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Π
ροκάλεσε εκ νέου ο δικηγόρος Κωνσταν-
τίνος Πλεύρης με τον ναζιστικό χαιρετι-
σμό του, για τρίτη φορά, μέσα στην αίθου-
σα του δικαστηρίου κατά τη διάρκεια της

δίκης της Χρυσής Αυγής, στην οποία είναι συνήγορος
του κατηγορούμενου Λαγού. 

Προκάλεσε ανασύροντας μνήμες του σκοτεινού
απώτερου παρελθόντος της παγκόσμιας Ιστορίας
αλλά και του πιο νωπού στη χώρα μας. Προκάλεσε
για να... προκαλέσει την υπενθύμιση του ίδιου, ενός
αμετανόητου αρνητή του Ολοκαυτώματος και των
ναζιστικών θηριωδιών, ενός νοσταλγού της χούν-
τας, ενός γραφικοποιημένου θεωρητικού της εθνι-
κιστικής ακροδεξιάς, με τον αντίκτυπο των απόψε-
ών του να μην είναι εδώ και καιρό καν μετρήσιμος.
Ωστόσο, οι... φιλότιμες προσπάθειές του, υψώνον-

τας προκλητικά το χέρι σαν στέλεχος των SS μπρο-
στά σε μια χαροκαμένη μάνα, είναι καταδικασμένες
να πέσουν στο κενό.

Η μοίρα του κ. Πλεύρη και των όμοιών του έχει
καθοριστεί εδώ και καιρό. Άλλωστε και οι επιδόσεις
του ως υποψηφίου επιβεβαιώνουν ότι οι Έλληνες
γύρισαν την πλάτη σε όσα ιδεολογικά πίστευε και
πιστεύει, γύρισαν την πλάτη στις απόψεις και την
πολιτική θεωρία του. Γιατί με οποιοδήποτε κόμμα,
σε οποιαδήποτε θέση αιρετού, οποτεδήποτε και αν
ζήτησε την ψήφο των συμπολιτών του, ο κ. Πλεύρης
δεν κατάφερε να εκλεγεί. Ούτε στις ευρωεκλογές
του 1999, ούτε στις εθνικές του 2000, ούτε το 2004,
ούτε στις εθνικές του 2012, ούτε στις ευρωεκλογές
του 2014…

Ωστόσο, το χειρότερο που του επιφύλασσαν η ζωή

και ο τυφλά δογματικός και μισαλλόδοξος «ακτιβι-
σμός» του ήταν το «απεταξάμην» του γιου του βου-
λευτή της Νέας Δημοκρατίας και υπουργού Υγείας
Θάνου Πλεύρη. Ενός ανθρώπου που δεν δίστασε να
εκτεθεί πολιτικά «κουβαλώντας» το όνομα και το
μερίδιο της «οικογενειακής ευθύνης», να ζητήσει
συγγνώμη για αμετροέπειες προηγούμενων χρό-
νων και να αποδοκιμάσει τον ίδιο του τον πατέρα
όταν διάβηκε τον Ρουβίκωνα του πολιτικού πολιτι-
σμού και περπάτησε στα μονοπάτια του εκχυδαϊ-
σμού της πολιτικής αντιπαράθεσης. Και να σε έχουν
αποδοκιμάσει οι συμπολίτες σου όταν ζήτησες την
ψήφο τους, άντε να το καταπιείς. Να σε αποδοκιμά-
σει όμως το τέκνο σου, έναν υπέρμαχο του «πατρίς -
θρησκεία - οικογένεια», μάλλον πάει πολύ… 
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Σταϊκούρας για προϋπολογισμό:

«Προχωράμε 
με σταθερότητα» 

Ξεκίνησε στην αρμόδια επιτροπή
της Βουλής η συζήτηση του κρατι-
κού προϋπολογισμού του 2023, εν
μέσω παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης που προκαλούν ο πόλεμος
στην Ουκρανία και οι τιμές στην
ενέργεια. Για προϋπολογισμό δύ-
σκολων ισορροπιών έκανε λόγο ο
Χρήστος Σταϊκούρας, επισημαίνον-
τας ότι στις βασικές προτεραιότη-
τες της κυβερνητικής πολιτικής εί-
ναι αφενός η συνέχιση και ενίσχυ-
ση των μέτρων στήριξης της κοινω-
νίας και αφετέρου η επίτευξη δη-
μοσιονομικής ισορροπίας. «Παρά
το ασταθές διεθνές περιβάλλον, η
ελληνική οικονομία επιδεικνύει
αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, προ-
σαρμοστικότητα και δυναμική», τό-
νισε ο Χρ. Σταϊκούρας, καθιστώντας
την ίδια ώρα σαφές ότι οποιαδήπο-
τε επιπλέον παρέμβαση εκτός του
κάθε φορά υφιστάμενου δημοσιο-
νομικού χώρου μπορεί να οδηγή-
σει σε δημοσιονομικό εκτροχια-
σμό. «Η κυβέρνηση έχει αποδείξει
ότι οδηγεί, ακόμα και μέσα στα
φουρτουνιασμένα νερά, το σκάφος
-με σταθερότητα και ασφάλεια-
στον προορισμό του», επεσήμανε.
Ο Χρήστος Σταϊκούρας απάντησε
και στην κριτική της αντιπολίτευσης
κατηγορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ για πολι-
τική ανευθυνότητα και οικονομι-
κούς τυχοδιωκτισμούς. Έκανε λό-
γο για πλειοδοσία ανεύθυνων πα-
ροχών που εάν υιοθετηθούν θα
οδηγήσουν σε νέα μνημόνια και
απέρριψε την κριτική ότι ο υψηλός
πληθωρισμός οφείλεται στην κυ-
βέρνηση της ΝΔ, λέγοντας ότι ο
πληθωρισμός είναι επίμονα υψη-
λός σε ολόκληρη την Ευρώπη, σπά-
ζοντας ιστορικά ρεκόρ πολλών δε-
καετιών.

Από την πλευρά του, ο επικεφα-
λής του Γραφείου Παρακολούθη-
σης του Προϋπολογισμού του Κρά-
τους στη Βουλή, Φραγκίσκος Κου-
τεντάκης, υποστήριξε ότι τα στοι-
χεία του προσχεδίου του προϋπο-
λογισμού δείχνουν μια σαφώς βελ-
τιωμένη δημοσιονομική εικόνα για
το τρέχον έτος σε σχέση με το προ-
ηγούμενο, η οποία προβλέπεται να
συνεχιστεί και για το 2023.

Στέλλα Παπαμιχαήλ 

Ν
έα κυβερνητική παρέμβαση,
προκειμένου να συγκρατη-
θούν οι τιμές στο πετρέλαιο
κίνησης και στη βενζίνη, οι

οποίες ακολουθούν εκ νέου ανοδικό ράλι,
μελετά σύμφωνα με πληροφορίες της
«Political» το Μέγαρο Μαξίμου, που αντι-
λαμβάνεται πλήρως τη διαρκώς αυξανό-
μενη πίεση επάνω σε εργαζομένους και
επιχειρήσεις. Μολονότι στην κυβέρνηση
δεν επιθυμούν εικασίες και φήμες -που
πολλές φορές είναι και αποπροσανατολι-
στικές- να κατακλύζουν τον δημόσιο διά-
λογο, επιβεβαιώνουν εμμέσως πλην σα-
φώς την ειλημμένη απόφαση της κυβέρ-
νησης να παρέμβει εκ νέου, πάντοτε βε-
βαίως στο μέτρο του δημοσιονομικά επι-
τρεπτού.

«Η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως δεν
αντιδρά σπασμωδικά, αλλά στον σωστό
χρόνο κάνει παρεμβάσεις, ώστε να έχου-
με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότη-
τα. Δεν αναμένονται αποφάσεις τις επό-
μενες ημέρες», σημείωσε χαρακτηριστι-
κά στο χθεσινό briefing των πολιτικών
συντακτών ο Γιάννης Οικονόμου, καθώς
δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη κατά πό-
σον η κυοφορούμενη κυβερνητική πρω-
τοβουλία θα εκδηλωθεί ενόψει των αρ-
χών Νοεμβρίου ή εντός του επόμενου
μήνα. Πάντως, σε άλλα σημεία της χθεσι-
νής του τοποθέτησης ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος επεσήμανε πως η υπεραπό-
δοση της ελληνικής οικονομίας επιτρέπει

στην κυβέρνηση να προχωρά, όταν κρίνε-
ται απαραίτητο, σε έκτακτες παρεμβάσεις
ή αντίστοιχες μονιμότερου χαρακτήρα,
«φωτογραφίζοντας» κατ’ ουσίαν την επι-
κείμενη πρωτοβουλία. Σημείωσε, δε, με
νόημα πως πέραν του κρατικού προϋπο-
λογισμού υπάρχει και ο ιδιαίτερα αποτε-
λεσματικός μηχανισμός ανάκτησης κερ-
δών από τους παραγωγούς και παρόχους
ενέργειας, ώστε να συνεχιστεί η στήριξη
σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Επιδότηση μέσω των κερδών 
των διυλιστηρίων

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της
«Political», στο κυβερνητικό επιτελείο
ωριμάζει η ιδέα να υπάρξει νέα επιδότηση
στην αντλία τόσο στο πετρέλαιο κίνησης
όσο και στη βενζίνη μέσω της φορολογίας
των σημαντικών κερδών που καταγρά-
φουν εσχάτως τα διυλιστήρια. Συγκεκρι-
μένα, τα έσοδα από τη φορολογία, ύψους
33% επί των κερδών των διυλιστηρίων, θα
επιστραφεί υπό τη μορφή επιδότησης
στην αντλία, που θα κυμανθεί από 15 έως
20 λεπτά στο λίτρο. Ακόμη, πάντως, δεν
φαίνεται πως έχει «κλειδώσει» ο χρόνος
εκδήλωσης της εν λόγω πρωτοβουλίας,
καθώς δεν είναι σαφές εάν στην κυβέρνη-

ση θα προλάβουν να την ενεργοποιήσουν
έως τις αρχές Νοεμβρίου ή εάν θα μετατε-
θεί για τα μέσα Νοεμβρίου.

Επιμένουμε για πλαφόν
στο φυσικό αέριο 

Συγκρατημένα αισιόδοξοι δηλώνουν
στην κυβέρνηση σχετικά με την προοπτική
λήψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο δραστικότε-
ρων μέτρων έναντι της οξείας ενεργειακής
κρίσης, ακόμη και εάν αυτές δεν οριστικο-
ποιηθούν κατά την επικείμενη -Πέμπτη και
Παρασκευή- Σύνοδο Κορυφής της Ευρω-
παϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Βάσει του
προσχεδίου των προτάσεων της Κομισιόν
προς τους ηγέτες, ανάμεσα στα μέτρα είναι
και η κοινή προμήθεια φυσικού αερίου κα-
τά τα πρότυπα της από κοινού απόκτησης
εμβολίων εν καιρώ πανδημίας, αλλά και η
προσωρινή επιβολή πλαφόν στη διεθνή τι-
μή του φυσικού αερίου, έστω και ως ύστα-
το μέτρο. Όπως εξηγούν, πάντως, κυβερ-
νητικά στελέχη, ενδεχόμενα μέτρα σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να διευκολύ-
νουν τους χειρισμούς σε εθνικό επίπεδο,
οι οποίοι, πάντως, είναι ανεξάρτητοι των
εξελίξεων σε επίπεδο Βρυξελλών.

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Παρέμβαση ενόψει
σε βενζίνη και ντίζελ

Χαμηλές προσδοκίες 
από την ελληνική
κυβέρνηση για ευρωπαϊκή
λύση στο φυσικό αέριο 



Μ
ια επένδυση η οποία πολε-
μήθηκε έντονα από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, βάζοντας συνεχώς
προσκόμματα, περνώντας

από σαράντα κύματα γίνεται πλέον πράξη
επί κυβέρνησης ΝΔ. 

Ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του
στα επίσημα εγκαίνια της μεγαλύτερης
επένδυσης στη χώρα δεν έκρυψε την
ικανοποίησή του για τη σημαντική πρό-
οδο των εργασιών. «Το περίφημο σύν-
θημα για τις μπουλντόζες του Ελληνικού
έχει ακουστεί πολλές φορές, άλλοτε για
να κρύψει καθυστερήσεις και εμπόδια
και άλλοτε για να ακουστεί η αγωνία για
να ξεκινήσει το έργο. Τα λόγια τώρα έγι-
ναν πράξη. Και στο Ελληνικό το είπαμε
και το κάναμε. Το εμβληματικό αυτό έρ-
γο το πιστέψαμε και το προωθήσαμε
από την πρώτη μέρα, ανατρέποντας πα-
ρωχημένες νοοτροπίες και αντιλήψεις»,
τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ευ-
χαρίστησε τις ηγεσίες των υπουργείων
Ανάπτυξης, Οικονομικών και Πολιτι-
σμού που μπόρεσαν να ξετυλίξουν ένα
αρκετά μπερδεμένο γραφειοκρατικό
κουβάρι. 

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα ση-
μαντικά οφέλη που θα αποκομίσει το κρά-
τος από μια επένδυση που χρηματοδοτήθη-

κε από ιδιωτικούς πόρους, καθώς θα προ-
σθέσει 2,4% στο ΑΕΠ, άνω των 14 δισ. ευρώ
στα δημόσια ταμεία, ενώ θα δημιουργήσει
περισσότερες από 70.000 θέσεις εργασίας.
Άλλωστε ένας χώρος που επί είκοσι χρόνια
παρέμενε ανεκμετάλλευτος μετατρέπεται
πλέον σε ένα σημαντικό οικοσύστημα για τη
χώρα. «Τώρα στρεφόμαστε στο μέλλον με
το όραμα του Σπύρου Λάτση να μπαίνει
μπροστά. Θυμάμαι ως νέος βουλευτής πως
η πρώτη σχετική συζήτηση στη Βουλή έγινε
το 2007 ενώ το 2014 ξεκίνησαν οι διαδικα-
σίες επί κυβέρνησης ΝΔ και πρωθυπουργό
τον Αντώνη Σαμαρά». 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε
πως το έργο θα συμβάλει και στην προσέλ-
κυση επισκεπτών από το εξωτερικό, κα-
θώς υπολογίζεται πως μόνο για το Ελληνι-
κό ο αριθμός των τουριστών μπορεί να αυ-
ξηθεί κατά ένα εκατομμύριο.

Προειδοποιήσεις Μητσοτάκη 
στα «γαλάζια» στελέχη

Μπαίνοντας σταδιακά στην τελική
ευθεία των εκλογών του 2023, ο πρω-
θυπουργός κατέστησε σαφές προς όλα
τα «γαλάζια» στελέχη πως δεν πρόκει-
ται να ανεχτεί αλαζονικές συμπεριφο-
ρές, σημειώνοντας πως κανείς δεν εί-
ναι αναντικατάστατος. Ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης δεν παραγνωρίζει το σημαν-
τικό έργο του κομματικού μηχανισμού
ο οποίος κάτω από δύσκολες συνθήκες
δεν έχασε την επαφή του με την κοινω-
νία, ωστόσο η κρισιμότητα της πρώτης
κάλπης καθιστά απαγορευτικό οποι-
οδήποτε λάθος το οποίο θα επιχειρήσει
να εκμεταλλευτεί η αντιπολίτευση.
«Υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ του
να είμαστε υπερήφανοι για τα επιτεύγ-
ματά μας και να είμαστε αλαζόνες και

να θεωρούμε τους εαυτούς μας περί-
που αναντικατάστατους. Πρέπει να εί-
μαστε πάντα από τη σωστή πλευρά αυ-
τής της γραμμής. Μόνο έτσι θα πείσου-
με τους πολίτες, και ειδικά τους πιο κα-
χύποπτους, ότι πράγματι η ΝΔ αξίζει να
μπορέσει να συνεχίσει αυτό το σπου-
δαίο έργο το οποίο μέχρι στιγμής έχει
ξεκινήσει», είπε χαρακτηριστικά. 

Η συμμετοχή κατά τη διήμερη σύνοδο
των προέδρων περιφερειακών αλλά και
τοπικών οργανώσεων του κόμματος από
όλη τη χώρα ξεπέρασε κάθε προσδοκία,
καθώς για πρώτη φορά περισσότερα από
350 στελέχη της κεντροδεξιάς παράταξης
πήραν μέρος σε μια κλειστή ενημερωτική
συνάντηση για οργανωτικά ζητήματα και
θέματα επικαιρότητας.

«Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το μέτρο σύγκρισής
μας. Αναμετριόμαστε με τα προβλήματα
και με τις απαιτήσεις των πολιτών μας,
ακούμε τους πολίτες και για το έργο μας
μιλάμε με την απαραίτητη σεμνότητα, διότι
αναγνωρίζουμε ότι μπορεί να έχουμε πε-
τύχει πολλά, υπάρχουν όμως ακόμα πάρα
πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν», σημεί-
ωσε ο πρωθυπουργός, ο οποίος δεν παρέ-
λειψε να απονείμει τα εύσημα στον γραμ-
ματέα Οργανωτικού Στέλιο Κονταδάκη αλ-
λά και στον Γιάννη Μπρατάκο για την ετοι-
μότητα του κομματικού μηχανισμού.
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Μηνύματα του πρωθυπουργού
και στο εσωτερικό της
«γαλάζιας» παράταξης 

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

ΜΗΤΣΟΤAΚΗΣ:

«Το είπαμε, το κάναμε
και για το Ελληνικό»

Πιο κοντά ο Αντώνης με τον Κυριάκο
Μία εβδομάδα μετά την κοινή εμφάνιση στην επίσημη «πρώτη» του μετρό στον
Πειραιά, ο Αντώνης Σαμαράς έδωσε το «παρών» και στα εγκαίνια του Ελληνι-
κού. Ο πρωθυπουργός στις ομιλίες τόσο στο με-
γάλο λιμάνι της χώρας όσο και στην περιοχή του
πρώην αεροδρομίου έκανε ειδική αναφορά στον
πρώην πρωθυπουργό, καθώς και τα δύο έργα
έχουν και τη σφραγίδα του Αντώνη Σαμαρά, ο
οποίος ουσιαστικά έβαλε τις βάσεις για την υλο-
ποίησή τους. Όλα δείχνουν πως οι δύο πλευρές
έχουν έρθει πιο κοντά μετά τα όσα είχαν ειπωθεί
στο συνέδριο της κεντροδεξιάς παράταξης, κα-
θώς κοινός τους στόχος είναι να εκλεγεί  αυτο-
δύναμη η ΝΔ και πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου η χώρα
να μην επιστρέψει στο χθες και οδηγηθεί σε περιπέτειες.



Π
ροπαγανδιστική επίθεση κατά
του υπουργού Μετανάστευσης
και Ασύλου Νότη Μηταράκη εξα-
πέλυσαν υπηρεσιακοί παράγον-

τες της τουρκικής κυβέρνησης και τα μέσα
ενημέρωσης της χώρας, μετά τη δημοσιοποί-
ηση της απάνθρωπης μεταχείρισης των 92
μεταναστών, οι οποίοι εντοπίστηκαν γυμνοί
στον Έβρο από τις ελληνικές Αρχές.

«Η Ελλάδα είναι τόσο άσχετη που ακόμη
και όταν έχει άδικο, προσπαθεί να δείξει
στον εαυτό της ότι έχει δίκιο. Αυτό μόνο η
Ελλάδα θα μπορούσε να το καταφέρει», δή-
λωσε ο υπουργός Εξωτερικών της
Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, που
ισχυρίστηκε ότι ανθρωπιστικές οργανώσεις
κατηγορούν την Ελλάδα για το Μεταναστευ-
τικό και «η Αθήνα ήδη λογοδοτεί», ενώ ανα-
φέρθηκε στη Γαλλία και τον Εμανουέλ Μα-
κρόν, δηλώνοντας ότι αδίκως βρίσκονται
στο πλευρό της Αθήνας.

«Η μηχανή των ελληνικών ψευδών ειδή-
σεων είναι και πάλι σε λειτουργία… Μπερ-
δεύοντας την Ελλάδα με την Τουρκία, ο
υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου με
τις αναρτήσεις ψευδών, λανθασμένων πε-
ριεχομένων προσπάθησε να καταδείξει τη
χώρα μας ως ύποπτη», ανέφερε χθες ο δι-
ευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής Προ-
εδρίας, Φαχρετίν Αλτούν.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερι-
κών της χώρας Ισμαήλ Κατακλί τόνισε:
«Επειδή δεν μπορέσατε να βρείτε ούτε μία
περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων από την Τουρκία, απλώς προ-
σπαθείτε να εκθέσετε την εικόνα της δικής
σας σκληρότητας, σαν να το έκανε η Τουρ-
κία».

Η Frontex επιβεβαιώνει
Ο κ. Μηταράκης, απαντώντας στις νέες

τουρκικές προκλήσεις, ξεκαθάρισε πως την
ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να μεταφέ-
ρει το θέμα της απάνθρωπης και εξευτελι-
στικής μεταχείρισης των 92 μεταναστών
στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, καταθέ-
τοντας μάλιστα και φωτογραφικά ντοκου-
μέντα από τη βάναυση συμπεριφορά των
τουρκικών Αρχών εις βάρος των αλλοδα-
πών με καταγωγή από το Αφγανιστάν και τη
Συρία που βρέθηκαν σε ελληνικό έδαφος.
Όπως είπε χαρακτηριστικά, θα κάνει έναν

κύκλο επαφών και «θα δείξω τις φωτογρα-
φίες, ενώ έχουμε κι άλλο υλικό, όπως βίν-
τεο, τα οποία αποδεικνύουν τα λεγόμενα της
Ελλάδας για ακόμη μία φορά».

«Η Τουρκία έχει βρεθεί σε πάρα πολύ δύ-
σκολη θέση, καθώς αυτοί οι 92 βρέθηκαν
από την ίδια τη Frontex, η οποία επιβεβαί-
ωσε το περιστατικό. Αυτοί οι άνθρωποι, δυ-
στυχώς, έγιναν αντικείμενο εξευτελιστικής
συμπεριφοράς στην Τουρκία και στάλθηκαν
προς την Ελλάδα. Βρίσκονται ήδη σε ελληνι-
κό έδαφος και θα μεταφερθούν στο ΚΥΤ
Φυλακίου. Βλέπουμε μια προσπάθεια της
Τουρκίας - επικοινωνιακά, δεν είναι η πρώ-
τη φορά που το κάνει. Οι ίδιοι έχουν δηλώσει
ότι αυτοκίνητα της τουρκικής στρατοχωρο-
φυλακής τούς βοήθησαν να φτάσουν στα
σύνορα. Θέλω να σας πω ότι και οι 38 του
Έβρου είχαν πει αντίστοιχα ότι η τουρκική
στρατοχωροφυλακή τούς πήγε στα σύνορα
και τους πίεσε τότε να περάσουν προς την
Ελλάδα. Στην Τουρκία, ξέρετε, ενόψει της

δικής της προεκλογικής περιόδου και με τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ερντογάν,
το Μεταναστευτικό είναι ένα από τα μεγαλύ-
τερα θέματα που συζητιούνται από την κοινή
γνώμη, έτσι προσπαθεί να δημιουργήσει
ένα κύμα μεταναστών προς την ΕΕ», τόνισε
ο κύριος Μηταράκης.

Τους έγδυσαν και τους έδωσαν βάρκες
Για τις προσωπικές επιθέσεις που δέ-

χτηκε επισήμανε: «Προσπαθούν επικοι-
νωνιακά να εκμεταλλευτούν αυτό το γεγο-
νός για να γυρίσουν την ιστορία. Νομίζω
ότι, σε όλες τις ιστορίες που έχουν συμβεί
τελευταία με την Τουρκία, η χώρα μας έχει
καταφέρει να αποδείξει ότι αυτά τα περι-
στατικά έγιναν όπως τα περιγράφουμε
εμείς. Το γεγονός ότι τους συγκεκριμένους
τους παρέλαβε η Frontex δίνει μεγαλύτερο
βάρος στα δικά μας επιχειρήματα. Εγώ εί-
χα πει προς την Τουρκία προχθές με tweet
που έκανα ότι πρέπει οπωσδήποτε να διε-

ρευνήσει το περιστατικό. Η Τουρκία από
ό,τι φαίνεται δεν το διερευνά, γιατί το γνω-
ρίζει». Οι μετανάστες στις καταθέσεις τους
στους αστυνομικούς είπαν πως μεταφέρθη-
καν στα σύνορα από τρία οχήματα των τουρ-
κικών Αρχών, ενώ στη συνέχεια τους ξεγύ-
μνωσαν και τους έδωσαν πλαστικές βάρκες
για να περάσουν στην Ελλάδα, μέσω του πο-
ταμού Έβρου.
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ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Καταθέτει  φωτογραφικά
ντοκουμέντα με 
την απάνθρωπη μεταχείριση
και τον εξευτελισμό 
των αλλοδαπών από 
τους γείτονες - Προκλητικές
δηλώσεις Τσαβούσογλου

Θεοδωρικάκος: «Βαρβαρότητα που παραπέμπει στον Μεσαίωνα»
«Είναι μεγάλο θράσος οι Τούρκοι αξιωματούχοι να κατηγορούν την
Ελλάδα για τη βάρβαρη, μεσαιωνική συμπεριφορά της τουρκικής
πλευράς σε 92 μετανάστες στον Έβρο. Τα γεγονότα τα έχουν κα-
ταγράψει οι αξιωματικοί της Frontex και είναι αδιαμφι-
σβήτητα. Η Τουρκία οφείλει στοιχειωδώς να σεβαστεί το
Διεθνές Δίκαιο και να πάψει να προκαλεί και μάλιστα
με τέτοιο απάνθρωπο τρόπο», ανέφερε σε ανάρτησή
του ο Τάκης Θεοδωρικάκος, απαντώντας στις προκλητι-
κές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Με-
βλούτ Τσαβούσογλου για την υπόθεση των 92 μεταναστών.
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε άλλες δηλώσεις του είπε
ότι «οι άνθρωποι που βρέθηκαν στις όχθες του Έβρου έχουν καταγ-
γείλει βαρύτατους ξυλοδαρμούς, πολλοί από αυτούς ήταν τραυμα-
τισμένοι, ήταν όλοι γυμνοί. Πρόκειται για μια εικόνα φρίκης, την

οποία κανείς δεν μπορεί να αποδεχθεί, για αυτόν τον λόγο καταγ-
γέλλουμε την απαράδεκτη τουρκική συμπεριφορά».

Και συνέχισε ο υπουργός: «Στον Έβρο υπάρχει μια καθημερι-
νή απειλή, μέσα από τη βάρβαρη εργαλειοποίηση των πα-

ράνομων μεταναστών από την πλευρά της Τουρκίας, η
οποία συστηματικά δημιουργεί πρόβλημα κατά μήκος
όλου του ποταμού. Είναι μια εικόνα απάνθρωπη. Είναι
μια συμπεριφορά βάρβαρη, η οποία παραπέμπει στον

Μεσαίωνα και όχι στον 21ο αιώνα.  Τα σύνορα στον
Έβρο είναι απροσπέλαστα. Δεν πρόκειται να περάσει κα-

νείς, όποια κόλπα και αν βρει η απέναντι πλευρά», τόνισε ο
υπουργός, ενώ για την πιθανότητα προβοκάτσιας από την Άγκυρα
δήλωσε ότι «υπάρχει απόλυτη επαγρύπνηση και ετοιμότητα για
να αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε περιστατικό».

Ξεγυμνώνει τους Τούρκους στον ΟΗΕ

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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T
ην τρίτη επίσκεψη στην Ουκρανία
από την έναρξη του πολέμου εί-
ναι προγραμματισμένο να πραγ-
ματοποιήσει σήμερα ο Νίκος

Δένδιας. Η επίσκεψη αυτή σηματοδοτεί την
πλήρη προσήλωση στην αρχή του σεβα-
σμού της κυριαρχίας και της εδαφικής
ακεραιότητας της Ουκρανίας και όλων των
κρατών γενικότερα. 

Ο υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να
έχει συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό
του Ντμίτρο Κουλέμπα και να του μεταφέ-
ρει το μήνυμα ότι η Ελλάδα προασπίζεται
ως βασική αρχή το Διεθνές Δίκαιο και εξα-
κολουθεί να τηρεί στάση αρχής όσον αφο-
ρά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Για
αυτό και η ελληνική κυβέρνηση καταδίκα-
σε την παράνομη προσάρτηση εδαφών της
Ουκρανίας από τη Ρωσία, ενώ βασικό μέ-
λημα είναι η προστασία της ελληνικής κοι-
νότητας, η οποία δυστυχώς διαμένει σε πε-
ριοχές υπό ρωσική κατάληψη, άρα δεν εί-
ναι προσβάσιμες.

Επιπλέον η ελληνική διπλωματία είναι
στη διάθεση της ουκρανικής κυβέρνησης
για να συνδράμει στην απόδοση δικαιοσύ-
νης για τυχόν εγκλήματα που διαπράχθη-
καν αλλά και για να βοηθήσει στα προβλή-
ματα που δημιουργούνται από την ενεργει-

ακή κρίση. Άλλωστε, ήδη σε συνεργασία
με άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν
κατατεθεί προτάσεις που αφορούν την
ενέργεια και θα συζητηθούν στο προσεχές
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Πέμπτης, θέμα
που ασφαλώς είναι συνέπεια του πολέμου.

Στο επίκεντρο οι ρωσοτουρκικές σχέσεις
Στο υπουργείο Εξωτερικών δεν μπορεί

να γίνει καμία ασφαλής πρόβλεψη σε ό,τι
αφορά την έκβαση του πολέμου και η εκτί-
μηση που υπάρχει είναι ότι ο πόλεμος θα
συνεχιστεί μέχρι να εξαντληθεί ο αντίπα-
λος. Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί άλλωστε
που έπληξαν κρίσιμες υποδομές στο Κίεβο
χθες το πρωί με drones και οι ζημιές που
προκάλεσαν στο ενεργειακό δίκτυο δεί-
χνουν την αποφασιστικότητα της Μόσχας.
Και εδώ ακριβώς εντοπίζεται ο ύποπτος
ρόλος της Τουρκίας που έχει αγκαλιάσει τη
Ρωσία, με τα κυβερνητικά στελέχη πλέον
να μιλούν για σχέση αλληλεξάρτησης. Διό-
τι η Τουρκία είναι μια γέφυρα για τη διέ-
λευση του ρωσικού φυσικού αερίου μέσω

του TurkStream και στοχεύει να συμμετά-
σχει δυναμικά στο μέλλον των εξαγωγών
φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Σε μια
φάση μεγάλης αντιπαράθεσης μεταξύ των
μερών που εμπλέκονται στον πόλεμο του
φυσικού αερίου, η Άγκυρα ποντάρει σε μια
ισχυροποίηση της θέσης της στον ευρωμε-
σογειακό ενεργειακό κόσμο.

Αυτό σημαίνει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θέ-
λει πάση θυσία την επανεκλογή Ερντογάν
στις εκλογές του 2023 και θα κάνει τα αδύ-
νατα δυνατά για να το πετύχει. Και αυτό
διότι ο Ρώσος πρόεδρος θεωρεί πως αν
εκλεγεί ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Κε-
μάλ Κιλιτσντάρογλου, θα χάσει τις προσβά-
σεις του, αφού ο επόμενος ηγέτης δεν θα
είναι της άμεσης επιρροής του. Ενδεχόμε-
νη χρηματοδότηση του Πούτιν για την προ-
εκλογική εκστρατεία του Ερντογάν δεν
μπορεί να αποκλειστεί, ούτε επίσης μια
στήριξη αν η τουρκική κρατική εταιρεία
πετρελαίου ξεκινήσει τις έρευνες στη θα-
λάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης. 

Και το τουρκολιβυκό
Για αυτό ο Νίκος Δένδιας στο συμβούλιο

των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης εξήγησε ότι ο πόλεμος στην
Ουκρανία, οι σχέσεις Ρωσίας - Τουρκίας

και η συμφωνία Τουρκίας - Λιβύης είναι
μια δύσκολη εξίσωση, που μπορεί όμως να
βάλει φωτιά στην ασφάλεια της Ανατολικής
Μεσογείου.

Εξάλλου, οι υπουργοί Εξωτερικών της
ΕΕ θα ανταλλάξουν απόψεις για τρέχουσες
διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με-
ταξύ άλλων για τις εξελίξεις στο Λίβανο.
«Θα συζητήσουμε για τη συμφωνία μεταξύ
Ισραήλ και Λιβάνου, μια συμφωνία που
αφορά τις θαλάσσιες ζώνες και είναι εξαι-
ρετικά σημαντική σαν ένα ακόμη επιτυχη-
μένο παράδειγμα ειρηνικής επίλυσης δια-
φορών στη Μεσόγειο», ανέφερε ο Ν. Δέν-
διας, τονίζοντας πως θα εστιάσει στο «δή-
θεν μνημόνιο που υπογράφηκε μεταξύ της
Τουρκίας και της κυβέρνησης της Τρίπολης
για την εκμετάλλευση θαλάσσιων ζωνών
και πόρων που προέρχονται από τις θαλάσ-
σιες αυτές ζώνες».

Όπως είπε ο Έλληνας υπουργός, το μνη-
μόνιο αυτό δημιουργεί επιπλέον κινδύνους
για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στη
Μεσόγειο. 

Οι κρίσιμες επαφές Δένδια στο Κίεβο 

Ποιος είναι ο ρόλος του Πούτιν
στην επανεκλογή Ερντογάν 

Γράφει η
Αλεξία Τασούλη



ΣΣτο γήπεδο μπάσκετ
της ΑΕΚ Άδωνις,
Παπαδόπουλος
Η χθεσινή μέρα ήταν γεμάτη από υπο-
χρεώσεις για τους υπουργούς. Είχαμε
Ελληνικό, είχαμε γήπεδο Παναθηναϊ-
κού στον Βοτανικό, αλλά είχαμε και το
νέο γήπεδο μπάσκετ της ΑΕΚ στα Άνω
Λιόσια, όπου πήγαν να το επισκεφτούν
για να δουν την πρόοδό του ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γε-
ωργιάδης και ο υφυπουργός Υποδομών
και Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπου-
λος. Στις εγκαταστάσεις του γηπέδου,
το οποίο θα αναβαθμίσει την περιοχή
της Δυτικής Αθήνας (κρατήστε το αυτό),
τους ξενάγησε ο μεγαλομέτοχος της
ΚΑΕ ΑΕΚ Μάκης Αγγελόπουλος. 

«Ως υπουργός συνεργάστηκα κατά την πολιτική μου
διαδρομή με τέσσερις πρωθυπουργούς. Σας λέω
μόνο αυτό. Στον Αντώνη Σαμαρά, ως υπουργός Παι-
δείας, έστελνα φάκελο βράδυ Πέμπτης και μέχρι τα
μεσάνυχτα της… Πέμπτης μου τον επέστρεφε υπο-
γεγραμμένο. Το υπογραμμίζω αυτό». Τη δήλωση αυ-
τή έκανε ο πρώην υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λο-
βέρδος, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του
πρώην νομάρχη και βουλευτή Τρικάλων της ΝΔ Ηλία
Βλαχογιάννη. Υπενθυμίζεται ότι ο Ανδρέας Λοβέρ-
δος στις 9 Ιουνίου 2014 διορίστηκε υπουργός Παι-
δείας και Θρησκευμάτων στην κυβέρνηση Σαμαρά.
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Τι τρέχει με Τσιόδρα 
και Κοντιάδη; 

Μια δεύτερη παρέμβαση (μετά τον Τσιόδρα) που
μας έχει κάνει εντύπωση είναι αυτή του καθηγητή

Ξενοφώντα Κοντιάδη, ο οποίος,
όπως και ο Τσιόδρας, σε πολλές

νομοθετικές πρωτοβουλίες
της κυβέρνησης υπήρξε σύμ-
βουλος. Ωστόσο, έχει σταθεί
κατά της κυβέρνησης στο θέ-

μα της πανεπιστημιακής αστυ-
νομίας με συστηματική αρθρο-

γραφία και, μάλιστα, αυτή την εβδο-
μάδα, την Τετάρτη συγκεκριμένα, συμμετέχει σε
εκδήλωση της Πρωτοβουλίας Πανεπιστημιακών
«Όχι Αστυνομία στα Πανεπιστήμια». 

Ύμνοι Λοβέρδου για Σαμαρά 

Ε
κδήλωση ετοιμάζουν την
Τετάρτη το Μαξίμου και το
υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη στην παλιά Σχολή

Αξιωματικών στην οδό Κατεχάκη,
παρουσία του πρωθυπουργού, προ-
κειμένου να βραβεύσουν πρόσφατες
επιτυχίες των αστυνομικών που βρέ-
θηκαν στην πρώτη γραμμή του καθή-

κοντος. Για παράδειγμα, όσους συνέ-
βαλαν στην εξιχνίαση σημαντικών
υποθέσεων όπως η δολοφονία του
Άλκη κ.ά. Παράλληλα, στην εκδήλω-
ση θα αναδειχθούν τα αποτελέσματα
της κυβέρνησης στον τομέα της
ασφάλειας του πολίτη αλλά και οι
προτεραιότητες του επόμενου δια-
στήματος. 

Ο πρωθυπουργός βραβεύει
αστυνομικούς την Τετάρτη

Ποιος αντιπε-
ριφερειάρχης

που θέλει να γίνει
βουλευτής έχει χάσει
τον ύπνο του, επειδή
στο Μαξίμου, ύστερα
από παράπονα βου-
λευτών, έχουν πάρει
απόφαση να μην κατε-
βάσουν κανέναν από
ανώτατο επίπεδο της
Αυτοδιοίκησης; 

Δίπλα στους μαθητές 
Στη Γενεύη βρέθηκε ο βουλευτής της

ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης για να πα-
ρακολουθήσει την Ολυμπιάδα της μαθη-
τικής ρομποτικής στην οποία συμμετείχαν
191 χώρες. Η εθνική μας ομάδα που αποτε-
λείται από μαθητές σχολείων όλης της Ελλάδας
κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο για το project καινοτομίας
στην εξοικονόμηση ενέργειας που παρουσίασε σε μια πο-
λύ υψηλού επιπέδου κριτική επιτροπή με παγκοσμίου βε-
ληνεκούς επιστήμονες. Όπως τονίζει και ο κ. Κυρανάκης,
η Χprize Foundation, ο φορέας που αξιολόγησε και πιστο-
ποίησε τη διάκριση της ελληνικής ομάδας, συνεργάζεται
με την εταιρεία του Έλον Μασκ. Και εις ανώτερα… 

ΑΞΙΖΕΙ…
Λίγο πριν από την εκδήλωση στο Ελλη-
νικό, είχαμε την παρουσίαση του γη-
πέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανι-
κό, την οποία πραγματοποίησε ο δή-
μαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακο-
γιάννης. Όπως εξήγησε ο δήμαρχος, ο
Βοτανικός είναι η μεγαλύτερη επέν-
δυση του Δήμου Αθηναίων και μια μεί-
ζων χωροταξική παρέμβαση που θα
αναβαθμίσει τον Ελαιώνα και θα γεμί-
σει πράσινο την επιβαρυμένη περιοχή
των Αμπελοκήπων. Οπότε, χθες Δευ-
τέρα ήταν η μέρα παρουσίασης δύο τε-
ράστιων επενδύσεων που αλλάζουν
την Αθήνα ευρύτερα με σφραγίδα του
κυβερνώντος κόμματος… 

Μου λένε ότι στην πίσω σειρά και δεξιά
από τη θέση όπου καθόταν ο πρωθυ-
πουργός (τουλάχιστον τρεις θέσεις)
κατά την παρουσίαση των εγκαινίων
του Ελληνικού βρισκόταν ο Βαγγέλης

Βενιζέλος. Όπως μου είπαν, οι δύο άνδρες
δεν μίλησαν, ούτε καν κοιταχτήκανε… 

Η μεγάλη εκδήλωση για τον Ηλ. Βλαχογιάννη
Ασφυκτικά γέμισαν το πρωί της Κυριακής την αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου
Τρικάλων πολιτικοί, φίλοι, συναγωνιστές, εκπρόσωποι των πολιτικών και στρα-
τιωτικών Αρχών του τόπου και απλοί πολίτες, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης
του βιβλίου «Πορεία Ευθύνης» του πρώην νομάρχη Τρικάλων και βουλευτή της
Νέας Δημοκρατίας Ηλία Βλαχογιάννη. Παρόντες ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης
Βορίδης, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου, ο βουλευ-
τής και πρώην υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος, ο πρώην υπουργός Μιχάλης Χρυσο-
χοΐδης, ο δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου,
με τον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαγεωργόπουλο να έχει τον συντονισμό της εκ-
δήλωσης. Εντύπωση έκανε ότι στα πρώτα καθίσματα ήταν και ο υπουργός Περι-
βάλλοντος και βουλευτής του νομού Κώστας Σκρέκας αλλά και η βουλευτής του
νομού Κατερίνα Παπακώστα.

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε
ως τακτικό μέλος της τον τέως
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και
επίτιμο καθηγητή της Νομικής
Σχολής του ΕΚΠΑ Προκόπη
Παυλόπουλο, είδηση που σχο-
λιάστηκε ποικιλοτρόπως, κα-
θώς είναι γνωστό ότι ο ίδιος
δεν διατηρεί συμπάθειες από
όλους τους χώρους του πολιτι-
κού συστήματος και κυρίως
δίχασε την πενταετία 2015-
2020 την παράταξη που τον
ανέδειξε, τη Νέα Δημοκρατία. 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ… 



Η επίσκεψη του στρατηγού Κ. Φλώρου σε
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου προκάλεσε
εκνευρισμό στην Άγκυρα με πλήθος δημοσι-
ευμάτων τόσο στον φιλοκυβερνητικό Τύπο
όσο και στα τουρκικά κανάλια. Τα τουρκικά
ΜΜΕ χαρακτήρισαν «προκλητική» και «προ-
βοκατόρικη» την πρόσφατη επίσκεψη του
αρχηγού ΓΕΕΘΑ στα νησιά και κατηγορήσαν
την Αθήνα για επισκέψεις αξιωματούχων στα
νησιά αυτά, τα οποία, όπως λένε, θα έπρεπε
να είναι αποστρατιωτικοποιημένα και θεω-
ρούνται αμφιβόλου κυριαρχίας. Όπως ανα-
φέρει χαρακτηριστικά η αντιπολιτευόμενη
εφημερίδα «Sozcu», «ο Έλληνας αρχηγός
επιθεώρησε τις στρατιωτικές μονάδες και τα
φυλάκια στα νησιά αυτά, τα οποία, σύμφωνα
με τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, δεν
έπρεπε να έχουν καν όπλα. Πόζαρε μάλιστα
σε σημείο για να φαίνονται πίσω του οι τουρ-
κικές ακτές». 

Αντιπρόεδρος Γυναικών του Ευρωπαϊκού
Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES Women) επα-
νεξελέγη ομόφωνα η Ζέφη Δημαδάμα, μέλος
της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑ-
ΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στην εκλογική
διαδικασία που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του
Συνεδρίου του ΕΣΚ στο Βερολίνο. Δίπλα της
βρέθηκε για να τη συγχαρεί ο πρόεδρος του
κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ήταν
ούτως ή άλλως εκεί για τις εργασίες του Συ-
νεδρίου. Αν και εδώ που τα λέμε, ο πρόεδρος
Νίκος την είχε ξεχασμένη τη Ζέφη... 

Η
κατάσταση με την προπαγάνδα του
ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεφύγει. Διακινούν
δεξιά κι αριστερά ότι είναι μπρο-
στά στις δημοσκοπήσεις 7 μονά-

δες! Μη γελάτε, σας παρακαλώ… 7 μονάδες λέ-
νε ότι προηγούνται και ότι είναι έτοιμοι να κά-
νουν κυβέρνηση από την 1η Κυριακή.

Κατά τρόπο εκπληκτικό αναλύουν όπως
θέλουν την τελευταία δημοσκόπηση της
MRΒ, λέγοντας ότι ο κόσμος θέλει συγκυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ. Και αθροίζουν
εσκεμμένα κάποιο άλλο τρίτο ερώτημα που
αφορά ένα πιθανό σενάριο συμμετοχής πολ-
λών κομμάτων σε μια κυβέρνηση για να πα-
ρουσιάσουν τις δημοσκοπήσεις όπως τους
βολεύει.

Τι να σας πω, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια
ψηλά. Εγώ πάντως μαθαίνω ότι οι «ομπρελι-
στές» έχουν διαμηνύσει στην Κουμουνδού-
ρου ότι κάτω από 30% για τον ΣΥΡΙΖΑ και δια-
φορά μεγαλύτερη του 3% θα συνιστά «βαριά
ήττα» για τον Τσίπρα. 
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Σε παράκρουση οι Τούρκοι
με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ

Αντιπρόεδρος πάλι 
των Γυναικών η Ζέφη

Στον ΣΥΡΙΖΑ
βλέπουν οράματα

Αρκετές συζητήσεις προκάλεσε όχι τό-
σο η παρουσία όσο η ενδυματολογική
εμφάνιση της Λίνας Μενδώνη στην
κομματική εκδήλωση της ΝΔ το Σαββα-
τοκύριακο. Η υπουργός Πολιτισμού
επέλεξε να ντυθεί στα μπλε, μάλιστα το
ίδιο χρώμα είχε και η στέκα για τα μαλ-
λιά της, ένα αξεσουάρ που είναι το σήμα
κατατεθέν της Λίνας Μενδώνη. Οι σχέ-
σεις της με το Μαξίμου είναι ιδιαιτέρως
καλές, γεγονός το οποίο επιβεβαιώθη-
κε από τη θέση την οποία πήρε δίπλα
στον πρωθυπουργό. 

Δύο γυναίκες και ένας
άντρας για το Επικρατείας
Ακόμη δεν έχουν κλειδώσει
οι υποψηφιότητες της
Κουμουνδούρου για το
Επικρατείας, αλλά είναι
σε καλό δρόμο: ο Όθωνας
Ηλιόπουλος, αναπληρω-
τής καθηγητής Ιατρικής και
κλινικός ογκολόγος στο
Harvard Medical School
και στο Massachusetts
General Hospital Cancer
Center, η βραβευμένη σε
παγκόσμιο διαγωνισμό
ρομποτικής Διάνα Βουτηρά-
κου και η Ζωρζέττα Λάλη,
ειδικός στο Ευρωπαϊκό
Δίκαιο, η οποία σπούδα-
σε στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών και στο Πανεπι-
στήμιο του Στρασβούργου.

Μες στα μπλε 
η Μενδώνη

Χ
ρο
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Δυσφορία με 
τους συνδικαλιστές

Στο αρχηγείο της ΕΛΑΣ υπάρχει έντονη δυσφο-
ρία με ορισμένους συνδικαλιστές της αστυνομίας
που με αφορμή την υπόθεση της 12χρονης στα Σε-
πόλια ξεροσταλιάζουν στα τηλεπαράθυρα και επι-
καλούνται διάφορες πληροφορίες, οι οποίες βε-
βαίως δεν προέρχονται από τα αρμόδια όργανα
της ΕΛΑΣ. Όλος αυτός ο κανιβαλισμός οδήγησε
την ΕΛΑΣ να βγάλει μια ανακοίνωση για να βάλει
τα πράγματα στη θέση τους. Λέει λοιπόν η ανακοί-
νωση: «Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και
η Ελληνική Αστυνομία λειτουργούν με συγκεκρι-
μένο θεσμικό πλαίσιο και η επίσημη θέση τους
εκφράζεται κάθε φορά μέσα από τις ανακοινώ-
σεις και τις δηλώσεις που πραγματοποιούν ο
υπουργός, ο υφυπουργός, οι γενικοί γραμματείς,
ο αρχηγός του Σώματος και ο εκάστοτε εκπρόσω-
πος Τύπου». Κοινώς όλα τα υπόλοιπα που ακού-
γονται είναι... ιστορίες αγρίων.
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Σ
αν χθες πέρασαν 48 χρό-
νια από την ίδρυση της
ΟΝΝΕΔ. Εξέδωσε και

ανακοίνωση το κόμμα λέγοντας
ότι «εκατοντάδες πρώην ΟΝΝΕ-
Δίτες υπηρετούν σε θέσεις ευ-
θύνης στην κεντρική πολιτική,
την Αυτοδιοίκηση, τον συνδικα-
λισμό, τους επιστημονικούς και
παραγωγικούς φορείς της χώ-
ρας. Αποδεικνύοντας στην πρά-
ξη πως η ΟΝΝΕΔ είναι η μεγα-
λύτερη κοιτίδα πολιτικών στελε-
χών της χώρας. Χιλιάδες άλλοι
είναι σήμερα αξία στελέχη της
κοινωνίας μας, με επιτυχίες
στον επαγγελματικό και κοινω-
νικό στίβο, τιμώντας τις παρακα-
ταθήκες της Νεολαίας μας».

Κοίτα τι θυμήθηκα… Ποιος ήταν
πρώτος πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ;
Λοιπόν, πρώτος πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ τον Ιούνιο 1976 ορίστηκε ο Αναστάσης Πα-
παληγούρας, με τη συμμετοχή στην ηγετική ομάδα των Αντώνη Σαμαρά, Βύρωνα
Πολύδωρα, Πέτρου Μακρή και Αλέκου Βασιλείου. Το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου
ενοποιήθηκαν οι φοιτητικές οργανώσεις ΔΑΠ και ΝΔΦΚ και ο χώρος απέκτησε
ενιαία έκφραση στα πανεπιστήμια. Παράλληλα με τη «Δημοκρατική Πρωτοπορία»
εκδόθηκε και η φοιτητική εφημερίδα «Ο Σπουδαστής». Τέλος, το φθινόπωρο του
1975 ιδρύθηκε η Ανεξάρτητη Μαθητική Κίνηση (ΜΑΚΙ).

Κόντρα στη Βουλή
για τον παιδοβιαστή

Στην παραδοχή ότι «θα γινόταν σφα-
γή» αν ο παιδοβιαστής Ηλίας Μίχος με-
ταφερόταν στα περισσότερα σωφρονι-
στικά καταστήματα της χώρας πρώην
τρίτου τύπου, όπως ο Δομοκός ή το Μα-
λανδρίνο, προχώρησε ο γγ Αντεγκλημα-
τικής Πολιτικής του υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη Κωνσταντίνος Παπα-
θανασίου, εκφράζοντας έντονο προβλη-
ματισμό για τις σφοδρές αντιδράσεις
που θα επέφερε η παρουσία του, επικα-
λούμενος μάλιστα την ιστορία του βια-
στή-παιδοκτόνου της Ερμιόνης Μανόλη
Δουρή, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο
κελί του. Σημείωσε δε ότι η προστασία
της ζωής όλων των φυλακισμένων απο-
τελεί υποχρέωση της Πολιτείας, αναφέ-
ροντας χαρακτηριστικά: «Θα γίνει χαμός,
θα γίνει σφαγή εκεί μέσα».

Οι τόνοι στην Επιτροπή ανέβηκαν όταν
τον λόγο έλαβε ο βουλευτής της Ελληνι-
κής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας, ο οποίος
υποστήριξε ότι η Πολιτεία «προσφέρει
προστασία» στον παιδοβιαστή μεταφέ-
ροντάς τον στις φυλακές Γρεβενών. «Εί-
πα ότι είναι ήπιες οι φυλακές στα Γρεβε-
νά ή στην Τρίπολη επειδή οι ίδιοι οι κρα-
τούμενοι δεν συμπλέκονται μεταξύ τους,
δεν δημιουργούν προβλήματα», συμπλή-
ρωσε ο κ. Παπαθανασίου κάνοντας λόγο
για συνθήκες κανιβαλισμού που δημι-
ουργούνται από τις συμπλοκές σε πολλές
φυλακές. «Άρα τους προσφέρετε προ-
στασία», επεσήμανε ο βουλευτής της Ελ-
ληνικής Λύσης, με τον Μάξιμο Χαρακό-
πουλο να υποστηρίζει ότι ένα κράτος δι-
καίου οφείλει να το πράττει αυτό.

Η  Έφη για τον δήμο; 
Δεν το πιστεύω… 
Τελευταία έχει αρχίσει και κυκλοφορεί ευρέως η φήμη ότι ο
πρόεδρος Αλέξης ετοιμάζει την Έφη Αχτσιόγλου για τον Δήμο
Αθηναίων απέναντι στον Κώστα Μπακογιάννη. Βεβαίως ως σενά-
ριο μπορεί να βολεύει αρκετούς, καθότι η Έφη έχει αυτό που λέ-
με «λαμπρό μέλλον» για την επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ και συ-
νεπώς αν κάποιος την «πετάξει» στον δήμο, την ξεφορτώνεται…
Μόνο που εγώ δεν το αγοράζω το σενάριο. Η κυρία Αχτσιόγλου
είναι καριερίστα και δύσκολα θα έβγαινε εκτός της κεντρικής
πολιτικής σκηνής.

Περί ΟΝΝΕΔ

Κέρδισαν στο
χειροκρότημα
Ιδιαίτερα αγαπητός στη «γαλάζια» βάση
φαίνεται πως είναι ο γραμματέας Οργανω-
τικού Στέλιος Κονταδάκης. Στην τοποθέτη-
σή του προς τα «γαλάζια» στελέχη στο ΟΑ-
ΚΑ απέσπασε το θερμό χειροκρότημα δεί-
χνοντας τη σημαντική αποτελεσματικότητα
που έχει η παρουσία τους στις δύο κομβι-
κές θέσεις. Τις εντυπώσεις κέρδισε και η
διευθύντρια Επικοινωνίας του πρωθυπουρ-
γού Κύρα Κάπη, η οποία μίλησε για τον ρόλο
της επικοινωνίας και των social media στην
ανάδειξη του κυβερνητικού έργου.

Με καλεσμένο 
τον Μηταράκη

Στην Αυστρία βρίσκεται από χθες ο
υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νό-
της Μηταράκης, ο οποίος εκκινεί νέα εκ-
στρατεία ενημέρωσης των αρμόδιων Αρ-
χών, εταίρων και συμμάχων για τις βάρ-
βαρες πρακτικές της Τουρκίας στο
Μεταναστευτικό στο φόντο
του ντροπιαστικού περι-
στατικού με τους 92 γυ-
μνούς μετανάστες στον
Έβρο. Όπως έχει γνω-
στοποιηθεί, εντός της
ημέρας θα συναντηθεί με
τον Αυστριακό υπουργό Εσω-
τερικών. Αυτό που δεν είναι γνωστό στον
πολύ κόσμο είναι πως ο Νότης Μηταρά-
κης και η σύζυγός του ήταν προσκεκλη-
μένοι στο χθεσινό τραπέζι που παρέθεσε
σε κλειστό οικογενειακό και φιλικό κύκλο ο
Αυστριακός καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ
για τα 49α γενέθλιά του, που είναι σήμερα.
Μάλιστα, ο Έλληνας υπουργός ήταν ο μονα-
δικός ξένος υπήκοος προσκεκλημένος στο
πάρτι, καθώς με τον Αυστριακό καγκελάριο
συνδέεται με στενή φιλία από την περίοδο
που ο κ. Νεχάμερ ήταν ομόλογος του κ. Μη-
ταράκη. Οι δυο τους μάλιστα έκαναν οικογε-
νειακές διακοπές το καλοκαίρι στην Κρήτη.

Σήμερα 
18 Οκτωβρίου 
ο γραμματέας 
της Πολιτικής
Επιτροπής της Νέας
Δημοκρατίας Παύλος
Μαρινάκης, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Κώστας
Κατσαφάδος και ο γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος Κονταδάκης θα
βρίσκονται στον Νομό Σάμου. Την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου ο γραμματέας
της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και ο γραμματέας
Οργανωτικού θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις στον Δήμο
Λυκόβρυσης - Πεύκης.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…
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Μ
ε το βλέμμα στραμμένο στην
καθημερινότητα των πολιτών,
το ΠΑΣΟΚ πραγματοποιεί το
τελευταίο διάστημα μπαράζ

παρεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και
στο εξωτερικό.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε τη στή-
ριξή του στους κατοίκους που δοκιμάζονται
στην Κρήτη, καθώς η ισχυρή κακοκαιρία
προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές σε σπί-
τια, επιχειρήσεις και υποδομές στις περι-
φερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθί-
ου. Κατέθεσε, μάλιστα, ερώτηση προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις δυνατότητες
παροχής επείγουσας οικονομικής βοήθει-
ας στους πληγέντες. «Απευθύνω τα θερμά
μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των
δυο συνανθρώπων μας που βρήκαν τραγι-
κό θάνατο. Η καταστροφή είναι βιβλική και
απαιτείται η άμεση στήριξη των πληγέντων
κατοίκων και επιχειρηματιών. Η κλιματική
αλλαγή θα πολλαπλασιάσει τα ακραία και-
ρικά φαινόμενα, για αυτό οφείλουμε να
επενδύσουμε στην πρόληψη», υπογράμμι-
σε ο κ. Ανδρουλάκης, ενώ στο κείμενο της
ερώτησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
επισημαίνει: «Το Σάββατο 15 Οκτωβρίου
ισχυρή κακοκαιρία έπληξε με δριμύτητα
την Περιφέρεια Κρήτης. Δύο άνθρωποι

έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους στην
περιοχή της Αγίας Πελαγίας του Δήμου
Μαλεβιζίου ενώ στις Περιφερειακές Ενό-
τητες Λασιθίου και Ηρακλείου καταγρά-
φονται μεγάλης έκτασης καταστροφές σε
υποδομές, επιχειρήσεις, κατοικίες και αυ-
τοκίνητα, πολλά από τα οποία παρασύρθη-
καν στη θάλασσα». Στη συνέχεια θέτει τα
ακόλουθα ερωτήματα στην Επιτροπή: 

1. Έχει κατατεθεί από την ελληνική κυ-
βέρνηση αίτημα για την ενεργοποίηση του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης; 

2. Τι άλλες δυνατότητες παροχής οικονο-
μικής βοήθειας υπάρχουν σε επίπεδο Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και ποιες από αυτές
έχουν αξιοποιηθεί από την ελληνική κυ-
βέρνηση; 

3. Τι δυνατότητες υπάρχουν για την παρο-
χή αποζημίωσης στους κατοίκους που εί-
δαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται; 

Από τη βεντάλια των παρεμβάσεων δεν
θα μπορούσαν να απουσιάζουν θέματα
που έχουν συγκλονίσει την ελληνική κοι-
νωνία, όπως η υπόθεση της 12χρονης στον
Κολωνό ή το περιστατικό με τους εγκατα-
λελειμμένους γυμνούς μετανάστες. «Είναι
ξεκάθαρο πια ότι είτε στο Μεταναστευτι-
κό/Προσφυγικό, είτε σε κάθε περιστατικό
που μας συγκλονίζει όπως ο βιασμός και η
κακοποίηση ενός παιδιού, το κοινωνικό
κράτος λείπει. Οι κοινωνικές μας υπηρε-
σίες είναι ανεπαρκείς και έχουμε όλοι ευ-
θύνη. Γιατί δεν έχουμε φτιάξει πολιτικές
που να λύνουν τις κοινωνικές παθογένει-

ες. Για αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι οι
δημόσιες συζητήσεις που κάνουμε, όπως
επίσης και οι συζητήσεις μας στη Βουλή,
πρέπει να είναι ανάλογες της σοβαρότητας
της κατάστασης και προσεκτικές για να
μην εργαλειοποιηθούν, ειδικά δεδομένης
της αυξημένης προκλητικότητας που αντι-
μετωπίζει η χώρα αυτή την εποχή», δήλω-
σε ο αντιπρόεδρος της Βουλής Οδυσσέας
Κωνσταντινόπουλος. 

«Η κατάχρηση εξουσίας που βλέπουμε τις τελευταίες
ημέρες από ορισμένους αστυνομικούς έχει και αυτή την
υπογραφή Μητσοτάκη», λένε κύκλοι της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης στην «Political» σχολιάζοντας τα περιστατικά
με την εμπλοκή ένστολων σε Ομόνοια και Φλώρινα. Να
σημειώσουμε πως αυτές τις ημέρες στη Φλώρινα έχουν
γίνει 14 συλλήψεις αστυνομικών, τελωνειακών υπαλλήλων
και πολιτών με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα
για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη πλαστογραφία
και άλλα ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με παράνομη
μετακίνηση μεταναστών. Μάλιστα οι ίδιοι κύκλοι υποστη-
ρίζουν πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχείρη-
σε να φτιάξει ένα αστυνομοκρατούμενο κράτος από τις
πρώτες ημέρες της θητείας της: «Θυμάστε την υπόθεση Ιν-
δαρέ; Θυμάστε που τα ΜΑΤ μπούκαραν στο σινεμά και
έβγαλαν έξω τα παιδιά για να μη δουν την ταινία “Τζόκερ”;
Φασίζουσες συμπεριφορές που είχαμε να δούμε από την
εποχή των δύο πρώτων μνημονίων». 

Στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζουν
πως επί των ημερών Μητσοτάκη η αστυνομία εμπλέκεται
συνεχώς σε νέα σκάνδαλα. Όπως χαρακτηριστικά μας εί-

παν, «δεν μπορεί να βιάζουν και να εμπορεύονται μετανά-
στες χωρίς να φοβούνται τις συνέπειες. Μάλλον κάποιος
τους είπε πως αυτοί είναι το κράτος για να τα κάνουν όλα
αυτά. Να ξηλωθούν μια για πάντα παραδειγματικά», τονί-
ζουν οι ίδιοι κύκλοι. 

Φουλ επίθεση και για τα ενεργειακά 
Ο ΣΥΡΙΖΑ επιτίθεται στην κυβέρνηση και για την κρίση

στην ενέργεια με κεντρικό σύνθημα: «Αντί για προώθηση
των ΑΠΕ για μείωση της τιμής του ρεύματος, ρουσφέτια

Μητσοτάκη σε ημέτερους». «Εκατοντάδες επενδυτές,
ακόμα και ενεργειακοί κολοσσοί από το εξωτερικό, κά-
νουν λόγο για πλήρη αδιαφάνεια και φωτογραφικές διατά-
ξεις που αφήνουν εκτός δικτύου ώριμες επενδύσεις δισε-
κατομμυρίων σε ΑΠΕ, οι οποίες θα μπορούν με την ολο-
κλήρωσή τους να μειώσουν την τιμή στο παραγόμενο ρεύ-
μα, με άμεσο θετικό αντίκτυπο στους λογαριασμούς των
καταναλωτών», λέει χαρακτηριστικά το Γραφείο Τύπου της
Κουμουνδούρου, «φωτογραφίζοντας» το υπουργείο Ενέρ-
γειας και τον Κώστα Σκρέκα. 

Αυτή την εποχή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καθημερινά στην ατζέν-
τα του το θέμα της ακρίβειας στην ενέργεια. Σε αυτό το
πνεύμα εν συνεχεία ερωτά, μεταξύ άλλων, την κυβέρνη-
ση: «Αυτό είναι το φιλοεπενδυτικό πλαίσιο που ευαγγε-
λιζόταν η ΝΔ προεκλογικά; Να πετάει εκτός δικτύου
εκατοντάδες μικροεπενδυτές αλλά ακόμα και κολοσ-
σούς από το εξωτερικό που σκέφτονται πλέον ακόμα και
αποχώρηση από την Ελλάδα, για να μοιράσουν το ηλε-
κτρικό δίκτυο -και έναντι ποιου άραγε ανταλλάγματος-
στους χορηγούς του κ. Μητσοτάκη;», καταλήγει το Γρα-
φείο Τύπου της Κουμουνδούρου.

O ΣΥΡΙΖΑ βλέπει ανομία την αστυνομία 

Κριτική για τη φονική
κακοκαιρία στην Κρήτη και
την υπόθεση της 12χρονης 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Επιστροφή στην
καθημερινότητα 

για το ΠΑΣΟΚ 



Έντονος προβληματισμός επικρατεί από
το πρόσφατο ρεπορτάζ του ιστοτόπου
Nordic Monitor ότι η τουρκική μυστική
υπηρεσία ΜΙΤ συγκροτεί μια νέα ειδική
μονάδα με σκοπό τη διεξαγωγή μυστικών
επιχειρήσεων, κυρίως σαμποτάζ, στην Ελ-
λάδα. Το δημοσίευμα υπογράφει ο εξόρι-
στος Τούρκος δημοσιογράφος Αμπντου-
λάχ Μποζκούρτ, ο οποίος έχει μέχρι τώρα
αποδειχθεί αξιόπιστος, αφού κατά κανόνα
τεκμηριώνει τις αποκαλύψεις του και με
επίσημα τουρκικά έγγραφα. Σύμφωνα με
το Nordic Monitor, το σχέδιο της ειδικής
αυτής ομάδας, το κωδικό όνομα της οποί-
ας παραμένει άγνωστο, περιλαμβάνει
πολλαπλές προβοκάτσιες οι οποίες έχουν
ως στόχο να παρουσιάσει κάποιο αφήγη-
μα στο εσωτερικό της Τουρκίας ο Ταγίπ
Ερντογάν ενόψει των εκλογών του καλο-
καιριού. Μεταξύ αυτών είναι σαμποτάζ σε

νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και
πιο συστηματική εργαλειοποίηση του Με-
ταναστευτικού. Το Καστελόριζο θεωρείται
πιθανός στόχος, χωρίς να αποκλείονται
και νησιά στο κέντρο του Ανατολικού Αι-
γαίου. Σύμφωνα με την αποκάλυψη, η επί-
λεκτη αυτή ομάδα θα στήσει σκηνικό κλι-
μάκωσης και θα δώσει την πρόφαση στην
Τουρκία να προβεί σε κάποιου είδους
στρατιωτική επίθεση κατά της Ελλάδας. Η
ειδική ομάδα της ΜΙΤ αποτελείται από μέ-
λη της ελίτ των τουρκικών ειδικών δυνά-
μεων, από τα λεγόμενα «κόκκινα μπερέ».

Επιχείρηση ψευδούς σημαίας
Το σχέδιο δράσης εναντίον της Ελλάδας

έχει αναλάβει να υλοποιήσει ο διοικητής
της ΜΙΤ Χακάν Φιντάν, ο οποίος είχε τη γε-
νική εποπτεία και της συγκρότησης αυτής
της μονάδας και συνολικά της εφαρμογής

του σχεδίου δράσης της. Απόρρητα έγ-
γραφα που έφτασαν στα χέρια του Τούρ-
κου δημοσιογράφου κάνουν λόγο για
«παραστρατιωτική ομάδα, η οποία έχει ως
στόχο να αποσταθεροποιεί χώρες». Καλά
ενημερωμένες πηγές αναφέρουν ότι για
τον λόγο αυτό επιλέχθηκαν και άτομα
αναμεμειγμένα στα κυκλώματα διακινη-
τών προσφύγων και μεταναστών. Αυτή η
στρατηγική περιλαμβάνει σποραδικές,
τακτικού χαρακτήρα επιθετικές ενέργει-
ες. Αυτές θα είναι μάλλον μικρής κλίμα-
κας, ώστε να μην προκαλέσουν ισχυρή
ελληνική αντίδραση. 

Αυτή, εξάλλου, είναι και η πάγια τακτική
του τουρκικού επεκτατισμού. Μία από τις
προβοκάτσιες τις οποίες αναφέρει το δη-
μοσίευμα είναι η ύψωση τουρκικής ση-
μαίας σε μία ή περισσότερες ελληνικές
νησίδες. Πρόκειται για σκηνικό το οποίο

θα θυμίζει ό,τι συνέβη το 1996 στα Ίμια.
Επίσης, προβλέπονται και επιχειρήσεις
«ψευδούς σημαίας». Ο όρος αυτός σημαί-
νει ότι η εν λόγω ομάδα της ΜΙΤ πραγμα-
τοποιεί μια μυστική επιχείρηση, η οποία
είναι σχεδιασμένη κατά τρόπο που να
μπορούν να τη φορτώσουν στην ελληνική
πλευρά και έτσι ίσως να δικαιολογήσουν
μια επιθετική ενέργεια σαν αντίποινα. Η
πρακτική αυτή είναι συνηθισμένη και οι
Τούρκοι την έχουν εφαρμόσει και στην
Κύπρο από τη δεκαετία του 1960.
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Η
Αθήνα, εκτός από την ενίσχυση των αμυντικών
σχέσεων με χώρες της Ανατολικής Μεσογείου
και του Κόλπου, επιχειρεί τα τελευταία χρόνια
με μεθοδικές κινήσεις να αναπτύξει ισχυρές

σχέσεις τόσο σε διπλωματικό όσο και σε στρατιωτικό επί-
πεδο και με τα κράτη των Βαλκανίων, στοχεύοντας στη δη-
μιουργία ενός άξονα σταθερότητας στην περιοχή απέναντι
στις αναθεωρητικές βλέψεις της Τουρκίας.

Όπως λένε στρατιωτικές πηγές στην «Political», «ήδη
σε μια κρίσιμη περίοδο για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ τα τρι-
μερή σχήματα στρατιωτικών συνεργασιών Ελλάδα-Κύ-
προς-Βουλγαρία και Ελλάδα-Κύπρος-Ρουμανία προχω-
ρούν γρήγορα και διαπιστώνονται η συναντίληψη αλλά
και η διάθεση για εποικοδομητική συνεργασία».

Στο πλαίσιο αυτό, την Τετάρτη το πρωί θα επισκεφθεί το
ελληνικό Πεντάγωνο, ύστερα από επίσημη πρόσκληση
του στρατηγού Κ. Φλώρου, ο αρχηγός του Γενικού Επιτε-
λείου Άμυνας της Σερβίας, στρατηγός Μίλαν Μοϊσίλοβιτς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι θα είναι η άμυνα
και η ασφάλεια στα Ανατολικά Βαλκάνια, αλλά και οι κοι-
νές στρατιωτικές ασκήσεις μεταξύ των δύο χωρών, το Ου-
κρανικό, οι επιπτώσεις του αναθεωρητισμού και οι δυνα-
τότητες περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατιωτικής συνερ-
γασίας Ελλάδας - Σερβίας για την εδραίωση της ασφάλει-
ας και τη διατήρηση της σταθερότητας στην ευρύτερη πε-
ριοχή.

Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν στην «Political» ότι
σκοπός της συνάντησης είναι «να χτίσουμε γέφυρες εμ-

πιστοσύνης με χώρες που δεν ανήκουμε στις ίδιες συμ-
μαχίες και στις ίδιες πλευρές, ώστε να διατηρηθούν οι
ισορροπίες με τις χώρες των Βαλκανίων».

Να θυμίσουμε ότι τον Δεκέμβριο
του ’21 ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ,

στρατηγός Κωνσταντίνος
Φλώρος ταξίδεψε στο Βε-
λιγράδι για να συναντήσει
τον ομόλογό του, στρατη-
γό Μίλαν Μοϊσίλοβιτς,
όπου συζήτησαν θέματα
διμερούς στρατιωτικής

συνεργασίας, τη σημασία
της τήρησης των κανόνων

Διεθνούς Δικαίου για την ειρή-
νη, αλλά και για την ασφάλεια και

σταθερότητα στα Βαλκάνια και τη Νοτι-
οανατολική Ευρώπη.

Η Σερβία είναι μια χώρα στην οποία οι Τούρκοι προσπα-
θούν να ασκήσουν επιρροή. Τα τελευταία δύο χρόνια, δεν
ήταν λίγες οι φορές που Τούρκοι αξιωματούχοι επισκέ-
φθηκαν επίσημα τη Σερβία με σκοπό την εμβάθυνση των
μεταξύ τους στρατιωτικών σχέσεων, αλλά και την προ-
ώθηση της συνεργασίας Σερβίας - Τουρκίας στον τομέα
της αμυντικής βιομηχανίας.

Το ΓΕΕΘΑ ενισχύοντας τη στρατιωτική συνεργασία με
χώρες όπως η Βουλγαρία, η Βόρεια Μακεδονία, η Αλβα-
νία, η Ρουμανία και η Σερβία, πάντα με τις οδηγίες της πο-
λιτικής ηγεσίας, αποσκοπεί να ενδυναμώσει τον ρόλο της
Ελλάδας ως πυλώνα ασφαλείας στα Βαλκάνια, ενώ πα-
ράλληλα στέλνει μήνυμα στην Άγκυρα ότι τα σχέδιά της
για διείσδυση στην περιοχή των Βαλκανίων δεν θα είναι
εύκολη υπόθεση.

Στην Αθήνα ο αρχηγός του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της Σερβίας

Γέφυρες  εμπιστοσύνης στα Βαλκάνια

Η προβοκάτσια  με τα «κόκκινα  μπερέ» της ΜΙΤ

Γράφει η 
Γεωργία Γαραντζιώτη



του
Κώστα 

Αγγελάκη

aggelakis@pro-visions.eu,
www.pro-visions.eu
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Σ
ε αντίθεση με όλη την καταστροφολογία των και-
ρών, θέλω να αφήσω δύο νότες συγκρατημένης
αισιοδοξίας και ας ελπίσουμε ότι θα επιβεβαι-

ωθώ. Έχω την εντύπωση ότι όλη αυτή η «μαυρίλα» για
τον επικείμενο χειμώνα είναι λίγο υπερβολική και μάλ-
λον για συγκεκριμένους λόγους. Πολιτικοί, δημοσιο-
γράφοι, αναλυτές, αρθρογράφοι και γενικά όλοι οι ει-
δικοί είναι σε έναν αγώνα δρόμου να μας πείσουν ότι
αυτός ο χειμώνας θα είναι η απόλυτη καταστροφή των
πάντων.

Η πρακτική της δραματοποίησης
Είναι αλήθεια ότι η υπερβολή στην έκθεση ενός

κινδύνου είναι θεμιτή από τους ειδικούς επικοινω-
νιολόγους προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις
αρνητικές αντιδράσεις, όταν το αποτέλεσμα θα είναι
μεν κακό, αλλά όχι καταστροφικό όπως το είχαν
προετοιμάσει. Θεωρώ λοιπόν ότι ο δημόσιος λόγος
εκ του ασφαλούς επιδεικνύει τα χειρότερα σενάρια,
έχοντας πάντα μια κρυφή ελπίδα ότι θα διαψευστεί.
Και ειδικά μάλιστα όταν αυτά τα χειρότερα σενάρια
οφείλονται σε διεθνείς συγκυρίες, γιατί δεν έχει την
ευθύνη της ύπαρξης, αντίθετα θα έχει την ευκαιρία
της αντιμετώπισης.

Προετοιμάζοντας ένα περιβάλλον με τις χειρότερες
δυνατόν προσδοκίες για το μέλλον, ένα λιγότερο κακό
αποτέλεσμα θα ανακουφίσει τις εντυπώσεις, θα αμ-
βλύνει τις επικείμενες κριτικές και θα συγκρατήσει την
ψυχολογία στην αγορά τότε που θα τη χρειαζόμαστε
περισσότερο. Όταν ήμουν μαθητής του γυμνασίου και

έφερνα σπίτι μέτριους βαθμούς, έσπαγα το δωμάτιό
μου και κλεινόμουν μέσα για ώρες. Όλοι νόμιζαν ότι εί-
χα χάσει τη χρονιά, αλλά όταν μάθαιναν ότι απλώς είχα
κάποιους μέτριους βαθμούς μού έπαιρναν δώρα.

Ο χειμώνας που έρχεται
Για να μην παρεξηγηθώ, ο χειμώνας που έρχεται σί-

γουρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Ο δυσκολότερος
των τελευταίων ετών, αλλά δεν πιστεύω όμως ότι θα εί-
ναι καταστροφικός, όπως παρουσιάζεται ότι θα είναι.

Το κόστος της ενέργειας, το οποίο μεταφέρεται παντού,
και η πιθανή ανεπάρκεια της ενέργειας είναι οι βασικοί
λόγοι της ανησυχίας για το άμεσο μέλλον. Σε συνδυασμό
δε με το κόστος της επανεκκίνησης της παγκόσμιας βιο-
μηχανίας μετά την πανδημία, όλο αυτό γίνεται χειρότερο.
Επειδή όλο αυτό είναι ξενόφερτο, το εγχώριο πολιτικό σύ-
στημα θα έχει την ευκαιρία να αποδείξει ότι μπορεί να δια-
χειριστεί ακραίες καταστάσεις για άλλη μια φορά, όπως
έχει κάνει πρόσφατα με σχετική επιτυχία. Σίγουρα θα μά-
θουμε να ζούμε με λιγότερη ενέργεια, αλλά δεν θα παγώ-
σουμε, θα αποσβέσουμε όσο μπορούμε τις ακριβότερες
τιμές των προϊόντων, αλλά δεν θα πεινάσουμε και όλα αυ-
τά θα γίνουν τόσο σε επίπεδο νοικοκυριών όσο και σε επι-
χειρηματικό επίπεδο.

Ο τρελός του χωριού
Μέσα στην πραγματικότητα της σημερινής ακρίβει-

ας, μπορεί να ακούγομαι σαν τον τρελό του χωριού, αλ-
λά για κάποιους λόγους πιστεύω ότι συγκριτικά με την
υπόλοιπη Ευρώπη η επιδείνωση του δικού μας βιοτι-

κού επιπέδου θα είναι σημαντικά μικρότερη. Υπάρχουν
συνθήκες στην ελληνική οικονομία που ίσως για πρώ-
τη φορά είναι καλύτερες από αυτές των λοιπών ευρω-
παϊκών οικονομιών.

Έχουμε ήδη επιτύχει καλούς ρυθμούς ανάπτυξης,
ρεκόρ επενδύσεων από κορυφαίους οργανισμούς, ρε-
κόρ τουριστικών εσόδων με τις καλύτερες προβλέψεις
για το μέλλον, μεγάλη απορροφητικότητα των ευρω-
παϊκών κονδυλίων και δραστική βελτίωση της εικόνας
μας προς τη διεθνή κοινότητα. Αν όλα αυτά είναι αλή-
θεια, τότε η Πολιτεία θα μπορέσει να αντισταθμίσει για
την κοινωνία ένα μέρος της δυσκολίας αυτού του χει-
μώνα, όπως έχει κάνει πρόσφατα, και εκεί ακριβώς
βασίζεται και η αισιοδοξία μου.

Δεν είναι τυχαίο ότι διεθνείς αναλυτές βλέπουν την ελ-
ληνική οικονομία να είναι πιο ανθεκτική από ποτέ στις
επικείμενες δυσκολίες της παγκόσμιας αγοράς. Δεν είναι
τυχαίο ότι για πρώτη ίσως φορά ο διεθνής Τύπος ασχολεί-
ται με την ελληνική πραγματικότητα με θετικά σχόλια
έπειτα από πολλά χρόνια. Και καθόλου τυχαίο ότι οι ελλη-
νικές απόψεις και προτάσεις υποστηρίζονται και υιοθε-
τούνται από την πλειονότητα των εταίρων, αποδεχόμενοι
με τον καλύτερο τρόπο ότι η Ελλάδα δεν είναι πλέον το
«μαύρο πρόβατο» της παρέας, όπως συνήθιζε να είναι στα
χρόνια της δεκαετούς κρίσης.

Ας ελπίσουμε ότι θα επιβεβαιωθώ και αν με το καλό
γίνει αυτό, θα σας θυμίσω αυτό το άρθρο την άνοιξη του
2023. Αν όμως όχι, θα έχουμε όλοι τόσα προβλήματα
που το τελευταίο πράγμα που θα θέλετε να κάνετε είναι
να μου ζητήσετε τον λόγο. 

Γιατί ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, αλλά όχι καταστροφικός

Ο
Πελοποννησιακός Πόλεμος ήταν μια στρατιωτι-
κή σύγκρουση μεταξύ της Δηλιακής και της Πε-
λοποννησιακής Συμμαχίας, η οποία συγκλόνισε

και εν πολλοίς σφράγισε την ιστορία της αρχαίας Ελλά-
δας. Πολεμικά γεγονότα διαδέχονταν τις πολιτικές απο-
φάσεις και αντίστροφα, συνθέτοντας ένα πολύπλοκο
ιστορικό πλαίσιο. Σε όλη αυτή την εναγώνια προσπάθεια
επικράτησης μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης, αμφότερα τα
στρατόπεδα προσπάθησαν να επηρεάσουν την ψυχολο-
γία του αντιπάλου αλλά και του φίλιου ακροατηρίου.

Οι τακτικές αυτές μελετήθηκαν από σπουδαίους στρα-
τιωτικούς αναλυτές και αποτέλεσαν βασικές κατευθύν-
σεις πολεμικών και στρατιωτικών σχολών παγκοσμίως.
Φαίνεται πως μελετητές τους υπάρχουν πολλοί και τούτο
φαντάζει ιδιαζόντως ανησυχητικό, καθώς η γείτονα χώ-
ρα μελετά με ακρίβεια τοπική και πανελλαδική ειδησεο-
γραφία, με απώτερο στόχο την στοχευμένη προβολή δυ-
σφημιστικών και διαπομπευτικών ειδήσεων για ευνόη-
τους λόγους.

Τα τελευταία 24ωρα στη ρητορική προκλητικότητα της
γείτονος έρχονται να προστεθούν και δύο σημαντικές ει-
δησεογραφικές αναφορές. Η πρώτη αφορώσα την υπό-
θεση παιδοφιλίας που συγκλονίζει το πανελλήνιο, η
οποία φιγούραρε ήδη σε μεγάλη εφημερίδα της γείτονος,
και η δεύτερη την υπόθεση των γυμνών μεταναστών στον
Έβρο, αμφότερα τα οποία παρουσιάζονται ως μια ρωγμή
στην ηθική, ανθρωπιστική και ευρωπαϊκού προσανατολι-
σμού ελληνική κοινωνία.

Η σκοπιμότητα των ως άνω ειδήσεων έγκειται στην
προσπάθεια παρουσίασης του αντίπαλου λαού -έστω

και υπό μεμονωμένα περιστατικά- ως ηθικά αποτελμα-
τωμένου, ανθρωπιστικά εκμαυλισμένου και στην υπο-
συνείδητη υποκίνηση ακόμη και των πιο «δισταστικών»
ότι στρεφόμαστε κατά ενός αντιπάλου με τα ανωτέρω
χαρακτηριστικά.

Αναμφίλεκτα, οι «πολεμικές ιαχές» δεν βρίσκουν στο
σύνολο της τουρκικής κοινωνίας «ευήκοοα ώτα», ιδίως
τους έχοντας εμπορικά και οικονομικά συμφέροντα.
Όμως, καίρια ανθρωπιστικά ζητήματα παιδοφιλίας ή
απαξίωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι γεγονός ότι
κάμπτουν και τους πιο απρόθυμους ή, έστω, δεν τους κα-
θιστούν σκόπελο στην ανάπτυξη μιας γενικευμένης προ-
κλητικότητας.

Ο πόλεμος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα δεν διε-
ξάγεται μόνο με τα όπλα αλλά με κάθε μέσο πειθούς.
Όταν η πειθώ ασκείται με την παράσταση γεγονότων, ιδε-
ών, επιχειρημάτων, συναισθηματικών εντυπώσεων και
άλλων παρεμφερών μέσων, χωρίς να δημιουργούνται
νέα πολιτικά γεγονότα, βρισκόμαστε στον τομέα του ψυ-
χολογικού επηρεασμού.

Η μελέτη της Ιστορίας είναι η καλύτερη μύηση στον
χώρο του ψυχολογικού επηρεασμού. Δεν πρέπει να μας
διαφεύγει το γεγονός ότι ο ψυχολογικός επηρεασμός εί-
ναι περισσότερο τέχνη παρά επιστήμη και επομένως τα
ιστορικά διδάγματα έχουν σημαντική αξία, ίσως πιο με-
γάλη από τις θεωρητικές κατατάξεις και σχηματοποι-
ήσεις. Πρέπει να γνωρίζουμε όμως ότι από την Ιστορία
μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα, αλλά δεν μπορού-
με με αυτά να δώσουμε άμεσες λύσεις στα εκάστοτε πα-
ρουσιαζόμενα προβλήματα, γιατί κάθε πρόβλημα έχει τη

δική του δυναμική και πρέπει να σταθμίζεται από τις σύγ-
χρονες αντιλήψεις που υφίστανται.

Η σημερινή εποχή αποτελεί μια από τις κρισιμότερες
περιόδους της Ιστορίας της ανθρωπότητας κατά την
οποία η ανθρώπινη σκέψη, έχοντας να επιλύσει σωρεία
προβλημάτων, είναι ευάλωτη και επιρρεπής στις υποδει-
κνυόμενες από τους επιτήδειους, κατάλληλα παρουσια-
ζόμενες από ψυχολογικής πλευράς, λύσεις.

O τομέας του ηθικού αποτελεί πρώτιστο στόχο επηρεα-
σμού. Συνίσταται από ψυχικά και πνευματικά στοιχεία
που ενισχύουν το κίνητρο, την πειθώ και τη δέσμευση των
ατόμων και των ομάδων στην επίτευξη των στόχων τους.
Στους μελλοντικούς πολέμους ασφαλώς θα διεξάγονται
στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά το νέο στοιχείο θα απο-
τελούν οι ψυχολογικές επιχειρήσεις που θα προσπαθούν
να κερδίσουν τη μάχη των εντυπώσεων και θα καθορί-
ζουν τον νικητή, από την πειστικότητα της αφήγησης που
αυτός θα παρέχει για την ερμηνεία της σύγκρουσης. Για
να αποκτηθεί η νίκη των όπλων ο πόλεμος θα πρέπει να
επικαλύπτεται με ισχυρό ιδεολογικό περιεχόμενο.

Οι ψυχολογικές επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν πολύ
πριν από την έναρξη οποιουδήποτε πολέμου και θα ολο-
κληρωθούν πολύ μετά τη λήξη του. Είναι επιβαλλόμενη
ανάγκη η εθνική θωράκιση με κατάλληλη ψυχολογική
προετοιμασία, η οποία απαιτεί μεθόδευση, τεχνική και
επιμονή. Το σύγχρονο πεδίο μάχης δεν θα αποτελέσει
μόνο έναν χώρο ανταγωνισμού «έξυπνων» συστημάτων
υψηλής τεχνολογίας αλλά και ένα πεδίο σύγκρουσης
των ψυχικών αποθεμάτων εκείνων που τα διοικούν και
τα χειρίζονται.

Οι ψυχολογικές επιχειρήσεις από τον Θουκυδίδη στο... σήμερα

της
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Β. Γώγουλου
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Η επί Κολωνώ σύγχρονη τραγωδία

«Η
κοινωνία εμφανίζεται, προς τον ίδιο τον
εαυτό της, όλο και πιο στερημένη από
νομιμότητα και παρακμάζει σε ασυνάρ-

τητη μάζα ή συρρικνώνεται σε μαφίες», όπως γρά-
φει ο Περνιόλα στην «Κοινωνία των ομοιωμάτων».
Γιατί μόνον σε κοινωνίες ομοιωμάτων οικογενει-
ακού, δημόσιου και πολιτικού καθωσπρεπισμού
μπορούν και αναφύονται «μαφίες» σαν αυτήν των
ανθρωπόμορφων (όπως προκύπτει από τα ανακρι-
τικά στοιχεία που έρχονται στο φως) τεράτων της
σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της
δωδεκάχρονης στον Κολωνό.

Μιας κοινωνίας όπου σε παγκόσμιο επίπεδο το
10%-15% των ανήλικων κοριτσιών της έχει υποστεί
σε κάποια φάση της ζωής τους σεξουαλική κακο-
ποίηση, ενώ τα ποσοστά αυτά είναι υποδιπλάσια
για τα αγόρια. Περίπου οι μισοί από τους πατερά-
δες που κακοποιούν σεξουαλικά τις κόρες τους
κακοποιούν παράλληλα και κορίτσια εκτός της οι-
κογένειάς τους, ενώ ποσοστό που αγγίζει το 50%
των δραστών σεξουαλικής κακοποίησης ανηλί-
κων εμφανίζει κάποια διαταραχή προσωπικότη-
τας, με συνηθέστερη την αντικοινωνική διαταρα-
χή, χωρίς αυτό να αποτελεί διάγνωση ιατρικού
ελαφρυντικού, αλλά δείγμα της ανικανότητάς
τους να κατανοήσουν τη ζημιά που προκαλούν
στο θύμα και την κοινωνία, την οποία είναι έτοιμοι
να την εξαπατήσουν και να βλάψουν ξανά σε κάθε

ευκαιρία, στοχεύοντας στο πιο ευαίσθητο κομμάτι
της, στην προσωποποίηση του μέλλοντός της, στα
ίδια τα παιδιά. Συχνά μάλιστα και στα ίδια τους τα
παιδιά. Αποτελεί υπεραπλούστευση η προσέγγι-
ση πως ο δράστης αναπαράγει τα ίδια του τα βιώ-
ματα, αν και είναι συχνές οι περιπτώσεις σεξουα-
λικής κακοποίησης των δραστών κατά την παιδι-
κή τους ηλικία.

Η κοινή γνώμη, μουδιασμένη από τις αποκα-
λύψεις, ζητά τον «χημικό ευνουχισμό» των δρα-
στών με αντιανδρογόνα -αν όχι τον δημόσιο
απαγχονισμό τους- σε μια απέλπιδα προσπά-
θεια να μη μετατραπεί «σε μια αδρανή, ενδορ-
ρηκτική, συντετριμμένη και ατομοποιημένη μά-
ζα που αμύνεται με την άσκηση της απάθειας».
Μια κοινωνία που με την υπεραντίδρασή της,
τώρα που όλα έρχονται στο φως, υπεραναπλη-
ρώνει τα ελλείμματα συνοχής, ενδιαφέροντος
και αλληλεγγύης που απογυμνώνουν αποτρό-
παια η υψηλή προγενέστερη κοινωνική ενσω-
μάτωση τέτοιων δραστών και η συχνά συνένοχη
και συνεκμεταλλευτική σιωπή ακόμη και της
ίδιας της οικογένειας των θυμάτων.

Οι επιστημονικές μελέτες όμως υποστηρίζουν
πως αν και η χορήγηση αντιανδρογόνων κατα-
στέλλει σημαντικά τη σεξουαλική διέγερση των
παιδεραστών, αφήνει ανεπηρέαστο τον σαδισμό
τους. Είναι οι ίδιες μελέτες που προσδιορίζουν
ως συνηθέστερες μεθόδους επιβολής της κακο-
ποίησης στα ανήλικα θύματα τη χρήση ψυχο-
δραστικών (ναρκωτικών) ουσιών και την πειθώ.
Μια πειθώ που δεν μπορεί πλέον να ασκήσει η
κοινωνία μας ούτε απέναντι στον ίδιο της τον
εαυτό, όσο δεν δείχνει ακόμη έτοιμη να σταθεί
με ψύχραιμη αυτοκριτική απέναντι στα συντριμ-
μένα, ανθρωπόμορφα, ομοιώματα του καθω-
σπρεπισμού της.

T
α γνωστά μας σλόγκαν δεν είναι προνόμιο
μόνο των δημιουργικών ανθρώπων που ερ-
γάζονται στον χώρο της επικοινωνίας και

της διαφήμισης. Τα πιο γνωστά σλόγκαν «πηγαί-
νουν» από στόμα σε στόμα και τις περισσότερες φο-
ρές δημιουργός-πρωταγωνιστής είναι ένα πολιτικό
πρόσωπο που το εκστόμισε. Το γνωστό μας ως pub-
lic speaking είναι η ικανότητα που μπορείτε να καλ-
λιεργήσετε, αλλά για να γίνει περισσότερο δημι-
ουργικό μπορείτε να διανθίσετε την ομιλία σας ή τη
δήλωσή σας με ένα από τα 333+1 Tips της πολιτικής
επικοινωνίας που θα βρείτε στον Οδηγό «Ευ Πολι-
τεύεσθαι».

Ένας σημαντικός αριθμός tips και έξυπνων
φράσεων «μιλά» μέσα από τη δική σας προσωπι-
κότητα, εκφράζει τις απόψεις και τα συναισθή-
ματά σας και κάνει γκελ στον κόσμο, ιδιαίτερα
στους ψηφοφόρους σας!

Χιλιάδες πολιτικοί σε όλο τον κόσμο ονει-
ρεύονται να γίνουν πρωταγωνιστές, talk of the
town, με μια έξυπνη ατάκα, tip και μέσα σε λίγα
λεπτά να γίνουν αναγνωρίσιμοι. Επωφεληθείτε
από την προσφορά αγοράς του Οδηγού «Ευ Πολι-
τεύεσθαι» και σηματοδοτείστε την επιτυχία σας!

1. Κανένας πολιτικός, ακόμη και παγκόσμιας

εμβέλειας, έχει καταφέρει να θεωρηθεί γκουρού
ή πνευματικός οδηγός για τους νέους. Είναι μα-
κριά από τα ζητούμενά τους. 

2.Στην πολιτική, όταν έρχεται η μπόρα και είναι
χαμηλό το βαρομετρικό της καταιγίδας, τότε μα-
ζεύεσαι. Δεν απλώνεσαι. Να περάσει η μπόρα
και ό,τι είναι να κάνεις το κάνεις μετά.

3. Στις δύσκολες καταστάσεις των πολιτών μην
υπόσχεστε εύκολες λύσεις. Χρειάζονται σοβα-
ρότητα και αξιοπιστία για να κερδίσετε την εμπι-
στοσύνη των πολιτών διαχρονικά. Οι πολίτες κα-
ταλαβαίνουν τις δυσκολίες και δεν παραμυθιά-
ζονται εύκολα πλέον.

4. Η αναδιανομή του πλούτου εύκολα λέγεται,
δύσκολα γίνεται πραγματικότητα. Η σύγκρουση
με τους γνωστούς άγνωστους «νταβατζήδες» της
εξουσίας καταλήγει πάντα σε βάρος της αναδια-
νομής του πλούτου.

5. Η παρουσία ενός πολιτικού, όσο χαρισματι-
κός και αν είναι, δεν αρκεί να κερδίσει τη νίκη
στις εκλογές. Οι ριζοσπαστικές θέσεις του φέρ-
νουν το νικηφόρο αποτέλεσμα.

6. Όταν η πραγματικότητα δεν εξυπηρετεί το
αφήγημά σας, απλώς αγνοήστε την!

7. Σε αρκετούς πολιτικούς αναζητούνται ίχνη

κοινής λογικής για όσα λένε ή κάνουν. 
8. Τα πολιτικά κόμματα παπαγαλίζουν μέσω

των τρολ και των ΜΜΕ. Παραποιούν και παρα-
πληροφορούν κάνοντας το άσπρο μαύρο, την κό-
λαση παράδεισο, την αλήθεια ψέμα και πολλά
άλλα. Η ασυνέπεια λόγων και έργων τους αυξά-
νει τα ποσοστά αποχής των πολιτών από την κάλ-
πη!

9. Στις εκλογές κερδίζει αυτός που διαβάζει
καλύτερα την κοινωνία!

10. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι η σω-
στή πλευρά της Ιστορίας, ξέρουμε ότι κάποτε θα
γίνουμε κι εμείς «Ιστορία». Ας γίνουμε με τρόπο
παραδειγματισμού.

11. Για να αποκτήσετε ένα ισχυρό σοβαρό πολι-
τικό ακροατήριο «χτίστε» έναν δυνατό μύθο!

Περισσότερα Tips θα βρείτε στον Οδηγό Πολι-
τικής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι» 333+1
tips και μόνο για τους αναγνώστες της ψηφιακής
εφημερίδας «Political» διατίθεται στην προνο-
μιακή τιμή των 10 ευρώ από 15. Επωφεληθείτε!
Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινίσεις
επικοινωνήστε στο email grammateia@nkme-
diagroup.gr ή στα τηλέφωνα 2109568066,
6932266217.
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Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

του
Xρίστου 
Χ. Λιάπη

MD, MSc,PhD, 
ψυχίατρος, 
διδάκτωρ Παν/μίου
Αθηνών, πρόεδρος
ΔΣ ΚΕΘΕΑ, μέλος
Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων
Δημόσιας Υγείας,
chliapis@yahoo.gr



«Εντός της εβδομάδας» αναμένεται η προσπάθεια των
βουλευτών του Συντηρητικού Κόμματος να αποπέμψουν
την πρωθυπουργό της Βρετανίας Λιζ Τρας μετά τη χαοτική
διαχείριση της οικονομίας που οδήγησε σε ραγδαία πτώση
της στερλίνας και αναταραχή στις αγορές. «Στερεύει ο χρό-
νος» για την Τρας, εκτιμά μεγάλο μέρος του βρετανικού Τύ-
που, καθώς 100 βουλευτές ζητούν με επιστολές την άμεση
απομάκρυνσή της, με πιθανότερο διάδοχο τον δημοφιλή

υπουργό Άμυνας Μπεν Γουάλας, ώστε να μην προκηρυχ-
θούν πρόωρες εκλογές.

Η 47χρονη Τρας, η οποία ανέλαβε την εξουσία μόλις τον
περασμένο μήνα υποσχόμενη να μειώσει τους φόρους, μά-
χεται για την πολιτική της επιβίωση μετά την άτακτη εγκα-
τάλειψη τμημάτων-κλειδιών του προγράμματός της, που θα
κόστιζε στο Δημόσιο δεκάδες δισεκατομμύρια στερλίνες,
προκαλώντας φόβους για το αξιόχρεο της Βρετανίας.

Με τη δημοτικότητά της να καταρρέει, η Τρας μίλησε
χθες για «νέα πορεία προς την ανάπτυξη», τονίζοντας την
«ανάγκη για σταθερότητα», λίγη ώρα αφότου ο νέος
υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ ανέτρεψε σχεδόν
όλα τα οικονομικά μέτρα που είχαν ανακοινωθεί, δηλώ-
νοντας ξεκάθαρα ότι «οι δαπάνες δεν πρόκειται να αυξη-
θούν τόσο πολύ, ούτε οι φόροι να μειωθούν τόσο γρήγορα,
ενώ ορισμένοι θα αυξηθούν». 

Τ
ην ώρα που Ρωσία και ΝΑΤΟ διε-
νεργούν ταυτόχρονα πυρηνικά
γυμνάσια εν μέσω εμπρηστικής
ρητορικής αυξάνοντας στα ύψη

τη διεθνή ανησυχία, εκφράζονται φόβοι
ότι «μπαίνει» στη σύγκρουση και η Τεχε-
ράνη, καθώς ο στρατός του Πούτιν χτυπά-
ει με drones-καμικάζι ιρανικής κατα-
σκευής στόχους σε όλη την Ουκρανία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι
Ρώσοι έπληξαν χθες το Κίεβο, την Οδησ-
σό και άλλες πόλεις με ιρανικά μη επαν-
δρωμένα αεροσκάφη Shaded 136, ενώ ο
Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι κατηγόρη-
σε ευθέως την Τεχεράνη λέγοντας ότι
«ευθύνεται για δολοφονίες αμάχων». Η
ΕΕ ανακοίνωσε ότι αναζητά στοιχεία για
την εμπλοκή του Ιράν στον πόλεμο, καθώς
το Κίεβο έχει αναφέρει αύξηση των ρωσι-
κών επιθέσεων με ιρανικά drones τις τε-
λευταίες εβδομάδες, αν και η Τεχεράνη
αρνείται όλες τις καταγγελίες. 

Σύμφωνα πάντως με τις δυτικές πηγές
ασφαλείας, το Ιράν φέρεται να σχεδιάζει
και την αποστολή πυραύλων Fateh 110 και
Zolfaghar στη Ρωσία για να συνδράμει τις
πολεμικές επιχειρήσεις του Πούτιν στην
Ουκρανία. Επικαλούμενη υψηλόβαθμες
πηγές από τις ΗΠΑ, η «Washington Post»
αποκάλυψε ότι το Ιράν έστειλε στις 18 Σε-
πτεμβρίου αξιωματούχους στη Μόσχα για
να κλείσουν τη συμφωνία, προσθέτοντας
και τους πυραύλους εδάφους εδάφους σε
ένα deal που ήδη έχει στείλει ιρανικά dro-
nes-καμικάζι στη Ρωσία (τύπου Mohajer
6 και Shahid 136). 

Ο Ραϊσί κατηγορεί τον Μπάιντεν
πως «υποκινεί χάος και τρόμο»

Φωτογραφίες αυτών των μη επανδρω-
μένων μαχητικών αεροσκαφών έχουν δει

το φως της δημοσιότητας στην Ουκρανία,
ενώ προ ημερών Ιρανοί στρατιωτικοί εκ-
παιδευτές, που πιστεύεται ότι σχετίζονται
με τους σκληροπυρηνικούς Φρουρούς
της Επανάστασης, φέρεται να βρέθηκαν
σε ουκρανικά εδάφη εκπαιδεύοντας Ρώ-
σους στρατιώτες στη χρήση των drones.

Κλιμακώνοντας τις εχθρικές δηλώσεις
προς τις ΗΠΑ, ο Ιρανός πρόεδρος Ραϊσί
κατηγορεί παράλληλα τον Τζο Μπάιντεν
ότι υποκινεί «το χάος και τον τρόμο», δεί-
χνοντας «αμερικανικό δάκτυλο» πίσω
από τις πολύνεκρες αντικυβερνητικές
διαδηλώσεις που συγκλονίζουν τη χώρα
από τις 16 Σεπτεμβρίου μετά τον θάνατο
της 22χρονης Μάχσα Αμινί, η οποία συνε-
λήφθη από την αστυνομία Ηθών επειδή
δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της. 

Ύστερα από τις πυρηνικές απειλές του

Πούτιν, σημειώνεται τις τελευταίες ώρες
και ένα ντόμινο «εξόδου» με εκκενώσεις
ξένων πολιτών από την Ουκρανία, ενώ με
μια οδηγία-μυστήριο το Πεκίνο ζήτησε
από όλους τους Κινέζους υπηκόους να
εγκαταλείψουν την Ουκρανία.

ΚΚίνα: Η 3η πενταετής
θητεία του Σι Τζινπίνγκ
τον αναδεικνύει σε «νέο 
Μάο» του 21ου αιώνα

To 20ό Συνέδριο του Κομμουνι-
στικού Κόμματος της Κίνας αναμέ-
νεται να εγκρίνει το Σάββατο μια
άνευ προηγουμένου τρίτη συνεχή
πενταετή θητεία για τον πρόεδρο Σι
Τζινπίνγκ, σε μια «τελετή στέψης»
που θα τον αναδείξει σε «νέο Μάο»
του 21ου αιώνα.

Στην εναρκτήρια ομιλία του την
περασμένη Κυριακή ο 69χρονος Σι
μίλησε για τελειοποίηση του «σο-
σιαλιστικού οικονομικού συστήμα-
τος της αγοράς», ενώ καταχειρο-
κροτήθηκε όταν αντιτάχθηκε εκ νέ-
ου στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν,
απειλώντας με χρήση στρατιωτικής
βίας σε τέτοιο ενδεχόμενο.

Τόνισε επίσης ότι η Κίνα θα επι-
ταχύνει την οικοδόμηση ενός στρα-
τού παγκόσμιας κλάσης, αναφέ-
ροντας τη λέξη «ασφάλεια» 73 φο-
ρές, σε μια περίοδο που οι σχέσεις
με τη Δύση έχουν επιδεινωθεί από-
τομα λόγω της στήριξης του Σι προς
τον Πούτιν για τον πόλεμο στην Ου-
κρανία.

Ο Σι μίλησε ελάχιστα για την αμ-
φιλεγόμενη πολιτική της «μηδενι-
κής ανοχής» στην Covid-19, παρά
το γεγονός ότι τα αλλεπάλληλα
σκληρά λοκντάουν έχουν προκαλέ-
σει εκτεταμένη απογοήτευση στον
πληθυσμό και οικονομική ζημία. 

ΤΡΙΤΗ 18 OKTΩΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΟΣΜΟΣ14

Μετράει μέρες η Τρας - 100 Βρετανοί  βουλευτές ζητούν την απομάκρυνσή της

Ο στρατός του Πούτιν χτυπά
στόχους με ιρανικά drones-
καμικάζι και δυτικές πηγές
ασφαλείας αναφέρουν πως
η Τεχεράνη σχεδιάζει αποστολή
πυραύλων Fateh 110 
και Zolfaghar στη Ρωσία

Φόβος για μπάσιμο του Ιράν
στον πόλεμο της Ουκρανίας



Τ
ην προφυλάκιση της 37χρονης
μητέρας του 12χρονου κοριτσιού
από τον Κολωνό διέταξαν εισαγ-
γελέας και ανακρίτρια, καθώς κα-

τά την απολογία της δεν κατάφερε να πεί-
σει ότι δεν γνώριζε τον εφιαλτικό δρόμο
στον οποίο βάδιζε η κόρη της. Κατά την πα-
ρουσία της στο γραφείο της 33ης τακτικής
ανακρίτριας έκλαιγε συνεχώς, αρνήθηκε
οποιαδήποτε εμπλοκή, ενώ και τα δύο ενή-
λικα παιδιά της που βρέθηκαν στα δικα-
στήρια ξέσπασαν σε λυγμούς.

Στο απολογητικό της υπόμνημα η 37χρο-
νη περιέγραψε τη γνωριμία της με τον
53χρονο προφυλακισμένο Ηλία Μίχο, κά-
νοντας λόγο για έναν άνθρωπο ο οποίος
έδειχνε καλοσυνάτος και κερνούσε παγω-
τό και πορτοκαλάδες τα παιδιά. Η ίδια φέ-
ρεται να υποστήριξε πως δεν είχε αντιλη-
φθεί το παραμικρό και πίστευε πως η βοή-
θεια του 53χρονου προς τη 12χρονη κόρη
της ήταν από καλοσύνη, καθώς είχε αντι-
ληφθεί τη δεινή οικονομική θέση της οικο-
γένειας. «Η κόρη μου όσο εργαζόμουν στο
κατάστημά του αλλά και όταν είχα σταμα-
τήσει πήγαινε περιστασιακά στο μαγαζί του
Ηλία Μίχου, όπου καμιά φορά τον βοηθού-
σε σε κάποια ελαφριά δουλειά και εκείνος
της έδινε χαρτζιλίκι. Όλα αυτά νομίζαμε ότι
τα έπραττε από καλοσύνη», φέρεται να είπε
συμπληρωματικά προς το υπόμνημά της η
μητέρα του ανήλικου παιδιού. 

Εν συνεχεία, περιέγραψε πώς αντέδρα-
σε όταν την κάλεσε η νύφη της στο τηλέ-
φωνο, προκειμένου να την ενημερώσει για
όσα βρήκε στο κινητό της 12χρονης.

«Με πήρε τηλέφωνο έντρομη και μου
ανέφερε ότι βρήκε στο κινητό τηλέφωνο
της κόρης μου μηνύματα που είχε αποστεί-
λει στον Ηλία Μίχο, τα οποία είχαν σεξουα-
λικό περιεχόμενο και ότι η κόρη μου είχε
αποστείλει στον Ηλία Μίχο γυμνές φωτο-
γραφίες και βίντεο. Μόλις άκουσα όσα μου
είπε η νύφη μου, κυριολεκτικά τρελάθηκα.
Έστειλα μήνυμα στον Ηλία Μίχο και τον
ρώτησα αν έχει στείλει μηνύματα στην κό-
ρη μου και ο ίδιος το αρνήθηκε. Βλέποντας
τα χυδαία μηνύματα που ο ίδιος είχε απο-
στείλει στην ανήλικη κόρη μου, κυριολε-
κτικά πάγωσα και σοκαρίστηκα. Ήταν τόσο
μεγάλα το σοκ και ο θυμός μου που την
επόμενη ημέρα του απέστειλα μηνύματα
στο Messenger και τον αποκαλούσα παι-
δεραστή», φέρεται να αναφέρει στο απο-
λογητικό της υπόμνημα η προφυλακισθεί-
σα 37χρονη.

«Τη βίασε στο υπόγειο»
Αίσθηση προκαλεί η αναφορά της στο

πώς -σύμφωνα πάντα με όσα υποστήριξε-

έμαθε από τη 12χρονη για το τι συμβαίνει
με τον 53χρονο. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, η 37χρονη φέρεται να είπε ότι «η κό-

ρη μου είπε ότι κάποια ημέρα που ήταν στο
κατάστημα του Ηλία Μίχου κατέβηκε στο
υπόγειο να βοηθήσει σε κάτι και εκείνος τη
βίασε. Μου ανέφερε ακόμα ότι την εξανάγ-
κασε να πάει και με άλλους άνδρες, περί-
που δέκα στον αριθμό». 

Η μητέρα του ανήλικου κοριτσιού δέ-
χτηκε ερωτήσεις και για την επικοινωνία
με τη σύζυγο του 53χρονου, υποστηρίζον-
τας ότι «σοκαρισμένη μου ζήτησε να συ-
ναντηθούμε από κοντά. Πράγματι συναν-
τηθήκαμε. Στη συνάντησή μας εκείνη μου
ανέφερε ότι είναι σε κατάσταση σοκ και
μάλιστα μου είπε: “Σαν γυναίκα προς γυ-
ναίκα άφησέ με να σε βοηθήσω γιατί γνω-
ρίζω ότι έχεις οκτώ παιδιά”, και η ίδια
έβγαλε από μόνη της και μου έδωσε 100
ευρώ. Εγώ δεν της γνωστοποίησα ότι είχα
ήδη προβεί σε καταγγελία… Μου ανέφερε
ότι δεν θα έπρεπε να καταστραφούν δύο
οικογένειες».

Αναφερόμενη σε χρήματα που πήρε
από τον Ηλία Μίχο, η 37χρονη φέρεται να
ανέφερε ότι του έστειλε μήνυμα να αφή-
σει 100 ευρώ στον φούρνο, τα οποία παρέ-
λαβε, «γιατί με είχε ενημερώσει και καθο-
δηγήσει η αστυνομία να μην υποπτευθεί
ότι είχα προβεί σε καταγγελία». Όσον
αφορά τα τέσσερα εμβάσματα συνολικού
ύψους 110 ευρώ στον τραπεζικό λογαρια-
σμό της, φέρεται να ανέφερε ότι δεν είχε
γνώση και ότι είχε παραδώσει την κάρτα
της στη 12χρονη. 
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Πίσω από τα κάγκελα
και η μάνα της 12χρονης

«Νόμιζα ότι ο Ηλίας Μίχος
βοηθούσε την κόρη μου

από καλοσύνη…» 
- Δεν έπεισε ανακρίτρια 

και εισαγγελέα

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Αύριο η απολογία για τους τρεις συλληφθέντες
Όσον αφορά τους τρεις συλληφθέντες (σ.σ.: ηλικίας 33, 36 και 34 ετών) με την κατηγορία
του βιασμού της 12χρονης, ζήτησαν και πήραν προθεσμία για την Τετάρτη 19/10, προκει-
μένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Οι Αρχές, πάντως, είναι κοντά στην έκδοση
ακόμη δύο ενταλμάτων σύλληψης, με την έρευνα της ΕΛΑΣ να προχωράει όσο πιο γρήγο-
ρα γίνεται. Τέλος, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αντώνης Ελευ-
θεριάνος έδωσε εντολή για τη διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμέ-
νου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο τα αδέλφια της 12χρονης να έχουν πέσει θύματα σε-
ξουαλικής βίας ή εκμετάλλευσης, ενώ με εισαγγελική παραγγελία οι κοινωνικές υπηρε-
σίες θα διενεργήσουν και αυτές λεπτομερή έρευνα προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.



ΤΡΙΤΗ 18 OKTΩΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΟΙΝΩΝΙΑ16

Έτσι όπως εξελίσσεται η επιδημία και με τον ερχομό της
γρίπης είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι πολίτες με τη γνώση και
την εμπειρία που έχουν αποκτήσει θα πρέπει να ακούν την
επιστήμη, να συμβουλεύονται τον για-
τρό τους και να τηρούν μέτρα προστα-
σίας όπου είναι απαραίτητο. Πάνω σε
αυτήν τη βάση κινήθηκε η ημερίδα
«Επιδημίες - πανδημίες που συγκλό-
νισαν την ανθρωπότητα», ενώ ο καθη-
γητής Σωτήρης Τσιόδρας εξέφρασε
ενδιαφέρουσες απόψεις για το τι ζήσαμε και σκέψεις για το
πώς θα πορευτούμε με έμφαση στην ανάγκη να συνεχίσου-

με να εμπιστευόμαστε την επιστήμη και τους ειδικούς και
όχι την ιδεοληψία μας.

Ο κ. Τσιόδρας εκτίμησε σε σχέση με την επιδημία του κο-
ρονοϊού πως οι παραλλαγές θα συνεχί-
σουν να εξελίσσονται και όσο περνάει ο
καιρός τα εξουδετερωτικά αντισώματα
θα μειώνονται σχεδόν στο μηδέν. Έτσι,
θα χρειαστούμε εμβόλια καινούργια
και αναμνηστικές δόσεις. Τουλάχιστον
στην Ελλάδα κυριαρχεί η υποπαραλλα-

γή Όμικρον 5, οπότε για αυτήν υπάρχει εμβόλιο. Για φέτος
παραμένει το σενάριο για ταυτόχρονη κυκλοφορία κορονοϊ-

ού και γρίπης. Αν επικρατήσει, θα επηρεάσει τις ευπαθείς
ομάδες, οι οποίες και πρέπει να εμβολιαστούν.

Παράλληλα μίλησε για την αξιοποίηση των όπλων της επι-
στήμης, τα εμβόλια και τις θεραπείες για την αντιμετώπιση
της Covid-19, που έσωσαν εκατομμύρια ζωές. Η πρόεδρος
της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε
ότι στη χώρα μας υπάρχει 10% αύξηση των νοσηλειών σε
απλές κλίνες Covid. 

Παρατηρείται αύξηση 45% στις νοσηλείες στις απλές κλί-
νες στην Ευρώπη λόγω αλλαγής του καιρού με το κρύο και
συνέστησε στο σουπερμάρκετ να φοράμε τη μάσκα, ειδικά
το Σάββατο με συνωστισμό. 

Τσιόδρας: «Οι παραλλαγές θα συνεχίσουν να εξελίσσονται, άρα και τα εμβόλια»

«Φ
οβήθηκα και δεν μίλησα,
δεν αντιστάθηκα. Μετά πή-
γα στον γιατρό μου και μου
είπε να πάω στην αστυνο-

μία». Τον τρόπο με τον οποίο παρασύρθηκε
από τους αστυνομικούς μέσα στο Αστυνομικό
Τμήμα της Ομόνοιας κατέθεσε στις αστυνομι-
κές Αρχές η 19χρονη γυναίκα, η οποία κατήγ-
γειλε αστυνομικούς της ΔΙΑΣ για σεξουαλική
επίθεση και βιασμό! Η «Political» παρουσιά-
ζει την κατάθεση της γυναίκας, η οποία κα-
τήγγειλε τους δύο άνδρες της ΕΛΑΣ, οι οποίοι
χθες μετά την απολογία τους στον ανακριτή
αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς
όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα
και της υποχρεωτικής εμφάνισης μία φορά
τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα.

Σύμφωνα με την περιγραφή της, προσέγγι-
σε αστυνομικούς στο Θησείο για να τους ρω-
τήσει κάποια εργασιακά θέματα που την απα-
σχολούσαν. Αφού της απάντησαν σε κάποιες
ερωτήσεις στη συνέχεια, όπως είπε η ίδια,
την κάλεσαν στο τμήμα. «Πάνω στη συζήτησή
μας μου είπαν ότι περίπου στη μία η ώρα θα
τελείωνε η βάρδιά τους και να πάμε όλοι μαζί
στο Αστυνομικό Τμήμα της Ομόνοιας για να

γνωριστούμε καλύτερα. Θυμάμαι που μου εί-
παν να καθίσουμε σε καφετέρια που βρισκό-
ταν ακριβώς δίπλα στο τμήμα, η οποία ήταν
κλειστή λόγω ώρας, και συζητούσαμε. Έπει-
τα μου πρότειναν να με ξεναγήσουν στους
χώρους του κτιρίου που βρισκόταν το τμήμα.
Συμφώνησα και με οδήγησαν μετά τη σκοπιά
στην είσοδο του τμήματος, δεξιά στον χώρο
του ισογείου και αφού κατεβήκαμε κάτι σκα-
λάκια φτάσαμε σε ένα δωμάτιο που είχε μια
πόρτα, η οποία δεν έκλεινε, και στο εσωτερι-
κό υπήρχε μόνο ένα μεταλλικό τραπέζι. Μπή-
κα στο δωμάτιο μαζί με τους τρεις αστυνομι-
κούς. Κάθισα ενώ εκείνοι στέκονταν
όρθιοι και συνομιλούσαμε. Τότε ο
(...) είπε “να σας αφήσω μόνη με
τα παιδιά” και έφυγε χωρίς να
γνωρίζω πού πήγε», ανέφερε
χαρακτηριστικά η κοπέλα
στους αστυνομικούς που
ασχολούνται με τις έρευνες.

Στη συνέχεια περιέγραψε την
επίθεση λέγοντας πως φοβόταν
και δεν αντιστάθηκε: « Έπειτα
έφυγε και ο (...) πάλι με το πρό-
σχημα να μας αφήσει μόνους. Ο τελευταίος
χωρίς να μου πει κάτι ξεκίνησε να με φιλάει
στο στόμα και εγώ παρότι αρχικά δεν ανταπο-
κρίθηκα στη συνέχεια από φόβο ανταποκρίθη-
κα και εγώ και τον φίλησα και εγώ. Μετά έβγα-
λε τη ζώνη και το όπλο του. Βρισκόμουν σε σοκ
και δεν μπορούσα να μιλήσω», επισήμανε.

«Όλα έγιναν συναινετικά»,
υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι

Οι αστυνομικοί, οι οποίοι κρατήθη-
καν τις τελευταίες μέρες, οδηγή-

θηκαν χθες στον ανακριτή προ-
κειμένου να απολογηθούν,
αρνούμενοι τις κατηγορίες
που τους αποδόθηκαν, ενώ
υποστήριξαν ότι δεν την κά-
λεσαν εκείνοι στο αστυνομικό

τμήμα, λέγοντας πως η 19χρο-
νη πήγε μόνη της και τους ζή-
τησε να την ξεναγήσουν εκεί.
Μάλιστα, οι κατηγορούμενοι

επικαλέστηκαν μηνύματα που φέρεται να
έστειλε η 19χρονη σε μια φίλη της και της έλε-
γε ότι περνάει καλά. «Όσα έγιναν ήταν συναι-
νετικά», υποστήριξαν οι εμπλεκόμενοι στον
ανακριτή. Ένας από τους άνδρες της ομάδας
ΔΙΑΣ που κατηγορείται για την υπόθεση εκ-
προσωπείται από τον ποινικολόγο Δημήτρη

Ζορμπά, ο οποίος μιλώντας στην «Political»
τόνισε ότι «όποια πράξη έγινε με την καταγ-
γέλλουσα έγινε κατόπιν συναίνεσης» και πως
η 19χρονη «δεν δυσανασχέτησε για οποιαδή-
ποτε πράξη, δεν εξωτερίκευσε κάποια αντί-
δραση, δεν κάλεσε σε βοήθεια, δεν φώναξε».

Σχετικά με την καταγγελία της φοιτήτριας
σχολίασε ότι «το μόνο που αναφέρει είναι ότι
φοβήθηκε γιατί ήταν αστυνομικοί και έκανε
ό,τι έκανε μέσα σε αστυνομικό τμήμα».

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Ο δικηγόρος ενός εκ 
των κατηγορουμένων 
Δημήτρης Ζορμπάς

Η κατάθεση
της 19χρονης που
κατήγγειλε βιασμό
από αστυνομικούς

«Ανταποκρίθηκα από φόβο»,
είπε η κοπέλα - Ελεύθεροι 
με περιοριστικούς όρους
αφέθηκαν οι δύο άνδρες 
της ΔΙΑΣ

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Δίκη Χρυσής Αυγής:
Για τρίτη φορά 
χαιρέτησε ναζιστικά
ο Κώστας Πλεύρης 

Μέσα σε διάστημα λίγων ημερών
και παρά την καταδίκη του ακόμα και
από τον ίδιο του τον γιο, ο Κώστας
Πλεύρης και χθες ύψωσε -για τρίτη
φορά- το χέρι του και χαιρέτησε ναζι-
στικά μέσα στην αίθουσα του δικαστη-
ρίου κατά τη διάρκεια της ακροαματι-
κής διαδικασίας για την υπόθεση της
Χρυσής Αυγής.  

Ο δικηγόρος του Γιάννη Λαγού μόνο
μετανιωμένος δεν εμφανίστηκε για
την ενέργειά του που έχει προκαλέσει
θύελλα αντιδράσεων. Αμέσως μετά την
εκφώνηση των ονομάτων των κατηγο-
ρουμένων στη δίκη της Χρυσής Αυγής,
ο Κώστας Πλεύρης έλαβε τον λόγο, μί-
λησε για «αυνάνες της Αριστεράς» και
χαιρέτησε ναζιστικά, δηλώνοντας ταυ-
τόχρονα υποστηρικτής του Μεταξά. Η
δίκη, πάντως, συνεχίστηκε με την κα-
τάθεση του αστυνομικού ο οποίος ήταν
στο σημείο της δολοφονίας του Παύ-
λου Φύσσα. «Υπήρχαν άτομα που συ-
νέδραμαν τον Ρουπακιά. Μπορεί και να
τον χτυπούσαν πιο πριν. Ο Φύσσας μάς
είπε “με μαχαίρωσε”… O Φύσσας ήταν
μόνος του και οι άλλοι πιο πολλοί από
τη Χρυσή Αυγή». 

Τ
α αντιπλημμυρικά έργα δεν λει-
τούργησαν, έπεσε περισσότερη
βροχή από όση αναμενόταν και
το έδαφος ήταν επικλινές. Οι

τρεις παραπάνω λόγοι δημιούργησαν ένα
εκρηκτικό μείγμα παραγόντων που οδή-
γησαν σε μια απίστευτη καταστροφή στην
Αγία Πελαγία στο Ηράκλειο της Κρήτης,
όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι,
οι οποίοι παρασύρθηκαν από τον ορμητι-
κό χείμαρρο που σχηματίστηκε στην πε-
ριοχή μετά την έντονη βροχόπτωση το
πρωί του Σαββάτου. Η μεγάλη καταστρο-
φή προκάλεσε χθες την παρέμβαση του
εισαγγελέα Ηρακλείου Ηρακλή Γαλήνα, ο
οποίος ζήτησε από το Αστυνομικό Τμήμα
Μαλεβιζίου να διερευνήσει αν προκύ-
πτουν ευθύνες από αμέλεια για διπλή αν-
θρωποκτονία, σωματικές βλάβες και για
την πλημμύρα. 

Κάτοικοι της περιοχής που είδαν τις πε-
ριουσίες και τις επιχειρήσεις τους να κατα-
στρέφονται μίλησαν στην «Political» για τον
ποταμό που έχει μπαζωθεί στην περιοχή,
στον κεντρικό δρόμο μιας από τις πιο γνω-
στές παραλίες του Ηρακλείου. «Αυτό πρα-
κτικά δεν αφήνει το νερό να κινείται προς
όλες τις κατευθύνσεις και δημιουργείται
ένας μεγάλος χείμαρρος», μας είπαν. 

Ζητούν αποζημιώσεις οι κάτοικοι
Αντίστοιχα, ο καθηγητής Γεωλογίας του

Πανεπιστημίου Αθηνών Ευθύμιος Λέκ-
κας, απαντώντας σε ερώτηση αν έχει δια-
μορφωθεί άποψη για τα αίτια της κατα-
στροφής, σημείωσε: «Εκεί που αναμενό-
ταν ύψος βροχής 30-40 χιλιοστών, σύμ-
φωνα με δεδομένα υπερέβη τα 100-130

εκατοστά. Έπεσε στη λεκάνη της Αγίας
Πελαγίας που έχει έκταση 3,4 χιλιομέ-
τρων και είναι επικλινής. Επομένως, όταν
έπεσε η βροχή παρασύρθηκε απευθείας
προς τα κατάντη και μαζί παρασύρθηκαν
μεγάλοι όγκοι εδάφους, αυτοκίνητα, δέν-
τρα, τα οποία όταν έφτασαν στα όρια του
οικιστικού ιστού, δεν μπορούσαν να πα-
ραληφθούν από τα αντιπλημμυρικά έργα
και τους πλακοσκεπείς αγωγούς».

Επιπρόσθετα, ο καθηγητής έκανε λόγο
για ένα ακραίο φαινόμενο που εξελίχθη-
κε σε 30 λεπτά, με το πλημμυρικό κύμα, η
ταχύτητα του οποίου θα υπολογιστεί αύ-
ριο όπως είπε, να διαρκεί τουλάχιστον 7-
8 λεπτά. Πλέον, βασικό αίτημα των κατοί-
κων της περιοχής που είδαν τις επιχειρή-
σεις και τα σπίτια τους να καταστρέφονται
μέσα σε λίγα λεπτά είναι να καταβληθούν
άμεσα οι χρηματικές αποζημιώσεις που
ανακοινώθηκαν πως θα δοθούν.

Παρέμβαση εισαγγελέα
για την τραγωδία
στην Αγία Πελαγία…

Ζητά να υπάρξει διερεύνηση
αν προκύπτουν ευθύνες 
από αμέλεια για διπλή 
ανθρωποκτονία, σωματικές
βλάβες και για 
την πλημμύρα - Τι έφταιξε 
και έγινε το κακό που πήρε
δύο ανθρώπινες ζωές 

Στις 25/10 η απολογία
της Πισπιρίγκου
για τους θανάτους 
Ίριδας και Μαλένας

Κλήση για να απολογηθεί στην 35η
ανακρίτρια που χειρίζεται την υπό-
θεση για τους θανάτους της Ίριδας
και της Μαλένας έλαβε η μητέρα
τους, Ρούλα Πισπιρίγκου.

Η 34χρονη, η οποία έχει ήδη πα-
ραπεμφθεί σε δίκη για απόπειρα
ανθρωποκτονίας αλλά και για αν-
θρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κα-
τάσταση σε βάρος της πρωτότοκης
κόρης της, Τζωρτζίνας, καλείται να
απολογηθεί στις 25 Οκτωβρίου στην
ανακρίτρια. Κατηγορείται για το
αδίκημα της ανθρωποκτονίας από
πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατά-
σταση κατά συρροή για τους θανά-
τους της 3,5 ετών Μαλένας και της 6
μηνών Ίριδας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ρού-
λα Πισπιρίγκου αναμένεται να ζητή-
σει μέσω του δικηγόρου της πολυή-
μερη προθεσμία, προκειμένου να
προετοιμάσει την απολογία της.

Όλα ξεκίνησαν στις αρχές του πε-
ρασμένου Αυγούστου όταν οι δικα-
στικές Αρχές άσκησαν επιπλέον
διώξεις για τη μητέρα που έχει προ-
φυλακιστεί για τον θάνατο της 9χρο-
νης Τζωρτζίνας. Οι νέες κατηγορίες
θέλουν την 34χρονη υπαίτια και μόνη
ύποπτη και για τη δολοφονία των δύο
μικρότερων κοριτσιών της. Οι διώ-
ξεις στηρίχτηκαν τόσο σε καταθέσεις
που συγκέντρωσαν οι δύο εισαγγε-
λείς που είχαν αναλάβει την υπόθεση
όσο και στο πόρισμα των Καρακού-
κη, Καλογριά. Οι δύο ιατροδικαστές
έφτασαν στο συμπέρασμα μετά την
εξέταση όλων των δεδομένων ότι η
Ίριδα και η Μαλένα δεν έφυγαν από
τη ζωή από κάποιο γενετικό ή παθο-
λογικό πρόβλημα αλλά από ανθρώ-
πινο χέρι.

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Φυλάκιση 4 χρόνων προς 5 ευρώ τη μέρα επέβαλε το Τρι-
μελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε 31χρονο που κα-
τηγορήθηκε για διακίνηση βίντεο με ευαίσθητες προσωπικές
στιγμές που κατέγραψε με τη σύντροφό του, πρώην παίκτρια
reality παιχνιδιού. Σε φυλάκιση 5 ετών, προς 5 ευρώ τη μέρα,
καταδικάστηκε 28χρονη που κατηγορήθηκε ότι ήταν η πρώτη
που παρέλαβε τα επίμαχα βίντεο και τα διακίνησε σε διάφορα
πρόσωπα, μέχρι που κατέληξαν έως και σε σελίδες πορνο-
γραφικού περιεχομένου.

Το δικαστήριο που τους καταδίκασε για κοινοποίηση ευαί-
σθητων προσωπικών δεδομένων επέβαλε εξάλλου και χρη-
ματική ποινή 10.000 ευρώ στον καθένα. Η 36χρονη πρώην
παίκτρια reality στα τέλη του 2017, μήνες μετά το χωρισμό της
με τον σύντροφό της, αθλητή του bodybuilding, ενημερώθη-
κε από φίλη της ότι βίντεο με προσωπικές στιγμές έχουν ανέ-
βει στο διαδίκτυο από συγκεκριμένο προφίλ μέσω κοινωνι-

κού δικτύου που ανήκε στην κατηγορούμενη. «Μπορεί να
βγαίνω και να μιλάω για να δώσω κουράγιο στα υπόλοιπα θύ-
ματα, αλλά εγώ μέσα μου έχω πεθάνει. Δεν ζω. Κοιμάμαι με
το άγχος μήπως το επόμενο πρωί ανέβηκε ένα άλλο βίντεο
στο διαδίκτυο», είπε στην κατάθεσή της.

Από την άλλη πλευρά ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε
ότι έστειλε τα βίντεο στην 28χρονη, η οποία δικάστηκε μέ-
σω πληρεξούσιου δικηγόρου. Στην απολογία του ο 31χρο-
νος ζήτησε συγγνώμη και ανέφερε ότι δεν μπορούσε να
φανταστεί ότι θα προκληθεί τέτοιο κακό. Οι ισχυρισμοί του
δεν έγιναν δεκτοί από το δικαστήριο που τον καταδίκασε.
Η ποινή των δύο καταδικασθέντων έχει ανασταλτικό απο-
τέλεσμα και μένουν ελεύθεροι. Ήδη η 36χρονη έχει κατα-
θέσει και νέα μήνυση, καθώς, όπως περιέγραψε και στο
δικαστήριο, βλέπει διαρκώς τα επίμαχα βίντεο να διακι-
νούνται στο διαδίκτυο.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το μοναδικό...
επίτευγμα 
του Νικολαΐδη

Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης
αναμφίβολα υπήρξε ένας σπου-
δαίος αθλητής και άνθρωπος.
Μαχητής που δεν λύγισε απέ-
ναντι στις δυσκολίες. Πέρα από
όσα πέτυχε στη ζωή, κατάφερε
να «ενώσει» νεοδημοκράτες με
συριζαίους και αρειανούς με πα-
οκτσήδες. Στο τελευταίο αντίο
βρέθηκαν ο Αλ. Τσίπρας, ο ΓΓΑ Γ.
Μαυρωτάς, ο περιφερειάρχης Κ.
Μακεδονίας Απ. Τζιτζικώστας, ο
πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ και δή-
μαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη Ιγν.
Καϊτεζίδης, οι δήμαρχοι Θεσσα-
λονίκης Κ. Ζέρβας και Νεάπολης
- Συκεών Σ. Δανιηλίδης.

Όλη η οικογένεια
Καλαφάτη
στο... τρέξιμο

Δεν τρέχει μόνον ο υφυπουργός
Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα
Μακεδονίας και Θράκης, Σταύρος
Καλαφάτης αλλά ολόκληρη η οικογέ-
νεια. Εξηγούμαστε για να μην παρε-
ξηγούμαστε: ο υφυπουργός, ο γιος
του Θανάσης αλλά και η σύζυγός του
Βίκυ Μωυσιάδου-Καλαφάτη πήραν
μέρος στον ημιμαραθώνιο του Σαβ-
βάτου. Στην εκκίνηση ήταν όλοι μαζί
και δεν έλειψαν και οι απαραίτητες
σέλφι, ωστόσο στον τερματισμό ο
γιος περίμενε -για λίγο, είναι η αλή-
θεια- τον πατέρα.

Το... προεκλογικό
logo του Ζήση
Ιωακείμοβιτς

Για τρέξιμο βγήκε η Διοικούσα Επι-
τροπή της ΝΔ Θεσσαλονίκης και μάλι-
στα οργανωμένα. Ο Ζήσης Ιωακείμο-
βιτς είχε φροντίσει οι συμμετέχοντες
να φορούν μπλουζάκι με το logo
«ΤΡΕΧΟΥΜΕ δεν ΚΟΙΜΟΜΑΣΤΕ»…
Όπως και να το κάνεις, είναι ένα μήνυ-
μα λίγους μήνες πριν από τις εκλογές!
Ωστόσο, δεν καταφέραμε να μάθουμε
ποιοι έκοψαν πρώτη την κορδέλα του
τερματισμού.

Η «μάχη» αρχίζει να φουντώνει από νωρίς στον Δήμο
Παύλου Μελά για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023.
Μετά την επίσημη εκδήλωση του υποψήφιου δημάρχου και
πρώην αντιπεριφερειάρχη Δημήτρη Ασλανίδη, τώρα ήρθε η
σειρά του δημάρχου Δημήτρη Δεμουρτζίδη να ανακοινώσει

μέσω Facebook πως ξεκινά την εκστρατεία του για μια νέα -
τρίτη- θητεία ζητώντας από τους πολίτες εκ νέου τη στήριξή
τους. Βέβαια, στους διεκδικητές της δημαρχίας δεν θα πρέ-
πει να λησμονήσουμε και τον γιατρό Γιώργο Λίλτση. Τρεις οι
βασικοί μονομάχοι και οι τρεις από τον ίδιο χώρο... της ΝΔ!

Ξεκίνησε ήδη η «μάχη» για τη διεκδίκηση του Δήμου Π. Μελά

Ανακοίνωση υποψηφίων
στον Δ. Κορδελιού - Ευόσμου

Τα... μαχαίρια τους ακονίζουν από νωρίς οι
διεκδικητές του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου.
Ο υποψήφιος δήμαρχος Λευτέρης Αλεξανδρί-
δης, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, θα παρουσιά-
σει στον Εύοσμο τη δημοτική του παράταξη
«Δήμος Πρωταγωνιστής». Αντίθετα, ο Μίλτος
Τασούλης σε συγκέντρωση μεταξύ φίλων και
υποστηρικτών ανακοίνωσε το όνομα της παρά-
ταξης με την οποία θα διεκδικήσει την ψήφο
των δημοτών: «Θεμέλιο στο Μέλλον». Από την
άλλη, σε «γάμο» με τον Δημήτρη Αραμπατζή,
τον δημοτικό σύμβουλο που εκλέχθηκε το 2019
με τον Καμαρινό, προχώρησε ο δήμαρχος Κλε-
άνθης Μανδαλιανός, συνεχίζοντας το «χτίσιμο»
και την ανανέωση της ομάδας του.

Η χαρούμενη επέτειος
του Θοδωρή Μητράκα
Με μια φωτογραφία
από τον γάμο τους ευ-
χήθηκε «χαρούμενη
επέτειο» ο Θοδωρής
Μητράκας στη σύζυγό
του Βασούλα Σπανού.
Μάλιστα, ο πρόεδρος
της ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλο-
νίκης έγραψε χαρα-
κτηριστικά «1, 2, 3, 4,
5, σε τελική ανάλυση
δεν έχει νόημα να τα
μετράμε αλλά να τα ζούμε και να τα ζούμε ΜΑΖΙ,
σε κάθε περίπτωση χρόνια μας πολλά, Βασούλα
Σπανού, και σίγουρα σ’ αγαπάω έναν χρόνο πα-
ραπάνω από πέρσι»! Το ζευγάρι ανέβηκε τα σκα-
λιά της εκκλησίας το 2017.

Ελιτισμός στην παρουσίαση
του βιβλίου του «Μπένι»

Αν κάτι θα μπορούσαμε να γράψουμε για τις
παρουσίες στην παρουσίαση του βιβλίου του
Ευάγγελου Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη είναι
ότι Τζιτζικώστα είχε, Ζέρβα, Μπουτάρη είχε,
βουλευτές είχε, επώνυμους μπόλικους. Ο
απλός κόσμος όμως δεν ήταν εκεί. Και ο απλός
κόσμος συνεχίζει να χρεώνει πολλά στον
πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. 

Και τώρα τι θα κάνετε;
Τα πηγαδάκια το Σάββατο στην παρουσίαση

του βιβλίου του Ευάγγελου Βενιζέλου στο Μέ-
γαρο Μουσικής είχαν πολύ από... ΠΑΣΟΚ. «Και
τώρα που τελείωσε η συζήτηση για τις υποκλο-
πές τι θα κάνετε;», ρωτούσαν περιπαικτικά οι
ουδέτεροι στα στελέχη του κόμματος. «Κοίτα να
δεις που θα βγούμε και απολογούμενοι στο τέ-
λος», ακούστηκε να λέει στέλεχος όταν αποχώ-
ρησαν οι... ουδέτεροι.

Καταδίκη 31χρονου για revenge porn εις
βάρος 36χρονης πρώην παίκτριας reality



Επιτυχής κρίνεται σε πρώτο επίπεδο η κινητοποίηση των εργαζομένων
στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, καθώς πέτυχαν το θέμα της δι-
εύρυνσης του ωραρίου λειτουργίας να αποσυρθεί από θέμα συζήτησης
του Εθνικού Συμβουλίου Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης.
Η αλήθεια είναι ότι η κινητοποίηση ήταν «μεγάλη, δυναμική και απο-
φασιστική», όπως επισημαίνει και η ΠΟΕ-ΟΤΑ, ωστόσο αυτό δεν ση-
μαίνει πως η «νίκη» που πέτυχε είναι οριστική. Για αυτό άλλωστε η
ομοσπονδία εργαζομένων στους δήμους καλεί τους εργαζόμενους
στους παιδικούς σταθμούς σε «αγωνιστική επαγρύπνηση», παρότι επι-
σημαίνει πως δόθηκε η δέσμευση συμμετοχής των εκπροσώπων της
ομοσπονδίας σε οποιαδήποτε συζήτηση αναφορικά με τους Δημοτι-
κούς Παιδικούς Σταθμούς από τον πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου
Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης. Ακόμη οι εργαζόμενοι εί-
χαν την ευκαιρία να θέσουν στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου όλες τις
διαχρονικές θέσεις των εργαζομένων για την ενίσχυση του ρόλου των
Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.

Τετραπλό «χτύπημα»
Αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό του Δήμου Άργους-

Μυκηνών, με σημαντικό πρόβλημα να δημιουργείται στη
δημοτική αρχή του Δημήτρη Καμπόσου, καθώς ανακοίνω-
σαν την ανεξαρτητοποίησή τους από την παράταξη της δι-
οίκησης τέσσερις δημοτικοί σύμβουλοι. Συγκεκριμένα, οι
Πέτρος Διολίτσης, Παναγιώτης Δούρος, Βασίλης Μπέζας
και Παναγιώτης Παπαϊωάννου ανακοίνωσαν την αποχώ-
ρησή τους, βάλλοντας κατά του δημάρχου, ενώ δεν κρύ-
βουν ότι ανεξαρτητοποιούνται με την πρόθεση σχηματι-
σμού παράταξης για να διεκδικήσουν τον δήμο στις εκλο-
γές του 2023. Σκληρή ήταν βέβαια η απάντηση του δημάρ-
χου, ο οποίος αφού κάνει σαφές ότι «η παράταξή μας δεν
εκβιάζεται, οι μάσκες έπεσαν», καλεί τους πρώην συνερ-
γάτες του «αν έχουν λεβεντιά και ήθος, να φέρουν τις πα-
ραιτήσεις τους γιατί εξελέγησαν μαζί μου, δεν εξελέγησαν
μόνοι τους, και αν κατέβαιναν με άλλους συνδυασμούς θα
είχαν άλλα αποτελέσματα»… 

Προχωρά η δημιουργία 
νέων σχολείων

Έναν σημαντικό στόχο που επεδίωκε εδώ και αρκετό
καιρό πέτυχε ο δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού Ηλίας
Αποστολόπουλος με την υπογραφή της σύμβασης για
την εκπόνηση μελετών για την κατασκευή του 4ου Δι-
θέσιου Νηπιαγωγείου και του 4ου Εξαθέσιου Δημοτι-
κού Σχολείου Παπάγου. Πρόκειται για μελέτη ύψους
238.855 ευρώ, για την οποία ο δήμος εξασφάλισε χρη-
ματοδότηση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και
αφορά τη δημιουργία σχολείων σε επίπεδο γειτονιάς,
που θα προσφέρουν στα παιδιά ένα οικείο και ευχάρι-
στο περιβάλλον. Όπως επισημαίνει ο κ. Αποστολόπου-
λος, «η δημοτική αρχή από το ξεκίνημά της έχει δώσει
ιδιαίτερη βαρύτητα στη σχολική κοινότητα της πόλης με
έργα και προμήθειες που ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ να
έχουν υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια».

!
Συγκράτηση τιμών

Σε μια προσπάθεια συγκράτησης των τιμών για την ανα-
κούφιση των καταναλωτών, εν μέσω ενεργειακής κρίσης ο
δήμαρχος Βριλησσίων Ξένος Μανιατογιάννης είχε μια συ-
νάντηση με το
προεδρείο της
λαϊκής αγοράς
Βριλησσίων. Με-
τά τις εκκλήσεις
του δημάρχου
από πλευράς των
εκπροσώπων της
λαϊκής αγοράς
υπήρξε δέσμευ-
ση, παρά τα υψη-
λά κόστη στην παραγωγή των προϊόντων και στις μετακινή-
σεις, για συγκράτηση των τιμών, ειδικά στα αγαθά εποχής,
και παράλληλη μείωση των τιμών, κατά τις μεσημεριανές
ώρες, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και στις
ανάγκες των καταναλωτών. Παράλληλα, συμφωνήθηκε να
πραγματοποιούνται έλεγχοι και σε λαϊκές αγορές όμορων
δήμων, ώστε τα συγκριτικά δεδομένα να διαμορφώνουν τι-
μές σε περιβάλλον προσιτό προς το καταναλωτικό κοινό.
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Μια πρώτη «νίκη»
Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής προς τα βό-
ρεια της Αθήνας κατηγορείται ευθέ-
ως ο δήμαρχος ότι μετατρέπει τις συ-

νεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλί-
ου σε «αρένα»; Σχεδόν έπειτα από κάθε

συνεδρίαση βγαίνουν ανακοινώσεις που κάνουν
λόγο για «χυδαιότητες» του δημάρχου απέναντι
στους επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολί-
τευσης αλλά και για «μπούλινγκ» κατά στελεχών
της αντιπολίτευσης και των εργαζομένων(!). Η αν-
τιπολίτευση αντιδρά με αποχώρηση από τις συνε-
δριάσεις, αλλά είναι πολύ πιθανό σύντομα να δού-
με «κλιμάκωση» στις αντιδράσεις... 

Nέα μείωση
στα ανταποδοτικά

Σε μια πολύ δύσκολη χρονιά, κατά την οποία οι
περισσότεροι δήμαρχοι της χώρας γκρινιάζουν ότι
είναι πιθανόν να μην μπορέσουν να κλείσουν προ-
ϋπολογισμούς λόγω της τεράστιας διαφοράς στο
ενεργειακό κόστος αλλά και του τέλους ταφής
απορριμμάτων που τους επιβλήθηκε, έρχεται ένας
μεγάλος δήμος της χώρας να αποφασίσει μείωση
στα ανταποδοτικά τέλη για το 2023. Ο λόγος για τον
Δήμο Πειραιά, ο οποίος έπειτα από απόφαση του
δημάρχου Γιάννη Μώραλη προχωρά σε νέα μεί-
ωση 2% σε όλες τις κατηγορίες των ανταποδοτικών
τελών για το 2023, όπως και σε σημαντικές οικο-
νομικές ελαφρύνσεις για τη στήριξη δημοτών, επι-
χειρήσεων και ευπαθών ομάδων της πόλης. Μετά
τη νέα αυτή μείωση που εγκρίθηκε στη συνεδρία-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, η δημοτι-
κή αρχή έδωσε στη δημοσιότητα απολογιστικά
στοιχεία για τα τελευταία οκτώ χρόνια, από τα
οποία προκύπτει ότι η συνολική μείωση στα δημο-
τικά τέλη ανέρχεται στο 25%.

Ακόμη αποφασίστηκε να διατηρηθούν και όλες
οι μειώσεις και οι απαλλαγές για τις ευπαθείς κοι-
νωνικές ομάδες του Πειραιά για την πρώτη κατοι-
κία, όπως η πλήρης απαλλαγή για τους άπορους
κατοίκους, η πλήρης απαλλαγή σε άτομα με ανα-
πηρία 67% και άνω και η μείωση 50% για πολύτε-
κνους και τρίτεκνες οικογένειες. 
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Δ
ύο σχεδόν μήνες χωρίζουν
τους δικαιούχους από την
επιταγή ακρίβειας, το έκτα-
κτο επίδομα που έχει ανα-

κοινώσει η κυβέρνηση για τις ημέρες
των γιορτών των Χριστουγέννων. Η ΑΑ-
ΔΕ θα αντλήσει απευθείας τα οικονομι-
κά στοιχεία, θα τσεκάρει ποιοι είναι οι
δικαιούχοι και έπειτα θα δώσει την εν-
τολή πληρωμής.

Παράθυρο
Για βελτιώσεις στην επιταγή ακρί-

βειας έκανε λόγο ο Κωστής Χατζηδά-
κης, μιλώντας στον ΑΝΤ1. Ο υπουργός
Εργασίας μίλησε για «βελτιώσεις
ώστε να συμπεριληφθούν πολίτες που
αδίκως μένουν εκτός του μέτρου».

Όσον αφορά το εάν θα διορθωθούν
κάποιες στρεβλώσεις που έχουν προ-
κύψει σχετικά με την επιταγή ακρίβει-
ας, είπε ότι το υπουργείο Εργασίας θα
το συζητήσει με το υπουργείο Οικονο-
μικών για να δει τι περιθώρια υπάρ-
χουν και πώς μπορεί να το αντιμετωπί-
σει. «Υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες
ενδεχομένως κανείς δεν μπορεί να

φανταστεί ότι υπάρχουν, διότι συνδυά-
ζονται διάφορα τέτοια στοιχεία».

Χαρακτηριστικό το παράδειγμα που
ανέφερε: «Ζευγάρι συνταξιούχων που το
ένα μέλος παίρνει 700 ευρώ και το άλλο
800 ευρώ μένουν εκτός του μέτρου».

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Οι ομάδες δικαιούχων είναι οι χα-

μηλοσυνταξιούχοι, οι ανασφάλιστοι
υπερήλικες, οι δικαιούχοι του ελάχι-
στου εγγυημένου εισοδήματος, της
έξτρα δόσης του επιδόματος παιδιού
και τα ΑμεΑ.

Ορισμένοι από τους δικαιούχους,
όπως οι χαμηλοσυνταξιούχοι, ανή-
κουν στον ΕΦΚΑ και άλλοι, όπως οι δι-
καιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου
εισοδήματος, στον ΟΠΕΚΑ.

Η επιταγή ακριβείας ύψους 250 ευρώ
θα καταβληθεί σε 1.194.806 συνταξιού-
χους το διάστημα 15 με 20 Δεκεμβρίου
2022 και θα ακολουθήσει στη συνέχεια
η πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου

2023 που θα καταβληθούν το διάστημα
20 με 23 Δεκεμβρίου 2022. Έτσι, όπως
και πέρσι, οι συντάξεις Ιανουαρίου 2023
θα καταβληθούν πριν από τις εορτές των
Χριστουγέννων.

Οι κατηγορίες
• 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι (από

634.000 που ίσχυε πέρυσι), με ετήσιο
ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως
9.600 ευρώ (έναντι 7.200), ετήσιο οι-
κογενειακό εισόδημα έως 16.800 ευ-
ρώ (έναντι 14.400) και ακίνητη περιου-
σία έως 300.000 ευρώ (έναντι 200.000
ευρώ)

• 35.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες
του ΟΠΕΚΑ

• 225.000 δικαιούχοι του ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος που θα λά-
βουν διπλή δόση τον Δεκέμβριο

• 172.000 δικαιούχοι επιδόματος
ΑμεΑ

• 800.000 δικαιούχοι επιδόματος
παιδιών ΟΠΕΚΑ θα λάβουν αυξημένο

επίδομα κατά 50%
• 100.000 μακροχρόνια άνεργοι από

12 έως 24 μήνες -στη βάση του μοντέ-
λου που εφαρμόστηκε κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας- που δεν είναι δι-
καιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου
εισοδήματος με ετήσιο ατομικό φορο-
λογητέο εισόδημα έως 9.600 ευρώ και
ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο ει-
σόδημα έως 16.800 ευρώ.

Συνολικά, οι δικαιούχοι του μέτρου
είναι 2,3 εκατομμύρια πολίτες και το
κόστος ανέρχεται σε 496 εκατ. ευρώ,
εκ των οποίων τα 250 εκατ. ευρώ αφο-
ρούν τους συνταξιούχους.

Μειώθηκαν αισθητά οι ληξιπρόθεσμες αιτήσεις
συνταξιοδότησης στο Δημόσιο, καθώς τον Σεπτέμ-
βριο οι συνολικές εκκρεμότητες στο Δημόσιο μει-
ώθηκαν στις 11.138 από 21.561. Η αυτόματη διαδικασία
απονομής συντάξεων του ΕΦΚΑ επεξεργάστηκε έως
και τον Σεπτέμβριο του 2022 περίπου 16.000 υποθέ-
σεις, εκ των οποίων οριστικοποιήθηκαν περισσότε-
ρες από 11.000, δηλαδή περίπου το 70%.

Από αυτές, οι περίπου 5.850 απονεμήθηκαν μεταξύ
των μηνών Μαΐου-Αυγούστου, ενώ τον Σεπτέμβριο
απονεμήθηκαν περισσότερες από 5.100 νέες συντά-

ξεις. Συνολικά, οι εκκρεμότητες του δημόσιου τομέα
που μπορούν να τύχουν επεξεργασίας από την αυτόμα-
τη διαδικασία απονομής συντάξεων μειώθηκαν κατά
περίπου 13.700, εκ των οποίων οι περίπου 11.000 απο-
φάσεις αποδόθηκαν μέσω της αυτοματοποίησης. Έτσι,
πλέον, οι ληξιπρόθεσμες εκκρεμότητες του δημόσιου
τομέα μειώθηκαν κατά 50%, στις 9.750 υποθέσεις.

Από αυτές τις 9.750 εκκρεμότητες εκτιμάται, μάλι-
στα, πως τον Οκτώβριο του 2022 θα τύχουν επεξεργα-
σίας ακόμη 4.750 υποθέσεις, οι οποίες είτε αφορούν
ασφαλισμένους που δεν θεμελίωσαν δικαίωμα συν-

ταξιοδότησης λόγω έλλειψης δεδομένων της ασφαλι-
στικής τους ιστορίας, συνεπώς θα χαρακτηριστούν
ανελαστικές, είτε αφορούν ασφαλισμένους που θε-
μελίωσαν δικαίωμα με μελλοντική ημερομηνία πλη-
ρωμής από την αποχώρησή τους από την υπηρεσία, οι
οποίες θα απορριφθούν.

Υπάρχουν, τέλος, και άλλες περίπου 5.000 υποθέ-
σεις, εκ των οποίων οι 2.500 δεν καλύπτονται ακόμη
από την τρέχουσα έκδοση του λογισμικού, ενώ οι
υπόλοιπες 2.500 υποθέσεις θα τύχουν επεξεργασίας
από τη χειροκίνητη διαδικασία απονομής συντάξεων.

Ο Κ. Χατζηδάκης μίλησε 
για «βελτιώσεις ώστε να
συμπεριληφθούν πολίτες
που αδίκως μένουν
εκτός του μέτρου»

Αισθητή μείωση στις εκκρεμείς συντάξεις του Δημοσίου

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Αλλαγές και νέοι 
δικαιούχοι
για τα 250 ευρώ

ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ



«Π
αράθυρο» για
πρόσθετα μέτρα
μέσα στο 2023 και
έως τις εκλογές

αφήνει η πορεία εκτέλεσης του
προϋπολογισμού, καθώς στο εννε-
άμηνο σημειώθηκαν υπέρβαση
εσόδων κατά 5,2 δισ. ευρώ και μει-
ωμένο έλλειμμα κατά 5,943 δισ.
ευρώ. 

Διαρκής στήριξη
Σύμφωνα με το οικονομικό επι-

τελείο της κυβέρνησης, σταδιακά
έως το τέλος του έτους λόγω των
μέτρων που έχουν ανακοινωθεί ο
φετινός προϋπολογισμός θα κλεί-
σει με έλλειμμα 3,579 δισ. ευρώ
(1,7% του ΑΕΠ), όπως έχει προ-
βλεφθεί για φέτος. 

Ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας
χθες στην αρμόδια Οικονομική
Επιτροπή της Βουλής, όπου συ-
ζητείται ο προϋπολογισμός, ανα-
φέρθηκε στην προσπάθεια της
κυβέρνησης για διαρκή στήριξη
των νοικοκυριών και των επιχει-
ρήσεων, προσθέτοντας ότι η
ανάπτυξη λόγω τουριστικών ει-
σπράξεων, επενδύσεων, εξαγω-
γών και ιδιωτικής κατανάλωσης
δημιούργησαν ζωτικό δημοσιο-
νομικό χώρο για να υλοποιηθούν
μέτρα χωρίς να κινδυνεύει η δη-
μοσιονομική συνοχή. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του
προϋπολογισμού, στο εννεάμηνο
Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου το έλ-
λειμμα του προϋπολογισμού δια-
μορφώθηκε στα 4,236 δισ. ευρώ
έναντι στόχου 10,081 δισ. ευρώ.
Επιπλέον, σημειώθηκε πρωτογε-
νές πλεόνασμα 37 εκατ. ευρώ
έναντι στόχου για πρωτογενές έλ-
λειμμα 5,943 δισ. ευρώ. Έτσι δη-
μιουργείται ένα «μαξιλάρι ασφα-
λείας», ύψους 6 δισ. ευρώ, το
οποίο εξασφαλίζει τόσο την ομαλή
δημοσιονομική υλοποίηση των
στόχων του προϋπολογισμού όσο
και την ουσιαστική στήριξη προς
την κοινωνία λόγω της έκρηξης
του ενεργειακού κόστους και της
ακρίβειας. 

Συγκράτηση δαπανών
Η εντυπωσιακή υπέρβαση των

στόχων οφείλεται κατά 90% στην
αύξηση των εσόδων και 10% στη
συγκράτηση των δαπανών.

Είναι ενδεικτικό ότι στο εννεά-
μηνο το ύψος των καθαρών εσό-
δων του Τακτικού Προϋπολογι-
σμού διαμορφώθηκε στα 44,008
δισ. ευρώ, έναντι στόχου 38,8 δισ.,

σημειώνοντας υπέρβαση κατά
5,203 δισ. ευρώ ή αύξηση 13,4%. Τα
έσοδα του Κρατικού Προϋπολογι-
σμού ανήλθαν σε 48,348 δισ. ευρώ
και ήταν αυξημένα κατά 6,12 δισ.
ευρώ ή 14,5% έναντι του στόχου. 

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν
σε 40,644 δισ. ευρώ και ήταν αυξη-
μένα κατά 4,902 δισ. ευρώ ή 13,7%,
έναντι του στόχου που έχει περιλη-
φθεί στην εισηγητική έκθεση του
φετινού προϋπολογισμού. 

Καλύτερη απόδοση φόρων
Το υπουργείο Οικονομικών απο-

δίδει την εντυπωσιακή πορεία των
φορολογικών εσόδων στην καλύ-
τερη απόδοση των φόρων του προ-
ηγούμενου έτους που εισπράχθη-
καν σε δόσεις μέχρι το τέλος του
περασμένου Φεβρουαρίου, στην
παράταση της προθεσμίας για την
πληρωμή των τελών κυκλοφορίας,
στην καλύτερη απόδοση ως προς
την είσπραξη των φόρων το τρέχον
έτος και στην είσπραξη έως τα τέλη
Σεπτεμβρίου των 5 από τις 10 δό-
σεις του ΕΝΦΙΑ. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Περισσότερες 
οι προσλήψεις από τις
αποχωρήσεις τον Σεπτέμβριο

Η διατήρηση της ισχυρής ροής τουριστών,
οι νέες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί σε
χιλιάδες επιχειρήσεις αλλά και τα κίνητρα
του υπουργείου Εργασίας προς αυτές για τη
διατήρηση ή αύξηση των θέσεων πλήρους
απασχόλησης συνέβαλαν καθοριστικά έτσι
ώστε τον Σεπτέμβριο οι προσλήψεις εργαζο-
μένων να είναι περισσότερες από τις απολύ-
σεις, βελτιώνοντας ταυτόχρονα ακόμη πε-
ρισσότερο τη γενική εικόνα στο εννεάμηνο. 

Θετικό ισοζύγιο
Σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφορια-

κού συστήματος «Εργάνη», το ισοζύγιο της
απασχόλησης ήταν θετικό κατά 263.463 θέ-
σεις εργασίας στο εννεάμηνο Ιανουαρίου -
Σεπτεμβρίου, ενώ κατά τον μήνα Σεπτέμβριο
το ισοζύγιο ήταν επίσης θετικό κατά 26.238
θέσεις. Συγκεκριμένα:
� Τον Σεπτέμβριο οι αναγγελίες πρόσληψης
ανήλθαν σε 343.166, ενώ οι αποχωρήσεις σε
316.928, εκ των οποίων οι 131.312 αφορού-
σαν οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι
185.616 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου
χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρό-
νου. Συνεπώς το ισοζύγιο του Σεπτεμβρίου
ήταν θετικό κατά 26.238 θέσεις εργασίας. 
� Την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου οι
αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις
2.261.137 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις
1.997.674. Από τις αποχωρήσεις οι 1.139.696
αφορούσαν καταγγελίες συμβάσεων αορί-
στου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμέ-
νου χρόνου και οι 857.978 οικειοθελείς απο-
χωρήσεις. Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μι-
σθωτής απασχόλησης του α’ εννεαμήνου
του έτους ήταν θετικό κατά 263.463 θέσεις
εργασίας.

Θα βάλει πλάτη…
Το υπουργείο Εργασίας μέσα από τα προ-

γράμματα επιδοτούμενης εργασίας και κα-
τάρτισης ανέργων φιλοδοξεί ότι θα βάλει...
πλάτη στη στήριξη της απασχόλησης την
επόμενη χρονιά, η οποία συμπίπτει με τη δύ-
σκολη συγκυρία που διέρχεται η παγκόσμια
οικονομία λόγω πληθωρισμού αλλά και με τη
διενέργεια των εθνικών εκλογών.
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Υπέρβαση εσόδων 
κατά 5,2 δισ. ευρώ 
και μικρότερο έλλειμμα 
κατά 6 δισ. ευρώ! 

Ο προϋπολογισμός...
δείχνει νέα μέτρα στήριξης 
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Τέλος μπαίνει στο άναρχο τοπίο του Ελαιώνα με τη
μετεγκατάσταση των μεταφορικών εταιρειών από
εκεί στον Δήμο Φυλής, σε μια προσπάθεια αποσυμ-
φόρησης της περιοχής του Βοτανικού με τη δημι-
ουργία της πλέον κατάλληλης υποδομής για τις επι-
χειρήσεις του κλάδου.

Το 2024 θα γίνει ο διαγωνισμός για την παραχώρη-
ση του έργου και στο τέλος του 2025 θα έχει ολοκλη-
ρωθεί η δημιουργία του μεγαλύτερου κέντρου μετα-
φορών και logistics στη Νοτιοανατολική Ευρώπη,
προσδίδοντας ιδιαίτερα αναπτυξιακά οφέλη στην
περιοχή της Φυλής. Οι εμπορευματικές μεταφορές
θα αναπτυχθούν περαιτέρω, καθώς το νέο κέντρο θα
συνδέεται απευθείας, μέσω του σιδηρόδρομου, με
το Ικόνιο και το Θριάσιο.

Από μια έκταση συνολικά 1.000 στρεμμάτων, στα
δυτικά του δήμου, θα διατεθούν περίπου 500 στρέμ-
ματα για τη δημιουργία του, μετά την υπογραφή της

σχετικής σύμβασης, παρουσία του υπουργού Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, του υφυ-
πουργού Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλου και
της ηγεσίας του ΤΑΙΠΕΔ.

«Το ΤΑΙΠΕΔ θα αξιοποιήσει πόρους από το Ταμείο

Ανάκαμψης για τη διαμόρφωση του χώρου που
θα υποδεχθεί τις μεταφορικές εταιρείες

που δραστηριοποιούνται σήμερα στον
Βοτανικό και θα κατασκευαστούν οι
συνδέσεις με τους οδικούς και σιδηρο-
δρομικούς άξονες», σημείωσε ο υφυ-

πουργός Μεταφορών Μιχάλης Παπαδό-
πουλος.

Οι 400 περίπου εταιρείες που επιχειρούν με
τα 4.000 φορτηγά, που διακινούν καθημερινά εμπο-
ρεύματα, θα μετακινηθούν σε έναν κατάλληλα στε-
γασμένο χώρο. Με τη σιδηροδρομική σύνδεση και
τις εγκαταστάσεις που θα επιτρέπουν τη συνδυα-
σμένη μεταφορά, περισσότερα από 300 φορτηγά
εκτιμάται ότι θα μετατοπιστούν από τον άξονα Αθή-
νας - Θεσσαλονίκης, γεγονός που συνεπάγεται και
αντίστοιχα περιβαλλοντικά οφέλη.

Ρ.Σ. 

Ο Ελαιώνας μεταμορφώνεται, η Φυλή αναβαθμίζεται

ΤΡΙΗΜΕΡΟ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ι
σχυρή παραμένει και τον Οκτώβριο
η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια
στη χώρα μας ενόψει μάλιστα και
του τριημέρου της 28ης Οκτωβρί-

ου. Οι προορισμοί που κρατούν τα σκή-
πτρα στη δημοφιλία είναι βεβαίως η
Αθήνα και ακολουθούν η Θεσσαλονί-
κη, η Πάρος, η Σαντορίνη, τα Χανιά, το
Ηράκλειο και η Ρόδος.

Οι πληρότητες είναι ιδιαίτερα υψη-
λές από τουρίστες του εξωτερικού
αλλά και από Έλληνες, καθώς κατα-
γράφεται ένας σημαντικός αριθμός
και στις κρατήσεις των πτήσεων εσω-
τερικού.

Από τη Γερμανία έχουν διατεθεί συ-
νολικά 116.790 αεροπορικές θέσεις και
ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με
106.114, σύμφωνα με τα στοιχεία από το
Recovery Tracker του Ινστιτούτου του
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), την εβδομάδα
από τις 24 έως τις 30 Οκτωβρίου.

Μεγάλη είναι η ζήτηση όμως και από
τη Μαδρίτη, τη Βαρκελώνη, τη Γενεύη,
την Κοπεγχάγη, τη Λισαβόνα, τη Βενε-
τία, το Βερολίνο, τις Βρυξέλλες, το Πα-
ρίσι και το Λονδίνο.

Οι χειμερινοί προορισμοί σημει-
ώνουν εντυπωσιακά νούμερα στις πλη-
ρότητες των ξενοδοχειακών τους μο-
νάδων, ενώ στην Αθήνα, αυτήν την πε-
ρίοδο, βρίσκονται πολλοί Αμερικανοί
τουρίστες. 

Οι πληρότητες στο Πήλιο, στη Μάνη,
στα Τρίκαλα Κορινθίας και στην Αρά-
χοβα ξεπερνούν το 90%, στη Βυτίνα
φτάνουν στο 95%, ενώ ίδιες πληρότητες
καταγράφονται και στη Δημητσάνα για
το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου.

Πολύ υψηλές πληρότητες έχει και η
Ήπειρος, στα Ζαγοροχώρια, στο Μέ-
τσοβο και στην Αρίστη, ενώ υπάρχουν
και προορισμοί όπου πλέον πολύ δύ-
σκολα βρίσκει κανείς κατάλυμα, όπως
η ορεινή Ναυπακτία, όπου εκεί αγγί-
ζουν το 100%.

Κικίλιας: «Πάνε 
και έρχονται τα αεροπλάνα»

Για την τελευταία εβδομάδα του μήνα
έχουν διατεθεί συνολικά 199.573 αε-
ροπορικές θέσεις με προορισμό την
Αθήνα, 81.637 αεροπορικές θέσεις
έχουν προορισμό το Ηράκλειο της
Κρήτης και στη Ρόδο ξεπερνούν τις
40.000 (40.582). 

«Στους μπρανταρισμένους προορι-
σμούς Ρόδο, Κρήτη, στα μεγάλα νησιά
μας, αλλά στους υπόλοιπους τουριστι-

κούς προορισμούς, και φυσικά στην
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, εξακολου-
θούμε να έχουμε μεγάλες πληρότητες
από Αμερικανούς, από Γάλλους. Τα αε-
ροπλάνα πάνε και έρχονται», σημείωσε
ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικί-
λιας, τονίζοντας πως εξακολουθούν να
ενισχύονται η εθνική οικονομία και η
μέση ελληνική οικογένεια από τον του-
ρισμό σε μια πολύ δύσκολη περίοδο.

Το υπουργείο Τουρισμού υπολογίζει
πως τα έσοδα από τον τουρισμό τη φε-
τινή χρονιά θα ξεπεράσουν τα 18,2 δισ.
του 2019.

Πληρότητες που 
ξεπερνούν το 90% σε 
πολλές περιοχές της χώρας 

«Βουλιάζουν»
Πήλιο, Μάνη 
και Αράχοβα

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου
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Σ
τα 800 ευρώ από 750 ευρώ
τίθεται το ανώτατο ποσό επι-
δόματος θέρμανσης που θα
χορηγηθεί φέτος, με την

πρόβλεψη για διπλάσιο επίδομα θέρ-
μανσης έως 1.600 ευρώ για τους νέ-
ους δικαιούχους.

του Μιχάλη Μαστοράκη

Ειδικότερα, αναμένοντας την έκδο-
ση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
για το επίδομα θέρμανσης εντός των
επόμενων ημερών, οι βασικές αλλα-
γές αφορούν αύξηση του ανώτατου
ποσού επιδόματος θέρμανσης, αύξη-
ση του περιουσιακού ορίου των
180.000 ευρώ για τον άγαμο στα επί-
πεδα των 200.000 ευρώ αλλά και
εφαρμογή των εισοδηματικών ορίων
που ίσχυσαν πέρυσι για τους νέους
δικαιούχους που θα λάβουν διπλάσιο
επίδομα θέρμανσης έως 1.600 ευρώ.

Η απόφαση με τα κριτήρια θα βγει
μέσα στις επόμενες μέρες, ενώ η
πλατφόρμα myΘέρμανση θα ανοίξει
στα τέλη Νοεμβρίου για την υποβολή
των αιτήσεων από τους δικαιούχους.
Μια ακόμη διαφορά από πέρσι στη
διαδικασία της επιδότησης είναι ότι
δεν θα γίνει προκαταβολή επιδόμα-
τος στους περσινούς δικαιούχους,
ενώ ο μεγάλος όγκος πληρωμών θα
ολοκληρωθεί μέσα στον Δεκέμβριο.

Οι τρεις κατηγορίες
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΚΥΑ θα

προβλέπει τρεις κατηγορίες δικαιού-
χων, όπως αναλύονται παρακάτω:

Η πρώτη κατηγορία αφορά παλιούς
δικαιούχους που πήραν πέρυσι επί-
δομα. Όσοι «έκαψαν» πέρυσι πετρέ-
λαιο και κάψουν φέτος πετρέλαιο θα
πάρουν αυξημένο επίδομα.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά επί-
σης παλιούς δικαιούχους, με τη δια-

φορά ότι πέρυσι «έκαψαν» φυσικό
αέριο. Αν φέτος «κάψουν» πετρέλαιο,
θα πάρουν διπλό το φετινό αυξημένο
επίδομα θέρμανσης και άρα έως
1.600 ευρώ κατά μέγιστο.

Και για τις δύο κατηγορίες «πα-
λιών» δικαιούχων θα ισχύσουν αυξη-
μένα εισοδηματικά όρια και επομέ-
νως 16.000 ευρώ για τον άγαμο,
24.000 για τον έγγαμο και προσαύξη-
ση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, έτσι
ώστε να μη χάσουν το επίδομα λόγω
τυχόν αύξησης εισοδήματος.

Η τρίτη κατηγορία αφορά τους νέ-
ους δικαιούχους, δηλαδή όσους υπο-
βάλουν αίτηση για πρώτη φορά. Οι
νέοι δικαιούχοι θα ενταχθούν με τα
περσινά εισοδηματικά όρια. Δηλαδή,
14.000 ευρώ για τον άγαμο, 20.000
ευρώ για το ζευγάρι και προσαύξηση
3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Επί της

ουσίας, με αυτή την κίνηση το υπουρ-
γείο Οικονομικών στοχεύει σε όσους
«έκαψαν» πέρσι ρεύμα για θέρμανση
και εξαιρούνταν από την επιδότηση.
Αυτοί θα πάρουν διπλό το φετινό αυ-
ξημένο επίδομα. Σύμφωνα με αρμό-
διες πηγές, το δημοσιονομικό αποτέ-
λεσμα από την ένταξή τους στην επι-
δότηση είναι ουδέτερο, γιατί αγορά-
ζοντας πετρέλαιο πληρώνουν ΕΦΚ
0,28 ευρώ ανά λίτρο και ΦΠΑ 24% (το
ηλεκτρικό ρεύμα επιβαρύνεται με
ΕΦΚ 0,0022 €/kWh και ΦΠΑ 6%).

Επίδομα θέρμανσης θα λάβουν φέ-
τος και όσοι χρησιμοποιούν μπλε κη-
ροζίνη ως πηγή θέρμανσης.

Αυξάνεται το περιουσιακό όριο των
180.000 ευρώ που ίσχυε πέρυσι για
τον άγαμο στα επίπεδα των 200.000
ευρώ, ενώ διατηρείται στα 300.000
ευρώ για το ζευγάρι.

Πετρέλαιο κίνησης
Στο μέτωπο του πετρελαίου κίνησης,

από 1ης Νοεμβρίου θα επανέλθει η
επιδότηση στην αντλία αν στο μεσο-
διάστημα δεν υπάρξει δραστική απο-
κλιμάκωση των τιμών λιανικής. Στην
αντλία οι τιμές του πετρελαίου κίνησης
συνεχίζουν να υπερβαίνουν τα 2 ευρώ
ανά λίτρο και είναι υψηλότερες από
αυτές της βενζίνης. Πηγές του υπουρ-
γείου Οικονομικών ανέφεραν χθες ότι
οι αποφάσεις για το θέμα της επανα-
φοράς της επιδότησης στην αντλία θα
ληφθούν εντός των ημερών σε συνάρ-
τηση με τις εξελίξεις στις τιμές. 

Σε τέσσερις βασικούς άξονες θα κινηθεί το σχέδιο που
θα ανακοινώσει σήμερα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εκ
μέρους της Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργει-
ακής κρίσης και θα κληθούν οι 27 να αποφασίσουν στην
επικείμενη Σύνοδο Κορυφής στις 20 Οκτωβρίου.

Πρώτον, το σχέδιο της Κομισιόν προτάσσει την κοινή
προμήθεια φυσικού αερίου, μια πλατφόρμα δηλαδή που
θα επιτρέπει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
προμηθεύονται φυσικό αέριο σε ενιαία βάση. Εκτιμάται
ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τη δια-
πραγματευτική της ισχύ ώστε να προμηθευτεί φυσικό αέ-
ριο σε πολύ πιο ανταγωνιστικές τιμές και η σχεδιαζόμενη

πλατφόρμα θα λειτουργήσει ως προστατευτικό δίχτυ για
τα πιο μικρά κράτη-μέλη που έχουν μικρότερη ισχύ ως
αγοραστές.

Δεύτερον, τη δημιουργία ενός μηχανισμού αλ-
ληλεγγύης μεταξύ των κρατών. Αν υπάρξει ένα
κράτος-μέλος που θα βρεθεί σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης και έχει πρόβλημα ενεργει-
ακής επάρκειας κατά τον φετινό χειμώνα, θα
προμηθεύεται φυσικό αέριο από άλλο κράτος-μέ-
λος που έχει αυτήν τη δυνατότητα πληρώνοντας ένα «δί-
καιο αντίτιμο».

Τρίτον, τη θέσπιση απόφασης για μείωση της ζήτησης

φυσικού αερίου στο εσωτερικό της ΕΕ. Ως γνωστόν,
υπάρχει μια πρώτη απόφαση για μείωση της κατανάλω-

σης κατά 15% φέτος τον χειμώνα, αλλά μένει να
αποφασιστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής,
καθώς και το ποσοστό κατά το οποίο η μείωση
θα είναι υποχρεωτική.

Τέταρτον, τη δημιουργία ενός νέου δεί-
κτη (benchmark), καθώς το TTF καθοδη-

γείται από την προσφορά του αερίου αγωγών
και δεν αντιπροσωπεύει μια αγορά που περιλαμβά-
νει περισσότερο LNG.  

Μ.ΜΑΣΤ.

Σε τέσσερις άξονες οι σημερινές προτάσεις Λάιεν ενόψει της Συνόδου Κορυφής

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Έως 1.600 ευρώ για
νέους δικαιούχους 

Σύντομα θα βγει 
η Υπουργική Απόφαση - 
Δεκέμβριο οι πληρωμές



Η ΕΛΒΕ ανακοίνωσε ότι στις 13/10/2022 ο κ. Ronald Bark-
shire, μέτοχος κατά 39,999% της θυγατρικής εταιρείας ΛΗΤΩ
ΑΕ, γνωστοποίησε στην EΛΒΕ ΑΕ την απόφασή του για διακο-
πή της από 1η/11/2002 συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του
ιδίου και της EΛΒΕ ΑΕ για τον από κοινού έλεγχο της εταιρεί-
ας ΛΗΤΩ ΑΕ και την από κοινού εκλογή του ΔΣ αυτής. Από την
ανωτέρω ημερομηνία και έπειτα η ΛΗΤΩ ΑΕ, της οποίας η
EΛΒΕ ΑΕ κατέχει το 30,333%, παύει να θεωρείται θυγατρική
εταιρεία και με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας σταματάει να
ενοποιείται ολικά στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της EΛΒΕ ΑΕ. Η ανωτέρω εταιρεία στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/2021
αντιστοιχούσε στο 59,2% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών και στο 40,9% των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου,
ενώ στις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 30/6/2022 αντιστοιχούσε στο 57,1% του ενοποιημένου κύ-
κλου εργασιών και στο 38,7% των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου.
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υγκρατημένοι δηλώνουν οι
περισσότεροι επαγγελμα-
τίες του χώρου, που αρ-
κούνται στο να επισημά-

νουν ότι και η συνεδρίαση της προ-
ηγούμενης Παρασκευής ήλθε να
επιβεβαιώσει την απόλυτη συσχέτι-
ση του ΧΑ με το διεθνές χρηματιστη-
ριακό κλίμα, τουλάχιστον μέχρι να
έλθει η αναμενόμενη αναβάθμιση
της ελληνικής οικονομίας από τους
οίκους αξιολόγησης. Υπενθυμίζεται
ότι στις 21 Οκτωβρίου είναι προ-
γραμματισμένη η ετυμηγορία για το
ελληνικό αξιόχρεο από τη Standard
& Poor’s. 

Τεχνικά, ο γενικός δείκτης έδωσε
αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρεί-
ται με επιστροφή χαμηλότερα των
806 μονάδων. Επόμενο, τεχνικά, ζη-

τούμενο, το κλείσιμο υψηλότερα της
ζώνης 855-871 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ
200 ημερών) και να κινηθεί προς
895, 900, 906-908 και 944 μονάδες.
Αντίθετα, κλείσιμο χαμηλότερα των
806 θα επαναφέρει το σενάριο δοκι-
μασίας της ζώνης στήριξης στις

795-779 μονάδες. Αγοραστικό σήμα
και από τον δείκτη υψηλής κεφαλαι-
οποίησης, που ακυρώνεται με επι-
στροφή χαμηλότερα των 1.944 μο-
νάδων. Επόμενο ζητούμενο, η κίνη-
ση προς τις 2.062-2.102 (συγκλίνουν
οι ΚΜΟ 200 ημερών). 

Ideal: Αύριο η διαπραγμάτευση
των νέων μετοχών

Η Ideal Holdings ανακοίνωσε ότι αύριο,
Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022, αρχίζει η δια-
πραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών
των 2.795.000 νέων κοινών ονομαστικών
μετοχών της εταιρείας, που προέκυψαν
από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού
της κεφαλαίου κατά 1.118.000,00 ευρώ, λό-
γω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγο-
ράς μετοχών (stock option plan) από μέλη
του ΔΣ, τα στελέχη και το προσωπικό της
εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν
εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32
του Ν.4308/2014, τα οποία ανέρχονται συ-
νολικά σε 17 άτομα, σε τιμή διάθεσης μετο-
χής 0,40 ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

ΜoU μεταξύ Mevaco 
και Fincantieri

Η Mevaco ανακοίνωσε ότι προέβη στην
υπογραφή μνημονίου Συναντίληψης/Κατα-
νόησης/Συνεννόησης (ΜoU) με την ιταλική
εταιρεία Fincantieri SpA. Ειδικότερα, μεταξύ
της Mevaco και της Fincantieri υπεγράφη
Μνημόνιο Συναντίληψης/Κατανόησης/ Συ-
νεννόησης (ΜoU), στο πλαίσιο της εν εξελίξει
διαδικασίας του ελληνικού υπουργείου Εθνι-
κής Άμυνας για το πρόγραμμα ναυπήγησης
τ ε σ σ ά ρ ω ν
κορβετών και
την παροχή
ολοκληρωμέ-
νης υλικοτε-
χνικής υπο-
στήριξης (Inte-
grated Logistic Support - ILS) και υπηρεσιών
υποστήριξης (In Service Support - ISS), δυ-
νάμει του οποίου μνημονίου η εταιρεία ανα-
γνωρίζεται και καθίσταται δυνάμει προμη-
θευτής της Fincantieri στο πλαίσιο του εν λό-
γω προγράμματος.

Η Trastor πωλεί εμπορικό
κατάστημα στον Πειραιά

Η Trastor ανακοίνωσε την πώληση ενός
εμπορικού καταστήματος στον Πειραιά επί
των οδών Κουντουριώτου, Σωτήρος Διός 29
και Πραξιτέλους, συνολικής επιφανείας
332,53 τμ, έναντι συνολικού τιμήματος
1.750.000 ευρώ. Το ακίνητο είχε αποκτηθεί
το 2020 έναντι 1.465.000 ευρώ. Όπως ανα-
φέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η εν λό-
γω πώληση αποτελεί μέρος της στρατηγι-
κής αποεπένδυσης της εταιρείας από συγ-
κεκριμένα ακίνητα, κατοχυρώνοντας πρω-
τίστως σημαντικές υπεραξίες για τους με-
τόχους της, και είναι σύμφωνη με τη δια-
μόρφωση του βέλτιστου επενδυτικού χαρ-
τοφυλακίου ακινήτων σύμφωνα με τον οι-
κονομικό κύκλο της κτηματαγοράς.

Ανταγωνιστική τιμολόγηση προσφέρουν και οι εμ-
πορικές εταιρείες του ομίλου της Motor Oil (Shell,
Avin, Cyclon) στο πετρέλαιο θέρμανσης, ανέφεραν
πηγές του ομίλου σε συνέχεια των ανακοινώσεων για
έκπτωση στην τιμή προμήθειας του καυσίμου προς
τους καταναλωτές. Όπως σημειώνουν, οι ανταγωνι-
στικές τιμές ισχύουν τόσο για τα αστικά κέντρα όσο
και για την τροφοδοσία καταναλωτών σε απομακρυ-
σμένες περιοχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τιμή
του πετρελαίου θέρμανσης από το δίκτυο του ομίλου
ξεκινά από το 1,37 ευρώ το λίτρο. Η Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ)
χαιρετίζει με ανακοίνωσή της «την πρωτοβουλία του
διυλιστηρίου Helleniq Energy (πρώην ΕΛΠΕ) να χο-
ρηγήσει έκπτωση 6 λεπτά ανά λίτρο στην τιμή διυλι-
στηρίου του πετρελαίου θέρμανσης, στηρίζοντας έμ-
πρακτα τους καταναλωτές».

ΧΑ: Το βλέμμα στο εξωτερικό και στη S&P

Motor Oil: Από 1,37 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

ΕΛΒΕ: Διακόπτεται η συνεργασία με Ronald Barkshire 
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Intracom ανακοίνωσε ότι κατά τη συνεδρία-
ση του Διοικητικού της Συμβουλίου της
14ης Οκτωβρίου 2022 αποφασίστηκε η

έναρξη της διαδικασίας διάσπασης της εταιρείας
με απόσχιση του κλάδου ακινήτων και εισφορά αυ-
τού σε νέα εταιρεία που θα συσταθεί, σύμφωνα με
τα άρθρα 4, 54 παρ. 3, 57 παρ. 3 και 59 έως και 74
και 83-87 του Ν.4601/2019, το άρθρο 52 του
Ν.4172/2013, το άρθρο 61 του Ν.4438/2016 και τις
διατάξεις του Ν.4548/2018, ως ισχύουν (η «απόσχι-
ση»). Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στόχος
της απόσχισης του κλάδου ακινήτων είναι η βέλτι-
στη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της εται-
ρείας και των επενδυτικών ευκαιριών σε παρόμοια
περιουσιακά στοιχεία, καθώς και η διευκόλυνση
πιθανών συνεργειών.

ΕΥΑΘ: Deal με τη ρουμανική Raja 

Mytilineos: Απόκτηση ομολογιών
της Mytilineos Financial Partners

Στην απόκτηση ομολογιών της Mytilineos Fi-
nancial Partners SA προχώρησε η Μυτιληναί-
ος, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη. Ειδικότερα,
η Μytilineos ανακοίνωσε ότι στις 11/10/2022
αγόρασε ομολογίες ονομαστικής αξίας
2.000.000 ευρώ, στο 94,65% αυτής. Σημειώνε-
ται ότι η Mytilineos Financial Partners SA, θυ-
γατρική της Μυτιληναίος ΑΕ (Mytilineos) με
έδρα το Λουξεμβούργο, έχει εκδώσει με την
εγγύηση της Mytilineos ομολογίες πρώτης τά-
ξης (senior) ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευ-
ρώ, με επιτόκιο 2,50% και λήξη το 2024.

Διευκρινίσεις Euroxx
Καμία συζήτηση δεν υπάρχει με οποιονδή-

ποτε υποψήφιο επενδυτή, αναφέρει σε απάν-
τησή της προς το Χρηματιστήριο Αθηνών η
Euroxx. Όπως αναφέρει η εταιρεία, «η Euroxx
ιστορικά και διαχρονικά, συνεπής προς το κα-
θήκον ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού,
ανακοινώνει πάντοτε η ίδια και με δική της
πρωτοβουλία έγκαιρα και με πληρότητα κάθε
πληροφορία που την αφορά, χωρίς να αναμέ-
νει ή να απαντά σε δημοσιεύματα». «Ωστόσο»,
σημειώνει, «επ’ αφορμή σχετικών δημοσιευ-
μάτων στον Τύπο, και προς άρση οποιασδήπο-
τε αμφιβολίας, η Euroxx ενημερώνει το επεν-
δυτικό κοινό ότι ουδεμία συζήτηση υφίσταται
με οποιονδήποτε υποψήφιο επενδυτή και αν
στο μέλλον υπάρξει, θα ενημερώσει προση-
κόντως το επενδυτικό κοινό».

ΟΤΕ: Έως 31/12 η προθεσμία 
για το μέρισμα χρήσης 2016

O ΟΤΕ ΑΕ ανακοίνωσε ότι στις 31/12/2022
εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την εί-
σπραξη του μερίσματος που αφορά την εται-
ρική χρήση 2016. Μετά την παρέλευση της ως
άνω ημερομηνίας, το συνολικό ποσό των ανεί-
σπρακτων από τους δικαιούχους μετόχους
μερισμάτων θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνι-
κού Δημοσίου, αναφέρει ο ΟΤΕ και προσθέτει
ότι οι μέτοχοι που δεν έχουν εισπράξει το μέ-
ρισμα της εταιρικής χρήσης 2016 μπορούν να
το κάνουν μέσω του δικτύου των καταστημά-
των της Τράπεζας Πειραιώς μέχρι τις
31/12/2022, με την επίδειξη του πιστοποιητι-
κού ταυτοπροσωπίας τους (Δελτίο Ταυτότη-
τας, Διαβατήριο). 

Intracom: Προς διαδικασία
διάσπασης με απόσχιση 
του κλάδου ακινήτων

Παπουτσάνης: Εγκρίθηκε 
η διανομή 350.000 ευρώ 

Η εταιρεία Παπουτσάνης ανακοίνωσε ότι στην
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις
14/10/2022 εγκρίθηκε παμψηφεί, μεταξύ άλλων, η
διανομή ποσού μέχρι 350.000 ευρώ από τα καθαρά
κέρδη χρήσης 2021 σε μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και σε εργαζόμενους της εταιρείας και πα-
ρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις. Εγκρί-
θηκαν παμψηφεί επίσης η τροποποίηση του άρ-
θρου 2 του καταστατικού της εταιρείας καθώς και η
τροποποίηση του άρθρου 13 του καταστατικού της
εταιρείας.

Κοινοπραξίες για την ανάληψη έργων στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη, μεταφορά τεχνο-
γνωσίας, κοινή δράση και πρωτοβουλίες για
την ενέργεια και την κλιματική κρίση προβλέ-
πει το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψε
η ΕΥΑΘ με τη ρουμανική εταιρεία ύδρευσης-
αποχέτευσης RAJA SA, παρουσία του υφυ-
πουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα
Μακεδονίας-Θράκης, Σ. Καλαφάτη στο Διοι-
κητήριο. Το μνημόνιο συνεργασίας προβλέ-
πει, μεταξύ άλλων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας
και εμπειριών μεταξύ των δύο εταιρειών σε
θέματα απωλειών νερού, εξοικονόμησης
ενέργειας, ψηφιοποίησης και ενεργειακής
αξιοποίησης της ιλύος, εφαρμογή best prac-
tices στους τομείς του πόσιμου νερού και των
αστικών λυμάτων, συνεργασία σε ερευνητικά
και αναπτυξιακά προγράμματα με εξωστρεφή
προσανατολισμό και ανάληψη από κοινού έρ-
γων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Entersoft: Αύξηση εσόδων 
κατά 19% στο 9μηνο 
Προσηλωμένη στην εκτέλεση του στρατηγι-
κού της σχεδιασμού και σε ένα εξαιρετικά
ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον, η En-
tersoft επιτάχυνε τον ρυθμό ανάπτυξης των
εσόδων της κατά το τρίτο τρίμηνο. Συγκεκρι-
μένα, στο τρίτο τρίμηνο του 2022 τα έσοδα του
ομίλου ανήλθαν σε 6,1 εκατ. ευρώ σε σχέση
με 4,8 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίο-
δο, σημειώνοντας ανάπτυξη 27%. Σε συνολικό
επίπεδο 9μήνου για το 2022 τα βασικά οικονο-
μικά μεγέθη είναι: Έσοδα 20,7 εκατ. ευρώ,
έναντι 17,4 εκατ. ευρώ στο 9μηνο 2021, EBIT-
DA 5,6 εκατ. ευρώ, έναντι 5,3 εκατ. ευρώ στο
9μηνο 2021, καθαρά κέρδη προ φόρων 3,6
εκατ. ευρώ, έναντι 3,8 εκατ. ευρώ στο 9μηνο
2021 και διατήρηση υψηλής ρευστότητας με
ταμειακά διαθέσιμα 15,7 εκατ. ευρώ.



ΤΡΙΤΗ 18 OKTΩΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL SPORTS26
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Στην Ελλάδα όπου το θέσφατο
έχει εκλείψει προ πολλού, ακό-
μα και όταν πρόκειται για εθνι-

κά θέματα, στήθηκε μια ολόκληρη
μυθοπλασία στη Ρόδο, με σύμμαχο
την… Τουρκία, για να πληγεί ο υφυ-
πουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγε-
νάκης και κατ’ επέκταση η ίδια η κυ-
βέρνηση. Ευτυχώς, αποδείχτηκε ότι
υπάρχει κράτος.

Έγινε πάταγος στο πανελλήνιο
στο άκουσμα της είδησης ότι τουρ-
κικές ποδοσφαιρικές ομάδες προ-
σφέρουν τα γήπεδά τους στα παρά-
λια της Μικράς Ασίας σε νησιώτι-
κες ομάδες μας, προκειμένου να
προπονούνται αλλά και να παίζουν
αγώνες πρωταθλήματος. Και αυτό
διότι, σύμφωνα με τον νόμο Αυγε-
νάκη, ομάδες που αρνήθηκαν να
εγγραφούν στο μητρώο της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού δεν είχαν
δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν δη-

μόσιες εγκαταστάσεις, τα γήπεδά
τους εν προκειμένω.

Στην αρχή, η «είδηση» γράφτηκε
υπό τύπον παρασκηνίου. Μετά, ο
ίδιος ο πρόεδρος της ΕΠΣ Δωδεκανή-
σου, Παναγιώτης Διακοφώτης, το
ανέφερε, εμμέσως πλην σαφώς.
Έπειτα, ο ίδιος έβγαλε επίσημη ανα-
κοίνωση ότι πράγματι υπήρξαν τουρ-
κικές προτάσεις. Αντί να ενημερώσει
ευθέως την κεντρική εξουσία σε ένα
θέμα ολότελα πολιτικό, σε μια προ-
σπάθεια να… αντιπολιτευτεί τον Αυ-
γενάκη, έβγαλε ανακοίνωση για να
τον εκθέσει. Ειδικά σε μια εποχή που
οι τουρκικές βλέψεις προς τα ελληνι-
κά νησιά είναι ομολογημένες και όχι
κρυφές. Ο Διακοφώτης, που δήλωσε
«στο ποδόσφαιρο δεν έχουμε να μοι-
ράσουμε τίποτα», ενήργησε τουλάχι-
στον με περισσή ελαφρότητα. Πού
αλλού έχουμε να μοιράσουμε με τους
Τούρκους; 

Αν οι προτάσεις των Τούρκων
ήταν συγκεκριμένες με ονόματα και
διευθύνσεις, θα είχε μια βάση η
ανακοίνωση της Ποδοσφαιρικής
Ένωσης της Ρόδου. Ήταν μόνο αο-
ριστίες του Διακοφώτη και τίποτα
περισσότερο. Αφού κατάλαβε,
ύστερα από κρατική παρέμβαση,
ότι τελικά «έπαιζε» με τα εθνικά
θέματα που θα μπορούσαν να τα
εκμεταλλευτούν οι Τούρκοι, αναγ-
κάστηκε να βγάλει νέα επίσημη
ανακοίνωση, ότι μιλάει για… ανεπί-
σημες πληροφορίες που είχε από
σωματεία του νησιού. Έκανε ολό-
κληρη φασαρία για το τίποτα ο κύ-
ριος πρόεδρος, ο οποίος ήταν υπο-
ψήφιος και στις περιφερειακές
εκλογές. Για να πάρει, τελικά, πίσω
όσα έλεγε. Είναι, βέβαια, και μέλος
της Εκτελεστικής Επιτροπής της
ΕΠΟ και αποφασίζει για το… καλό
και το μέλλον του ποδοσφαίρου.

Και θα παραμείνει στη θέση του,
βέβαια.

Για την ιστορία, όταν ψηφίστηκε
ο νόμος Αυγενάκη, τέσσερα σωμα-
τεία της ΕΠΣ Δωδεκανήσου (ΟΦ
Ιστρίου, Κλεόβουλος Λίνδου, ΑΣ
Τήλου και Δόξα Ψίνθου) είχαν προ-
σφύγει στο ΣτΕ, προφανώς με προ-
τροπή του Διακοφώτη, αμφισβη-
τώντας τη συνταγματικότητα του
νόμου. Η υπόθεση είναι προγραμ-
ματισμένο να εκδικαστεί τον επόμε-
νο μήνα, αλλά είναι σίγουρο ότι θα
την αποσύρουν.

Τεράστιο φιάσκο το 
ότι οι Τούρκοι έδιναν 
δωρεάν γήπεδα
για προπόνηση 
σε ομάδες της Ρόδου,
έκθετος ο Διακοφώτης

Επιτέλους, υπάρχει κράτος



Ο
Παναθηναϊκός πήρε τρεις
βαθμούς στη Λαμία (2-0),
αλλά έχασε πέντε παίκτες

με τραυματισμό! Και η ΠΑΕ έβγαλε
ανακοίνωση κατά του διαιτητή Βα-
σίλη Φωτιά και μίλησε για «αλη-
τεία». Αϊτόρ, Παλάσιος, Τσέριν,
Ιωαννίδης και Τρουγιέ έφυγαν
τραυματίες και είναι άγνωστο αν θα
μπορέσουν να παίξουν με τον Άρη
την προσεχή αγωνιστική στη Λεω-
φόρο. Ο Παναθηναϊκός έκανε το
8Χ8 (24β), αλλά η ΑΕΚ τον ακολου-
θεί στους έξι μετά το 1-0 με πέναλτι
του Άμραμπατ στο 95’ σε ένα εξαι-
ρετικό ματς κόντρα στον Ατρόμητο,
ο οποίος άρεσε με την απόδοσή του.
Ο Ολυμπιακός έπαιζε χτες βράδυ
με τον ΠΑΟΚ (το αποτέλεσμα στο
paraskhnio.gr) και ο Βόλος, που εί-
ναι αποφασισμένος για μεγάλα
πράγματα φέτος, νίκησε 2-1 με

ανατροπή τον Λεβαδειακό. Ο Αστέ-
ρας Τρίπολης ήρθε 0-0 με τον Πα-
ναιτωλικό και σπουδαίο παιχνίδι
έγινε στα Γιάννενα, ΠΑΣ - ΟΦΗ 2-2.

Ο Άρης νίκησε 2-1 με ανατροπή τον
Ιωνικό, με τους «κίτρινους» να
έχουν παράπονα από τη διαιτησία
του Παπαπέτρου.

Πύρρειος νίκη Παναθηναϊκού ΣΕΦ: Αποθεώθηκε 
ο κόουτς Σπανούλης

Θεαματική ήταν η επιστροφή, ως προπονητή
του Περιστερίου, του Βασίλη Σπανούλη στο ΣΕΦ
για το ματς με τον Ολυμπιακό. Αποθεώθηκε,
βραβεύτηκε από τους Αγγελόπουλους, αλλά μέ-
σα στο παιχνίδι ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκο-
λα 101-79. Ο Σπανούλης, για πρώτη φορά προπο-
νητής στην καριέρα του, είχε νίκη εις βάρος του
ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα. 

Κατέρρευσε κερκίδα 
στο Μονουμεντάλ

Σοκ και απορίες προκάλεσε η κατάρρευση
κερκίδας στο θρυλικό Μονουμεντάλ, έδρα της
Ρίβερ Πλέιτ, στο ματς με τη Ροζάριο Σεντράλ. Ευ-
τυχώς, δεν υπήρξαν θύματα. Σύμφωνα με όσα
αναφέρουν τα ξένα ειδησεογραφικά πρακτο-
ρεία, πολλοί οπαδοί της Ρίβερ μπήκαν χωρίς ει-
σιτήριο για να αποχαιρετήσουν τον προπονητή
τους και θρύλο του αργεντίνικου ποδοσφαίρου
Μαρσέλο Γκαγιάρδο, στο τελευταίο του ματς

στον πάγκο.

Έδρα της Εθνικής η «ΟΠΑΠ
Arena - Αγιά Σοφιά»

Όπως ήταν αναμενόμενο, η «ΟΠΑΠ Arena -
Αγιά Σοφιά» θα είναι η νέα έδρα της Εθνικής
ομάδας. Παρότι στην αρχή ο ομοσπονδιακός τε-
χνικός Γκουστάβο Πογέτ είχε επιλέξει τη Λεω-
φόρο, τελικά άλλαξε γνώμη και προτίμησε το νε-
ότευκτο «παλάτι» της Ένωσης. Παρακολούθησε,
μάλιστα, και το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο
την Κυριακή. 

Στους Ολυμπιακούς
η Κορακάκη

Τη δεύτερη θέση με αεροβόλο πιστόλι (10μ)
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σκοποβολής στο
Κάιρο πήρε η Άννα Κορακάκη και έγινε η πρώτη
αθλήτρια από την Ελλάδα με εξασφαλισμένη
συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
2024, στο Παρίσι. Για την Ελληνίδα πρωταθλή-
τρια είναι η τρίτη διαδοχική φορά που θα πάρει
μέρος σε ολυμπιακή διοργάνωση. Ήταν «χρυσή»
το 2016 στο Ρίο και έκτη στο Τόκιο. 

Τα μετάλλια του Αλέξανδρου στους πλημμυροπαθείς
Στους πλημμυροπαθείς του Ηρακλείου Κρήτης θα δοθεί μέρος
των χρημάτων από τα μετάλλια του αδικοχαμένου Ολυμπιονίκη
Αλέξανδρου Νικολαΐδη, όταν αυτά βγουν σε δημοπρασία,
όπως ήταν επιθυμία του ίδιου. Το ανακοίνωσε η σύζυγός του
Δώρα Αλέξανδρου. Όπως είναι γνωστό, δύο άνθρωποι έχασαν
τη ζωή τους στην πόλη της Κρήτης από τις καταρρακτώδεις
βροχές. 

Καλά νέα για 
τον Βοτανικό

Πριν από τα Χριστούγεννα θα γίνει γνωστός ο προσωρινός, που θα είναι μάλλον 
και… οριστικός, ανάδοχος του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό. 
Αυτή η επίσπευση έγινε για να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες. Υπολογίζεται 
ότι έξι μήνες μετά την ανακοίνωση του ανάδοχου, το καλοκαίρι, οι μπουλντόζες 
θα μπουν στον Βοτανικό και σε 36 μήνες θα γίνουν τα εγκαίνια. 
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ΑΘΗΝA ΜΑΝΟΥΚΙAΝ

Η απόλυτη σούπερ σταρ!

Η σέξι Ελληνίδα 
με την αρμένικη 
καταγωγή αποκαλύπτει
στην «Political» 
μια άλλη πλευρά της
μέσα από 
19+1 ερωτήσεις
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Ω
, τι ταλέντο! Το «χρυσό» κορίτσι
της ποπ Αθηνά Μανουκιάν, η
τραγουδίστρια-φαινόμενο με
τις παγκόσμιες διακρίσεις και

τα δεκάδες βραβεία, είναι το απόλυτο
success story του εγχώριου πενταγράμ-
μου. Η μαγική φωνή, το clear baby face,
το απέραντο ταλέντο, τα χρυσά dance hit
singles και η πλατινένια καριέρα, αν μη τι
άλλο, αποδεικνύουν πως είναι φτιαγμένη
για την κορυφή.

Η μουσική βιομηχανία υποκλίνεται στο
φαβορί που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ σε
διεθνείς διαγωνισμούς τραγουδιού, στο
βρετανικό «X-Factor», στη Eurovision,
καθώς και για τις συνεργασίες-μαμούθ με
την dream team της Μadonna. Σήμερα, η
σέξι Ελληνίδα με την αρμένικη καταγωγή
αποκαλύπτει στην «Political» μια άλλη
πλευρά της μέσα από 19+1 ερωτήσεις.

Είστε φαν της Lady Gaga. Τι θα τη
ρωτούσατε αν τη συναντούσατε;

Αρχικά θα υπήρχε μια λιποθυμία και
ύστερα θα ήθελα να μάθω ό,τι έχει να κά-
νει με τη ζωή της πίσω από τις κάμερες.

Τι θα ευχόσασταν να ξεκλειδώσουν
τα κλειδιά της μουσικής;

Θα ευχόμουν να ξεκλειδώνουν τις πόρ-
τες των ανθρώπων που έχουν τη μουσική
μέσα τους.

Ποια είναι η ιστορία πίσω από το πρώ-
το dance hit «Party like a freak»;

Ήταν ένα τραγούδι που έλαβα ξαφνικά
στο email μου από τον διευθυντή της
εταιρείας που βρισκόμουν τότε, στου
οποίου η λεζάντα έγραφε «Εδώ είσαι». Η
ηχογράφηση στο στούντιο πραγματοποι-
ήθηκε σε μισή ώρα.

Το «Να λες πως μ’ αγαπάς» είναι το
ζητούμενο στις σχέσεις σας;

Τα λόγια δεν έχουν τόση αξία όσο οι
πράξεις, οπότε για να το λες πρέπει και να
το δείχνεις.

Πώς νιώσατε όταν η συμμετοχή σας
στο βρετανικό «Χ- Factor» έγινε vi-
ral στα παγκόσμια media;

Εμπειρία μοναδική και αξέχαστη. Το να
έχω θεατές της εμφάνισής μου στη σκηνή
τον Ρόμπι Ουίλιαμς και τον Σάιμον Κόουελ
είναι κατόρθωμα. Πήρε μεγάλη έκταση η
εμφάνισή μου, σε Αμερική, Αγγλία και Ευ-
ρώπη. Πραγματοποιήθηκαν αρκετοί στό-
χοι και ανοίχτηκαν πολλές πόρτες. Αλλά το
πιο σημαντικό… το έζησα.

Κορυφαία στιγμή η συνέντευξη στο
BBC;

Ε, ναι! Εκεί κατάλαβα πως η επιτυχία
δεν αφορά μόνο το ταλέντο που μπορεί να

έχεις σε κάποιον τομέα αλλά και η προ-
σωπικότητα, ο σωστός λόγος και η δυνα-
τότητα να μπορείς να μεταφέρεις στον
κόσμο τα μηνύματα που θες. 

Το 2008 συμμετείχατε στον ελληνικό
παιδικό διαγωνισμό της Eurovision
και το 2020 στην εκπροσώπηση της
Αρμενίας στην ίδια διεθνή διοργάνω-
ση τραγουδιού. Πώς προέκυψε;

Από τις πιο δυνατές στιγμές της καριέ-
ρας μου. Μια χώρα που με αγκάλιασε, με
εμπιστεύτηκε και μου έδωσε απλόχερα
την ευκαιρία να αναδείξω το ταλέντο μου.
Ήταν μεγάλη μου τιμή και πόσω μάλλον
με ένα τραγούδι δικής μου δημιουργίας. 

Υπογράφετε τα τραγούδια σας. Δεν
είναι μεγάλο ρίσκο για την επιτυχία
της καριέρας σας;

Είναι η ευθύνη που θα ήθελα να έχω,
γιατί η απόφαση να τα ερμηνεύσω έρχε-
ται πρώτη και μετά όλα τα υπόλοιπα. 

Μια συνεργασία που ονειρεύεστε;
Πολλές είναι οι συνεργασίες που θα

ήθελα να κάνω αλλά και ταυτόχρονα επι-
λεκτικές. 

Επόμενο επαγγελματικό βήμα;
Ετοιμάζω το tour μου στη Γερμανία, για

να παρουσιάσω τα δύο καινούργια μου
τραγούδια που κυκλοφόρησαν πρόσφα-
τα, το «Bom Bom» και το «Loca», σε συ-
νεργασία με τον παραγωγό του Αμερικα-
νού ράπερ 6ix9ine και παράλληλα ετοι-
μάζω πολλές εκπλήξεις για το μέλλον. 

Πόσα βραβεία, πλατινένιοι και χρυ-
σοί δίσκοι φιγουράρουν στη συλλο-
γή σας;

Δεν τα έχω μετρήσει και ούτε υπάρχει
λόγος. Βρίσκονται σε άμεσο οπτικό πεδίο
ώστε όταν περνάω δύσκολα να τα κοιτάω
και να λέω, «Οκέι, προχωράς». 

Σε ποιον τα αφιερώνετε;
Σε εμένα και στους γονείς μου. Έχουν

τραβήξει και εκείνοι πολλά με εμένα την
τρελή. 

H μεγαλύτερη επαγγελματική απο-
γοήτευση;

Όταν δεν πίστευαν σε μένα ή δεν με
προχωρούσαν για άλλους σκοπούς ή για-
τί δεν έκανα τα θελήματά τους. Αυτό για
μένα σημαίνει απογοήτευση, η οποία, αν
δεν τα παρατήσεις, εκεί μετατρέπεται στη
μεγαλύτερή σου επιτυχία. 

Το πιο εξωφρενικό πράγμα που σας
έχει συμβεί;

Βρισκόμουν στο εξωτερικό, ολομόνα-
χη, για ένα ραντεβού με δισκογραφική
εταιρεία για να παρουσιάσω τη δουλειά
μου. Όταν έφτασα, είχε γίνει λάθος με το
ξενοδοχείο μου και δεν υπήρχε η κράτη-
ση, ούτε και ελεύθερο δωμάτιο σε κανένα
ξενοδοχείο εκεί κοντά. Έτσι κοιμήθηκα

στο πάτωμα του αεροδρομίου και ένας
κύριος με σκέπασε με πετσέτα μπάνιου
γιατί έκανε πολύ κρύο.

Πέντε λέξεις που περιγράφουν τον
εαυτό σας.

Εργατική, επίμονη, αυθόρμητη, δυνα-
μική, τελειομανής.

Ποιο ταλέντο θα θέλατε να είχατε;
Το ταλέντο της ζωγραφικής. Το επίπεδό

μου σήμερα φτάνει μέχρι το σπιτάκι με τις
τέσσερις γραμμές! 

Τι διαφορετικό θα κάνατε, αν γνωρί-
ζατε ότι κανείς δεν θα σας κρίνει;

Τίποτα.

Πότε κλάψατε τελευταία φορά;
Πρόσφατα, όταν πέρασε μια δύσκολη

φάση με την υγεία του το σκυλάκι μου. 

Για ποιο πράγμα είναι η ζωή πολύ μικρή;
Για να στενοχωριόμαστε και να δίνουμε

αξία σε πράγματα και στιγμές χωρίς νόη-
μα. Ο χρόνος που διανύουμε θα πρέπει
πάντα να αξίζει το κάθε δευτερόλεπτο.
Άλλωστε, στο τέλος τι μένει; 

Τι σας κάνει ευτυχισμένη;
Να κάνω τους δικούς μου ανθρώπους

χαρούμενους, να προσφέρω βοήθεια σε
κάποιον που το χρειάζεται, να κάνω
πράγματα που αγαπώ και… το φαγητό,
αμήν!

Συνέντευξη στη Δήμητρα Δάρδα

Η μουσική βιομηχανία 
υποκλίνεται στο φαβορί που
έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ σε
διεθνείς διαγωνισμούς 
τραγουδιού, στο βρετανικό 
«X-Factor», στη Eurovision, 
καθώς και για τις συνεργασίες-
μαμούθ με την dream team 
της Μadonna
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

Κ
ορυφαίοι διακεκριμένοι λυρικοί ερμηνευτές στο πλευρό των γεν-
ναίων παιδιών της ΕΛΕΠΑΠ. Απόψε το βράδυ, η σκηνή του θεά-
τρου Παλλάς θα φιλοξενήσει το πολυαναμενόμενο φιλανθρωπι-
κό γκαλά όπερας που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Προστα-

σίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων, με τη συμμετοχή Ελλήνων
σολίστ διεθνούς φήμης. 

Οι λυρικές σοπράνο Έλενα Κελεσίδη, Βασιλική Καραγιάννη, Μαρία-Ηλιά-
να Κατσούρα και ο τενόρος Γιάννης Χριστόπουλος θα ερμηνεύσουν τις πιο
αγαπημένες άριες των σπουδαίων συνθετών όπερας, Βέρντι, Μπελίνι, Ντο-
νιτσέτι, Μπιζέ, Ρίμσκι-Κόρσακοφ, Ντεμπισί, Όφενμπαχ, στηρίζοντας έμ-
πρακτα το τεράστιο έργο του σωματείου που αγωνίζεται να εξασφαλίσει ένα
καλύτερο μέλλον στους ήρωες της καρδιάς μας.

Σε αυτό το σημαντικό μουσικό ταξίδι, το γεμάτο αγάπη, αλληλεγγύη και
συγκίνηση, σε σκηνοθετική επιμέλεια του Κωνσταντίνου Ρήγου, θα συμβά-
λει η Ορχήστρα «Νέα Πορεία» υπό τη διεύθυνση της Νίνας Πατρικίδου.

Το έργο της ΕΛΕΠΑΠ
Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προ-

σώπων είναι το πρώτο φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο στην Ελ-
λάδα. Ιδρύθηκε το 1937. Έχει έξι κέντρα σε όλη τη χώρα, σε Αθήνα, Θεσσα-

λονίκη, Χανιά, Ιωάννινα, Βόλο και Αγρίνιο.
Μέχρι σήμερα, με περισσότερα από 200 άτομα εκπαιδευμένο, εξειδι-

κευμένο, επιστημονικό προσωπικό, έχει προσφέρει υπηρεσίες ολοκλη-
ρωμένης αποκατάστασης, σε περισσότερα από 100.000 βρέφη, παιδιά και
ενήλικες με κινητική αναπηρία και νευροαναπτυξιακά προβλήματα, από
τη γέννηση έως και την ενηλικίωσή τους.

Στην πραγματικότητα, είναι παραπάνω από μια ομάδα, είναι μια οικογέ-
νεια που εργάζεται εντατικά για τα γενναία παιδιά με αναπηρία και ανα-
πτυξιακές δυσκολίες και ο αγώνας τους είναι καθημερινός και δύσκολος.
Στέκεται δίπλα τους και τα βοηθά να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους,
ώστε να επιτύχουν την κοινωνική και σχολική ένταξή τους στην τυπική
εκπαίδευση και το αξιοσημείωτο είναι ότι το 50%-60% των λιλιπούτειων
ηρώων  τα καταφέρνει.

Για την προβολή και προώθηση του έργου του, το μη κερδοσκοπικό σωμα-
τείο διοργανώνει εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα για τους πιστούς
και αφοσιωμένους φίλους του, αλλά και για τους νέους υποστηρικτές του.

Όλα τα έσοδα των εκδηλώσεων που διοργανώνει η ΕΛΕΠΑΠ αξιοποιούν-
ται σε θεραπείες αποκατάστασης για τα Γενναία Παιδιά της. Καθημερινά, σε
όλη την Ελλάδα, περνούν το κατώφλι της ΕΛΕΠΑΠ περισσότερα από 1.000
βρέφη, παιδιά και ενήλικες με αναπηρία.

Παλλάς: Λαμπερό 
φιλανθρωπικό 
opera gala



Baby bloom

Και το όνομα αυτού, Ιάσονας! Ο Κώστας Σόμμερ
και η εγκυμονούσα σύζυγός του Βαλεντίνη Παπαδά-
κη βάφτισαν τον πρωτότοκο γιο τους, σε μια παρα-
μυθένια τελετή παρουσία συγγενών, φίλων και διά-
σημων εγχώριων celebrities. Το μυστήριο τελέστη-
κε στο Καβούρι με νονούς τον Κωνσταντίνο Ασημω-
τό και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη, ενώ ανάμεσα
στους καλεσμένους ήταν ο Πύρρος Δήμας με τη
σύντροφό του Αφροδίτη Σκαφιδά. Σε λίγο καιρό οι
ευτυχισμένοι γονείς θα υποδεχθούν το δεύτερο παι-
δάκι τους, που είναι κοριτσάκι.

Πήρε το πτυχίο

Έπειτα από 28 χρόνια, ο Σταύρος Νικολαΐ-
δης αποφάσισε να πάρει το πτυχίο του από τη
Δραματική Σχολή. Συγκινημένος για την επι-
στροφή του στις γνώριμες αίθουσες διδασκα-
λίας, εκεί όπου νεαρός ονειρευόταν μια μεγά-
λη καριέρα στο θέατρο, μοιράστηκε δημόσια
τα συναισθήματά του: «Αποφάσισα να πάρω το
πτυχίο μου που το είχα αμελήσει τόσα χρόνια.
Τότε τα λεφτά ήταν πολλά για έναν νέο ηθο-
ποιό. Θαρρώ 70.000 δραχμές. Πάντως, τα μά-
τια μου γέμισαν δάκρυα, όταν είδα τις υπογρα-
φές των καθηγητών μου!».

Και ηθοποιός και δικηγόρος η
Θεοφανία Παπαθωμά! Η πρω-
ταγωνίστρια της σειράς «Μαύ-
ρο Ρόδο», μαμά τριών παιδιών
και τελειόφοιτη της Νομικής
Σχολής (στα νιάτα της), αποφά-
σισε να επιστρέψει στα πανε-
πιστημιακά έδρανα ως φοιτή-
τρια. «Σήμερα ξεκινά το μετα-
πτυχιακό μου στο Συγκριτικό
Δίκαιο. Η συγκίνησή μου είναι
μεγάλη. Και η χαρά επίσης!»,
ανακοίνωσε με ενθουσιασμό
στο Instagram ποζάροντας
στην είσοδο της σχολής.

Ποτέ δεν είναι αργά

ΚΚόλαση στο διαδίκτυο
Η (σχεδόν) ολόγυμνη πόζα της Ασημίνας Ιγγλέζου έφερε
το… καλοκαίρι στο Instagram. Η πρώην παίκτρια του «Sur-
vivor» φωτογραφήθηκε με εσώρουχο-κορδελάκι, να αγναν-
τεύει τις ομορφιές του επιβλητικού ορεινού συμπλέγματος
των Αθαμανικών Ορέων που θεωρούνται από τις πιο άγριες
κορυφογραμμές της Πίνδου. Η αθλήτρια αφέθηκε στα χάδια
του ήλιου προσφέροντας ένα ωραιότατο οφθαλμόλουτρο
στους followers της.

Η νέα σούπερ σταρ του ελληνικού θεάμα-
τος, Κλέλια Ανδριολάτου, είναι όλα τα λε-
φτά! Μία ημέρα μετά την πολυαναμενόμενη
πρεμιέρα της σειράς «Maestro» διά χειρός
Χριστόφορου Παπακαλιάτη, η εντυπωσια-
κή πρωταγωνίστρια γιόρτασε τα 26α γενέ-
θλιά της με χορό και με τραγούδι. Στο hap-
py birthday party, η ηθοποιός υποδέχτηκε
καλούς φίλους και συναδέλφους, μεταξύ
των οποίων η Χριστίνα Κοντοβά, η Έλενα
Χριστοπούλου και η Βασιλική Ρούσσου.
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Συναυλία της Ζουγανέλη
στο Καστελόριζο

Happy birthday, Κλέλια

Μ
ε ανοιχτές αγκάλες και χαμόγελα υποδέχτηκαν την
Ελεωνόρα Ζουγανέλη οι κάτοικοι του ακριτικού Κα-
στελόριζου. Η άφιξη της ερμηνεύτριας στο νησί, για
την προγραμματισμένη συναυλία της που πραγματο-

ποιήθηκε το Σάββατο, έγινε με πολεμικό πλοίο και συνταξιδιώτες
την Ομάδα Αιγαίου. «Εγώ και η Αλίκη… στο Ναυτικό! Επιτέλους με
αφορμή την Ομάδα Αιγαίου ζω ένα όνειρο. Κατάφερα να ταξιδέψω
και να συναντήσω ανθρώπους που με οδήγησαν στο Καστελόριζο.
Σε αυτό το ζωγραφισμένο νησί με τη σπάνια ομορφιά που με κάνει
για μία ακόμα φορά να νιώθω περήφανη και να απολαμβάνω βαθιά
τον τόπο που γεννήθηκα. Ευγνωμοσύνη, λοιπόν, για τις ομορφιές
που έχουμε την τύχη να ζούμε, ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους
που συνάντησα εδώ, ευγνωμοσύνη για την Ομάδα Αιγαίου που με
προσκάλεσε», ανέφερε σε ανάρτησή της.



Τ
ο κάπνισμα έχει επίπτωση στην υγεία
μας. Εκτός από τις βλάβες που προκα-
λεί και είναι γνωστές σε όλους, παράλ-
ληλα αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης

ψωρίασης. Επιδεινώνει τη σοβαρότητα της νόσου
και έχει αρνητικό αντίκτυπο στην αποτελεσματι-
κότητα των βιολογικών παραγόντων που χρησι-
μοποιούνται για την αντιμετώπισή της.

Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι οι ασθενείς που
καπνίζουν έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα εμφά-
νισης ψωρίασης των νυχιών. Η επιβλαβής αυτή
συνήθεια επιταχύνει, επίσης, την ανάπτυξη συν-
νοσηροτήτων που μπορεί να συνοδεύουν την
ψωρίαση, όπως είναι η αθηρωματική καρδιοπά-
θεια και το μεταβολικό σύνδρομο. 

«Η ψωρίαση είναι μια χρόνια φλεγμονώδης
νόσος, που οφείλεται σε διαταραχή του ανοσο-
ποιητικού συστήματος και προκαλεί συμπτώμα-
τα στο δέρμα και τις αρθρώσεις. Το κάπνισμα
θεωρείται επιβαρυντικός παράγοντας εμφάνι-
σης αλλά και διαχείρισής της, όπως επίσης και
εμφάνισης μιας σημαντικής και συχνής συννο-
σηρότητας, της ψωρίασης των νυχιών, η οποία
είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Παρατηρείται στο
10% έως 80% των ασθενών με ψωρίαση και επι-
βαρύνει πολύ περισσότερο την ποιότητα ζωής
τους από ό,τι όταν επηρεάζονται άλλες περιοχές
του σώματος», επισημαίνει ο δερματολόγος-
αφροδισιολόγος δρ Χρήστος Στάμου. 

Η νόσος εκδηλώνεται ως ερύθημα σε διάφο-
ρα σημεία, όπως στο τριχωτό της κεφαλής,
στους αγκώνες, στα γόνατα και στο κάτω μέρος
της πλάτης. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη των

αρθρώσεων (ψωριασική αρθρίτιδα), με την
πλειονότητα των ασθενών να καλείται να την αν-
τιμετωπίσει χρόνια μετά την έναρξη της δερμα-
τικής ψωρίασης.

Οι αιτίες εμφάνισής της είναι τόσο γενετικοί

όσο και περιβαλλοντικοί. Οι ανθυγιεινές συνή-
θειες του τρόπου ζωής, όπως το κάπνισμα, η κα-
τανάλωση αλκοόλ και η έλλειψη άσκησης, απο-
τελούν παράγοντες κινδύνου. Μελέτες έχουν
δείξει ότι οι ψωριασικοί ασθενείς διατρέχουν
αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων
και μεταβολικού συνδρόμου, όπως στεφανιαία
νόσος, διαβήτης, υπέρταση και υπερχοληστερο-
λαιμία. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο
«Journal of International Medical Research»
έδειξε ότι οι νυν και οι πρώην καπνιστές διατρέ-
χουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης ψωρίασης
από ό,τι οι μη καπνιστές. 

Οι συστηματικοί καπνιστές έχουν λιγότερες
πιθανότητες να δουν βελτίωση των συμπτωμά-
των στους έξι μήνες μετά τη θεραπεία με βιολο-
γικούς παράγοντες από ό,τι όσοι δεν έχουν κα-
πνίσει ποτέ. Ίδια επίδραση φαίνεται να έχει το
κάπνισμα και στην πιθανότητα εμφάνισης ψω-
ρίασης των νυχιών. Μελέτη που δημοσιεύθηκε
στο «Dermatologic Therapy» έδειξε ότι η προ-
σβολή των νυχιών ήταν σημαντικά υψηλότερη
σε ασθενείς που υποφέρουν από τη νόσο και κα-
πνίζουν.
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Επιδεινώνει τη σοβαρότητα της νόσου
και έχει αρνητικό αντίκτυπο στην 
αποτελεσματικότητα των βιολογικών
παραγόντων που χρησιμοποιούνται
για την αντιμετώπισή της

«Χτυπάει» και τα νύχια
Ο κ. Στάμου αναφέρει ότι η ψωρίαση των
νυχιών παρουσιάζεται στο 50% των ασθε-
νών με ψωρίαση και στο 85% εκείνων που
πάσχουν από ψωριασική αρθρίτιδα. Προ-
καλεί μικρά βαθουλώματα πάνω στο νύχι,
αλλαγές στο χρώμα του (μπορεί να είναι
λευκό, κίτρινο ή καφέ), αποκόλληση από
την κοίτη, υπερκεράτωση κάτω από το
νύχι (η οποία το καθιστά παχύ), παρωνυ-
χία και αιμορραγίες που έχουν τη μορφή
γραμμώσεων. 
Τα συμπτώματα στο δέρμα περιλαμβά-
νουν δερματικές πλάκες ή εξάνθημα,
σκασμένο και ξηρό δέρμα, πόνο και κνη-
σμό, που γίνεται συχνά αιτία μολύνσεων.
Για την ανακούφισή τους, δεδομένου ότι
δεν υπάρχει οριστική θεραπεία της ψω-
ρίασης, υπάρχουν αρκετές επιλογές, με
κυριότερες την τοπική εφαρμογή στερο-
ειδών κρεμών, ενυδατικών για το ξηρό
δέρμα, κρέμες με βιταμίνη Α ή ρετινοει-
δή ή με βιταμίνη D3, φάρμακα για την επι-
βράδυνση της παραγωγής κυττάρων του
δέρματος και φαρμακευτικές λοσιόν ή
σαμπουάν. 

Δρ Χρήστος Στάμου,
δερματολόγος-αφροδισιολόγος 

Το κάπνισμα βλάπτει
και στην ψωρίαση



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 συνεχίζεται μια πο-
λύ θετική μέρα που αφορά τις σχέσεις
σας, την επικοινωνία με τους άλλους, αλ-
λά και την ανάγκη σας να μεταλαμπαδεύ-
σετε τις γνώσεις σας ή κάποιες πολύ ση-
μαντικές πληροφορίες.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Σήμερα είστε αρκετά ευχαριστημένοι με κά-
ποιες οικονομικές σας υποθέσεις, αλλά
συγχρόνως θα μπορέσετε να ξεκαθαρίσετε
το τοπίο σε μια προσωπική σας υπόθεση.
Ανανεώστε την καθημερινότητά σας και
αποβάλετε ό,τι δεν σας είναι χρήσιμο.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Οι μέρες αυτές σας έδωσαν αρκετές
ευκαιρίες να κάνετε κάποιες βοηθητι-
κές κινήσεις, σε προσωπικό κυρίως
επίπεδο. Σήμερα θα επικοινωνήσετε με
πρόσωπα που σας συνδέουν συναισθη-
ματικοί δεσμοί. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Σελήνη περνά στο ζώδιο του Λέοντα
και εγκαταλείπει το ζώδιό σας, βάζοντας
νέα διάσταση στα οικονομικά σας. Εννο-
είτε ότι θα πρέπει να ζυγίσετε πολύ καλά
τα πράγματα, πριν κάνετε συμφωνίες και
αποφασίσετε κάποια αγορά.

Λέων
(23/7-22/8)
Από τις 8.00 πμ και μετά θα μπορέσετε να
αναλάβετε δράση και να προχωρήσετε
στα νέα σας σχέδια. Οι άνθρωποι που σας
πλαισιώνουν, από το φιλικό σας κυρίως
περιβάλλον, θα μοιραστούν μαζί σας κάτι
που είναι πολύ σημαντικό για εσάς.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους, άλλη μια μέρα
που θα έχει αρκετή δράση στον τομέα
των επαγγελματικών σας. Ίσως, μάλιστα,
να βάλετε σε εφαρμογή ένα σχέδιο που
θα σας φανεί πολύ χρήσιμο για την επαγ-
γελματική σας καταξίωση. 

.Ζυγός
(23/9-23/10)
Πολύ καλή μέρα για εσάς, εφόσον πολλά
θέματα έχουν αρχίσει να μπαίνουν σε σει-
ρά. Ο Ήλιος ενεργοποιεί πολύ θετικά τον
Άρη, βάζοντας στην καθημερινότητά σας
καταστάσεις που μπορεί να έχουν και μια
νομική προέκταση. Οι φίλοι θα στηρίξουν
τα σχέδιά σας.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς κυρίως του τρίτου δεκαημέρου,
το τρίγωνο του Ήλιου με τον Άρη ενεργο-
ποιεί θετικά οικονομικές υποθέσεις,
ανεβάζει τη λίμπιντό σας, ενώ μπορεί να
ασχοληθείτε με ένα θέμα της υγείας σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η θέση του Άρη απέναντι από το δικό σας
ζώδιο δεν θα είναι πάντα δύσκολη υπό-
θεση. Έτσι, έχετε καταλάβει ότι αυτές τις
μέρες κάτι θετικό δημιουργείται στις
σχέσεις σας με τους άλλους, που σίγου-
ρα θα σας γεμίσει αισιοδοξία. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Σήμερα μια καλή ευκαιρία θα παρουσια-
στεί στα επαγγελματικά σας, ώστε να ξεκι-
νήσετε κάτι καινούργιο ή να αναβαθμίσετε
τη θέση σας. Θα λάβετε βοήθεια από πρό-
σωπα που συμβάλουν ενεργά στις προ-
σπάθειές σας και θα μπορέσετε να πάρετε
σημαντικές αποφάσεις για θέματα της κα-
θημερινότητάς σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Μια θετική μέρα για εσάς, εφόσον η δυ-
νατή γωνία που σχηματίζει ο Ήλιος με
τον Άρη βλέπει πολύ θετικά το δικό σας
ζώδιο. Από την άλλη, η Σελήνη περνά σή-
μερα στο διαμετρικά απέναντι ζώδιο από
το δικό σας, όπου ενεργοποιεί την προ-
σωπική σας ζωή. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Σήμερα θα υπάρξει μια πολύ θετική στιγ-
μή, που αφορά το οικογενειακό σας πε-
ριβάλλον. Γενικότερα υπάρχει μια αντι-
δραστική συμπεριφορά των άλλων προς
το πρόσωπό σας, όπου με πολύ καλή δια-
χείριση και μόνο θα μπορέσετε να εξο-
μαλύνετε τις καταστάσεις. 
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Σήμερα συνεχίζεται η θετική επιρροή της
όψης με Ήλιο και Άρη, όπου μια πολύ
ενδιαφέρουσα ευκαιρία θα δοθεί στα
ζώδια του Αέρα. Συγκεκριμένα, οι Ζυγοί

που έχουν γεννηθεί 18/10, οι Υδροχόοι 14/2 και
οι Δίδυμοι 15/6. Επίσης, για σήμερα η Σελήνη
περνά στο ζώδιο του Λέοντα, όπου καλό είναι
μέχρι τις 8.00 πμ να μην κάνουμε σημαντικά
πράγματα λόγω της κενής της πορείας. 



Σ
την Τουρκία κυκλοφορεί μια ταινία
που έχει τον τίτλο «Βουβή εισβολή».
Πραγματεύεται το σενάριο εισβολής
ξένων δυνάμεων -και δη Αράβων- στη

γειτονική μας χώρα το 2043, παίρνοντας τον
έλεγχο της χώρας. Η ταινία προκάλεσε τη δυ-
σφορία της τουρκικής κυβέρνησης, αφού ήταν
το κερασάκι στην τούρτα με τις πολλές αντιδρά-
σεις που υπάρχουν από τον μεγάλο αριθμό προ-
σφύγων και τον φόβο ότι θα κυριαρχήσουν αρ-
γά ή γρήγορα στην οικονομική ζωή.

Το αντιπροσφυγικό αίσθημα στην Τουρκία
εξελίσσεται ως ένα από τα καθοριστικά ζητήμα-
τα των εκλογών, αφού πλέον κυριαρχεί στην
πολιτική αντιπαράθεση, στην κοινή γνώμη αλλά
και στην οικονομία. Η αρχική διάθεση των
Τούρκων πολιτών να είναι φιλόξενοι με τους
πρόσφυγες, καθώς θεωρούνται αδελφοί λόγω
του Ισλάμ, σήμερα έχει μετατραπεί σε πρόβλη-
μα. Το τελευταίο διάστημα μάλιστα καταγρά-
φονται επιθέσεις σε βάρος των προσφύγων στο
εσωτερικό της χώρας, ενώ οι εξευτελιστικές ει-
κόνες με τους γυμνούς μετανάστες στον Έβρο
μιλούν από μόνες τους.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της
Metropoll στην Άγκυρα, το 81,7% των ψηφοφό-
ρων στην Τουρκία θεωρεί ότι οι πρόσφυγες
πρέπει να γυρίσουν στις χώρες προέλευσής
τους, ενώ μόνο το 22,9% θεωρεί ότι οι πρόσφυ-
γες έχουν προσαρμοστεί στην Τουρκία. Όταν
μάλιστα τίθεται το ερώτημα για τους Σύρους
που εργάζονται στην Τουρκία, η συντριπτική
πλειονότητα απαντά ότι δεν τους θέλει και ότι
τους παίρνουν τις δουλειές τους.

Για αυτό και δεν εγκρίνουν το άνοιγμα επιχει-
ρήσεων Σύρων στην Τουρκία, όπως επίσης και
αρνούνται να έχουν συναλλαγές με Σύρους που
ήδη έχουν ανοίξει επιχειρήσεις. Διότι στο πα-
ρελθόν, με την πολιτική των ανοιχτών θυρών
που ακολούθησε ο Ερντογάν, είναι εγκατεστη-
μένοι σχεδόν 4 εκατομμύρια κυρίως Σύροι αλ-
λά και Αφγανοί πρόσφυγες. Ο χρόνος πιέζει.

Άρα ο Ερντογάν έχει ένα επιπλέον πολιτικό
πρόβλημα, το οποίο είναι αδύνατο να λυθεί μέ-
χρι το καλοκαίρι του 2023, όταν και σχεδιάζει να
οδηγήσει τον τουρκικό λαό στις κάλπες. Πρέπει
όμως να καθησυχάσει τους ψηφοφόρους του
και αυτό έχει πολιτικοποιήσει το θέμα.

Στο εσωτερικό ο πρόεδρος της Τουρκίας μιλά
για επιστροφή των Σύρων προσφύγων στη Συ-
ρία και ρίχνει το μπαλάκι στην Ελλάδα ότι είναι
εκείνη υπεύθυνη για τους θανάτους.

Η κυβέρνηση όμως δεν τσιμπάει και κινείται
ακριβώς στο σημείο όπου τέμνονται η εθνική
κυριαρχία και η διεθνής νομιμότητα με τον αν-
θρωπισμό και τα δικαιώματα των προσφύγων.
Διότι είναι πάντα εύκολα τα απλοϊκά συνθήματα
και οι αόριστες καταγγελίες και δεν πείθουν.

Τα επιχειρήματα της Τουρκίας ότι δήθεν τα
ελληνικά σώματα ασφαλείας κακοποίησαν
τους πρόσφυγες δεν στέκουν. Καταρρέουν.
Και μέσα στον πανικό της τα βάζει με τη Fron-
tex ότι έδωσε λάθος συντεταγμένες, ότι είναι
εγκληματική θυγατρική, τα βάζει με τον Μητα-
ράκη, με τον Θεοδωρικάκο, με τον Δένδια, με
τη Γαλλία ότι κακώς στέκεται στο πλευρό της
Ελλάδας, με την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν τη-
ρεί τις συμφωνίες κ.λπ.

Στο τέλος όμως ο πραγματικός γυμνός είναι
αυτός που αποκαλύπτεται ότι αργά ή γρήγορα
λέει ψέματα. Και αυτή σίγουρα δεν είναι η Ελ-
λάδα.

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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ο Ερντογάν
μιλά για
επιστροφή 
των Σύρων
προσφύγων
στην πατρίδα
τους και
χαρακτηρίζει
την Ελλάδα
υπεύθυνη για
τους θανάτους

Γυμνή είναι η Τουρκία


