέμας για
δερματικά εγκαύματα με το παραστατι-
κό να γράφει κόστος 972 ευρώ! Περι-
λαμβάνονται ακόμη και αποσυμφορητι-
κά μύτης αλλά και εισπνεόμενα. Αυτό
που προξενεί εντύπωση είναι ότι έχουν
καταχωριστεί για αγορές αντιβιοτικών
παραστατικά ύψους 968,74 ευρώ.

Τι αναφέρει το πόρισμα
Στο πολυσέλιδο πόρισμα που θα αποτε-

λέσει το βασικό σκέλος της δικαστικής
προσφυγής από την πλευρά του συλλόγου
σε βάρος του συγκεκριμένου μέλους του
διοικητικού συμβουλίου, που ήδη διαγρά-
φηκε από την παράταξη της προηγούμε-
νης διοίκησης, γίνεται ιδιαίτερη μνεία ότι
εκτός των δεκάδων παρατυπιών, όσες
αγορές αφορούσαν και καταγράφηκαν
στα παραστατικά ότι σχετίζονταν με αντι-
σηπτικά, αυτές έγιναν είτε με αυξημένο,
παρά τον νόμο, Φόρο Προστιθέμενης
Αξίας, είτε σε τιμή πολλαπλάσια αυτών
που κυκλοφορούσαν στην αγορά ακόμη
και για τα πλέον επώνυμα προϊόντα. 

«Παρόλο που σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις ο ΦΠΑ των πωλούμενων προ-
ϊόντων ήταν 6% για όλα τα σχετικά είδη
καταπολέμησης της πανδημίας, εμείς ως

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
επιβαρυνθήκαμε με ΦΠΑ 24%, γεγονός
που αύξησε σημαντικά την τιμή αγοράς
και ζημίωσε τον σύλλογο», τονίζεται στο
πόρισμα.

Ακόμη στις αγορές αντισηπτικών που
γίνονται μαζικά, καθώς σύμφωνα με τις
αιτιολογίες καλύπτουν όλα τα δικαστήρια
της Θεσσαλονίκης και τα υποθηκοφυλα-
κεία και τα κτηματολόγια, υπολογίστηκε
ότι κόστισαν ποσά πενταπλάσια αυτών της
αγοράς, όπως και των άλλων προσφορών
που έγιναν από τον σύλλογο. «Η μέση τιμή
για αντισηπτικά που αγοράστηκαν ανέρ-
χεται σε 22,58 ευρώ το λίτρο, που είναι
πενταπλάσια των προσφορών που είχαμε
λάβει ως σύλλογος. Αξιοσημείωτη είναι
και η αδικαιολόγητη αύξηση της τιμής
αγοράς των αντισηπτικών από τον σύλλο-
γο, σε περίοδο που οι τιμές σε όλη την
αγορά βαίνουν μειούμενες», παρατηρεί-
ται στο πόρισμα.

Στο πόρισμα σημειώνεται, μάλιστα, ότι
το κύμα των αγορών από τον δικηγορικό
σύλλογο διακόπτεται αιφνίδια στις 25
Μαΐου 2021.
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Παραστατικά για… μανικιούρ,
σκιές και στοματικά
διαλύματα, προμήθειες μόνο
από ένα φαρμακείο και
διαδικασίες που εκθέτουν
πολλά πρόσωπα 

Πόρισμα-φωτιά 
για τα «χρυσά» 
αντισηπτικά

Οι εξηγήσεις  του ελεγχόμενου μέλους
Από την πλευρά του το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πρώην μέλος της διοίκη-
σης του συλλόγου που ελέγχεται για την κακοδιαχείριση και είναι το πρόσωπο που κα-
τέθεσε τις 105.000 ευρώ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υποστηρίζει στις
εξηγήσεις που έδωσε στην επιτροπή ότι ο ίδιος λειτούργησε καλόπιστα βάσει της πρα-
κτικής, ενώ αναφέρει ότι δεν έχει πλήρη γνώση για τις αιτιολογίες των παραστατικών.
«Η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη είχε επιπτώσεις στη λειτουργία του Δικηγορικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης, αλλά και στις δικές μου αρμοδιότητες, καθώς σε πολλές περιπτώσεις,
προκειμένου να διευθετήσουν έκτακτες εργασίες και να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λει-
τουργία του συλλόγου, κλήθηκα να ανταποκριθώ ακόμη και σε καθήκοντα και εργασίες
ακόμη και πέραν των αρμοδιοτήτων μου. Έτσι λειτουργώντας καλόπιστα αναγκάστηκα
να βοηθήσω προκειμένου να μη διακοπεί η διαδικασία προμήθειας των αντισηπτικών
που βρίσκονταν σε εξέλιξη, τη στιγμή ακριβώς που το ζήτημα που κυριαρχούσε ήταν η
προστασία της υγείας», αναφέρει ακριβώς το ελεγχόμενο μέλος του συμβουλίου.

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Σ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ



Σ
Α

Β
Β

Α
ΤΟ

 1
5

 O
K

T
Ω

Β
Ρ

ΙΟ
Υ

 2
0

2
2

25 Η νέα... MORE
εταιρεία του 
Ομίλου Motor Oil

Π
ροθεσμία λιγότερο από 10 εβδομά-
δες έχουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινή-
των που δεν τα δήλωσαν στο Κτημα-
τολόγιο και από 1ης/1/2023 περνούν

στην κυριότητα του Δημοσίου.
Σύμφωνα με όσα ορίζονται, μέσα στις επόμε-

νες εβδομάδες, εφόσον προσκομιστούν συμβό-
λαια, γίνουν νεότερα τοπογραφικά και δεν υπάρ-
χουν διεκδικήσεις από άλλους, θα μπορούν να
κατοχυρώσουν την περιουσία τους. Σημειώνεται
ότι αν κάποιος ιδιοκτήτης ακινήτου πληρώνει τον
ΕΝΦΙΑ ή έχει προσκομίσει αποδεικτικά ότι έχει
τη χρήση του ακινήτου, θα μπορεί να το κατοχυ-
ρώσει πολύ αργότερα και αφού προηγηθούν πο-
λύχρονοι δικαστικοί αγώνες. Συνεπώς για την
αποφυγή ταλαιπωρίας και πολύ υψηλών εξόδων
οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να βιαστούν πριν είναι
πολύ... αργά. 

Οι περιπτώσεις
Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν συμβό-

λαια, αρκούν οι ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων,
κυρίως από όμορα ακίνητα, έτσι ώστε σε πρώτη

φάση να υπάρχει ένα επίσημο έγγραφο, το οποίο
θα είναι πολύτιμο για την αρχική εγγραφή στο
Κτηματολόγιο. Στη συνέχεια πρέπει να συνταχθεί
το σχετικό συμβόλαιο, το οποίο κατατίθεται στο
αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης. Το τέλος
που πρέπει να πληρωθεί ανέρχεται σε 35 ευρώ.

Από τις αρχές του επόμενου έτους θα αρχίσουν
να οριστικοποιούνται οι αρχικές εγγραφές σε
296 Καλλικρατικούς Δήμους, οι οποίοι εντάχθη-
καν στην κτηματογράφηση πριν από τον Αύγου-
στο του 2016. Όποιο εμπράγματο δικαίωμα δεν
έχει δηλωθεί (επικαρπία, γονική παροχή, υποθή-
κη κ.λπ.), τότε χάνεται, εκτός και αν υπάρξει δια-
φορετική απόφαση του αρμόδιου δικαστή, ο
οποίος θα το αναγνωρίσει ως ιδιωτικό, αλλά ταυ-
τόχρονα ο ιδιοκτήτης του θα πρέπει να δαπανήσει
σημαντικά χρήματα και να εμπλακεί για χρόνια

στα γρανάζια της γραφειοκρατίας μέχρι να εκδο-
θεί οριστική απόφαση.

Επιβάρυνση με πρόστιμα
Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι όποιο ακί-

νητο δεν δηλωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου και εκ
των υστέρων το διεκδικήσει ο ιδιοκτήτης του,
επιβαρύνεται με επιπλέον πρόστιμα. Σύμφωνα
με τη νομοθεσία, όποιος δεν κτηματογραφήσει το
ακίνητό του δεν μπορεί να προχωρήσει στην έκ-
δοση οικοδομικής άδειας ούτε να το μεταβιβά-
σει, ακόμη και αν το δηλώνει επί... δεκαετίες στο
έντυπο περιουσιακής κατάστασης Ε9. Επιπλέον,
θα βρεθεί να πληρώνει... τσάμπα τον ΕΝΦΙΑ,
αφού δεν θα έχει κατοχυρώσει εμπράγματο δι-
καίωμα, εκτός και αν αποφασίσει να το διαγράψει
από το Ε9, οπότε σε αυτή την περίπτωση περνάει
στην κυριότητα του Δημοσίου, αφού θα έχει κα-
ταχωριστεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη».

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Αντίστροφη μέτρηση για 
τις δηλώσεις Κτηματολογίου 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
Ο «βασιλιάς 
του αλουμινίου» 
που αγαπά την τζαζ 
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Ποιοι κινδυνεύουν
να χάσουν τα ακίνητά τους



Μ
ια νέα εταιρεία του Ομί-
λου Motor Oil εισέρχεται
στην αγορά της «πράσι-
νης» ενέργειας, φιλοδο-

ξώντας να προχωρήσει σε... MORE
επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.

O όμιλος του Βαρδινογιάννη παρου-
σίασε τη νέα θυγατρική, Motor Oil Re-
newable Energy, την περασμένη Τρίτη
στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος, δίνοντας το στίγμα
για τους στόχους που καλείται να επι-
τύχει μέσα σε μια διαρκώς μεταβαλ-
λόμενη αγορά ενέργειας που έχει ξε-
κάθαρη κατεύθυνση προς τις ΑΠΕ.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρου-
σία τους κυβερνητικά στελέχη, βου-
λευτές, θεσμικοί φορείς από τον κλά-
δο της ενέργειας, εκπρόσωποι της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης και της επιχει-
ρηματικής σκηνής της χώρας μας.

Το όραμα
Η MORE, με όραμα να γίνει η ηγέτι-

δα δύναμη στις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας, θέτει την παραγωγή καθα-
ρής ενέργειας στο επίκεντρο της επι-
χειρηματικής δραστηριότητάς της. H
νέα θυγατρική του Ομίλου Motor Oil
αναπτύσσεται δυναμικά με επενδύ-
σεις και έργα μεγάλης αξίας και κομ-
βικής σημασίας. Ταυτόχρονα, προχω-
ρά στρατηγικά και επεκτείνει τις μο-
νάδες παραγωγής και τις υπηρεσίες
της για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο
μέλλον. Συγκεκριμένα, η MORE, μετά
την ενσωμάτωση του χαρτοφυλακίου
από την εξαγορά της Ελλάκτωρ, θα
πλησιάζει τον επόμενο στόχο της για
εγκατεστημένη ισχύ περίπου 1 γιγα-
βάτ, η οποία θα είναι ικανή να τροφο-
δοτήσει με πράσινη ενέργεια περίπου
μισό εκατομμύριο νοικοκυριά.

Παράλληλα, η MORE θα διαθέτει
ένα χαρτοφυλάκιο έργων σε διάφορα
στάδια ανάπτυξης, περισσότερο από
2,2 γιγαβάτ. Η MORE είναι ένας από
τους μεγαλύτερους Φορείς Σωρευτι-
κής Εκπροσώπησης σταθμών Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΦοΣΕ), εκ-
προσωπώντας περίπου 0,5GW. Συνο-
λικά η MORE θα είναι μια εταιρεία με
περίπου λειτουργικά κέρδη (EBITDA),
τα οποία θα ανέλθουν στα 130 εκατ.
ευρώ, ενώ τα επενδεδυμένα κεφά-
λαια θα ανέλθουν σε 1,6 δισ. ευρώ. 

Το πλάνο
Η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου

πηγών ενέργειας από ΑΠΕ, η ανάπτυ-
ξη συστημάτων αποθήκευσης και η
εστιασμένη ενασχόληση με υπερά-
κτια αιολικά πάρκα συνθέτουν το
στρατηγικό πλάνο της Motor Oil Re-
newables Energy.

Το επενδυτικό πλάνο της MORE θέ-
τει σε απόλυτη προτεραιότητα τον στό-
χο για την παραγωγή καθαρής ενέρ-
γειας μέσα από τη δημιουργία ενός
χαρτοφυλακίου έργων ισχύος 2,2 γι-
γαβάτ σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.

Όπως δήλωσε ο Πέτρος Τζαννετά-

κης, αναπληρωτής διευθύνων σύμ-
βουλος της Motor Oil, «ο όμιλος
έκλεισε πρόσφατα 50 χρόνια λειτουρ-
γίας, εξέλιξης, προσφοράς και εμπει-
ρίας και με την ίδρυση της ΜΟRE γίνε-
ται το επόμενο βήμα για τη μετεξέλιξή
του μέσα και από μια νέα ολοκληρω-
μένη ενεργειακή εταιρεία». Προτε-
ραιότητα της διοίκησης είναι η δια-
σφάλιση της ενεργειακής επάρκειας
της χώρας μας, θέτοντας την ανάπτυ-
ξη και τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο.
Το επενδυτικό πλάνο θεωρείται τολ-
μηρό και είναι πολύ προσεκτικά σχε-
διασμένο προκειμένου να κάνει τη...

διαφορά και να δώσει έμπρακτες λύ-
σεις για τις ανάγκες των ημερών που
δεν είναι άλλες από την αναζήτηση
όλων των εναλλακτικών πηγών ενέρ-
γειας, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η
ενεργειακή αυτονομία της χώρας. 

Περισσότερο από επένδυση
Ο Βίκτωρ Παπακωνσταντίνου, γενι-

κός διευθυντής της MORE, υπογράμ-
μισε ότι η ίδρυση της MORE εγκαινιά-
ζει μια κομβική επιχειρηματική κίνη-
ση του Oμίλου Motor, που είναι κάτι
περισσότερο από μια επένδυση. Στό-
χος της διοίκησης της θυγατρικής εί-
ναι η δημιουργία περισσότερων προ-
οπτικών, περισσότερων λύσεων και
περισσότερων εναλλακτικών με στόχο
τη δημιουργία μακροπρόθεσμης
αξίας για όλους. Η MORE αναμένεται
να προωθήσει σημαντικές καινοτο-
μίες, διαθέτοντας μάλιστα την πρωτο-
πορία σε σημαντικούς πυλώνες της
λειτουργίας της, θέτοντας ως σκοπό
τη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας
βιωσιμότητας με άξονα την «πράσινη»
ενέργεια, η οποία θα αποτελέσει πα-
ρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. 
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Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Η νέα... MORE εταιρεία
του Ομίλου Motor Oil

Επέκταση εκτός συνόρων
και επενδύσεις σε ΑΠΕ

Βίκτωρ 
Παπακωνσταντίνου,
γενικός 
διευθυντής
της MORE

Πέτρος 
Τζαννετάκης, 
αναπληρωτής 
διευθύνων 
σύμβουλος 
της Motor Oil



Τ
ον αποκαλούν «βασιλιά του αλουμινίου».
Ο λόγος για τον Γιώργο Μυλωνά, τον πρό-
εδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Alu-
mil. Ο κ. Μυλωνάς γεννήθηκε στις Σέρρες

τον Μάρτιο του 1959. Ο πατέρας του ήταν εργολάβος
οικοδομών και είχε οικονομική άνεση. Τα πρώτα 18
χρόνια της ζωής του πέρασαν ήσυχα και το 1976 με-
τακόμισε στη Θεσσαλονίκη ως φοιτητής του Μαθη-
ματικού Τμήματος. 

Παράλληλα με τις σπουδές του καλλιέργησε την
αγάπη του για τη μουσική και αγαπημένο του στέκι
στη συμπρωτεύουσα ήταν το θρυλικό τζαζ μπαρ της
οδού Mοργκεντάου. 

Παίρνει με άριστα το πτυχίο του τον Ιούνιο του
1980 και αυτό του εξασφαλίζει μια θέση στα μετα-
πτυχιακά τμήματα του London School of Economics.
Στη βρετανική πρωτεύουσα -τη λατρεύει- έμεινε
ενάμιση χρόνο. 

Είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τους Pink
Floyd, τους Rolling Stones αλλά και τους Dire Straits
να παίζουν σε παμπ προτού απογειωθεί η καριέρα
τους. Μέχρι σήμερα όμως θεωρεί ως την καλύτερη
εμπειρία της ζωής του τη συναυλία των Weather Re-
port.

Η «χρυσή» εποχή και το πλήγμα από την κρίση
Επιστρέφοντας στην Ελλάδα αρχίζει να αναπτύσ-

σει τη σχέση του με το αλουμίνιο. Η Alumil δημιουρ-
γήθηκε το 1988 και άρχισε να παράγει δύο χρόνια
μετά. Χρονιά-σταθμό για την εταιρεία αποτέλεσε το
1998, όταν μπήκε στο χρηματιστήριο και χρηματοδό-
τησε με αρκετά δισ. δραχμές μεγάλες επενδύσεις. Η
δυσκολότερη μέχρι σήμερα περίοδος στη ζωή του Γ.
Μυλωνά είναι οι 13 ημέρες της απαγωγής του τον
Ιούνιο του 2008. Από το 2005 ήταν ήδη πρόεδρος του
ΣΒΒΕ. Ολοκλήρωσε αθόρυβα την προεδρία του το
2009 και αφοσιώθηκε στην εταιρεία του, που δέχτη-
κε πλήγμα από την οικονομική κρίση, ωστόσο ο απο-
τελεσματικός και επίμονος επιχειρηματίας κατόρ-
θωσε να ξεπεράσει τις δυσκολίες και πλέον η Alumil
βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά. 

Η αναπτυξιακή τροχιά και το στοίχημα
Ο όμιλος με τις 32 θυγατρικές, τους 2.600 εργαζο-

μένους σε 62 χώρες και με άνω του 80% των πωλή-
σεων στο εξωτερικό υλοποιεί ένα σημαντικό επεν-
δυτικό πλάνο που έχει ως βασικό στόχο το industry
4.0, όπου τα ρομποτικά συστήματα, η διαχείριση των
big data και η τεχνητή νοημοσύνη είναι τα βασικά
«εργαλεία» για τη λειτουργία και την ανάπτυξή του.

Παράλληλα, τον Απρίλιο άναψαν και πάλι οι μηχα-
νές του εργοστασίου της Αlumil στην Ξάνθη, παρα-

γωγικής δυναμικότητας 14.000 τόνων προφίλ αλου-
μινίου. Η λειτουργία του είχε ανασταλεί το 2013, όταν
η ελληνική αγορά έκανε βουτιά 95%. «Τότε δεν είχα-
με πού να πουλήσουμε. Από τα Βαλκάνια μέχρι τη
Νέα Υόρκη δεν είχε ούτε γερανό», ανέφερε ο Γιώρ-
γος Μυλωνάς, επισημαίνοντας πως η εταιρεία επλή-
γη από την τριετή παγκόσμια κρίση μετά την κατάρ-
ρευση της Lehman Brothers και τη 12ετή κρίση στην
Ελλάδα.

Έκτοτε άρχισε μια προσπάθεια αναδιάρθρωσης
των δανειακών συμβάσεων του ομίλου, με αλλαγές
στη δομή του και στο μοντέλο ανάπτυξης, που είναι
σε εξέλιξη και έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Εί-
ναι ενδεικτικό ότι το α’ εξάμηνο του 2022 η Alumil
κατέγραψε θετικές οικονομικές επιδόσεις, με τον
κύκλο εργασιών της να κλείνει στα 200 εκατ. ευρώ,
αυξημένος κατά 47% την αντίστοιχη περίοδο το 2021.
Σε ακόμη πιο «υψηλές πτήσεις» κινήθηκαν τα κέρδη
μετά φόρων, τα οποία ανήλθαν στα 25,3 εκατ. ευρώ
από 9,1 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα πέρυσι, αυξημέ-
να κατά 178,3%. Σε επίπεδο εταιρείας, σημείωσε το
πρώτο μισό του 2022 αύξηση τζίρου κατά 56,2%, στα
141,2 εκατ. ευρώ, έναντι 90,4 εκατ. ευρώ το 2021.
Όσο για τα καθαρά κέρδη, αυτά εκτοξεύτηκαν στα
14,7 εκατ. ευρώ, από 4,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο
του 2021, σημειώνοντας άλμα 242%.

Όπως έχει πει ο ίδιος ο Γιώργος Μυλωνάς, το με-
γάλο στοίχημα για την Alumil είναι η αποτελεσματι-
κή διασύνδεση και οργάνωση των ραγδαία αναπτυσ-
σόμενων παγκόσμιων δραστηριοτήτων του ομίλου
σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικά και τε-
χνολογικό περιβάλλον.
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Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Τα δύσκολα χρόνια και 
το στοίχημα που κερδίζεται 

Ο «βασιλιάς 
του αλουμινίου» 
που αγαπά την τζαζ 



Η ελληνική εταιρεία οργάνων νυχτερινής όρασης Theon Sensors (Θέων
Αισθητήρες) ανακοινώνει την από κοινού διεύρυνση της συνεργασίας της
με την αμερικανική εταιρεία EOTECH, κατασκευάστρια των καλύτερων στον
κόσμο ολογραφικών σκοπευτικών συστημάτων και ψηφιακών τεχνολογιών
ηλεκτροοπτικής και νυχτερινής όρασης, με έδρα το Μίσιγκαν των ΗΠΑ. Η
νέα συμφωνία κοινής επένδυσης, ανάπτυξης και κατασκευής, που υπογρά-
φηκε στις 11 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της AUSA Annual Meeting & Ex-
hibition 2022 στην Ουάσιγκτον, θα επιτρέψει τη μεταφορά τεχνογνωσίας και
την κατασκευή συστημάτων νυχτερινής όρασης και θερμικών στις εγκατα-
στάσεις της EOTECH στο Plymouth του Michigan των ΗΠΑ, τόσο για την άμυ-
να και τις αρχές επιβολής νόμου όσο και για εμπορικούς χρήστες.
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Π
ροβληματισμένοι εμ-
φανίζονται χρηματιστη-
ριακοί παράγοντες για
το γεγονός ότι η ρευ-

στότητα στο ελληνικό χρηματιστήριο
είναι είδος προς εξαφάνιση, καθώς
το τελευταίο τρίμηνο η αξία των συ-
ναλλαγών κινείται σε πολύ χαμηλά
επίπεδα, ενώ τον Οκτώβριο ο τζίρος
θυμίζει την περίοδο του Δεκαπεν-
ταύγουστου. 

Είναι ενδεικτικό ότι τις πρώτες
δύο εβδομάδες έως τώρα του Οκτω-
βρίου οι μέσες συναλλαγές υποχώ-
ρησαν εκ νέου, έχοντας κατέλθει
κάτω από τα 50 εκατ. ευρώ. 

Παράλληλα, συνεχίζεται η στρέ-
βλωση σε ό,τι αφορά την κατανομή
των συναλλαγών, με λίγους τίτλους
υψηλής κεφαλαιοποίησης να λαμ-
βάνουν τη μερίδα του λέοντος και τις

υπόλοιπες μετοχές, ακόμη και εται-
ρειών με προοπτικές και θετικές οι-

κονομικές επιδόσεις, να παραμέ-
νουν στο περιθώριο. 

Πειραιώς: Σύμβαση 
με το Δημόσιο

Έπειτα από ανοικτό διεθνή ηλεκτρονι-
κό διαγωνισμό η Τράπεζα Πειραιώς ανέ-
λαβε από το ελληνικό Δημόσιο για την τε-
τραετία 2022-2026 την τήρηση, την τα-
μειακή διαχείριση και τη χρηματοδότηση
του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων
Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), σύμ-
φωνα με σχετική ανακοίνωση. Το έργο
συνδέεται με χρηματοδότηση από την
Τράπεζα Πειραιώς ύψους έως 2,5 δισ.
ευρώ ετησίως. Στόχος είναι η έγκαιρη
πληρωμή των κοινοτικών-εθνικών ενι-
σχύσεων.

Alumil: Άλμα κερδών, 
στα 206 εκατ. ο τζίρος

Αποτελέσματα-ρεκόρ για το α’ εξάμηνο
του 2022 ανακοίνωσε η Alumil. Συγκε-
κριμένα, όπως αναφέρει σε σχετική
ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών του
ομίλου άγγιξε τα 206 εκατ. ευρώ, κατα-
γράφοντας αύξηση 46,5% σε σχέση με
το α’ εξάμηνο του 2021 (140,5 εκατ. ευ-
ρώ), ενώ σε ακόμα πιο «υψηλές πτή-
σεις» κινήθηκαν τα κέρδη μετά φόρων,
τα οποία ανήλθαν στα 25,3 εκατ. ευρώ
από 9,1 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα πέ-
ρυσι, αυξημένα κατά 178,3%. Σε επίπε-
δο εταιρείας σημείωσε το πρώτο μισό
του 2022 αύξηση τζίρου κατά 56,2%, στα
141,2 εκατ. ευρώ, έναντι 90,4 εκατ. ευ-
ρώ το 2021. Όσο για τα καθαρά κέρδη,
αυτά εκτοξεύτηκαν στα 14,7 εκατ. ευ-
ρώ, από 4,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο
του 2021, σημειώνοντας ιλιγγιώδη αύ-
ξηση 242%. 

Η UBCI επιλέγει τη λύση
Treasury της Profile Software

Η Profile ανακοίνωσε ότι η τράπεζα
UBCI (Union Bancaire pour le Com-
merce et I’Industrie) επέλεξε το Acu-
men.plus, το διεθνώς εφαρμοσμένο Σύ-
στημα Διαχείρισης Διαθεσίμων, για την
αποτελεσματική διαχείριση ολόκληρου
του φάσματος του Treasury και της βελτι-
στοποίησης των λειτουργιών του με τον
πιο αποτελεσματικό τρόπο. Η λύση υλο-
ποιείται στα κεντρικά γραφεία της τράπε-
ζας στην Τύνιδα της Τυνησίας.

Ο Μιχάλης Σάλλας, πρόεδρος του Lyktos Group, δηλώνει ότι η Lyktos
Participations θα συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της
Παγκρήτιας Τράπεζας, διατηρώντας το ποσοστό συμμετοχής της 20%
και τον ρόλο της ως βασικού μετόχου και στρατηγικού επενδυτή. «Επι-
δίωξή μας είναι», αναφέρει ο κ. Σάλλας, «η περαιτέρω ουσιαστική συμ-
βολή της Παγκρήτιας στην ανάπτυξη της κρητικής οικονομίας και στην
ενίσχυση της εξυπηρέτησης της επιχειρηματικής κοινότητας, με την
επέκταση της τράπεζας στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι η οικο-
νομία βρίσκεται ιστορικά, σε εξαιρετικά θετική αφετηρία, έχοντας εξα-
σφαλίσει τις προϋποθέσεις για δημοσιονομική εξυγίανση, σοβαρή οι-
κονομική μεγέθυνση και προπαντός μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Το τρα-
πεζικό σύστημα θα ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες που δημιουρ-
γούνται για την ελληνική επιχείρηση και την ανταγωνιστικότητα της οι-
κονομίας. Η Παγκρήτια Τράπεζα μετά την αύξηση κεφαλαίου, τη συγ-
χώνευση με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και την απορρόφηση
του δικτύου και των εργασιών της HSBC στην Ελλάδα, θα είναι σύντομα
έτοιμη να εκπληρώσει και αυτή τον ρόλο της δημιουργώντας οφέλη για
τους πελάτες, τους μετόχους και τα στελέχη της».

Στα... Τάρταρα οι συναλλαγές στο ΧΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Μπαίνει στην αύξηση κεφαλαίου της Παγκρήτιας ο Μιχάλης Σάλλας

Η Theon Sensors επενδύει στη βιομηχανική της παρουσία στις ΗΠΑ
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Σ
τα χέρια των Ομίλων Autohellas και
Samelet πέρασε η εισαγωγή και διανομή
των μαρκών Abarth, Alfa Romeo Fiat, Fiat
Professional και Jeep στην Ελλάδα, καθώς

απέκτησαν την FCA Greece ΑΕ, τη θυγατρική της F-
CA Italy SpA. Με τη συμφωνία αυτή η Autohellas της
οικογένειας Βασιλάκη και η ισραηλινή Samelet της
οικογένειας Levi θα καταστούν ισχυρός συνεργάτης
της Stellantis στην ελληνική αγορά, με τις προοπτι-
κές να είναι εξαιρετικά ευνοϊκές. Για όσους δεν το
ξέρουν, η Stellantis είναι ο όμιλος που δημιουργή-
θηκε από τη συγχώνευση των κατασκευαστών αυτο-
κινήτων PSA και FCA. Πόσο σημαντική είναι η εν λό-
γω εξέλιξη; Πέρυσι η FCA Greece ΑΕ είχε κύκλο ερ-
γασιών 114,7 εκατ. ευρώ, από 80,3 εκατ. ευρώ το
2020, 123,1 εκατ. ευρώ το 2019, 120,1 εκατ. ευρώ το
2018, 107 εκατ. ευρώ το 2017, 80,7 εκατ. ευρώ το
2016 και 57,5 εκατ. ευρώ το 2015.

IKEA: Ρεκόρ πωλήσεων
παρά τις ελλείψεις

Η ΙΚΕΑ ανακοίνωσε ρεκόρ στις ετήσιες πω-
λήσεις της, καθώς οι ελλείψεις στον εφοδια-
σμό και η χαμηλή καταναλωτική εμπιστοσύνη
αντισταθμίστηκαν από τις αυξήσεις των τιμών
και τη χαλάρωση των επιπτώσεων της πανδη-
μίας. Ειδικότερα, η μεγαλύτερη εταιρεία επί-
πλων παγκοσμίως ανακοίνωσε ότι οι πωλή-
σεις σε όλα τα καταστήματα ΙΚΕΑ και μέσω
Διαδικτύου αυξήθηκαν 6,5% στο 12μηνο μέχρι
τον Αύγουστο στα 44,6 δισ. ευρώ.

BriQ Properties: Έκθεση
Φορολογικής Συμμόρφωσης
Η BriQ Properties ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε ότι
μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού
ελέγχου για το φορολογικό έτος 2021, που
διενεργήθηκε από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό
Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με το άρθρο
65Α του Ν. 4174/2013, εκδόθηκε Έκθεση
Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρα-
σμα χωρίς επιφύλαξη για την ίδια, καθώς
και για τις θυγατρικές της.

Ideal: «Πράσινο φως» 
στο squeeze out της Byte

Η Ideal Holdings ανακοίνωσε ότι στις
11/10/2022 το Διοικητικό Συμβούλιο της Επι-
τροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το από
3/10/2022 αίτημα της εταιρείας σχετικά με την
άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των μετο-
χών των υπόλοιπων μετόχων της εταιρείας
Byte, οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν την από
1ης/7/2022 Προαιρετική Δημόσια Πρόταση
εξαγοράς που υπέβαλε η Ideal για την από-
κτηση του 100% των μετοχών εκδόσεως της
Byte. Η ως άνω έγκριση από το ΔΣ της Επιτρο-
πής Κεφαλαιαγοράς κοινοποιήθηκε στην Ide-
al στις 13/10/2022.

Σε νέα χέρια η FCA Greece

Δομική Κρήτης: Σε συζητήσεις
με υποψήφιους επενδυτές

Η Δομική Κρήτης, απαντώντας σε επιστολή της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημέρωσε ότι ο βα-
σικός μέτοχος της εισηγμένης Γεώργιος Συνα-
τσάκης βρίσκεται σε συζητήσεις με επενδυτές
που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για ενδεχόμε-
νη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας. Η εισηγμένη επισημαίνει ότι οι δια-
πραγματεύσεις βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και
παρότι έχει ξεκινήσει νομικός και οικονομικός
έλεγχός της, δεν υπάρχει προς το παρόν συμφω-
νία για οποιαδήποτε συναλλαγή. Η τυχόν συμμε-
τοχή των ενδιαφερομένων στο μετοχικό σχήμα
της Δομικής Κρήτης και οι όροι αυτής θα εξαρτη-
θούν από την έκβαση των διαπραγματεύσεων.
Επομένως, η εισηγμένη τονίζει ότι είναι πρόωρο
να αναφερθεί οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα κα-
τάρτισης της συναλλαγής.

Έξτρα έκπτωση από
Helleniq Energy στο
πετρέλαιο θέρμανσης,
στο 1,312€ η τιμή

Με αφορμή την έναρξη της διάθεσης πετρε-
λαίου θέρμανσης, ο όμιλος HELLENiQ
ENERGY, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερα
δύσκολη συγκυρία που δημιουργεί η παγκό-
σμια ενεργειακή κρίση και με αίσθημα ευ-
θύνης απέναντι στην κοινωνία, προχωρά σε
μια σειρά από πρωτοβουλίες, προκειμένου
να στηρίξει τη μεγάλη μερίδα των νοικοκυ-
ριών που το χρησιμοποιούν.
Συγκεκριμένα, από 14 Οκτωβρίου 2022, για
το πετρέλαιο θέρμανσης θα ισχύουν τα πα-
ρακάτω:
• Μείωση της διυλιστηριακής τιμής πώλη-
σης προς όλες τις εταιρείες εμπορίας με ει-
δική έκπτωση 0,075€ στην τελική τιμή με
ΦΠΑ, επιπλέον της κρατικής επιδότησης
0,25€ με ΦΠΑ ανά λίτρο, που έχει ήδη ενσω-
ματωθεί. Η έκπτωση θα ισχύσει μέχρι τέλος
Οκτωβρίου, προκειμένου να βοηθήσει τον
αρχικό εφοδιασμό
• Ειδική προσφορά από την ΕΚΟ για τους κα-
ταναλωτές που επιλέγουν να εφοδιαστούν
με πετρέλαιο θέρμανσης απευθείας από την
εταιρεία, που περιλαμβάνει:

- έκπτωση 5% στην τελική τιμή (η προσφο-
ρά ισχύει έως 21 Νοεμβρίου 2022)

- δυνατότητα πληρωμής του πετρελαίου
θέρμανσης με έως και 12 άτοκες δόσεις με
πιστωτικές κάρτες ελληνικών τραπεζών για
όλη την περίοδο της διάθεσης πετρελαίου
θέρμανσης.
Με βάση τα παραπάνω, οι καταναλωτές
έχουν από τις 14/10/2022 τη δυνατότητα να
αγοράσουν πετρέλαιο θέρμανσης από την
ΕΚΟ στην τιμή του 1,312€ με ΦΠΑ ανά λίτρο.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου



«Η Ελλάδα», όπως έχει

τονίσει σε εκδήλωση του

Ινστιτούτου Ενέργειας

Νοτιοανατολικής Ευρώπης

(ΙΕΝΕ) ο καθηγητής ΕΜΠ

Παντελής Κάπρος, 

«θα χρειαστεί τουλάχιστον 

5 γιγαβάτ αποθήκευσης έως

το 2030, δηλαδή διπλάσια

ποσότητα σε σχέση με 

το προηγούμενο Εθνικό

Σχέδιο για την Ενέργεια 

και το Κλίμα ΕΣΕΚ» 

Τ
α πρωτεία είχαν οι

Ανανεώσιμες Πηγές

Ενέργειας στις 7

Οκτωβρίου, καθώς κάλυψαν για

πέντε ώρες τις ανάγκες σε ρεύμα

όλης της χώρας, σύμφωνα με τον

Ανεξάρτητο Διαχειριστή

Μεταφοράς Ηλεκτρικής

Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), γεγονός που

εξήρε ο πρωθυπουργός με

ανάρτησή του στο Τwitter. 

Η είδηση αυτή σηματοδοτεί εκ νέου
την ανάγκη επίσπευσης της διείσδυ-
σης των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστη-
μα, αναδεικνύοντας παράλληλα και
τη σημασία του ρόλου των τεχνολο-
γιών αποθήκευσης για τη δημιουργία
ενός ασφαλούς –χαμηλών εκπομπών
και οικονομικά προσιτού στους πολί-
τες– ενεργειακού συστήματος.

Μια αρνητική πρωτιά στις αρχές

Απριλίου 2022 μάς υπενθυμίζει επί-
σης, από μια άλλη πλευρά, τη σπου-
δαιότητα της αποθήκευσης: Στις 2
Απριλίου έγινε απόρριψη ισχύος 500
μεγαβάτ από Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας, για λόγους ευστάθειας
του δικτύου. Αν όμως υπήρχε η δυνα-
τότητα να αποθηκευτεί αυτή η ισχύς,
για να τη χρησιμοποιούσαμε όταν τη
χρειαζόμαστε, η διείσδυση των ΑΠΕ
θα ήταν και μεγαλύτερη και απόλυτα
ωφέλιμη.

Πρόβλεψη ΔΑΠΕΕΠ

Σήμερα στη χώρα μας, η ισχύς των

ΑΠΕ σε λειτουργία, όπως αναφέρει
ο ΑΔΜΗΕ, ανέρχεται σε 9 GW, ο κα-
τειλημμένος χώρος για νέα έργα σε
10 GW – από την αρχή του 2021
έχουν υποβληθεί αιτήματα για ακό-
μη 19 GW. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
και τις εκτιμήσεις του ΔΑΠΕΕΠ (Δια-
χειριστής Ανανεώσιμων Πηγών και Εγ-
γυήσεων Προέλευσης), η ισχύς των
ΑΠΕ στην Ελλάδα θα «σπάσει» φέτος
το όριο των 10 γιγαβάτ. Η πρόβλεψη
για το 2022 ανεβάζει την ισχύ των νέ-
ων μονάδων στα 1.900 MW (910 MW
Αιολικά, 950 MW Φωτοβολταϊκά).

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

«Αν δεν γίνει αυτό, παράλληλα με την ανάπτυξη 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η ΕΕ δεν
θα είναι σε θέση να πετύχει ένα απαλλαγμένο 
–από άνθρακα– σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας»
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Να γίνει πολιτική 
προτεραιότητα 
η αποθήκευση 
ενέργειας   



«Η Ελλάδα», όπως έχει τονίσει σε
εκδήλωση του Ινστιτούτου Ενέργειας
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) ο
καθηγητής ΕΜΠ Παντελής Κάπρος,
«θα χρειαστεί τουλάχιστον 5 γιγαβάτ
αποθήκευσης έως το 2030, δηλαδή
διπλάσια ποσότητα σε σχέση με το
προηγούμενο Εθνικό Σχέδιο για την
Ενέργεια και το Κλίμα ΕΣΕΚ». 

Προσφάτως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Κομισιόν) έδωσε το πράσινο φως στο
ελληνικό σχέδιο για την αποθήκευση
ενέργειας, προϋπολογισμού 341
εκατ. ευρώ. 

Στόχος ΕΕ

Στις 13 Απριλίου 2022, η Break-
through Energy, η European Associ-
ation for Storage of Energy (EASE), η
Solar Power Europe και η Wind Eu-
rope υπέγραψαν κοινή (ανοιχτή) επι-
στολή, με την οποία καλούσαν την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή «να αναγνωρί-
σει τον κρίσιμο ρόλο της αποθήκευ-
σης ενέργειας για την ασφάλεια του
ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευ-
ρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζε-
ται επειγόντως μια μαζική και ταχεία
ανάπτυξη λύσεων αποθήκευσης
ενέργειας». 

Η EASE υπολογίζει ότι «η ανάπτυξη
αποθηκευτικού χώρου στην ΕΕ πρέπει
να αυξηθεί σε τουλάχιστον 14
GW/έτος, προκειμένου να επιτευχθεί
ένας στόχος περίπου 200 GW έως το
2030. Μέχρι το 2050, που απαιτούν-
ται τουλάχιστον 600 GW αποθήκευ-
σης στο ενεργειακό σύστημα».

Οι τέσσερις ενώσεις ζητούν από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 
1. Nα θέσει στόχους αποθήκευσης για

το 2030. 
2. Να προωθήσει την υιοθέτηση τε-

χνολογιών αποθήκευσης ενέργειας
μέσω χρηματοδοτικών μέσων, π.χ.
του Ταμείου Καινοτομίας.

3. Να ενσωματώσει την αποθήκευση
ενέργειας στο σχέδιο δράσης RE-
PowerEU και στην αναθεώρηση του
Σχεδιασμού της Αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας.
Ο Patrick Clerens, γενικός γραμ-

ματέας της European Association
for Storage of Energy (EASE), έχει
δηλώσει: «Η Ευρώπη έχει την τεχνο-
λογία, η βιομηχανία είναι πρόθυμη

να δράσει, αλλά χρειαζόμαστε μια
σαφή πολιτική δέσμευση. Η ΕΕ δεν
μπορεί να εξαρτάται από τις εισαγω-
γές φυσικού αερίου».

Οδηγία RED III

Η ψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο της αναθεώρησης της οδηγίας
για τις ΑΠΕ Renewable Energy
Sources (RED III) «αποτελεί βασικό
ορόσημο για την εφαρμογή του στό-
χου Fit for 55 (τον Δεκέμβριο του
2020 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμ-
φώνησε να αναβαθμίσει την εθνικά

καθορισμένη συμβολή της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης για το κλίμα, αυξάνοντας
τον στόχο μείωσης των εκπομπών,
από 40%, σε τουλάχιστον 55% [net]
έως το 2030). Η αναθεώρηση RED III
ενισχύει την ανάπτυξη της αποθήκευ-
σης ενέργειας με νέους στόχους, αλ-
λά απαιτείται περισσότερη δουλειά
για μια στρατηγική αποθήκευσης
ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ». 

Σημειώνεται ότι η προθεσμία ενσω-
μάτωσης της οδηγίας RED III στο εθνι-
κό Δίκαιο των κρατών-μελών της ΕΕ
έληξε στις 30 Ιουνίου 2021. Ωστόσο,

η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν κοινοποι-
ήσει μόνο εν μέρει κάποια μέτρα για τη
μεταφορά της οδηγίας στην εθνική νο-
μοθεσία. Επίσης, η Κροατία, η Γερμα-
νία, η Ουγγαρία, η Πορτογαλία και η
Ρουμανία δεν έχουν δώσει στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή σαφείς και ακριβείς
πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά μέ-
τρα που έχουν θεσπίσει για τη μεταφο-
ρά κάθε διάταξης της RED III.

Πολιτική προτεραιότητα

Η Breakthrough Energy, η Euro-
pean Association for Storage of Ener-
gy (EASE), η Solar Power Europe και η
Wind Europe επισημαίνουν ότι «αν η
αποθήκευση ενέργειας δεν καταστεί
πολιτική προτεραιότητα παράλληλα
με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ,
η ΕΕ δεν θα είναι σε θέση να πετύχει
ένα απαλλαγμένο –από άνθρακα– σύ-
στημα ηλεκτρικής ενέργειας».

Είναι ουσιαστική προϋπόθεση «για την
απεξάρτηση της ΕΕ από το φυσικό (εισα-
γόμενο) αέριο αλλά και τον λιγνίτη-άνθρα-
κα η αποθήκευση ενέργειας – ώστε να
μπορεί να χρησιμοποιείται όταν και όπου
χρειάζεται περισσότερο. Αυτό είναι το
κλειδί για την αυξημένη παραγωγή ενέρ-
γειας από Ανανεώσιμες Πηγές και για την
ενεργειακή ασφάλεια. Ανά πάσα στιγμή, η
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας πρέ-
πει να ταιριάζει απόλυτα με την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η ισορροπία
είναι απαραίτητη σε όλα τα δίκτυα ηλε-
κτρικής ενέργειας για τη διατήρηση μιας
σταθερής και ασφαλούς παροχής. Η απο-
θήκευση ενέργειας μπορεί να σταθερο-
ποιήσει τις διακυμάνσεις της ζήτησης και
της προσφοράς, επιτρέποντας την εξοικο-
νόμηση υπερβολικής ηλεκτρικής ενέργει-
ας σε μεγάλες ποσότητες σε διαφορετι-
κές χρονικές περιόδους, από γρήγορη
αποθήκευση σε δευτερόλεπτα έως μεγα-
λύτερη αποθήκευση σε ημέρες». Στις 11-
13 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε
η πέμπτη Παγκόσμια Διάσκεψη Αποθή-
κευσης Ενέργειας, με διοργανώτρια τη
European Association for Storage of En-
ergy σε συνεργασία με το Joint Research
Center. Διερευνήθηκαν οι τρόποι με τους
οποίους η αποθήκευση ενέργειας μπορεί
να βοηθήσει στην αποφυγή της εξάρτη-
σης από ορυκτά καύσιμα.  Μέχρι τότε η
Ευρώπη μας ας προετοιμαστεί –αν και το
απευχόμαστε– για το χειρότερο.
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Πρωταγωνιστούν οι ΑΠΕ 
Η ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Τwitter:
«Στις 7 Οκτωβρίου, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κάλυψαν για πρώ-
τη φορά ολόκληρη την πανελλαδική ανάγκη για ηλεκτρικό ρεύμα για
5 ώρες. Ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς η Ελλάδα αναδύεται ταχέως
ως ένας πρωταγωνιστής στις ΑΠΕ – κατατάσσεται στην 7η θέση παγ-
κοσμίως για το 2021 σε ό,τι αφορά το μερίδιο ήλιου και ανέμου ως
πηγές της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αντιμέτωποι
με μία πρωτοφανή παγκόσμια ενεργειακή κρίση, ο δρόμος μπροστά
μας είναι ξεκάθαρος: Πρέπει να κινηθούμε ταχύτερα για περισσότε-
ρες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ώστε να προσφέρουμε φθηνότε-
ρη ενέργεια στους πολίτες μας».
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H CHOOSE σε συνεργασία με το υπουρ-
γείο Εργασίας δημιούργησε τρία υπέροχα
σποτάκια, τα οποία κατακρίνουν τον σεξι-
σμό μέσα στην οικογενειακή ζωή, στο σχο-
λικό περιβάλλον αλλά και στον εργασιακό
χώρο. Παρομοιάζοντας τα φύλλα με φύλα
γένους (γυναίκα, άντρας) αναδεικνύεται
αυτό το κοινωνικό θέμα μέσα από τις πτυ-
χές της καθημερινότητα μιας γυναίκας.

Η ηθοποιός Μαρία Κορινθίου και η

υφυπουργός Εργασίας Μαρία Συρεγγέλα
παρουσίασαν την καμπάνια με σκοπό τη
βελτίωση της γυναικείας εικόνας στην
κοινωνία

«Τα στερεότυπα που άλλοτε αποδίδουν
και άλλοτε δικαιολογούν συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά στις γυναίκες και στους
άνδρες επηρεάζουν, δυστυχώς, σε μεγάλο
βαθμό τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε
τον κόσμο και τους γύρω μας, τον τρόπο

που διαμορφώνουμε τις απόψεις μας και
τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε, ειδικό-
τερα απέναντι σε άτομα που ανήκουν σε
συγκεκριμένες ομάδες», ανέφερε η υφυ-
πουργός και πρόσθεσε ότι «ακούμε συχνά
ότι το ποδόσφαιρο είναι μόνο για αγόρια, το
ροζ χρώμα είναι κοριτσίστικο, ενώ συζητά-
με μόνο για τους προέδρους και τους διευ-
θυντές και σπάνια για τις προέδρους και τις
διευθύντριες».

Στις μέρες μας η τριχόπτωση απασχολεί ένα μεγάλο
ποσοστό του ανδρικού πληθυσμού. Περίπου το 25%
των ανδρών εμφανίζει αραίωση μέχρι το 30ό έτος της
ηλικίας, ενώ μεγαλώνοντας το ποσοστό διπλασιάζεται
στο 50% στην ηλικία 45-50 ετών.

Οι αιτίες πολλές, όπως η κληρονομικότητα, η εποχι-
κότητα, η λήψη φαρμάκων, η αναιμία, προβλήματα
θυρεοειδούς, δερματολογικές παθήσεις και η διατρο-
φική ανεπάρκεια.

Αν δούμε ότι η τριχόπτωση επιμένει για μεγάλο
χρονικό διάστημα, μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε
με την πιο ασφαλή λύση, που είναι η μεταμόσχευση
μαλλιών. Σε πολλές περιπτώσεις ανδρογενετικής
αλωπεκίας η συγκεκριμένη επέμβαση μπορεί να απο-

καταστήσει σε ικανοποιητικό βαθμό τη χαμένη τριχο-
φυΐα. Η Bergmann Kord, πρωτοπόρος στη μεταμό-
σχευση μαλλιών από το 1979, έχει το «know how»,
διαθέτει το πιο έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό
και παραδίδει πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα, είτε το
πρόβλημα αφορά άντρες είτε γυναίκες.

Στα παρακάτω links μπορείτε να διαβάσετε για τη
λύση στο πρόβλημα που προσφέρει η Bergmann
Kord: 

https://www.kordhairclinics.gr/trixoptosi-andriki/
https://www.kordhairclinics.gr/

Με μακρόχρονη και μεγάλη θητεία ως ηγέτης πολυεθνικών ορ-
γανισμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό (L’Oreal, Coca-Cola,
Chipita), ο Γιάννης Παπαχρήστου θα είναι επικεφαλής των επιχει-
ρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ στην Ελλάδα.

«Ο όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ συνεχίζει με όραμα και στρατηγική την
ενίσχυση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, επενδύοντας
διαρκώς σε νέους τομείς -όπως η πρόσφατη εξαγορά των Village
Cinemas-, καθώς και σε σημαντικά και πολύπειρα στελέχη. Ο
όμιλος επεκτείνει σταθερά το αποτύπωμά του, προσφέροντας
στην ελληνική οικογένεια αντικειμενική ενημέρωση, κορυφαία
ψυχαγωγία και διασκέδαση. Ο Γιάννης Παπαχρήστου, ο οποίος διαθέτει βαθιά γνώση της αγοράς, σύγχρονη οπτι-
κή και εξαιρετικές ικανότητες στον στρατηγικό επιχειρηματικό σχεδιασμό, θα συμβάλει καθοριστικά στην περαι-
τέρω ανάπτυξη του ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

«Καλωσορίζω τον Γιάννη στον ΑΝΤΕΝΝΑ. Με τη σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία που κατέχει, θα ενισχύσει
αποτελεσματικά τις καινοτόμες δράσεις και στρατηγικές επιδιώξεις του ομίλου», δήλωσε ο πρόεδρος του ΑΝΤ1
Θοδωρής Κυριακού. Ο νέος CEO είπε από την πλευρά του: «Είμαι πολύ χαρούμενος για την ένταξή μου στον όμιλο
ANTENNA και την ευκαιρία που θα έχω να συνεργαστώ με τον κ. Κυριακού, καθώς και τα στελέχη και τους εργα-
ζόμενους του εμβληματικού οργανισμού. Θα συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις για να συνεχίσει ο όμιλος στον
δρόμο της πρωτοπορίας και της επιτυχίας».

Ανδρική 
τριχόπτωση 

και στο βάθος… 
Bergmann Kord

� Τηλεοπτική διαφημιστική πρεμιέρα έκαναν οι βιταμίνες
Senio Vita της UGW (Ελληνική Ένωση Χονδρεμπόρων).

Το σποτ που δημιούργησε η DK Advertising παρουσιάζει τις
βιταμίνες Senio Vita σε αναβράζοντα δισκία με γεύση πορ-
τοκάλι και λεμόνι. Με το tagline «Βιταμίνες Senio Vita ενι-
σχύουν τον οργανισμό κάθε μέρα» τρέχει η καμπάνια στην
τηλεόραση. 

� Νέα καμπάνια και για τη Thermogas. Αποτελείται από
δύο τηλεοπτικά σποτάκια (Καγκουρό / Εκατομμυριού-

χος), στα οποία ο πρωταγωνιστής υποδύεται έναν Γερμανό 
stand-up comedian που προσπαθεί μάταια να ψυχαγωγήσει
το κοινό του με αυθεντικά γερμανικά αστεία. Στόχος της Digi-
talWise ήταν να επικοινωνήσει στο ευρύ κοινό το πιο δυνατό
asset του brand, την αδιαμφισβήτητη γερμανική αξιοπιστία,
χρησιμοποιώντας ως όχημα αυτό που ακόμα και οι ίδιοι οι
Γερμανοί αποδέχονται ως DigitalWise: το πιο αδύναμο ση-
μείο τους, το χιούμορ.

� Η ΑΦΗΣ ΑΕ διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με πρόσκλη-
ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σκοπό τη συνεργα-

σία και τη σύναψη διετούς σύμβασης για την αγορά διαφη-
μιστικού χρόνου και χώρου για λογαριασμό της στα διαδι-
κτυακά μέσα και τα τηλεοπτικά κανάλια. Το concept της νέ-
ας διαφημιστικής καμπάνιας της ΑΦΗΣ με μήνυμα επικοι-
νωνίας «Κάνε την ανακύκλωση μπαταριών συνήθεια» και
σλόγκαν «Μπαταρίες πήρες;» ανήκει στη διαφημιστική
εταιρεία ADMINE, που επιμελήθηκε και το δημιουργικό.
Το γύρισμα του τηλεοπτικού σποτ θα γίνει από την εταιρεία
TOPCUT MODIANO.

� Τις αληθινές αντιδράσεις των Kellogg’s Coco Pops fans
καταγράφει η νέα καμπάνια από τη Meteorites Creative

Space, με αφορμή την πο-
λυαναμενόμενη άφιξη της
νέας, πληθωρικής γεύσης
Kellogg’s Coco Pops
Hazelnut. Σκοπός της δια-
φήμισης είναι να δείξει
πραγματικά τα συναισθή-
ματα των καταναλωτών σε
real αλλά και live χρόνο,
όμως την παράσταση κλέ-
βει το slow motion της διαφήμισης, τονίζοντας τις εκφράσεις
του προσώπου καλύτερα. Τη σκηνοθεσία των videos που τρέ-
χουν σε Facebook, Instagram και YouTube ανέλαβε ο Μιχά-
λης Μπέκος. 

O Γιάννης Παπαχρήστου CEO του ΑΝΤΕΝΝΑ Ελλάδος

Mικρά - μικρά

Καμπάνια από την Choose για το υπουργείο Εργασίας κατά του σεξισμού 
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

� Ανατροπή στις τηλεθεάσεις των
πρωινών και μεσημεριανών εκ-

πομπών έφερε η φρικιαστική υπόθε-
ση κακοποίησης της 12χρονης στον
Κολωνό. Η ψυχαγωγία υποχώρησε εκ
νέου και η ενημέρωση πέρασε μπρο-
στά. Σχεδόν αυτόματη ήταν και η προ-
σαρμογή της θεματολογίας σε εκπομ-
πές όπως του Γιώργου Λιάγκα και της
Κατερίνας Καινούργιου. 

� Την Κυριακή 9 Οκτωβρί-
ου έληξε η προθεσμία

κατάθεσης υποψήφιων τρα-
γουδιών για τη Eurovision 2023
στην ΕΡΤ, από καλλιτέχνες και
δημιουργούς. Όπως αποκάλυ-
ψε ο Φώτης Σεργουλόπουλος
μέσα από τη μεσημεριανή εκ-
πομπή «Πρωίαν σε είδον», συ-
νολικά κατατέθηκαν μέχρι τα
μεσάνυχτα της Κυριακής 106
τραγούδια! Η επιτροπή θα
ακούσει όλα τα τραγούδια για
να τα βαθμολογήσει και να απο-
φασίσει ποιος θα είναι ο επό-
μενος εκπρόσωπός μας στον
διαγωνισμό.  

� Την ίδια στιγμή, στην prime time
ζώνη, οι ελληνικές σειρές επιβλή-

θηκαν απόλυτα στους πίνακες μετρή-
σεων της Nielsen. Το παζλ ολοκλη-
ρώθηκε με την άφιξη του «Αυτή η νύ-
χτα μένει» στον Alpha. Η νέα σειρά
που τοποθετείται χρονικά στη δεκαε-
τία του 1980, μαζί με το «Μαύρο Ρό-
δο», τον «Σασμό» και τη «Γη της
ελιάς»… εξόρισαν άλλοτε δημοφιλή
προγράμματα, όπως το «GNTM». 

� Η «Μεγάλη Εικόνα» με τη
Νίκη Λυμπεράκη επι-

στρέφει για δεύτερη χρονιά στο
MEGA, τα μεσάνυχτα της Δευ-
τέρας 17 Οκτωβρίου. Η αυλαία
ανοίγει με καλεσμένη τη «σιδη-
ρά κυρία» της ελληνικής δημο-
σιογραφίας, Έλλη Στάη. Εντός
αλλά και εκτός τηλεοπτικού
πλατό, αλλάζοντας θέση στο δη-
μοσιογραφικό τραπέζι, η Έλλη
Στάη απαντά στις ερωτήσεις της
Νίκης Λυμπεράκη με την αφο-
πλιστική ειλικρίνεια και το θάρ-
ρος που τη διακρίνουν. 

Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

E
ναν μήνα και κάτι μετά
το λανσάρισμα του νέου
τηλεοπτικού προγράμ-
ματος, έρχεται και η

ώρα της πρώτης κρίσης. Κάποιοι
φαίνεται ότι δεν περνούν ούτε καν
από την… πρώτη φάση της σεζόν
στη δεύτερη. Οι πρώτες καμπάνες
ηχούν στην ψυχαγωγία του ΣΚΑΪ. 

«Love Island»
- Ηλιάνα Παπαγεωργίου 

Πρώτο θύμα των χαμηλών τηλε-
θεάσεων, το πολυσυζητημένο «Love
Island» με την Ηλιάνα Παπαγεωργί-
ου, το οποίο ρίχνει πρόωρα αυλαία.
Το reality της αγάπης δεν απέδωσε
τα προσδοκώμενα στους πίνακες
μετρήσεων της Nielsen και έτσι το
κανάλι πήρε σε χρόνο-ρεκόρ θα λέ-
γαμε την απόφαση να το τελειώσει
σε λίγες μέρες. Συγκεκριμένα, η
προβολή του «Love Island» αναμέ-
νεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα
Νοεμβρίου, πολύ νωρίτερα από τον
αρχικό προγραμματισμό. Τα γυρί-
σματα για τον τελικό προγραμματί-
ζονται για τις 22 Οκτωβρίου. 

Η παραπάνω δυσάρεστη εξέλι-
ξη έχει προκαλέσει αναστάτωση
μεταξύ των εργαζομένων, οι οποί-
οι μένουν μετέωροι στα μισά του φθινοπώρου και ενώ οι ομάδες όλων
των εκπομπών έχουν ήδη κλείσει. 

«Πρωινό μας» - Φαίη Σκορδά 
Σε τροχιά αλλαγών φαίνεται να έχει μπει, όμως, και η εκπομπή της

Φαίης Σκορδά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο Άγγελος Βουρά-
κης, ο οποίος είχε μέχρι πρότινος μια θέση στο πάνελ, θα αξιοποιηθεί

πλέον μόνο στο ενημερωτικό-δι-
καστικό μέρος της εκπομπής. Πα-
ράλληλα, αναμένεται να ενισχυθεί
η συμμετοχή του στην εκπομπή
που ακολουθεί αυτή της Φαίης,
δηλαδή, στους «Αταίριαστους». 

Επίσης, μαθαίνουμε ότι σε πρό-
σφατη σύσκεψη συζητήθηκε για
το πάνελ του «Πρωινό μας» νέο
πρόσωπο, άνδρας με εμπειρία στο
lifestyle και το gossip, με ευχέρεια
λόγου. Να σημειώσουμε ότι την
περασμένη Τρίτη είδαμε τον Έν-
τουαρντ Στεργίου να κάθεται στο
τραπέζι σχεδόν σε όλη τη διάρκεια
της εκπομπής. 

Η ίδια η Φαίη Σκορδά παραδέ-
χτηκε ότι θα γίνουν αλλαγές στην
εκπομπή της, τονίζοντας ότι «θα
είναι για καλό».

«Γεια σου» 
- Μαρία Μπακοδήμου

Οι σκέψεις για διορθωτικές κι-
νήσεις έγιναν πράξη και στην εκ-
πομπή «Γεια σου». Αρχικά, απο-
χώρησε η γνωστή δικηγόρος και
youtuber Νεφέλη Μεγκ, που εί-
χε συμφωνήσει να κάνει τα πιο
εναλλακτικά θέματα, όταν σύμ-
φωνα με το αρχικό πλάνο η εκ-

πομπή θα ήταν εναλλακτική. Η στροφή που έγινε σε πιο lifestyle
θεματολογία την έθεσε εκτός και η αποχώρησή της έγινε σε σχετι-
κά καλό κλίμα. 

Στην έξοδο οδηγήθηκε και ο Θέμης Καίσαρης, στο πλαίσιο μιας
επαναξιολόγησης των προσώπων που συμμετέχουν στην εκπομπή.
Αλλαγές έγιναν στη διάρκεια που εμφανίζονται τα υπόλοιπα πρόσω-
πα του πάνελ και δεν αποκλείεται να δούμε και κάποια νέα άφιξη. 

Ώρα κρίσης για την ψυχαγωγία του ΣΚΑΪ
με πρόωρες αυλαίες και αποχωρήσεις 

Η Ευτυχία Πενταράκη διεκδικεί το διεθνές
βραβείο «Δημοσιογράφος της Χρονιάς 2022» 

Η Ευτυχία Πενταράκη είναι μεταξύ των 11 δημοσιογράφων που διεκδικούν το
διεθνές βραβείο «Δημοσιογράφος της Χρονιάς 2022», που θα ανακοινωθεί στις 28
Οκτωβρίου 2022, από το ευρωπαϊκό φεστι-
βάλ «Prix Europa». 

Η δημοσιογράφος, προϊσταμένη του γρα-
φείου της ΕΡΤ στα Χανιά, έχει διαγράψει
μια επιτυχημένη πορεία στον χώρο της ηλε-
κτρονικής δημοσιογραφίας, με πολλές
αποστολές σε εμπόλεμες ζώνες, ενώ πρό-
σφατα βρέθηκε απεσταλμένη της ΕΡΤ για
να καλύψει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι
υποδειγματικές ανταποκρίσεις της καθώς και οι διεθνείς αποκλειστικότητες από
το μέτωπο ήταν από τους βασικούς λόγους που επιλέχθηκε για την τιμητική αυτή
διάκριση, περνώντας στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, στη λίστα του οποίου
ήταν 103 δημοσιογράφοι, από όλη την Ευρώπη. 

Το «Maestro» 
πάει και στο Netflix 
Ο Χριστόφορος Παπα-
καλιάτης επέστρεψε
στην τηλεόραση με το
νέο του σίριαλ «Mae-
stro», που φαίνεται να
παίρνει διεθνή διάστα-
ση. Ο δημοφιλής δημιουργός βρισκόταν εδώ
και αρκετό καιρό σε διαπραγματεύσεις με το
Netflix, ώστε να ενταχθεί το «Maestro» στην
πιο διαδεδομένη ψηφιακή πλατφόρμα. Οι συ-
ζητήσεις είναι πλέον στο τελικό στάδιο και
εκτός απροόπτου θα έχουν αίσιο τέλος, με τη
σειρά να προστίθεται στο μενού τους επόμε-
νους μήνες και μετά τα εννέα επεισόδια θα
υπάρξει και δεύτερος κύκλος.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ είναι το
μεγάλο ντέρμπι των αποκαλύ-
ψεων της 8ης αγωνιστικής

του πρωταθλήματος της Super
League 1. Ο χαμένος... χάνεται νωρίς
στην υπόθεση «τίτλος», καθότι και οι
δυο τους έχουν μείνει πίσω στη βαθ-
μολογία. Οι δυο τους ήταν αποκλει-
στικοί μονομάχοι στην πορεία προς
τον τίτλο τα τέσσερα τελευταία χρό-
νια, αλλά φέτος τα πράγματα άλλα-
ξαν, με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ
να ερίζουν για την ηγεμονία.Ο Ολυμ-
πιακός μπορεί να επέστρεψε με τον
βαθμό της ισοπαλίας (0-0) από το
Αζερμπαϊτζάν κόντρα στην Καραμ-
πάχ και να απέκτησε μαθηματικές
ελπίδες να συνεχίσει στο Confer-

ence League, αλλά και κουρασμένος
είναι και επέστρεψε με προβλήματα
τραυματισμών των Εμβιλά και Βρσά-
λικο. Ο δε Μίτσελ δεν χρησιμοποίησε
στη βασική ενδεκάδα τούς Ιν Μπέομ
Χουάνγκ και Εμβιλά (μπήκαν αλλαγή)
προκειμένου να τους έχει «φρέ-
σκους» στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.
Επτά βαθμούς πίσω με το «καλημέ-
ρα» έμειναν οι «ερυθρόλευκοι».

Ο «δικέφαλος του βορρά», που
επίσης δεν ξεκίνησε καλά, έμεινε
δύο βαθμούς πίσω από τον Ολυμ-
πιακό και εννέα από τον πρωτοπόρο
Παναθηναϊκό. Το ντέρμπι θα σφυρί-
ξει ο Λετονός Τρεϊμάνις, ο οποίος
έχει διαιτητεύσει αρκετά ματς στο
ελληνικό πρωτάθλημα τα τελευταία

τρία χρόνια. Ο πρωτοπόρος Πανα-
θηναϊκός, που αρχίζει να θυμίζει
«παλιές αγάπες», ερωτεύτηκε ξανά
με τον κόσμο του, έχει το απόλυτο
σερί 7x7 και ταξιδεύει στη Λαμία
για να υπερασπιστεί την ανωτερό-
τητά του αλλά και την πρωτοπορία
του με την ελπίδα ότι θα νικήσει και
στο ντέρμπι θα χάσουν και οι δύο
βαθμούς και θα αποσπαστεί και άλ-
λο. Και θα έχει μόνο την ΑΕΚ πίσω
του, από την οποία απέχει έξι βαθ-
μούς.

Η Ένωση με την αύρα της «ΟΠΑΠ
Arena - Αγιά Σοφιά» είναι αποφασι-
σμένη για μεγάλα πράγματα φέτος.
Το έδειξε και με τη νίκη της 2-0 επί
του Άρη στη Θεσσαλονίκη την περα-

σμένη αγωνιστική. Θα παίξει με τον
Ατρόμητο στη Φιλαδέλφεια.

Το πλήρες πρόγραμμα: Σήμερα: Βό-
λος - Λεβαδειακός (17.00, Cosmote
TV), Άρης - Ιωνικός (20.30, Nova).
Αύριο, Κυριακή: ΑΕΚ - Ατρόμητος
(16.00, Cosmote TV), ΠΑΣ Γιάννινα -
ΟΦΗ (18.00, Nova), Λαμία - Παναθη-
ναϊκός (19.30, Cosmote TV), Αστέρας
Τρ. - Παναιτωλικός (20.30, Nova).
Δευτέρα: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (20.00,
Cosmote TV).

Ο χαμένος... χάνεται 
στο μεγάλο ντέρμπι 
στο «Καραϊσκάκης»

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ δίχως αύριο

Βαθμολογία
(7 αγ.)

Παναθηναϊκός............21 

ΑΕΚ.............................15

Ολυμπιακός................14

Βόλος..........................14

ΠΑΟΚ..........................12 

Ατρόμητος ..................11

Άρης............................10

Παναιτωλικός.............10

Αστέρας Τρ..................7 

Λαμία ..........................7 

ΟΦΗ ............................4 

ΠΑΣ Γιάννινα ..............4 

Λεβαδειακός ..............3

Ιωνικός .......................2
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Κ
ι έρχονται αβίαστα στο μυαλό
οι στίχοι-μοιρολόι θανάτου
του Τάσου Λειβαδίτη « Ήλιε
φονιά, πώς άφησες να γίνει το

κακό» στη σκέψη ότι ο Αλέξανδρος Νικο-
λαΐδης, το «χρυσό» παιδί, έφυγε από τη
ζωή στα 42 του χρόνια χτυπημένο από
σπάνια μορφή καρκίνου. Αυτός ο δίμε-
τρος άνδρας που με τη δύναμή του λύγιζε
ατσάλι και με την τεχνική του έφερε δύο
αργυρά μετάλλια στην Ελλάδα, στους
Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004
και στου Πεκίνου τέσσερα χρόνια αργότε-
ρα, σε ένα άθλημα, το τάε κβον ντο, που
ήταν περίπου άγνωστο στη χώρα. Ήταν
σημαιοφόρος στους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες του 2012 στο Λονδίνο.

Γενναίος άνθρωπος
Ο Σαλονικιός Αλέξανδρος δεν υπήρξε

μονάχα ένα σπάνιο αθλητικό υβρίδιο αλλά
και ένας γενναίος άνθρωπος. Ποιος άλλος
θα μπορούσε να προαναγγείλει τον θάνα-
τό του; Κάτι σαν τους στίχους του Λευτέρη
Παπαδόπουλου «βρέχει φωτιά στη στράτα
μου», με τη φωνή του Στράτου. Σε μια
ανάρτησή του στο Facebook, που θα μεί-
νει ζωντανή εις τους αιώνας των αιώνων, ο
Αλέξανδρος ξεκινάει πως «την ώρα που
θα τα διαβάζετε αυτά, εγώ έχω φύγει για
κάπου καλύτερα ή στο πουθενά». Αφού

ευχαριστεί τους γιατρούς που προσπάθη-
σαν να τον κρατήσουν στη ζωή όσο περισ-
σότερο γινόταν, την οικογένειά του, στη
συνέχεια ο αείμνηστος Αλέξανδρος βγά-
ζει από μέσα του τον Άνθρωπο. «Βασανί-
στηκα κι εγώ με τον καρκίνο», αλλά, όπως
λέει, «δύο χρόνια δεν είπα ποτέ “γιατί σε
εμένα”;». 

Διότι είχε συντρίψει μέσα του κάθε αν-
θρώπινο εγωισμό, είναι η απάντηση. Στη
συνέχεια εκθείασε τον αρχηγό της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα,
καθότι ήταν υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ
στις Ευρωεκλογές του 2019, ενώ τον Σε-

πτέμβριο του 2020 ανέλαβε καθήκοντα
αναπληρωτή εκπροσώπου του κόμματος. 

Τελευταία επιθυμία
Το μεγαλείο του Αλέξανδρου Νικολαΐδη

για τον Άνθρωπο αναδύθηκε στα τελευ-
ταία του λόγια: «Αν ερχόμαστε σε αυτήν τη
ζωή για κάποιο σκοπό, εγώ έχω αποφασί-
σει ποιος θα είναι αυτός. Να προσφέρω
ελπίδα μέσα από όσα κατάφερα στη ζωή
μου, από τα όμορφα μέχρι τα άσχημα. Για
αυτό τον λόγο τα δύο μου αργυρά Ολυμ-
πιακά μετάλλια, της Αθήνας και του Πεκί-
νου, που για χρόνια κρύβω καλά, ήρθε η

ώρα να βγουν και να επιστρέψουν εκεί που
ανήκουν, στις παναθρώπινες αξίες. Τελευ-
ταία επιθυμία μου είναι τα δύο αυτά μετάλ-
λια να βγουν σε δημοπρασία και το ποσό
που θα συγκεντρωθεί να δοθεί σε δομές
για τα παιδιά που θα επιλέξει η οικογένειά
μου. Αν σωθεί έστω ένα παιδί, θα αξίζει
κάθε κλοτσιά που έχω φάει στο κεφάλι,
κάθε κάταγμα στα πόδια μου. Αυτό είναι το
αποτύπωμα που θέλω να αφήσω στην κοι-
νωνία, αυτή είναι η κληρονομιά που θέλω
να μείνει στα παιδιά μου». Αιώνιος.

Και η σύζυγός του τον αποχαιρέτησε με
στίχους από το «Μονόγραμμα» του Οδυσ-
σέα Ελύτη: «Ποιος μιλεί στα νερά και ποι-
ος κλαίει - ακούς; Ποιος γυρεύει τον άλλο,
ποιος φωνάζει - ακούς; Είμ’ εγώ που φω-
νάζω κι είμ’ εγώ που κλαίω, μ’ ακούς. Σ’
αγαπώ, σ’ αγαπώ, μ’ ακούς;».

Έφυγε από τη ζωή στα 42 
του ο «ασημένιος» 
Ολυμπιονίκης και πολιτικός
Αλέξανδρος Νικολαΐδης, ωδή
στη ζωή τα τελευταία του λόγια

Μετάλλια - Διακρίσεις
2010 ............Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ..................................................................Χάλκινο μετάλλιο
2009............Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ..........................................................................................5ος
2008............Ολυμπιακοί Αγώνες ............................................................................Αργυρό μετάλλιο
2008............Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ......................................................................Χρυσό μετάλλιο
2004............Ολυμπιακοί Αγώνες ............................................................................Αργυρό μετάλλιο
2004............Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα ................................................................Χρυσό μετάλλιο
1998 ............Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόπλων 

Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ...................................................Χάλκινο μετάλλιο
1998 ............Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ..........................................................................................5ος
1997 ............Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων ......................................................Χρυσό μετάλλιο
1997 ............Μεσογειακοί Αγώνες ..........................................................................Αργυρό μετάλλιο
1996 ............Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων........................................................Χρυσό μετάλλιο

«Ήλιε φονιά, πώς άφησες 
να γίνει το κακό»
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Σίγουρα γνωρίζετε ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Τα στατιστικά
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2021 μας έδειξαν ότι την καλοκαιρινή περίοδο
(Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος) χάθηκαν στον δρόμο 190 ζωές και 219 χρήστες
του οδικού δικτύου τραυματίστηκαν σοβαρά. Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλει-
ας (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς» με 700, περίπου, εθελοντές του συνεχίζει δυνα-
μικά τις δράσεις ενεργοποίησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για
«έναν κόσμο χωρίς τροχαία δυστυχήματα». Έτσι, σήμερα διοργανώνει, όπως

κάθε χρόνο, τη 16η «Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα» σε περίπου σα-
ράντα νυχτερινά σημεία διασκέδασης σε όλη την Ελλάδα, προτείνοντας στις
παρέες να ορίσουν ένα άτομο που δεν θα καταναλώσει ποτό εκείνη τη βραδιά
και θα αναλάβει τον ρόλο του «οδηγού της παρέας», φορώντας ένα ειδικό
βραχιολάκι που θα του το θυμίζει με την ακόλουθη προτροπή: «Το να μείνεις
νηφάλιος είναι τόσο απλό όσο να φορέσεις ένα βραχιολάκι! Απλά κάν’ το. Η
ζωή είναι ωραία, μην τη χάσεις για ένα ποτό!». 
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Σήμερα η 16η «Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα» - ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς»

Δοκιμάζουμε το Skoda Kodiaq 2.0
TDI DSG7 4×4 με 150 ίππους! Ε
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T
ο Skoda Kodiaq είχε ανέκαθεν αυξημέ-
νη βαρύτητα για την τσεχική μάρκα και η
ανανεωμένη του εκδοχή ακολουθεί τον
ίδιο δρόμο που χάραξε ο προκάτοχός

του. Έχοντας παρουσιαστεί το 2016, το μεγάλο SUV
της Skoda σηματοδοτούσε τη νέα σελίδα σε μια κα-
τηγορία που είχε ήδη αρχίσει να παίζει πρωταγωνι-
στικό ρόλο στην παγκόσμια αγορά.

Η στιγμή της ανανέωσης έφτασε, το νέο Skoda Ko-
diaq βρίσκεται στην ελληνική αγορά και το οδηγούμε,
στη δίλιτρη έκδοση diesel (2.0 TDI) των 150 ίππων, που
συνδυάζεται με τετρακίνηση -υπάρχουν, φυσικά, και
προσθιοκίνητες εκδόσεις- και με αυτόματο κιβώτιο
DSG 7 σχέσεων (στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις).

Οι διαφοροποιήσεις στην εμφάνιση και στο εσωτε-
ρικό τού Skoda Kodiaq έγιναν με στόχο τον εκσυγχρο-
νισμό του, χωρίς να αλλάξουν την προσωπικότητα του
μεγάλου τσεχικού SUV. Η σχεδίαση παραμένει σύγ-
χρονη χωρίς να προκαλεί ή να εντυπωσιάζει. Ίσως και
για αυτό το design του να διατηρήθηκε στον χρόνο.

Οι τιμές απόκτησης για την τετρακίνητη πετρελαι-
οκίνητη έκδοση του Kodiaq ξεκινούν από τις 40.200
ευρώ, ωστόσο, τόσο το χαμηλό κόστος χρήσης όσο και
η υψηλή μεταπωλητική αξία χρυσώνουν το χάπι…

Εκλεπτυσμένη σχεδίαση
Το Skoda Kodiaq θα λέγαμε ότι διατηρεί σε γενικές

γραμμές τη σχεδιαστική μορφή του προκατόχου του.
Ωστόσο, χαρακτηριστικά όπως οι ανασχεδιασμένοι
εμπρός προφυλακτήρες, η εξαγωνική μάσκα (που
έχει γίνει σήμα κατατεθέν των μοντέλων της Skoda), οι
γωνίες στο καπό, αλλά και η διακριτική αεροτομή ορο-
φής, είναι τα σημεία ανανέωσης στο αμάξωμα. Να μην
ξεχάσουμε και τα LED φωτιστικά σώματα που δίνουν
μια όμορφη εικόνα (οπτική υπογραφή) για το μοντέλο.

Επίσης, ο νέος σχεδιασμός συμβάλλει στη βελτιω-
μένη αεροδυναμική απόδοση (συντελεστής οπισθέλ-
κουσας 0,31), η οποία συνεισφέρει και σε τομείς όπως
η κατανάλωση και η εκπομπή ρύπων.

Υπερβολική άνεση!
Ανάλογη είναι και η εικόνα στο εσωτερικό, όπου οι

αλλαγές είναι λιγότερο ορατές, αφού έγιναν αναβαθ-
μίσεις λογισμικού και μικροί ανασχεδιασμοί σε λεπτο-
μέρειες διακόσμησης στο ταμπλό. Οι χώροι, η λει-
τουργικότητα και η πρακτικότητα είναι στο προσκήνιο,
ενώ η καλή ποιότητα είναι φανερή με την πρώτη ματιά
αλλά και επαφή. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25
ιντσών και η οθόνη αφής έως και 9,2 ιντσών δίνουν την
απαραίτητη digital πινελιά στον κατά τα άλλα σχετικά
λιτό αλλά λειτουργικό διάκοσμο.

Εκεί που πραγματικά σε κερδίζει το Kodiaq είναι
στους χώρους, όντας υπεραρκετοί για πέντε ενήλι-
κες και σχετικά άνετοι ακόμα και για επτά άτομα,
εάν έχει συμπεριληφθεί η προαιρετική τρίτη σειρά
καθισμάτων. Μην ξεχνάμε πως το SUV της Skoda
έχει τη δυνατότητα και επταθέσιας διάταξης, που
μειώνει ελαφρώς τον χώρο αποσκευών. Στην πεν-
ταθέσια έκδοση, το πορτμπαγκάζ κυμαίνεται από τα
835 έως και τα 2.065 λίτρα με αναδιπλωμένες τις
πλάτες των καθισμάτων. Σε πείσμα των καιρών, το
ανανεωμένο πετρελαιοκίνητο Kodiaq δεν έχει
υβριδική έκδοση.

Ο δίλιτρος TDI πετρελαιοκινητήρας 150 ίππων έχει
ως κύριο όπλο του τη ροπή των 360 Nm, που έρχεται
από χαμηλά (1.700 σαλ), την οποία και εκμεταλλεύεται
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το αυτόματο DSG κιβώ-
τιο 7 σχέσεων. Στο πεδίο της κατανάλωσης, η επιλογή
Eco κρατά την κατανάλωση στα 7,2 λτ/100 χλμ, αλλά
και τον κινητήρα να λειτουργεί πιο ήπια.

Για πολύωρα ταξίδια!
Το Kodiaq παρά τον μεγάλο του όγκο είναι αρκετά

ευκολοδήγητο και ευέλικτο, ενώ το βασικό του προ-
σόν, φυσικά, είναι η ποιοτική κύλιση με χαμηλά επίπε-
δα θορύβου και η άνεση που προσφέρει φιλτράροντας
αποτελεσματικά τις ανωμαλίες.

Στο εθνικό οδικό δίκτυο, το Skoda Kodiaq βρίσκεται
στο ιδανικό περιβάλλον και οι επιβάτες δεν πρόκειται
να κουραστούν ακόμη και ύστερα από ένα πολύωρο
ταξίδι. Ο κινητήρας, αν ο οδηγός κινείται στα όρια του
ΚΟΚ, είναι αρκετά οικονομικός, με τη μέση κατανάλω-
ση να κυμαίνεται στα 6 λίτρα για κάθε 100 χλμ. ωστόσο,
όταν πιέζεται το πεντάλ του γκαζιού προς το πάτωμα,
τα χιλιόμετρα ανεβαίνουν γρήγορα όπως επίσης και η
κατανάλωση. Σε δρόμο με στροφές και όταν τα χιλιό-
μετρα ανέβουν, οι κλίσεις του μεγάλου και ψηλού
αμαξώματος δεν θα γίνουν έντονες, ενώ η ανάρτηση
πολλαπλών συνδέσμων ελέγχει αποτελεσματικά τις
μετατοπίσεις του βάρους, συγκρατώντας τις κλίσεις.
Επιπλέον, το κράτημα είναι πολύ καλύτερο ειδικά όταν
εμπλέκεται και η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη τετρακίνη-
ση με πολύδισκο συμπλέκτη Haldex, που έχει μεγι-
στοποιήσει τα περιθώρια πρόσφυσης.

Εκτός δρόμου, η απόσταση των 189 χιλιοστών από
το έδαφος και η τετρακίνηση κάνουν ευχάριστη τη με-
τακίνηση, ωστόσο τα ελαστικά δρόμου δεν βοηθούν
για κίνηση σε κακοτράχαλους δρόμους. Οι αναρτήσεις
παίζουν πολύ καλά τον ρόλο τους, ώστε το Kodiaq να
είναι ισορροπημένο σε άσφαλτο και χώμα, χωρίς να
επηρεάζεται η άνεση. Μέσα στην πόλη, το Kodiaq
αποδείχθηκε ευκολοδήγητο και άνετο, με την ανάρτη-
ση και την ηχομόνωση να διατηρούν την ησυχία στην
καμπίνα επιβατών. Η διαδικασία παρκαρίσματος είναι
εύκολη με την ύπαρξη αισθητήρων, ωστόσο λείπει η
κάμερα οπισθοπορίας…

36





P
O
L
IT
IC
A
L
Α
R
T

Σ
Α

Β
Β

Α
ΤΟ

 1
5

 Ο
Κ

Τ
Ω

Β
Ρ

ΙΟ
Υ

 2
0

2
2

38

Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

Σ
το εμβληματικό μνημείο της Ροτόντας
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη η λαμ-
περή τελετή απονομής του ευρωπαϊ-
κού βραβείου «Αυτοκράτειρα Θεο-

φανώ» στον κορυφαίο πιανίστα Ντάνιελ Μπα-
ρενμπόιμ που συναρπάζει το παγκόσμιο μου-
σικό στερέωμα.

Η σημαντική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κα-
τερίνας Σακελλαροπούλου και του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τιμώμενο
πρόσωπο τον ζωντανό μύθο της μουσικής.
Ωστόσο, η αιφνίδια επιδείνωση της υγείας του
διάσημου καλλιτέχνη δυστυχώς δεν του επέ-
τρεψε να παραστεί και το βραβείο παρέλαβε ο
γιος του Μάικλ Μπαρενμπόιμ.

Ο διάσημος Αργεντινοϊσραηλινός μαέστρος
έχει αναπτύξει πλούσια παιδαγωγική και φι-
λειρηνική δράση με κορυφαία πρωτοβουλία
όλων τη δημιουργία της West-Eastern Divan
Orchestra, μιας ορχήστρας κλασικής μουσι-
κής που απαρτίζουν Ισραηλίτες και Παλαιστίνι-

οι και η οποία είχε λάβει το 2016 τον τίτλο του
Global Advocate for Cultural Understanding
από τα Ηνωμένα Έθνη.

Θεσμός από το 2020
Το πανευρωπαϊκού κύρους και εμβέλειας

βραβείο «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ» θεσμοθε-
τήθηκε με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη. Με τη
συμβολική επιλογή του ονόματος της Βυζαντι-
νής Αυτοκράτειρας -η συνδρομή της οποίας
υπήρξε καθοριστική για την πολιτιστική ανα-
γέννηση του δυτικοευρωπαϊκού χώρου- απο-
νέμεται κάθε χρόνο από το ομώνυμο ίδρυμα
ως διάκριση και χωρίς χρηματικό αντίτιμο μέ-
σα από μια διαδικασία αξιολόγησης των υπο-
ψηφιοτήτων (προσωπικότητες ή οργανισμούς)
για τη συμβολή τους στην κατανόηση και την
ενίσχυση της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιδέας.

«Παραπλανητικός ήλιος»
Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού άνοιξε

την Τετάρτη τις πόρτες του στο κοινό, παρου-

σιάζοντας την εικαστική έκθεση «Παραπλανη-
τικός ήλιος» του Jan Vanriet, ο οποίος και φι-
λοτέχνησε το βραβείο «Θεοφανώ», ένα έργο
που συνδυάζει στοιχεία της βυζαντινής τέχνης
με αυτά του μοντερνισμού.

Ο «Παραπλανητικός ήλιος» περιλαμβάνει πί-
νακες και σχέδια του Βέλγου καλλιτέχνη και
ποιητή που ανακαλούν μνήμες -ενίοτε τραγι-
κές- από την πολυπολιτισμική ιστορία της Ευ-
ρώπης αλλά και της Θεσσαλονίκης.

«Κάθε μνήμη συμβάλλει στην οικοδόμηση
του παρόντος, καθιστώντας κατανοητή την
ταυτότητά μας», ανέφερε ο επιμελητής της ση-
μαντικής έκθεσης Martin Germann, σημει-
ώνοντας: «Χάρη στις συνεχείς αναφορές στην
πάλαι ποτέ κατάσταση πραγμάτων, στη διαρκή
υπενθύμιση της ιστορίας, ως αφηγητής μέσω
της ζωγραφικής και του σχεδίου ο Vanriet αμ-
φισβητεί την conditio humana (ανθρώπινη κα-
τάσταση) και, συνυφαίνοντας την ίδια του τη
ζωή στο έργο του, αναλαμβάνει έμμεσα και την
ευθύνη».

Όλα τα φώτα 
στη Θεσσαλονίκη!



Τίτλοι τέλους

Αυλαία ρίχνει το πολυσυζητημένο reality αγάπης
«Love Island» του ΣΚΑΪ. Τα νούμερα τηλεθέασης
δεν ήταν τα αναμενόμενα για το πανάκριβο πρότζεκτ
των 4 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα το πρόωρο τέλος
του -στα μέσα Νοεμβρίου- ολοκληρώνοντας άρον
άρον τον κύκλο του. To «Νησί της αγάπης» και το
team των παικτών δεν κατάφεραν να κεντρίσουν το
ενδιαφέρον των τηλεθεατών παρά τις φιλότιμες
προσπάθειες της εντυπωσιακής παρουσιάστριας
Ηλιάνας Παπαγεωργίου, που μας χάρισε απίθανο
θέαμα με τις σέξι εμφανίσεις της.

Κι άλλο μωρό!

Μπαμπάς θα γίνει ο τραγουδιστής Γιώργος
Σαμπάνης! Η εντυπωσιακή σύντροφός του
Ιωάννα Σαρρή φημολογείται πως είναι έγκυος
στον τέταρτο μήνα, με την ευχάριστη είδηση
να κάνει τον γύρο του Διαδικτύου. Αν και το ει-
δύλλιό τους μετράει μόλις λίγους μήνες, φαί-
νεται πως ο δημοφιλής καλλιτέχνης βρήκε το
άλλο του μισό στο πρόσωπο του μοντέλου που
γνωρίσαμε στο reality μόδας «GNTM». Το ζευ-
γάρι δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε όμως και δια-
ψεύσει την εγκυμοσύνη, αλλά καπνός χωρίς
φωτιά υπάρχει;

Αντίστροφα μετράνε για την
άφιξη του πρώτου παιδιού
τους η Μαίρη Συνατσάκη και ο
Ίαν Στρατής! Το ερωτευμένο
ζευγάρι αναμένει τον πελαργό
σε περίπου έναν μήνα, με την
κοιλίτσα της εγκυμονούσας
ηθοποιού να έχει μεγαλώσει
αρκετά: «Αυτός, αυτή και το
πεπόνι τους. Οικογένεια Πε-
πονίαν!», έγραψε χαριτολο-
γώντας η μέλλουσα μαμά στην
πρόσφατη τρυφερή φωτογρα-
φία με τον αγαπημένο της. Νο-
νά του μωρού θα είναι η Ντο-
ρέττα Παπαδημητρίου.

Οικογένεια
Πεπονίαν

ΚΚουκλάρα στα 57 της
Στην Ελλάδα βρίσκεται η Μπρουκ Σιλντς! Η πρωταγωνίστρια
της ταινίας «Γαλάζια λίμνη», που άφησε εποχή, συμμετείχε
σε ημερίδα στο ΚΠΙΣΝ με θέμα την έμφυλη ισότητα και τα ρι-
ζωμένα στερεότυπα εις βάρος των γυναικών. Την επομένη
μέρα η Χολιγουντιανή σταρ επισκέφτηκε την Ακρόπολη, επι-
λέγοντας ένα μακρύ φόρεμα στα χρώματα του μπλε, καπέλο
και μεγάλα γυαλιά ηλίου.

Αξέχαστο θα μείνει στην Ιωάννα Τούνη το
πρόσφατο ρομαντικό ταξίδι στη Βενετία! Η
εγκυμονούσα influencer δέχτηκε πρόταση
γάμου από τον αγαπημένο της Δημήτρη
Αλεξάνδρου, ανακοινώνοντας και επίσημα
τους αρραβώνες τους. «ΝΑΙ! Sorry I’m tak-
en», έγραψε με ενθουσιασμό στο Insta-
gram δείχνοντας το υπέροχο μονόπετρο.
Το ζευγάρι επέστρεψε από την «Πόλη των
Δόγηδων» πριν από λίγα 24ωρα με χαμόγε-
λο ευτυχίας!
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Ο κύβος ερρίφθη

Επέστρεψαν
αρραβωνιασμένοι!

Τ
α Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν την ημερομηνία
στέψης του νέου ηγεμόνα της Μεγάλης Βρετανίας! Ο
πρίγκιπας Κάρολος θα ανακηρυχθεί επίσημα βασιλιάς
της Μεγάλης Βρετανίας μαζί με τη βασιλική σύζυγό του

Καμίλα το Σάββατο 6 Μαΐου 2023 σε μια εντυπωσιακή τελετή στο
Αββαείο του Ουεστμίνστερ του Λονδίνου, προεξάρχοντος του Αρ-
χιεπισκόπου του Καντέρμπουρι Τζάστιν Ουέλμπι, του πνευματικού
ηγέτη της Αγγλικανικής Εκκλησίας. «Η στέψη θα αντικατοπτρίζει
τον ρόλο του μονάρχη σήμερα και θα κοιτάζει προς το μέλλον, ενώ
θα έχει τις ρίζες του σε μακροχρόνιες παραδόσεις και επιδείξεις. Η
στέψη είναι μια πανηγυρική θρησκευτική λειτουργία μαζί με μια
ευκαιρία για εορτασμό και μεγαλοπρέπεια», ανέφερε στην ανακοί-
νωσή του το Παλάτι. Η στέψη θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακά λί-
γους μήνες μετά την άνοδο του νέου μονάρχη στον θρόνο ώστε να
υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας της τελετής.



Υ
ψηλά επίπεδα LDL χοληστερόλης, τρι-
γλυκεριδίων, λιποπρωτεΐνης α και αρτη-
ριακής πίεσης για μεγάλο χρονικό διά-
στημα αποτελούν παράγοντα κινδύνου

εμφάνισης αθηροσκλήρωσης. Για αυτό η υιοθέ-
τηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής από μικρή ηλικία
αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι της πρωτογε-
νούς πρόληψης (χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακών
επιπλοκών) της αθηροσκλήρωσης. Η αθηρο-
σκληρωτική διαδικασία είναι η μακρόχρονη δημι-
ουργία και ανάπτυξη αθηρωματικών αλλοιώσεων
και συσσώρευσης αθηρωματικών πλακών στα
τοιχώματα των αρτηριών.

«Έχει πλέον αποδειχτεί ότι αυτή η συσσώρευση
πλάκας στα τοιχώματα των αρτηριών ξεκινάει πολύ
νωρίς στη ζωή μας, εξελίσσεται με το πέρασμα του
χρόνου και αν δεν σταματήσει μπορεί τελικά να
οδηγήσει σε επεισόδια αθηροσκληρωτικής καρ-

διαγγειακής νόσου (έμφραγμα μυοκαρδίου, αγγει-
ακό εγκεφαλικό επεισόδιο κ.λπ.) κατά τη μέση ηλι-
κία και μετά», τονίζουν οι δρ Ανδρέας Μελιδώνης,
συντονιστής διευθυντής Διαβητολογικού - Καρ-
διομεταβολικού Κέντρου, και Κάρολος Παπαλαζά-
ρου, κλινικός διαιτολόγος - διατροφολόγος, επιση-
μαίνοντας τον σημαντικό ρόλο της διατροφής στην
πρόληψη της αθηροσκλήρωσης και εξηγούν όλα
τα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τα οφέλη
από την υιοθέτηση μιας υγιεινής διατροφής.

Ιδανικά ένας σωστός τρόπος ζωής περιλαμβά-
νει ένα υγιεινό διατροφικό πρότυπο, τακτική σω-
ματική άσκηση, αποχή από το κάπνισμα, αποφυγή
υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, διαχείριση
του στρες και επαρκή (7-9 ώρες τη μέρα) και ποι-
οτικό ύπνο. Σε σχέση με το διατροφικό πρότυπο,
υπάρχει μεγάλος όγκος ερευνητικών δεδομένων
και γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά με το

ποιο είναι το καλύτερο για την πρόληψη της αθη-
ροσκλήρωσης.

Οι αμερικανικές επιστημονικές εταιρείες που
ασχολούνται με το θέμα, τουλάχιστον τα τελευταία
τρία χρόνια, προτείνουν ως καλύτερες τη μεσογει-
ακού τύπου διατροφή, τη δίαιτα Dash, τη χορτο-
φαγική δίαιτα (vegetarian style). 

Οι τρεις διαφορετικές διατροφικές προτάσεις
έχουν κάποια κοινά στοιχεία, τα οποία είναι η αντι-
κατάσταση των τροφίμων υψηλής περιεκτικότη-
τας σε κορεσμένα λιπαρά από τρόφιμα υψηλής
περιεκτικότητας σε ακόρεστα λιπαρά, η μείωση
της πρόσληψης αλατιού, η κατανάλωση τροφίμων
πλούσιων σε φυτικές ίνες (δημητριακά ολικής
άλεσης, φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ξηροί καρποί),
η κατανάλωση ψαριών (κυρίως λιπαρών και
αφρόψαρων), η μείωση της κατανάλωσης επεξερ-
γασμένων τροφίμων και η μείωση της κατανάλω-
σης ζάχαρης.

Οι πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευ-
ρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας για την πρόλη-
ψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων στην κλινική
πράξη συστήνουν κυρίως την υιοθέτηση της με-
σογειακής διατροφής για τη μείωση του κινδύνου
εμφάνισης αθηροσκληρωτικής καρδιαγγειακής
νόσου. 
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
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kpapakosto@yahoo.gr

Ιδανικά ένας υγιεινός τρόπος ζωής
περιλαμβάνει σωστή διατροφή,
άσκηση, αποχή από το κάπνισμα,
διαχείριση του στρες και επαρκή 
και ποιοτικό ύπνο

Η σημασία της μεσογειακής διατροφής
Οι κ.κ. Μελιδώνης και Παπαλαζάρου αναφέρουν ότι «σε σύγκριση με άλλους τύπους δια-
τροφής (κετογονική, δίαιτα Dunkan κ.ά.) για τους οποίους δεν έχουμε αρκετά δεδομένα
μελετών, δεν έχουν παρουσιάσει ενθαρρυντικά αποτελέσματα και σε αρκετές περιπτώσεις
έχουν παρενέργειες, η μεσογειακή διατροφή και έχει μελετηθεί εκτεταμένα και έχει θαυ-
μάσια αποτελέσματα. Μια από τις μεγαλύτερες μέχρι τώρα μελέτες που επιβεβαιώνουν την
καρδιοπροστατευτική δράση της μεσογειακής διατροφής είναι η PREDIMED, μια τυχαι-
οποιημένη κλινική δοκιμή με δείγμα από την Ισπανία, στο οποίο συμμετείχαν 7.447 άτομα
ηλικίας 55-80 ετών. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν σημαντική βελτίωση του λιπι-
δαιμικού προφίλ, των επιπέδων αρτηριακής πίεσης και του γλυκαιμικού ελέγχου, ήδη από
τους πρώτους τρεις μήνες στην ομάδα που ακολούθησε μεσογειακή διατροφή. Στη χώρα
μας έχουμε και επιπλέον λόγους για την υιοθέτηση της μεσογειακής διατροφής, καθώς
αυτή γεννήθηκε και εξελίχθηκε στην Ελλάδα (ιδιαίτερα στην Κρήτη) και αυτήν ακολουθού-
σαν οι πρόγονοί μας».

Δρ Ανδρέας Μελιδώνης,
συντονιστής διευθυντής
Διαβητολογικού -
Καρδιομεταβολικού Κέντρου 

Κάρολος Παπαλαζάρου, κλινικός
διαιτολόγος - διατροφολόγος

Η αθηροσκλήρωση και 
ο ρόλος της διατροφής



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς των πρώτων ημερών θα

υπάρξει η συναισθηματική ανάγκη να βρεθεί-

τε κοντά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα ή την

οικογένειά σας. Ένα ταξιδάκι ίσως σας φέρει

κοντά στις ρίζες σας ή στην επιθυμία να εκ-

φράσετε τις αλήθειες σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Οι μέρες αυτές είναι έντονα φορτισμένες με

παράπονα και νευρικότητα. Φροντίστε να μην

κάνετε αγορές που στην ουσία δεν σας είναι

απαραίτητες, αλλά καλύπτουν μόνο τις συναι-

σθηματικές ανάγκες αυτών των ημερών. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Δεν είναι από τα πιο εύκολα Σαββατοκύριακα για

εσάς, εφόσον η Σελήνη θα συναντήσει στο ζώδιό

σας τον Άρη. Μια στιγμή που οδηγεί σε λάθη και

εκνευρισμό χωρίς να υπάρχουν τρόποι εκτόνω-

σης. Την Κυριακή αφιερώστε τη σε οικογενειακές

υποθέσεις.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Έντονο το Σαββατοκύριακό σας από κάθε άπο-

ψη. Προσοχή το Σάββατο, που μπορεί να έχετε

μια δυσάρεστη κατάσταση ή ένα μικροατύχημα.

Την Κυριακή θα υπάρξουν προσωπικά ξεκαθα-

ρίσματα που θα έχουν μια υπερβολή στη δια-

χείρισή τους.

Λέων
(23/7-22/8)
Ένα διήμερο με πολλές ανατροπές σε προσωπι-

κά θέματα, κυρίως αν ανήκετε στο τρίτο δεκαή-

μερο του ζωδίου σας. Είναι η στιγμή που θέλετε

να ξεκαθαρίσετε το τοπίο, αλλά σας εμποδίζουν

οι τωρινές συνθήκες που επικρατούν.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είστε σε μια πολύ έντονη περίοδο που ο Άρης
σάς δημιουργεί ξεσπάσματα θυμού και παρα-
πόνων με τους άλλους. Καλό είναι να βάλετε
μια τάξη στις σκέψεις σας και να μην εκτονώ-
νεστε σε εκείνους που δεν σας φταίνε.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η Σελήνη ξεκινά το Σαββατοκύριακο με μια έν-

τονη αλλά θετική προς εσάς όψη, όπου καλό εί-

ναι να προγραμματίσετε κάθε σας μετακίνηση

ώστε να μην παρουσιαστεί κανένα απρόοπτο.

Από την άλλη, τα επαγγελματικά σας αναζητούν

καινούργιους δρόμους δράσης.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ένταση στα οικονομικά σας, στην προσωπική σας

ζωή αλλά και στον εργασιακό σας χώρο. Είναι η

στιγμή που θα βλέπετε τα πράγματα με έναν δικό

σας τρόπο, ίσως γιατί θέλετε να δώσετε εξηγήσεις

που ακόμη δεν σας έχουν δοθεί. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Μια έντονη κατάσταση σε προσωπικό επίπεδο

μπορεί να συμβεί για εσάς του τρίτου δεκαημέ-

ρου, ενώ από την άλλη εσείς του πρώτου και

δευτέρου δεκαημέρου θα έχετε ευχάριστες

εξελίξεις σε προσωπικό επίπεδο. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Εσείς οι Αιγόκεροι μια ένταση θα την περάσε-

τε μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά ευτυχώς

θα είναι σύντομη και ανώδυνη. Από την άλλη,

μην αφήσετε τις υπερβολές να γίνουν αιτία να

απομακρυνθούν πρόσωπα από τη ζωή σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Εσάς τους Υδροχόους αυτό το διήμερο θα σας

γεμίσει με έντονα συναισθήματα για κάποιο

πρόσωπο. Ίσως μάλιστα διεκδικήσετε κάποιο

όνειρό σας ή βάλετε τα όριά σας στα αγαπημένα

σας πρόσωπα. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς που ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο

ίσως υπάρξουν κάποιες εντάσεις στο οικογε-

νειακό σας περιβάλλον. Την Κυριακή η Σελήνη

στο ζώδιο του Καρκίνου ανεβάζει αρκετά την

ψυχολογία σας αλλά και δημιουργεί μια σειρά

τυχερών καταστάσεων για εσάς που έχετε γεν-

νηθεί τις πρώτες μέρες.
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T ο Σάββατο θα υπάρξουν
έντονες συναισθηματικές
ανακατατάξεις και
εκνευρισμοί, ενώ την Κυριακή

κυριαρχούν έντονα συναισθήματα,
υποθέσεις που αφορούν την οικογένειά
μας και τις ρίζες μας. Βέβαια, η
υπερβολή θα είναι το γνώρισμα των
Κριών, Ζυγών, Αιγόκερων και Καρκίνων
των πρώτων ημερών, όπου θα έχουν την
επιθυμία η προσοχή όλων να είναι
στραμμένη πάνω τους. 



Τ
ο ραντεβού του Χουλουσί Ακάρ με τον
Νίκο Παναγιωτόπουλο στις Βρυξέλ-
λες, στο περιθώριο της Συνόδου των
Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, δεν ήταν

τυχαίο. Τυχαία δεν ήταν ούτε η πρωτοβουλία
του υπουργού Άμυνας της Τουρκίας να ζητήσει
ραντεβού με τον Έλληνα ομόλογό του, όταν μας
έχει συνηθίσει σε ένα κρεσέντο προκλήσεων,
πότε καλώντας τους Έλληνες να μάθουν κο-
λύμπι και να προσέξουν μην επαναληφθεί το
1922 και πότε λέγοντας ότι δεν θα κάνουν βήμα
πίσω και ότι η Αεροπορία και το Ναυτικό της
Τουρκίας έχουν λάβει συγκεκριμένες οδηγίες. 

Πώς εξηγείται, λοιπόν, αυτή η αντιφατική
στάση του; Μήπως έπαιξε ρόλο ο αμερικανικός
παράγοντας, ο οποίος μετ’ επιτάσεως ζητά απο-
κλιμάκωση; Ή μήπως οι πολιτικές φιλοδοξίες
του Χουλουσί Ακάρ τού επιβάλλουν να φιλοτε-
χνήσει ένα αρχηγικό προφίλ;

Οι προσεχείς προεδρικές εκλογές του 2023
μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα, εάν ο Ταγίπ
Ερντογάν τις χάσει. Δεν αποκλείεται, λοιπόν, ο
Ακάρ να προκύψει ως μεταβατική λύση, καθώς

ελέγχει τις τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις.
Άνθρωπος με στρατιωτικές και ακαδημαϊκές

περγαμηνές, θεωρείται στο εσωτερικό της χώ-
ρας του ως ένας πραγματιστής αξιωματικός που
δεν είναι ισλαμιστής. 

Ως αξιωματικός του Πεζικού, υπήρξε συγκά-
τοικος στο μεταπτυχιακό του πρόγραμμα στο
Λονδίνο με τον μετέπειτα πρόεδρο της Τουρ-
κίας Αμπντουλάχ Γκιουλ και λίγο αργότερα, μα-
ζί με τον Μπουλέντ Αρίτς, οι τρεις τους ίδρυσαν
το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, το γνω-
στό ΑΚP. Διατηρεί επίσης άριστη σχέση με τον
επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, της ΜΙΤ,
τον Χακάν Φιντάν. 

Σκοτεινό σημείο είναι, βέβαια, ο ρόλος του
στην απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία
τον Ιούλιο του 2016. Ορισμένοι αναλυτές στο
εξωτερικό τον είχαν χαρακτηρίσει τότε ως τον
ηγέτη των πραξικοπηματιών, αφού ήταν αρχη-
γός του Στρατού και είχε σχέση με τους γκιου-
λενιστές. Σύμφωνα, μάλιστα, με δημοσίευμα
του Nordic Monitor, «τα μυστικά έγγραφα που
ελήφθησαν από έναν υπολογιστή στο αρχηγείο

του Γενικού Επιτελείου που χρησιμοποιήθηκε
για τη σύνταξη της δήλωσης για το πραξικόπη-
μα περιλάμβαναν προσχέδια υπογεγραμμένα
από τον ίδιο τον Χουλουσί Ακάρ για λογαριασμό
του Συμβουλίου Ειρήνης στην Πατρίδα». Παρά
το γεγονός αυτό, δεν κατηγορήθηκε ποτέ από
τις τουρκικές Αρχές, ούτε εξετάστηκε κατ’ αντι-
παράσταση με τους συλληφθέντες αξιωματι-
κούς. Στην Εθνοσυνέλευση οι βουλευτές της
αντιπολίτευσης τον κάλεσαν στη σχετική κοινο-
βουλευτική επιτροπή που μελετούσε την από-
πειρα πραξικοπήματος, όμως εκείνος δεν εμ-
φανίστηκε ποτέ. Αρκέστηκε μόνο να στείλει μια
επιστολή. Ο Ακάρ παρέμεινε σιωπηλός και κατά
τη διάρκεια της εκκαθάρισης των φερόμενων
γκιουλενιστών μέσα στο στράτευμα. Τον Ιούλιο
του 2018 ορκίστηκε υπουργός Άμυνας. 

Οι κινήσεις του, οι δηλώσεις του, οι συναν-
τήσεις του στο εξωτερικό δεν περνούν καθό-
λου απαρατήρητες από την Αθήνα. Διότι η ει-
κόνα και η πληροφόρηση που υπάρχουν είναι
ότι θα βρίσκεται για πολύ καιρό ακόμη πολιτι-
κά ανάμεσά μας.

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 OKTΩΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ42

Θα είναι ο Ακάρ διάδοχοςτου Ερντογάν;


