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Κ
όντρα στην ανθρωποφαγία και στον κανι-
βαλισμό των ημερών, ειδικά γύρω από
την ψυχολογία και το δράμα αυτού του
ανήλικου κοριτσιού στα Σεπόλια, θα επι-

μείνουμε και σήμερα ότι όλος αυτός ο βομβαρδισμός
με ανούσιες λεπτομέρειες στα media δημιουργεί
συνθήκες εθισμού στην τραγωδία. Παρακολουθών-
τας την τραγική εξέλιξη με το κύκλωμα των βιαστών
και των παιδεραστών στην υπόθεση της 12χρονης
από τα Σεπόλια, μπορεί κανείς να διακρίνει πώς σε
ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα το ενδιαφέρον
της κοινής γνώμης μεταλλάσσεται σε αδηφαγία για
κιτρινισμό και κατ’ επέκταση σε εθισμό στο έγκλημα.
Δυστυχώς, κάθε άτομο γίνεται δέκτης αναρίθμητων
πληροφοριών χωρίς εμφανή ουσία, που όμως τονώ-
νουν την τηλεθέαση και την επισκεψιμότητα, αλλά
ταυτόχρονα δημιουργούν σύγχυση. Όπως έχει συμ-
βεί και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις και εγκλή-
ματα, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος μεταφέρεται

από το ίδιο το γεγονός και τη σημασία του σε ανού-
σιες λεπτομέρειες που δεν προσφέρουν πολλά πράγ-
ματα ούτε στη διαλεύκανση της υπόθεσης ούτε στην
ενημέρωση των πολιτών. Λεπτομέρειες που απλώς
ενισχύουν την ανάγκη της κοινωνίας για «κουτσομ-
πολιό», αποπροσανατολίζουν από το πρόβλημα της
παιδεραστίας εν προκειμένω και το ενδιαφέρον με-
τατοπίζεται σε μια ιδιότυπη «κανονικότητα», την
οποία όλοι τείνουμε να συνηθίσουμε. 

Ο συνεχής βομβαρδισμός με τραγικές ειδήσεις και
η μετατροπή τους σε μέρος της βιομηχανίας του θεά-
ματος κατευθύνουν μεγάλο αριθμό πολιτών στην
απάθεια και στη συνήθεια. Ταυτόχρονα, η παρουσία-
ση απεχθών εικόνων και αποκρουστικών περιγρα-
φών συνηθίζει τις αισθήσεις στη φρικαλεότητα, ιδιαί-
τερα στις νέες γενιές που γαλουχούνται στο συγκε-
κριμένο περιβάλλον. Η δημόσια συζήτηση δεν περι-
στρέφεται γύρω από την καταπολέμηση όλων αυτών
των αρρωστημένων καταστάσεων αλλά οδηγεί στην

υιοθέτηση μιας απαθούς συμπεριφοράς. Με τον όρο
«απάθεια» δεν εννοούμε την απουσία πάθους και συ-
ναισθηματικής φόρτισης, αλλά την απουσία λογικής
αντίδρασης σε κρίσιμες καταστάσεις κινδύνου, ατο-
μικού ή συλλογικού. Στα social media η συζήτηση
περιστρέφεται μόνο γύρω από την αυτοδικία και τις
κατάρες. Ουδεμία συζήτηση για θέματα προστασίας
ανηλίκων, για θέματα παιδείας, για τις σχέσεις των
παιδιών με το σχολείο και την οικογένεια, για το εν-
δεχόμενο επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των ίδιων
των γονέων αλλά και των δασκάλων, προκειμένου να
προλάβουμε αντίστοιχα περιστατικά. «Κάλλιον το
προλαμβάνειν του θεραπεύειν», έλεγε πολύ ορθά ο
Ιπποκράτης. Για αυτά τα ζητήματα πρέπει να ανοίξει
μια σοβαρή συζήτηση στον δημόσιο διάλογο. Οι τηλε-
δικαστές και οι τηλε-εισαγγελείς δεν προσφέρουν
απολύτως τίποτα στην επίλυση αυτής της μεγάλης
μάστιγας που ακούει στο όνομα «κακοποίηση ανηλί-
κων και παιδεραστία». 
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Ο επικίνδυνος εθισμός στην τραγωδία 

Ο συνεχής
βομβαρδισμός
με τραγικές
ειδήσεις και η
μετατροπή τους
σε μέρος της
βιομηχανίας 
του θεάματος
κατευθύνουν
μεγάλο αριθμό
πολιτών στην
απάθεια και 
στη συνήθεια
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Εθνική 
προτεραιότητα 
το αναπτυξιακό
σχέδιο

Ανεβάζει διαρκώς προεκλογικές
στροφές το Μαξίμου, καθώς από τη μία ο
πρωθυπουργός προωθεί το κυβερνητι-
κό έργο, όπως με τα εγκαίνια του Ελλη-
νικού, ενώ από την άλλη συνεχίζει τις
στοχευμένες περιοδείες στην περιφέ-
ρεια. Ο πρωθυπουργός περιόδευσε στην
Καρδίτσα, είδε την πορεία των έργων
υποδομής στην περιοχή, συνομίλησε με
τους κατοίκους αλλά και με τους μι-
κρούς μαθητές και παρουσίασε το ειδι-
κό αναπτυξιακό σχέδιο για τους Δήμους
Αγράφων Ευρυτανίας, Λίμνης Πλαστήρα
και Αργιθέας Καρδίτσας. «Αποτελεί για
μένα μια εθνική προτεραιότητα. Και αυ-
τό είναι να ανατρέψουμε τη δημογραφι-
κή γήρανση στους ορεινούς όγκους της
πατρίδας μας. Πρέπει να ξαναγυρίσουν
νέα παιδιά πίσω. Πρέπει τα νέα παιδιά
που γεννιούνται εδώ να έχουν λόγο να
παραμείνουν και να ζήσουν, να εργα-
στούν σε αυτό τον πανέμορφο και ευλο-
γημένο τόπο», σημείωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.

Πρώτος σταθμός της περιοδείας του
πρωθυπουργού στην πόλη της Θεσσα-
λίας ήταν το εργοτάξιο όπου εκτελούνται
εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών
που προκάλεσε στο οδικό δίκτυο ο με-
σογειακός κυκλώνας «Ιανός». Πέραν
της οδοποιίας, ο σχεδιασμός περιλαμ-
βάνει την κατασκευή τεσσάρων γεφυ-
ρών για την ασφαλή διέλευση του ποτα-
μού Πάμισου και δύο ρεμάτων. Το έργο
έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο ποσοστό
χάρη στην ταχεία καταγραφή των ζη-
μιών και την ολοκλήρωση των μελετών
για τις τεχνικές παρεμβάσεις που απαι-
τούνταν. «Για την κυβέρνησή μας δεν
υπάρχει ξεχασμένη γωνιά της Ελλάδας.
Αυτό ήρθαμε να το διορθώσουμε για τα
καλά, για να αισθάνονται όλοι οι Έλλη-
νες πολίτες ότι δεν υπάρχουν πολίτες
δύο ταχυτήτων και ότι όλοι έχουν ίδια δι-
καιώματα, ίδιες ευκαιρίες στην ανάπτυ-
ξη, ίδιες δυνατότητες προστασίας από το
κοινωνικό κράτος».

Κατά την επίσκεψή του στο Δημαρχείο
του ορεινού Δήμου Αργιθέας ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης συνομίλησε με δημοτι-
κούς υπαλλήλους, τους οποίους ευχαρί-
στησε για την υποστήριξη που προσφέ-
ρουν σε πολίτες μέσω προγραμμάτων
όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι».

Κ
ορυφώνονται οι ζωηρές το τελευ-
ταίο διάστημα παρασκηνιακές
ζυμώσεις ανάμεσα στα 27 κράτη-
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

με στόχο να «κλειδώσει» μια αποτελεσματική
ευρωπαϊκή απάντηση έναντι του εκβιασμού
Πούτιν, ο οποίος έχει πυροδοτήσει μια άνευ
προηγουμένου ενεργειακή κρίση, ιδίως στην
ευρωπαϊκή ήπειρο.

Στο φόντο της πρόσφατης άτυπης Συνόδου
στην Πράγα και της επιστολής της προέδρου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλας φον
ντερ Λάιεν, όπου για πρώτη φορά γίνεται
μνεία στην ανάγκη υιοθέτησης ενός πλαφόν
στη διεθνή τιμή του φυσικού αερίου, έστω και
υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, στην
Αθήνα δηλώνουν συγκρατημένα αισιόδοξοι
ότι αυτήν τη φορά Βρυξέλλες και Ευρωπαίοι
ηγέτες δεν θα... πετάξουν το τενεκεδάκι πα-
ρακάτω και θα προχωρήσουν σε αποφάσεις
που θα αποφορτίσουν εν τοις πράγμασι τις
ευρωπαϊκές κοινωνίες και επιχειρήσεις από
τον βραχνά του άνευ προηγουμένου ράλι τι-
μών του φυσικού αερίου διεθνώς.

Ύστατο μέτρο το πλαφόν -
Ανθίσταται η Γερμανία

Καίτοι σημαντικές χώρες όπως η Γερμα-
νία δεν έχουν πειστεί ακόμη για την ανάγκη
μιας πανευρωπαϊκής απάντησης, καθώς
προτιμά να επιστρατεύει λύσεις σε εθνικό
επίπεδο, ολοένα και περισσότερες χώρες,
τουλάχιστον 15 τον αριθμό, έχουν προσχω-
ρήσει στη λογική του Κυριάκου Μητσοτάκη
και προκρίνουν πλέον λύσεις όπως η επι-
βολή πλαφόν στη διεθνή τιμή του φυσικού
αερίου αλλά και η κοινή προμήθεια από την
πλευρά της Ένωσης ως μέσο συμπίεσης
των διεθνών τιμών ενέργειας.

Η κατανόηση των ελληνικών θέσεων -ο
πρωθυπουργός έχει αποστείλει επιστολή 6

σημείων από τα τέλη του περασμένου Φε-
βρουαρίου επισημαίνοντας την αναγκαιό-
τητα λήψης δραστικών μέτρων, όπως το
πλαφόν, ώστε να εξορθολογιστεί η λειτουρ-
γία της διεθνούς αγοράς ενέργειας- αποτυ-
πώνεται στο προσχέδιο της Κομισιόν προς
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου η εναλλα-
κτική της επιβολής πλαφόν προτείνεται ως
ύστατο μέτρο και με περιορισμένη χρονική
διάρκεια ορισμένων μηνών.

Πιο ώριμες φαίνεται πως είναι οι συνθήκες
σε ό,τι αφορά την πρόταση περί κοινής προ-
μήθειας φυσικού αέριου, καθώς πέραν όλων
των άλλων υπάρχει και η σημαντική παρακα-
ταθήκη τής από κοινού προμήθειας εμβολίων
εν καιρώ πανδημίας. 

«Καλωσορίζω την πρόταση της προέδρου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ένα ολοκλη-
ρωμένο πακέτο, το οποίο περιλαμβάνει δύο
προτάσεις που η Ελλάδα είχε κάνει εδώ και
καιρό: μηχανισμό διόρθωσης τιμών στο TTF
και περιορισμό των διακυμάνσεων στις αγο-
ρές παραγώγων ενέργειας. Το ερχόμενο Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο είναι μια ευκαιρία να
αποκαταστήσουμε τον έλεγχο στις αγορές
ενέργειας, θέτοντας ένα όριο στις τιμές και
μειώνοντας την ακραία αστάθεια. Αυτό μπο-
ρεί να είναι ένα αποφασιστικό βήμα στην
προσπάθειά μας να μειώσουμε τις τιμές της
ενέργειας για τους Ευρωπαίους πολίτες και
τις επιχειρήσεις», ανέφερε σε ανάρτησή του
στα social media ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης.

«Βρισκόμαστε εγγύτερα παρά ποτέ για να
ληφθούν σημαντικές αποφάσεις, ωστόσο οι
διαβουλεύσεις είναι σε εξέλιξη και όλα θα

αποκρυσταλλωθούν κατά το διήμερο της
Συνόδου Κορυφής Πέμπτη και Παρα-
σκευή», σημειώνει κυβερνητικό στέλεχος
που έχει άμεση πρόσβαση στις διεργασίες
στις Βρυξέλλες.

Τα Ελληνοτουρκικά...
Μολονότι η ατζέντα της επικείμενης Ευρω-

παϊκής Συνόδου σχεδόν μονοπωλείται από το
Ενεργειακό αλλά και τις εξελίξεις σχετικά με
τη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία, δεν αποκλείεται ο κ. Μητσοτάκης να
επισημάνει στους εταίρους μας τους κινδύ-
νους που εγκυμονεί η τουρκική προκλητικό-
τητα για τη σταθερότητα της Ανατολικής Με-
σογείου. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι Ευ-
ρωπαίοι εταίροι μας είχαν την ευκαιρία να
εξαγάγουν χρήσιμα συμπεράσματα από πρώ-
το χέρι, καθώς έγιναν μάρτυρες της προκλη-
τικής συμπεριφοράς του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν κατά του Έλληνα πρωθυπουργού στο δεί-
πνο των ηγετών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Κοινότητας στην Πράγα. Στο φόντο εξάλλου
του πρόσφατου ραντεβού Παναγιωτόπουλου
- Ακάρ την προηγούμενη εβδομάδα στις Βρυ-
ξέλλες και δη της προσπάθειας να κρατηθούν
ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα στις
δύο ακτές του Αιγαίου, δηλώσεις όπως η χθε-
σινή τού εξ απορρήτων του Τούρκου προ-
έδρου Ιμπραήμ Καλίν περί στρατιωτικοποί-
ησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου εί-
ναι αντιπαραγωγικές και προδίδουν μια αλ-
λοπρόσαλλη στάση από την πλευρά των γει-
τόνων μας, όπως τονίζουν κυβερνητικοί πα-
ράγοντες. 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Ενέργεια και Ελληνοτουρκικά
στις... βαλίτσες του Κυριάκου
Μητσοτάκη 

Πιο κοντά 
σε μια 
ευρωπαϊκή
λύση

Πιο κοντά 
σε μια 
ευρωπαϊκή
λύση



Μ
ε μπαράζ δηλώσεων από
Τούρκους αξιωματούχους,
η Άγκυρα καθιστά σαφές ότι
δεν θα κάνει βήμα πίσω σε

ό,τι αφορά τις διεκδικήσεις της έναντι της
Ελλάδας, Το πιο σημαντικό όμως ήταν η
τηλεφωνική επικοινωνία του συμβούλου
Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλι-
βαν με τον εκπρόσωπο της τουρκικής
προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν, μια συνομιλία
που ήταν η δεύτερη μέσα σε λίγες ημέ-
ρες. Ο Καλίν δεν αρκέστηκε σε παράπο-
να, αλλά επί της ουσίας ζήτησε παρέμβα-
ση των Αμερικανών, προκειμένου να
αποσυρθεί ο αμυντικός εξοπλισμός που
υπάρχει στα ελληνικά νησιά. 

«Το είπαμε στους δυτικούς ομολόγους
μας, για παράδειγμα, στη συνομιλία μου
με τον Σάλιβαν, τον Αμερικανό σύμβου-
λο Εθνικής Ασφάλειας του Μπάιντεν. Εί-
πα, “κοιτάξτε, στέλνουν τον στρατιωτικό
εξοπλισμό που τους παρέχετε στα νησιά
με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς,
το γνωρίζετε αυτό;”. Και το είπαμε ξεκά-
θαρα, “προειδοποιήστε την ελληνική
πλευρά, μην αφήσετε τον εαυτό σας να
σας εκμεταλλεύονται”. Και αυτοί είπαν
ότι θα κάνουν κάποιο βήμα, δηλαδή, ότι
δεν παίρνουν κάποια πλευρά εκεί, δεν
είναι υπέρ της έντασης κ.λπ. Τότε είπα
“τουλάχιστον μην επιτρέπετε να σας
χρησιμοποιεί έτσι η ελληνική πλευρά”»,
ήταν οι δηλώσεις του εξ απορρήτων του
Ταγίπ Ερντογάν για να συνεχίσει τις απο-
καλύψεις.

«Για παράδειγμα, ο εξοπλισμός των νη-
σιών. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα που
αναφέρεται ρητώς στη Συνθήκη της Λω-
ζάννης, στη Συμφωνία του Παρισιού, από
το ’23, από τη δεκαετία του ’20, ας πούμε,
και στις συμφωνίες που έγιναν το ’47 και
μετά. Αντίκειται και δεν συνάδει με τις
συνθήκες η αποστολή οποιουδήποτε
στρατιωτικού εξοπλισμού κ.λπ. στα νησιά
με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς,
δηλαδή στα μέρη που ονομάζουμε “μη
αποστρατιωτικοποιημένα”. Και το έχουμε
πει ανοιχτά και το δηλώνουμε χρόνια.
Οποιαδήποτε ενέργεια διαφορετική θα
έχει συνέπειες. Το λέμε ξεκάθαρα στην
ελληνική πλευρά. Όταν κάνετε τέτοια βή-
ματα, δεν θα μείνουν αναπάντητα. Ύστερα
από αυτό, δεν μπορείτε να γυρνάτε και να
λέτε ότι η Τουρκία αυξάνει την ένταση
κ.λπ. και να τη στριμώχνετε στη γωνία με
τέτοιες δηλώσεις».

Ζήτησαν παραίτηση Μηταράκη 
Είχαν προηγηθεί οι υποτιμητικοί χαρα-

κτηρισμοί κατά του πρωθυπουργού και
του αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώ-
ρου από τον εκπρόσωπο του κυβερνών-
τος κόμματος της Τουρκίας Ομέρ Τσελίκ.
Το δε τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών,
αφού εξαπέλυσε μια σειρά από fake
news αναφορικά με το Μεταναστευτικό,
έφτασε στο σημείο να υπονοήσει ότι ο κ.
Μηταράκης θα έπρεπε να αποπεμφθεί
από τη θέση του. «Υπογραμμίζουμε το γε-
γονός ότι ο Έλληνας υπουργός Μετανά-
στευσης και Ασύλου εξακολουθεί να κα-
τέχει το αξίωμά του και συνεχίζει τις αβά-
σιμες καταγγελίες του κατά της χώρας
μας, ενώ ο εκτελεστικός διευθυντής της
Frontex απαλλάχθηκε από τη θέση του

κατά τις έρευνες και τις εποπτείες για τις
απωθήσεις. Είναι απαράδεκτο και το
αφήνουμε στη διακριτική ευχέρεια της
κοινής γνώμης», ανέφερε.

Στο υπουργείο Εξωτερικών αλλά και στο
υπουργείο Εθνικής Άμυνας γίνονται συνε-
χώς συσκέψεις και αξιολογούν τα νέα δε-
δομένα, ενώ ενημερώνουν σε πραγματικό
χρόνο εταίρους και συμμάχους. Ο Νίκος
Δένδιας μίλησε για πρωτοφανείς προκλή-
σεις, αλλά είπε ότι η Αθήνα παραμένει πι-
στή στο Ευαγγέλιο που είναι το Διεθνές Δί-
καιο και ο Καταστατικός Χάρτης των Ηνω-
μένων Εθνών.

«Όσον αφορά και την ελληνοτουρκική
διαφορά, υπογραμμίζω πάντα ότι η δια-
φορά αυτή μπορεί κάλλιστα να λυθεί μέσα
στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και του

Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Όμως η
Τουρκία δεν τείνει ευήκοον ους σε αυτές
τις προσκλήσεις. Προτιμά την παραβατική
συμπεριφορά. Θέλω να καταστήσω σα-
φές ότι εμείς αυτή την παραβατική συμ-
περιφορά θα συνεχίσουμε να την αναδει-
κνύουμε και να την προβάλλουμε», ήταν
το μήνυμα που έστειλε προς την Τουρκία
μετά τον γύρο επαφών με τους εκπροσώ-
πους των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
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Τα υπουργεία Εξωτερικών 
και Άμυνας ενημερώνουν 
σε πραγματικό χρόνο 
εταίρους και συμμάχους

Τουρκικός εκβιασμός: 
«Αποσύρετε τα όπλα από      

τα νησιά» ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ 

ΣAΛΙΒΑΝ - ΚΑΛIΝ

Γράφει η 
Αλεξία Τασούλη
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Τ
ον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία θα
μπορούσε να αποκτήσει... πυρηνικά
όπλα αναδεικνύει μια άκρως ανησυ-
χητική μελέτη, η οποία εκπονήθηκε

από το Ινστιτούτο Εξωτερικής Πολιτικής με τίτ-
λο «Τουρκία: Μια δυνάμει πυρηνική απειλή
στη Μεσόγειο».

Οι διεθνολόγοι που συνέταξαν τη μελέτη
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου αναφε-
ρόμενοι ενδελεχώς στο συγκεκριμένο ενδε-
χόμενο, το οποίο προς το παρόν φαντάζει
δύσκολο, όμως η προοπτική είναι και θα εί-
ναι ρεαλιστική και στο μέλλον. Ταυτόχρονα,
επισημαίνουν ότι ο τρόπος με τον οποίο κι-
νείται το τελευταίο διάστημα ο Τούρκος πρό-
εδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν αφήνει
κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Φυσικά
όλα αυτά έρχονται την ώρα που η πιθανότητα
χρήσης πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία
από πλευράς Ρωσίας είναι ένα σενάριο πέρα
για πέρα ρεαλιστικό για πρώτη φορά μετά
την κρίση του Ψυχρού Πολέμου.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έρευνας
του Ινστιτούτου Εξωτερικής Πολιτικής, το
σενάριο η Τουρκία να μετατραπεί σε «πυρη-
νική δύναμη» υπάρχει στις συζητήσεις των
αξιωματούχων της χώρας εδώ και τουλάχι-
στον μια δεκαετία. Επιπροσθέτως είναι εν-
δεικτικό πως ο Ερντογάν δεν... καταλαβαίνει
από νομικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις
που προκύπτουν από το Διεθνές Δίκαιο, γε-
γονός που έχει αποδείξει στην πράξη κυ-
ρίως στις διεθνείς παρεμβάσεις του για την
Ελλάδα.

Η Τουρκία σχεδιάζει ήδη τρεις πυρηνικούς
αντιδραστήρες με σκοπό την κάλυψη των
ενεργειακών της αναγκών, δείχνοντας πως

θέλει να χρησιμοποιήσει την πυρηνική ενέρ-
γεια για «ειρηνικούς σκοπούς», όμως αυτο-
μάτως αυτό συνιστά το πρώτο κεφάλαιο για
την ανάπτυξη πυρηνικών κεφαλών. Οι ειδικοί
επισημαίνουν πως το μόνο που χρειάζεται σε
αυτές τις περιπτώσεις είναι λίγες μετατροπές
στην τεχνολογία που εφαρμόζεται για να πε-
ράσει η Τουρκία σε αυτό το στάδιο.

Ο Ερντογάν το λέει ανοιχτά 
στους οπαδούς του

«Οι διεθνείς Συνθήκες που έχει υπογρά-
ψει η Τουρκία αλλά και οι συμφωνίες της με
τις προμηθεύτριες χώρες για το ειρηνικό πυ-
ρηνικό πρόγραμμά της την εμποδίζουν να
προχωρήσει στην κατασκευή ενός πυρηνι-
κού όπλου. Ωστόσο, με δεδομένη την επιθε-
τικότητα του εγκατεστημένου νεο-οθωμανι-
κού τουρκικού καθεστώτος αλλά και τη ρητή
πρόθεσή του να καταστήσει την Τουρκία
ηγέτιδα δύναμη στην περιοχή, πρέπει να θε-

ωρείται εξαιρετικά πιθανή μια προσπάθεια
απόκτησης πυρηνικού οπλοστασίου με κά-
ποιον τρόπο», επισημαίνεται στη σχετική με-
λέτη.

Ταυτόχρονα, οι διεθνολόγοι σημειώνουν
ότι «η εν λόγω επιδίωξη έχει διατυπωθεί από
τα πλέον επίσημα χείλη, αυτά του προέδρου
Ρ. Τ. Ερντογάν, ο οποίος σε ομιλία του σε οπα-
δούς του κόμματός του δήλωσε την επιθυμία
του να κατορθώσει η χώρα στο μέλλον να ει-
σέλθει στο κλειστό κλαμπ των κρατών τα
οποία κατέχουν πυρηνικό οπλοστάσιο. Η
συγκεκριμένη επιδίωξη δεν είναι τυχαία, αλ-
λά εντάσσεται στη στρατηγική επιδίωξη της
Άγκυρας να γίνει η ηγέτιδα δύναμη του ισλα-
μικού κόσμου και περιφερειακός ηγεμόνας.
Η Τουρκία προκειμένου να επιτύχει τον σκο-
πό της έχει μετατραπεί σε αναθεωρητική δύ-
ναμη, η οποία το τελευταίο διάστημα χρησι-
μοποιεί εργαλειακά το Διεθνές Δίκαιο και τις
διεθνείς της υποχρεώσεις».

Ρωσία και Πακιστάν οι σύμμαχοί της
Αναφορικά με τη δυνατότητα της Τουρκίας

να παράξει πυρηνικά όπλα, στη μελέτη υπο-
γραμμίζονται οι τουρκικές επενδύσεις στην
πυρηνική ενέργεια αλλά και το «σύμπλεγμα»
των συμμαχιών που έχει διαμορφώσει τόσο με
τη Ρωσία αλλά και με το Πακιστάν. «Η Τουρκία
θα επιδιώξει την ανάπτυξη πυρηνικού οπλο-
στασίου, είτε μόνη είτε με τη βοήθεια συμμά-
χων της. Το θέμα είναι το πώς παράγεται και
πόσο εύκολο είναι για κάποιο κράτος να μετα-
τραπεί από παραγωγός πυρηνικής ενέργειας
σε κατασκευαστή πυρηνικών όπλων. Η Τουρ-
κία είναι ένα κράτος που σύντομα θα διαθέτει
τα απαραίτητα για την κατασκευή πυρηνικής
βόμβας, όπως είναι τα αποθέματα ουρανίου,
καθώς και ερευνητικούς αντιδραστήρες. Πα-
ράλληλα, φέρεται να διατηρεί διασυνδέσεις με
τον διαβόητο πυρηνικό φυσικό Abdul Qadeer
Khan από το Πακιστάν, ο οποίος μεταξύ 1987
και 2002 φέρεται να πούλησε χιλιάδες φυγο-
κεντρητές στο Ιράν, τη Βόρεια Κορέα και τη Λι-
βύη. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να λησμονού-
με τη στενή σχέση μεταξύ Τουρκίας και Πακι-
στάν αλλά και την προσέγγιση της Τουρκίας με
το Ιράν, το οποίο διατηρεί ζωηρές πυρηνικές
φιλοδοξίες. Μέχρι σήμερα υπάρχει μια δυνα-
μική επιστημονική ανταλλαγή μεταξύ των δύο
χωρών», τονίζεται χαρακτηριστικά στη μελέτη.

Έκανε δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου -  Αφωνία από Στόλτενμπεργκ

Η Άγκυρα σχεδιάζει τρεις
πυρηνικούς αντιδραστήρες,
που με κάποιες μετατροπές
μπορούν να δημιουργήσουν
πυρηνικές κεφαλές, 
με σκοπό την κάλυψη των
ενεργειακών αναγκών της

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Η Τουρκία 
έτοιμη να 

αποκτήσει
πυρηνικό

οπλοστάσιο

Επίδειξη ισχύος από την Τουρκία χθες,
καθώς φέρεται να προχώρησε σε δοκιμή
βαλλιστικού πυραύλου -τον ανέπτυξε υπό
καθεστώς μυστικότητας- στη Μαύρη Θά-
λασσα, όπως ανέφεραν δύο πηγές του
πρακτορείου Bloomberg. Ο πύραυλος
φέρεται να είναι αμιγώς τουρκικής παρα-
γωγής και μικρού βεληνεκούς, ενώ για
την εκτόξευσή του χρησιμοποιήθηκε κινητή πλατφόρμα.

Σύμφωνα και με παλιότερες ανακοινώσεις του τουρκικού
υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται για το πρόγραμμα
«Tayfun» που αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια η εταιρεία
Roketsan σε συνεργασία με την υπηρεσία αμυντικής βιομη-
χανίας του κράτους. Είναι ο τρίτος βαλλιστικός πύραυλος
μικρού βεληνεκούς (550 χλμ.) μετά τους «Yildirim» και

«Bora» και είναι η απτή απόδειξη των επι-
θετικών βλέψεων της γείτονος - και μάλι-
στα με «εγχώρια προϊόντα» κατ’ εντολή
Ερντογάν. 

Σε αυτή την εξόχως επιθετική ενέργεια
της Τουρκίας οι διεθνείς οργανισμοί, η ΕΕ
και κυρίως το ΝΑΤΟ, παρέμειναν σιωπη-
ροί. Ο γνωστός για τα φιλοτουρκικά αι-

σθήματά του γγ της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ όχι μόνο
δεν αποδοκιμάζει τέτοιου είδους ενέργειες αλλά και τις πα-
τρονάρει, βοηθώντας με όποιο μέσο μπορεί στο να αναπτυχ-
θούν τέτοια συστήματα made in Turkey, με το πρόσχημα πως
είναι για το συμφέρον του ΝΑΤΟ! Και ο καθένας αντιλαμβά-
νεται πόσο επιτακτική είναι η άμεση αποχώρησή του από την
ηγεσία της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.



Σ
ε εξίσωση με αρκετούς αγνώ-
στους τείνουν να μετατραπούν οι
εκλογές, καθώς εκτός από την
απλή αναλογική τα κομματικά

επιτελεία έχουν να αντιμετωπίσουν τις ση-
μαντικές αλλαγές που θα φέρει στις εκλο-
γικές έδρες η απογραφή του 2021, ενώ για
πρώτη φορά θα ψηφίσουν οι Έλληνες του
εξωτερικού, με τις προσδοκίες να είναι
μειωμένες λόγω των εμποδίων που είχε
βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την ψήφιση του νομο-
σχεδίου.

Ο «πονοκέφαλος» θα είναι μεγαλύτερος
για τους βουλευτές όλων των κομμάτων
στην περίπτωση που δεν εκλεγούν στην
πρώτη κάλπη, από τη στιγμή που η επόμενη
εκλογική αναμέτρηση θα γίνει με λίστα,
οπότε θα πρέπει να έχουν πλασαριστεί όσο
ψηλότερα γίνεται. Επίσης, αυξάνεται ση-
μαντικά ο αριθμός των νέων που έχουν δι-
καίωμα ψήφου.

Αυξάνονται οι μονοεδρικές σε 10
Οι σημαντικές πληθυσμιακές μεταβολές

που υπήρξαν αναμένεται να προκαλέσουν
σημαντικές ανακατατάξεις στον αριθμό
των εδρών τής κάθε εκλογικής περιφέρει-
ας. Τα κομματικά επιτελεία εξετάζουν όλα
τα πιθανά σενάρια και προσπαθούν να ανα-
προσαρμόσουν τη στρατηγική τους όσον
αφορά τα ψηφοδέλτια. Τα επίσημα αποτε-
λέσματα αναμένεται να επικυρωθούν από
την ΕΛΣΤΑΤ τον Δεκέμβριο και στη συνέ-
χεια το υπουργείο Εσωτερικών θα ανακοι-
νώσει τις αλλαγές που θα υπάρξουν στις
εκλογικές περιφέρειες.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι
μονοεδρικές -στις εκλογές του 2019 η ΝΔ
είχε επικρατήσει σε όλες- αυξάνονται και
από 7 γίνονται 10, καθώς προστίθενται η Κα-
στοριά, η Θεσπρωτία και η Χίος που μέχρι
τώρα ήταν διεδρικές. Αυξομειώσεις αναμέ-
νεται να υπάρξουν και σε άλλες περιφέρει-
ες, όπως στην Α’ Αθήνας, όπου ο αριθμός
των εδρών πιθανότατα θα μειωθεί από 13 σε
12, ενώ σημαντική αύξηση του πληθυσμού
καταγράφεται στην Ανατολική Αττική. Το γε-
γονός αυτό θα επηρεάσει τις έδρες που πι-
θανότατα θα ανέβουν στις 12 από 10 που εί-
ναι σήμερα. Από μία έδρα φαίνεται κερδί-
ζουν ο Βόρειος, ο Νότιος και ο Δυτικός Το-
μέας της Β’ Αθήνας, ενώ ίδια εικόνα υπάρ-
χει και για την Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης.

Οι ομογενείς
Μία ακόμη δέσμευση που έγινε πράξη

από την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η ψή-
φος των Ελλήνων του εξωτερικού. Ο τότε
υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικά-
κος κατάφερε να πετύχει διακομματική
συναίνεση, ωστόσο στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ,
βάζοντας μια σειρά από εμπόδια, καθώς
δεν έχει μεγάλη επιρροή στους ομογενείς,
κάτι που καταγράφηκε στις ευρωεκλογές,
ζήτησε να μην προσμετράται η ψήφος τους
στο εκλογικό αποτέλεσμα. Η κυβέρνηση

της ΝΔ επιχείρησε να ξεπεράσει τα προ-
σκόμματα που έθετε η Κουμουνδούρου,
αλλά δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει τις 200
ψήφους που απαιτούνταν.

Το βέβαιο είναι πως οι θέσεις στο ψηφο-
δέλτιο Επικρατείας αυξάνονται κατά δύο,
προκειμένου να εκπροσωπείται η Ομογέ-
νεια στο ελληνικό Κοινοβούλιο, ενώ τα
κόμματα πρέπει να τοποθετήσουν σε μία
από τις τρεις πρώτες θέσεις έναν Έλληνα
που διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό. Ωστό-
σο, οι περιορισμοί που υπάρχουν βάζουν
εμπόδια σε χιλιάδες ομογενείς να εγγρα-
φούν στην πλατφόρμα, με αποτέλεσμα μέ-
χρι στιγμής να μην ξεπερνούν τις 15.000.
Πρόκειται για ψηφοφόρους που θα ασκή-
σουν το εκλογικό τους δικαίωμα για πρώτη
φορά από τον τόπο διαμονής τους.

Στην κάλπη οι νέοι της «κορονοεποχής»
Στις εκλογές του 2019 οι 17άρηδες είχαν

δικαίωμα για πρώτη φορά να ασκήσουν το
εκλογικό τους δικαίωμα. Ο αριθμός δεν
ήταν μικρός, καθώς στους καταλόγους
ήταν εγγεγραμμένοι 106.760. Η συγκεκρι-
μένη γενιά το 2023, όταν θα στηθούν οι
κάλπες, θα οδεύει προς το 21ο έτος, ενώ θα
ακολουθούν περίπου 300.000 νέοι από 17
έως 20 ετών, οι οποίοι θα πάρουν το «βά-
πτισμα του πυρός». Οι περισσότεροι εξ αυ-
τών ήταν εκείνοι που διάβαζαν για τις πα-
νελλήνιες χωρίς να μπορούν να πάνε στο
φροντιστήριο ή στο σχολείο λόγω της κα-
ραντίνας που υπήρχε από την πανδημία και
στους οποίους είχε αναφερθεί ο πρωθυ-
πουργός ανακοινώνοντας, μεταξύ άλλων,

και το Freedom Pass.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την πρώτη

στιγμή που ανέλαβε τα ηνία της κεντροδε-
ξιάς παράταξης και στη συνέχεια της χώ-
ρας, πήρε μια σειρά από πρωτοβουλίες
προκειμένου να προσελκύσει νέους σε
ηλικία ψηφοφόρους. Μια προσπάθεια που,
σύμφωνα με τις μετρήσεις που έχουν στο
Μαξίμου, έχει φέρει αποτελέσματα, αν και
η ΝΔ παραδοσιακά δεν είχε σημαντικά
ερείσματα στη συγκεκριμένη ηλικιακή κα-
τηγορία ψηφοφόρων.

Με λίστα στη δεύτερη κάλπη
Ιδιαιτέρως σκληρή αναμένεται να είναι η

μάχη ανάμεσα στους βουλευτές, καθώς με
την απλή αναλογική οι συσχετισμοί θα αλ-
λάξουν σημαντικά. Η ΝΔ, που όλα δείχνουν
πως θα είναι το πρώτο κόμμα, αναμένεται
να χάσει στην πρώτη κάλπη περίπου 30
βουλευτές. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι οι
βουλευτές όλων των κομμάτων -στην περί-
πτωση που δεν εκλεγούν στις εκλογές- θα
επιχειρήσουν να πλασαριστούν όσο ψηλό-
τερα γίνεται, καθώς οι δεύτερες κάλπες
που θα διεξαχθούν με το σύστημα της ενι-
σχυμένης αναλογικής θα γίνουν με λίστα.

Με αυτό τον τρόπο εκτιμούν στο Μαξίμου
πως θα επιτευχθεί ο στόχος να μη θεωρη-
θεί σε καμιά περίπτωση «χαλαρή» η ψήφος
στην πρώτη κάλπη, καθώς οι βουλευτές θα
τρέξουν περισσότερο από κάθε άλλη φορά,
καθώς ο κίνδυνος να μείνουν εκτός Βου-
λής συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότη-
τες σε σχέση με προηγούμενες εκλογικές
αναμετρήσεις.
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Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Οι άγνωστοι παράγοντες της κάλπης 

� Απλή αναλογική
� Απογραφή και αλλαγές 
στην κατανομή των εδρών 
� Η «πρώτη» των Ελλήνων
του εξωτερικού 
� Η «πρώτη» των νέων
της πανδημίας 



Μήνυμα νίκης
από Οικονόμου

Με τεράστια επιτυχία πραγματοποίησε ο βου-
λευτής Ανατολικής Αττικής Βασίλης Οικονόμου
τα εγκαίνια του πολιτικού του γραφείου στις
Αχαρνές Αττικής, πλημμυρίζοντας με κόσμο την
πλατεία του Αγίου Βλασίου, σε μια από τις πιο δύ-
σκολες εκλογικές περιοχές για τη Νέα Δημοκρα-
τία. Ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγε-
νάκης και ο δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός

προλόγισαν με θερ-
μά λόγια τον βου-
λευτή, ενώ αξιοση-
μείωτες ήταν οι πα-
ρουσίες των δημάρ-
χων Διονύσου Γιάν-
νη Καλαφατέλη,
Μαραθώνα Στέργι-
ου Τσίρκα και Λαυ-
ρεωτικής Δημήτρη

Λουκά, των αντιπεριφερειαρχών Ανατολικής Ατ-
τικής Νίκου Πέππα και Αθανάσιου Αυγερινού,
καθώς και των εντεταλμένων περιφερειακών
συμβούλων Θανάση Κατσιγιάννη και Γεωργίας
Βλάχου. Μετά τα εξίσου επιτυχημένα εγκαίνια
του πολιτικού γραφείου του βουλευτή στη Βάρη,
η χθεσινή κοσμοπλημμύρα στην πλατεία των
Αχαρνών εγκαινίασε με τους πιο καλούς οιωνούς
την εκλογική περίοδο για τον μαχητικό βουλευτή
της ΝΔ. Όπως δήλωσε και ο ίδιος, «η αγάπη και η
εμπιστοσύνη των πολιτών μού δίνουν δύναμη να
συνεχίσω καθημερινά να μάχομαι με τόλμη και
συνέπεια για τον λαό και την πατρίδα». 
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Μαζί Βενιζέλος -
Γεραπετρίτης; 

Τελικά οι παρουσιάσεις βιβλίων αμβλύνουν τα
οξυμμένα πνεύματα μεταξύ των πολιτικών. Μου
λένε ότι στα τέλη του μήνα στην παρουσίαση του βι-
βλίου του γνωστού καθηγητή Θανάση Διαμαντό-
πουλου με τίτλο «Η Δίκη των 6» θα βρεθούν στο ίδιο
πάνελ οι συνταγματολόγοι Βαγγέλης Βενιζέλος και
Γιώργος Γεραπετρίτης, καθώς και ο βουλευτής ΣΥ-
ΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Άγγελος Χαρίτσης. Οι
δύο συνταγματολόγοι είχαν, ως γνωστόν, μια σύγ-
κρουση ερμηνείας του νόμου για τις υποκλοπές,
που δεν συνεχίστηκε παραπέρα. Στο τέλος θα
βγουν και φίλοι… 

Προωθητικό βίντεο
Αβραμόπουλου... 

Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση
που ο Δημήτρης Αβραμόπουλος στον
προσωπικό του λογαριασμό ανέβασε
ένα βίντεο με συρραφές από το ομολο-
γουμένως θετικό έργο του στον Δήμο
Αθηναίων και την παρουσία του στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Θύμισε μια πα-
ρουσίαση του πολιτικού του βιογραφι-
κού, λες και ετοιμάζεται για κάτι. Για να
δούμε, διότι ο ίδιος ποτέ δεν ανεβάζει
κάτι τυχαία. 

Μ
ια από τις πιο σημαντικές
πρωτοβουλίες της ιστο-
ρίας του αναπτύσσει αυ-
τές τις μέρες το υπουρ-

γείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, καθώς είναι από τις λίγες φορές
που εξάγει τεχνογνωσία προς άλλη
χώρα, συγκεκριμένα στην αδελφική
χώρα Κύπρο. Ο υπουργός Κωστής Χα-
τζηδάκης και η γενική γραμματέας
Άννα Στρατινάκη μαζί με επιτελείο
ανώτατων αξιωματούχων του υπουρ-

γείου βρίσκονται στην Κύπρο σε επα-
φές με τον υπουργό Εργασίας της Κύ-
πρου Κυριάκο Κιούση προκειμένου
να αποκτήσει και η Κύπρος το πληρο-
φοριακό σύστημα καταγραφής της
απασχόλησης Εργάνη 1 και 2. Το δίδυ-
μο Χατζηδάκη - Στρατινάκη βρέθηκε
και στο Προεδρικό Μέγαρο και είδε
και τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, ο
οποίος ευχαρίστησε την Ελλάδα και
δημοσίως για αυτήν τη σημαντική
βοήθεια.

Χατζηδάκης - Στρατινάκη
εξάγουν την... Εργάνη 

Τσίπρας - Φλαμπουράρης στο βιβλίο του Φαραντούρη 
Και μιας και πιάσαμε τις παρουσιάσεις βιβλίων, μου είπαν για μια παρουσίαση του βιβλί-

ου που έγινε χθες και στην οποία παραβρέθηκε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Αλέξης Τσίπρας μαζί με τον στενό του φίλο και συνεργάτη Αλέκο Φλαμπουράρη. Το βιβλίο
του καθηγητή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού και Ενέργειας Νικόλα Φαραντούρη με
τίτλο «Η ενεργειακή κρίση στην Ελλάδα» τράβηξε κόσμο και κοσμάκη. Μου είπαν ότι είδαν
εκεί τον Συριζαίο πλέον Συμεών Κεδίκογλου, τον πρώην βουλευτή ΠΑΣΟΚ Θανάση Οικονό-
μου και την πρώην βουλευτή Κατερίνα Μάρκου, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Ζέφη Δημαδάμα,
τη γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Σβίγκου, ενώ κάπου πήρε το μάτι μας και τον δημοσιογράφο
Θανάση Κουκάκη, ο οποίος είχε βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης των υποκλοπών... 

ΑΞΙΖΕΙ…

Περιττό να σας ότι η πα-
ρουσία Τσίπρα - Φλαμπου-
ράρη στο βιβλίο του Νικό-
λα Φαραντούρη είναι ένα
έμμεσο «πράσινο φως»
για την κάθοδο του καθη-
γητή και μυστικοσυμβού-
λου του Αλ. Τσίπρα για τα
ενεργειακά στην αγαπη-
μένη του Κεφαλονιά… 

Άδωνις - Σκρέκας πάνε στη Λευκωσία
Όπως μαθαίνω, στην Κύπρο, συγκεκριμένα στη Λευκωσία, θα
έρθουν αυτές τις μέρες και άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης
Μητσοτάκη. Ο λόγος είναι η διοργάνωση του συνεδρίου του E-
conomist που γίνεται σε μια περίοδο με έντονες οικονομικές,
ενεργειακές αλλά και διπλωματικές συνθήκες σε μια ιδιαίτε-
ρη περιοχή. Μια διπλωματική παράμετρος που δεν θα μείνει
ασχολίαστη είναι τα κοιτάσματα έξω από το γειτονικό Ισραήλ
αλλά και η ιστορική συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Ισ-
ραήλ και Λιβάνου. Πάντως, ένας από τους καλεσμένους θα εί-
ναι και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας
Σκρέκας, ο οποίος θα λύσει πολλές απορίες, όπως και ο παν-
ταχού παρών σε τέτοια συνέδρια Άδωνις Γεωργιάδης. 

Όντως σαν χθες 18 Οκτώβρη
1981 το ΠΑΣΟΚ ήρθε στην
εξουσία με ένα τεράστιο πο-
σοστό 48,06% και 174 βουλευ-
τές, αλλά δεν ήταν το μεγαλύ-
τερο που έχει πετύχει πολιτι-
κός στη Μεταπολίτευση. Όπως
σημείωσε παλαιός κοινοβου-
λευτικός άνδρας, στις 17 Νο-
έμβρη του 1974 ο Εθνάρχης
Κώστας Καραμανλής και η ΝΔ
κέρδισαν τις εκλογές με το
εξωπραγματικό 56% εκλέγον-
τας 214 βουλευτές! Αυτά τα
ποσοστά τώρα πια είναι απα-
γορευτικά… 

ΓΙα Να Ξερετε...

Οι κακές γλώσσες λέγουν ότι οι σχέσεις μεταξύ του κύριου
καθηγητή και τεχνοκράτη υπουργού εντός του Μεγάρου
Μαξίμου διέπονται από μια ελαφρά ψυχρότητα. Όσα ακού-
γονται δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς οι δύο άνδρες του
Μαξίμου δεν λένε ούτε «καλημέρα» και αποφεύγουν τις
τετ α τετ συναντήσεις. «Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα»,
που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Ντίνος Ηλιόπουλος... 

ουτε καλημερα



Οι ευχαριστίες του Λάτση 
Η εμφάνιση του Σπύρου Λάτση από τη Γενεύη

στα εγκαίνια του Ελληνικού ήταν σημαντική. «Ποι-
οι βοήθησαν στην επίτευξη του έργου; Είναι τόσοι
πολλοί, που προφανώς δεν μπορώ να
τους αναφέρω. Θα ήθελα όμως να
ευχαριστήσω, θερμές ευχαρι-
στίες στις τρεις κυβερνήσεις
των πρωθυπουργών Αντώνη
Σαμαρά, Αλέξη Τσίπρα και Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη. Ο Αντώνης
Σαμαράς θέσπισε τις βάσεις τις νο-
μοθετικές του έργου. Εκτέλεσε τον διαγωνισμό
και έβαλε τις βάσεις της σύμβασης. 

Ο Αλέξης Τσίπρας διαπραγματεύτηκε τη σύμβα-
ση με αύξηση πράσινων χώρων και των χώρων
κρατικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Επίσης
πέρασε από τη Βουλή το Προεδρικό Διάταγμα. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν υποστηρικτής
του έργου πριν εισέλθει στην κυβέρνηση. Ανέλα-
βε το δαιδαλώδες και δύσκολο έργο των αδειοδο-
τήσεων και του πολεοδομικού πλαισίου. Αυτές οι
ενέργειες οδήγησαν στην πληρωμή και τη μεταβί-
βαση της γης», ανέφερε επί λέξει.

Μ
ια συνάντηση με υψηλό συμβολι-
σμό κυρίως στο πεδίο των ελληνο-
τουρκικών σχέσεων θα έχει σήμε-

ρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλά-
κης, ο οποίος θα δεχτεί στο γραφείο του στη
Βουλή τον Τούρκο μπασκετμπολίστα του
ΝΒΑ Ενές Καντέρ. 

Ο Καντέρ βρίσκεται από το μεσημέρι της
Δευτέρας (17/10) στην Ελλάδα και ενημέρωσε
για την άφιξή του στη χώρα μας με ανάρτησή
του στο Twitter. Ο Τούρκος μπασκετμπολίστας
είναι έντονα πολιτικοποιημένος και πολλές
φορές έχει ταχθεί κατά των πολιτικών αποφά-
σεων του Ερντογάν, κυρίως σε ό,τι αφορά την
καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
ελευθεριών στο εσωτερικό της Τουρκίας.  Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι ο Ενές Καντέρ είχε σταθεί
σε ομιλίες και παρεμβάσεις του Νίκου Αν-
δρουλάκη στο Ευρωκοινοβούλιο για τα εθνικά
θέματα και ιδιαίτερα τα Ελληνοτουρκικά.
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Για βουλευτής
κατεβαίνει ο Σπίνος
«Οργώνει» τους δή-
μους της Δυτικής Αθή-
νας ο δημοσιογράφος
Άρης Σπίνος ως υπο-
ψήφιος βουλευτής της
Ελληνικής Λύσης! Θα
είναι υποψήφιος λοι-
πόν στον Β2’ Δυτικό Το-
μέα Αθήνας με το κόμ-
μα του Βελόπουλου και έχει αρχίσει ήδη το
«όργωμα» σε κάθε γειτονιά των δήμων αυ-
τών. Κάνει περαντζάδα στα καταστήματα με
φυλλάδια της υποψηφιότητάς του στα χέρια.
Εξάλλου ο Άρης Σπίνος σε όλη τη διάρκεια
της δημοσιογραφικής του πορείας μέχρι και
σήμερα ποτέ δεν έκρυψε τα ιδεολογικά του
πιστεύω.

Η απουσία του Αλέξη 
Από την εκδήλωση για το Ελληνικό απείχε ο
πρόεδρος Αλέξης και όχι τυχαία… Στην εκ-
δήλωση πήγαν μόνο ο Αλέκος Φλαμπουρά-
ρης και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πέτη Πέρκα.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο απουσίαζε,
αλλά το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξέ-
δωσε και μια άκρως επιθετική ανακοίνωση.
Τι τον έστειλε εκεί τον ταλαίπωρο τον Αλέκο; 

Επιστροφή Καραμανλή 
Μία εβδομάδα μακριά από το υπουργείο
έμεινε ο Κώστας Καραμανλής λόγω Covid,
καθώς χθες επέστρεψε στο γραφείο. Τα ελα-
φριά συμπτώματα που είχε, αφού είναι πλή-
ρως εμβολιασμένος, του επέτρεψαν να ερ-
γάζεται από το σπίτι και να έχει τηλεδιασκέ-
ψεις με τους στενούς του συνεργάτες. Άλλω-
στε αύριο, Πέμπτη, θα πρέπει να
βρίσκεται στην Πράγα για τη Σύ-
νοδο των Υπουργών Μεταφο-
ρών της ΕΕ, στην οποία θα συμ-
μετάσχουν η Ουκρανία, η Μολ-
δαβία, η Νορβηγία και η Ελβετία
με κυρίαρχο θέμα τη διασύνδεση
των χωρών μέσω των σιδηροδρομικών γραμ-
μών. Ο Κώστας Καραμανλής είναι υπέρμαχος
των υπεραστικών μεταφορών και ήδη βρί-
σκονται σε εξέλιξη τα έργα της σύνδεσης μέ-
σω σιδηροδρομικής γραμμής των λιμανιών
της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλε-
ξανδρούπολης με στόχο στη συνέχεια να
υπάρξει ανάλογη κίνηση προς τα λιμάνια της
Μαύρης Θάλασσας. 

Τρίποντο στα
Ελληνοτουρκικά 
με Ν. Ανδρουλάκη Και μιλάει ανοιχτά, χω-

ρίς φόβο και χωρίς πά-
θος… «Οι συμπολίτες
μας οφείλουν να γνωρί-
ζουν όταν θα προκηρυχ-
θούν οι εκλογές ποιες
είναι οι ακριβείς προθέ-
σεις του ΠΑΣΟΚ», τονί-
ζει ο Ανδρέας Λοβέρδος
απαντώντας σε ερώτηση για το τι θα πρέπει
να κάνει το κόμμα του στην περίπτωση που
δεν προκύψει αυτοδυναμία στις δεύτερες
κάλπες. Ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μίλησε στο «Καρφί» και είπε
το αυτονόητο: να πάρει το ΠΑΣΟΚ ξεκάθαρη
θέση πριν από τις εκλογές με ποιους θα πά-
ει και ποιους θα αφήσει! Πέταξε, βέβαια,
και το καρφί του για τη μεγάλη κόντρα που
έχει ξεσπάσει μεταξύ των κομμάτων για την
υπόθεση της παιδεραστίας, υπενθυμίζον-
τας ταυτόχρονα πως ήταν ο μοναδικός βου-
λευτής της αντιπολίτευσης που ψήφισε τον
νέο Ποινικό Κώδικα, που προβλέπει αυστη-
ροποίηση των ποινών.

Χυδαία επίθεση 
Τούρκων στην Καϊλή…
Η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
κατέθεσε ερώτηση προς την Κομισιόν
σχετικά με την απαράδεκτη και προβο-
κατόρικη συμπεριφορά της Τουρκίας
στα σύνορα με την Ελλάδα, ζητώντας την
ενίσχυση της Frontex. Η Ελληνίδα
ευρωβουλευτής απηύθυνε την
ερώτηση με αφορμή το βίντεο
που δείχνει την τουρκική
ακτοφυλακή να ασκεί βία σε
μετανάστες. Αυτό ήταν αρκε-
τό για να προκαλέσει την αντί-
δραση της Τουρκίας και να μπει η
Εύα Καϊλή στο στόχαστρο των τουρκικών
ΜΜΕ. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα
της ιστοσελίδας takvim, η οποία αποκα-
λεί την Εύα Καϊλή «Μπάρμπι της Ελλά-
δας» και χαρακτηρίζει την ερώτησή της
«σκανδαλώδη».

Ο Λοβέρδος έχει
αρχίσει και μιλάει 

Χ
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Τι σχέση έχει ο κ. Γιώργος Μυλωνά-
κης, γενικός γραμματέας της Βου-
λής, με δημοσιογράφο που εμπλέ-

κεται στο σκάνδαλο των υποκλοπών;
Φήμες λένε ότι γνωρίζονται παλαιόθεν.

Μαθαίνουμε μάλιστα ότι είχαν άριστη συνεργασία
και ο ένας βοηθούσε τον άλλον.  Για ποιον τα έκαναν
άραγε όλα αυτά; 
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Ο
ι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα
και ασκούνται με συμμαχικές χώρες σε ξηρά, αέρα και θάλασσα. Αυτή την
εβδομάδα βρίσκεται σε εξέλιξη η νατοϊκή άσκηση «Neptune Strike», στην

οποία οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις θα πάρουν μέρος σε συγκεκριμένες ημερο-
μηνίες. Για την άσκηση, ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη θα συνεργαστούν με αμε-
ρικανικά μαχητικά F-18 του αεροπλανοφόρου «George HW Bush», αλλά και με
καναδικά μαχητικά F-18. H συνεκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στο FIR Αθηνών
και θα γίνει χρήση πραγματικών πυρών σε πεδία βολής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», αύριο, Πέμπτη 20 Οκτωβρίου, αμερι-
κανικά μαχητικά F-18 θα φτάσουν μέχρι τα Μέγαρα, όπου μαζί με ελληνικά F-4
Phantom θα συνεργαστούν με στελέχη ειδικών επιχειρήσεων της ΔΕΠ σε ρόλο
κατάδειξης στόχων. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε και η πολυεθνική «VΟLFA 2022»
στη Γαλλία με τη συμμετοχή 4 ελληνικών μαχητικών F-16 Block 52+ και 44 αξιω-
ματικών και υπαξιωματικών από την 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα.

Μήνυμα ενότητας
από τον Μπουρολιά 

Από την Κρήτη και την 115 Πτέρυγα
Μάχης στη Σούδα, έστειλε μήνυμα
ετοιμότητας στην Τουρκία ο αρχηγός
Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αντι-
πτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς,
που το πρωί της Δευτέρας πέταξε μα-
χητικό F-16 Block 52+ στη θαλάσσια
περιοχή νότια της Κρήτης, σε αποστο-
λή αέρος εδάφους της Μοίρας 340
«Αλεπού». 

Όλα αυτά την ώρα που οι κινήσεις
της μεγάλης τουρκικής άσκησης
«Αποφασιστικότητα ’22», η οποία βρί-
σκεται σε εξέλιξη στο Αιγαίο, παρακο-
λουθούνται στενά από την Πολεμική
Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό,
ενώ τον Νοέμβριο αναμένεται να έρθει
στη Μεσόγειο και το γαλλικό πυρηνο-
κίνητο αεροπλανοφόρο «Charles de
Gaulle», μεταξύ άλλων για ασκήσεις
και συνεκπαιδεύσεις με τις ελληνικές
Ένοπλες Δυνάμεις.

Για ξένο αχυρώνα
Πρωτοφανές το φαινόμενο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Σαλαμίνας. Μας είπαν πως
εκεί τσακώνεται η πρώην με τη νυν
υπεύθυνη της τοπικής οργάνωσης
για το ποιον υποψήφιο θα υποστη-
ρίξει το κόμμα τους στις επικείμε-
νες δημοτικές εκλογές. Βεβαίως,
και οι δύο υποψήφιοι που έχουν
γίνει μήλον της έριδος για τον τοπι-
κό ΣΥΡΙΖΑ ανήκουν στη Νέα Δημο-
κρατία…

Η αναφορά στον 
Παύλο Μπακογιάννη 
Ιδιαίτερη αναφορά στον Παύλο Μπακογιάννη έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κα-
τά την περιοδεία του στην Καρδίτσα. Ο πρωθυπουργός θυμήθηκε πως σε ηλικία
10 χρόνων ο πρώτος που του είχε μιλήσει για τα Άγραφα ήταν ο Παύλος Μπακο-
γιάννης, ο οποίος έναν χρόνο μετά έστειλε τον Κυριάκο Μητσοτάκη μία εβδομά-
δα στη Βελωτά, όπου έκανε τρεις ώρες για να φτάσει. «Ο Παύλος ήταν ένας άν-
θρωπος ο οποίος πάντα πίστευε στην αναπτυξιακή δυναμική των ορεινών όγκων
της Ευρυτανίας, των Αγράφων, τα οποία αγαπούσε τόσο πολύ. Σήμερα από εκεί
που είναι, είμαι σίγουρος ότι θα χαμογελά», είπε ο πρωθυπουργός, με τους συγ-
κεντρωμένους να ξεσπούν σε χειροκροτήματα.

Συνεχείς ασκήσεις
με συμμάχους 

Βουίζει η πιάτσα ότι υψηλόβαθμα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου
συνομιλούν πολλάκις, επί καθημερινής βάσεως, με συγκεκριμένο
επιχειρηματία των μέσων ενημέρωσης και με τον βοηθό του. Ακούγεται,
δε, ότι τα στελέχη αυτά έρχονται πολλές φορές σε δύσκολη θέση από
τις απαιτήσεις του… μεγάλου αφεντικού. Αληθεύει, άραγε; 

Ο Γιάσονας μια χαρά
εκτελεί το έργο του ως

εχθρού των Ελλήνων. Στο
τελευταίο του tweet, ο ακτιβιστής, αυ-
τοαποκαλούμενος διασώστης γράφει:
«Το να ωρύεται η ελληνική κυβέρνη-
ση για την απάνθρωπη μεταχείριση
μεταναστών από την Τουρκία είναι
σαν να διαμαρτύρεται ο Λιγνάδης για
τους βιασμούς του Φιλιππίδη». Ας του
δώσει κάποιος να διαβάσει και λίγο
Ιστορία για τον Πήλιο Γούση, να διευ-
ρύνει τους ορίζοντές του. 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ… Οι Συριζαίοι πουλάνε
τον Ανδρέα…

Θα τρελαθώ με αυτά τα παιδιά της Κου-
μουνδούρου. Σαν χθες 18 Οκτωβρίου το
1981 ο λαός έδωσε εντολή στον Ανδρέα
Παπανδρέου για Αλλαγή με 48%! Το να
επικαλούνται οι Συριζαίοι τη νίκη του
ΠΑΣΟΚ πάει πολύ… Είδα στο Twitter τον
κατά τα άλλα αξιολάτρευτο Κώστα Ζαχα-
ριάδη να γράφει, «41 χρόνια πριν, η πρώ-
τη μεγάλη δημοκρατική έκρηξη μετά τη
Μεταπολίτευση! Προσωπικά δεν ανήκω
σε αυτή την πολιτική παράδοση και προ-
έλευση, είναι όμως σαφές, ήταν η πρώτη
μεγάλη ανάσα των μη προνομιούχων,
των αδικημένων, των κυνηγημένων» και
να βάζει φωτογραφία του Παπανδρέου.
Κάπου έλεος, ρε παιδιά… 
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Κ
αημό το ’χουμε να περάσουν
κάποιες ημέρες χωρίς να μά-
θουμε πως τον ΣΥΡΙΖΑ τον
τρώει η εσωκομματική γκρί-

νια. Βεβαίως οι λόγοι δεν είναι πρωτόγνω-
ροι, ούτε για το κόμμα της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης αλλά ούτε και για τα υπόλοι-
πα κόμματα. Ενόψει και της ΚΕ του Σαββα-
τοκύριακου οι «σύντροφοι» γκρινιάζουν
και διαφωνούν και μεταξύ τους. 

Αυτή η περιδίνηση φτάνει τόσο σε πρω-
τοκλασάτα στελέχη του κόμματος όσο και
στον πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα. 

Συμφωνούν ότι διαφωνούν 
Ομπρέλα και προεδρικοί

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γκρίνια
οφείλεται σε τρεις παράγοντες: Ο πρώτος
έχει να κάνει με την κλασική διάσταση
απόψεων μεταξύ των τάσεων, δηλαδή της
Ομπρέλας και των προεδρικών, για μια
σειρά θεμάτων, ειδικά μετά την αναζωπύ-
ρωση στην τελευταία σύγκληση της Πολι-
τικής Γραμματείας. Οι δύο αυτές τάσεις
διαφωνούν κυρίως για το ποια είναι περισ-
σότερο αριστερή από την άλλη.

«Σφαγή» για τις υποψηφιότητες
Ο δεύτερος είναι η καθυστέρηση της δη-

μοσιοποίησης των πρώτων ονομάτων ως
υποψήφιων βουλευτών στις επικείμενες
εθνικές εκλογές. Μάλιστα πηγές της Κου-
μουνδούρου μάς ανέφεραν πως στο μεσο-
διάστημα από τις καταθέσεις προτάσεων
για τους υποψηφίους μέχρι τη δημοσιο-
ποίηση πολλά στελέχη έχουν αναλάβει να
κάνουν πολιτικό μασάζ στη βάση, είτε για
νέες συμμετοχές είτε για απόσυρση υπο-

ψηφιοτήτων, έπειτα από έντονη γκρίνια
ορισμένων σε πρωτοκλασάτα στελέχη. 

Κίνηση Μελών και ΡΕΝΕ
Ο τρίτος παράγοντας γκρίνιας είναι ότι

η πλειοψηφία των προεδρικών δεν είναι
και τόσο ομοιογενής όσο θέλει να πα-

ρουσιάζεται στην Ομπρέλα αλλά και
στον έξω κόσμο. Βασικά, εδώ την πλει-
οψηφία την έχει η ΡΕΝΕ. Η ΡΕΝΕ είναι η
διάσπαση της Κίνησης Μελών, υπό τους
Σκορίνη, Κοτσακά, Ρήγα και άλλους,
επειδή τα «έσπασαν» με τους Παππά,
Πολάκη, Σπίρτζη. Μάθαμε μάλιστα πως

την Κυριακή πήραν φωτιά τα Zoom σε
όλη την Ελλάδα, για να μπορέσουν οι
επικεφαλής της Κίνησης Μελών να συγ-
κρατήσουν εμφανή διάσταση πολιτικής
στρατηγικής ενόψει εκλογών. Κοινώς εί-
παν στη βάση: πάμε όλοι μαζί, γιατί αλ-
λιώς χαθήκαμε! 

Αντιμέτωπος με τις συνεχείς διαφοροποιήσεις βουλευ-
τών του βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ λίγα 24ωρα μετά τη συνεδρίαση της ΚΟ
στην οποία προέδρευσε και έδωσε το στίγμα της αυτόνο-
μης πορείας του κόμματος στη λογική του διμέτωπου, ξα-
ναβρήκε απέναντι τον Ανδρέα Λοβέρδο και την Εύα Καϊλή. 

Τόσο ο πρώην υπουργός όσο και η ευρωβουλευτής συνεχί-
ζουν τις τοποθετήσεις εκτός κεντρικής γραμμής, με τις ειση-
γήσεις προς τον Ν. Ανδρουλάκη να είναι στην κατεύθυνση της
αύξησης στην πίεση προς τους «παρεκκλίνοντες». 

Ο Ανδρέας Λοβέρδος «σφύριξε» διαφορετικά με δυο
αφορμές. Η μία όταν εκθείασε τον πρώην πρωθυπουργό
Αντώνη Σαμαρά λέγοντας πως «ως υπουργός συνεργάστη-
κα κατά την πολιτική μου διαδρομή με τέσσερις πρωθυ-
πουργούς. Σας λέω μόνο αυτό. Στον Σαμαρά έστελνα φά-
κελο βράδυ Πέμπτης και μέχρι τα μεσάνυχτα της… Πέμ-
πτης μου τον επέστρεφε υπογεγραμμένο». Ο κ. Λοβέρδος,
δηλαδή, ξεχώρισε τον προερχόμενο από τη Νέα Δημοκρα-
τία πρωθυπουργό έναντι των Σημίτη και Παπανδρέου (ο

τέταρτος είναι ο Λ. Παπαδήμος), επιλέγοντας με αυτόν τον
τρόπο να στείλει μηνύματα εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ.

Και η δεύτερη λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν σε ανάρ-
τησή του με αφορμή την υπόθεση του Κολωνού έγραψε,
«Όσοι ζητούν σήμερα αυστηρή τιμωρία του βιαστή ανη-
λίκου να μας πουν τι ψήφισαν όταν ήρθε στη Βουλή ο
νέος Ποινικός Κώδικας», την ώρα που το ΠΑΣΟΚ αναρ-
τούσε τον πίνακα με τα άρθρα του νέου ΠΚ που ψήφισε,

ανάμεσά τους και την αυστηροποίηση των ποινών στους
βιαστές ανηλίκων.

Θα τραβήξει τα γκέμια; 
Από την άλλη, η Εύα Καϊλή κατάφερε για ακόμα μία φο-

ρά να συγκεντρώσει πάνω της τα φώτα παίρνοντας θέση
στο Μεταναστευτικό και τη στάση της Τουρκίας καταθέτον-
τας ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορούσε τη
Frontex και τα μέτρα στήριξης στην Ελλάδα και σε αντιδια-
στολή με την Τουρκία που, όπως σημειώνει η ευρωβου-
λευτής, δεν τηρεί τα συμπεφωνημένα. Η παρέμβαση Καϊλή
έπαιξε και στα τουρκικά Μέσα, κερδίζοντας μεγαλύτερη
προβολή, κάτι που δεν… κάθισε καλά στον πρόεδρο του
ΠΑΣΟΚ, καθότι και οι δύο πολιτεύονται στις Βρυξέλλες.

Με αυτές τις νωπές αφορμές, οι συνεργάτες του εισηγούνται
την αύξηση της πίεσης προς Λοβέρδο, Καϊλή να είναι κομματι-
κά νομοταγείς και να αποφεύγουν τις διαφοροποιήσεις με το
παραμικρό. Και περιμένουν πως η πίεση θα λειτουργήσει από
μόνη της, ώστε να πάρουν τις όποιες αποφάσεις τους ταχύτερα. 

Ο Νίκος και οι… απέναντι

ΣΥΡΙΖΑ: Για μία θέση…
στο ψηφοδέλτιο 

Αποδέκτης 
εσωκομματικών
συγκρούσεων 
και παραπόνων 
ο Αλέξης Τσίπρας



Λ
ίγα 24ωρα έχουν απομείνει από
την εισαγωγή στο «dry dock»
της πρώτης ελληνικής φρεγά-
τας FDI Belharra. Στην τελετή

εισαγωγής που θα γίνει την 21η Οκτωβρίου
στα γαλλικά ναυπηγεία στην πόλη Λοριάν
αναμένεται να παραστεί ο αρχηγός του Γε-
νικού Επιτελείου Ναυτικού, αντιναύαρχος
Στυλιανός Πετράκης, ο οποίος από τη Δευ-
τέρα βρίσκεται στη Γαλλία για την έκθεση
αμυντικού υλικού «EURONAVAL 2022»,
την οποία επισκέφθηκε και ο υφυπουργός
Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς.

Μετά την επίσκεψη στα γαλλικά ναυπη-
γεία, το Επιτελείο Ναυτικού θα έχει μια αρ-
χική επίσημη εικόνα για το χρονο-
διάγραμμα παράδοσης της πρώτης
φρεγάτας Belharra. Όλα δείχνουν
πάντως ότι το Πολεμικό Ναυτικό θα πα-
ραλάβει νωρίτερα από τον Μάρτιο του
2025 την πρώτη ελληνική FDI, που προβλέ-
πει η αρχική συμφωνία με τους Γάλλους.

Πηγές από το Επιτελείο Ναυτικού ανα-
φέρουν στην «Political» ότι «το πρόγραμ-
μα των φρεγατών Belharra εξελίσσεται
έως τώρα με απόλυτη επιτυχία και η ηγε-
σία του Πολεμικού Ναυτικού αισθάνεται
δικαιωμένη για αυτή την πρόταση και την
υιοθέτησή της από την πολιτική ηγεσία».

Με γρήγορους ρυθμούς φαίνεται ότι
προχωρά και η ναυπήγηση της δεύτερης
φρεγάτας Belharra του Πολεμικού Ναυτι-
κού, η οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχε-
διασμό πρόκειται να παραδοθεί στον Ελ-
ληνικό Στόλο στο τέλος του ίδιου έτους.

«Κλειδωμένη» τιμή
Τις τελευταίες εβδομάδες, στο τραπέζι

βρίσκεται και η ενεργοποίηση της προαί-
ρεσης για την τέταρτη φρεγάτα FDI, ώστε
η Ελλάδα να προλάβει την αρκετά δελεα-
στική τιμή που προτείνουν οι Γάλλοι. Το

κόστος της τέταρτης Belharra φτάνει πε-
ρίπου στα 970 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με
τον οπλισμό και τη μετέπειτα υποστήριξη.
Πρόκειται για «κλειδωμένη» τιμή, ίδια με
τις ήδη τρεις παραγγελθείσες και θεωρεί-
ται πολύ συμφέρουσα, λαμβάνοντας υπό-
ψη τις διεθνείς οικονομικές συγκυρίες
και την τεράστια αύξηση των τιμών σε
πρώτες ύλες και ενέργεια.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το Ελληνικό
Ναυτικό με την απόκτηση των ψηφιακών
φρεγατών θα γυρίσει σελίδα. Τα ειδικά
χαρακτηριστικά των Belharra μαζί με τα
προηγμένα ηλεκτρονικά τους συστήμα-
τα, σε συνδυασμό με τα «state of the art»
όπλα που φέρουν, θα δώσουν στη χώρα
μας ναυτική υπεροχή. Πρόθεση του Πο-
λεμικού Ναυτικού είναι να χτιστεί ένας
νέος στόλος με υπερσύγχρονα πλοία, για

επιχειρήσεις τόσο στο Αιγαίο όσο και
στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως αναφέρουν στρατιωτικές πηγές,
«με την τουρκική επιθετικότητα να έχει
φτάσει σε ακραίο επίπεδο, η ενίσχυση
της αμυντικής θωράκισης της χώρας μας
είναι πλέον μονόδρομος». Τους τελευ-
ταίους μήνες, πάντως, οι οικονομικές
δυσκολίες από την ενεργειακή κρίση
οδήγησαν την πολιτική ηγεσία στην από-
φαση να αναβάλει προσωρινά το πρό-
γραμμα των κορβετών, το οποίο συνδυά-
ζεται και με τη διαθεσιμότητα ελληνικών
ναυπηγείων (Ναυπηγεία Σκαραμαγκά
και Ελευσίνας).

Το «πράσινο φως» από Μητσοτάκη
Ωστόσο, μετά και την υπογραφή νέου

παράνομου μνημονίου συνεργασίας με-

ταξύ Τουρκίας και Λιβύης για την εκμε-
τάλλευση υδρογονανθράκων, ίσως κριθεί
αναγκαία η υλοποίηση της δομής δυνάμε-
ων για το Πολεμικό Ναυτικό, η οποία έχει
εγκριθεί από την κυβέρνηση και προβλέ-
πει και την απόκτηση κορβετών. Όλες οι
προτάσεις που προκρίθηκαν (γαλλικές
Gowind, ιταλικές Doha και ολλανδικές
Sigma) ικανοποιούν πλήρως τις απαιτή-
σεις που έχει θέσει το Ναυτικό, οπότε το
μόνο που λείπει είναι το πράσινο φως από
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη,
αλλά και να… δοθεί λύση στο θέμα των
ναυπηγείων, το οποίο ήδη δρομολογείται
από την κυβέρνηση.

Εξελίξεις αναμένονται, ωστόσο, το επό-
μενο διάστημα και στο ζήτημα του εκσυγ-
χρονισμού των τεσσάρων φρεγατών τύ-
που ΜΕΚΟ.
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Ημέρα-ορόσημο για
το Πολεμικό μας Ναυτικό

Στη δεξαμενή 
των γαλλικών ναυπηγείων

η πρώτη ελληνική Belharra

Τα πρώτα 6 γερμανικά Marder 1Α3 βρίσκονται πλέον σε ελληνικό
έδαφος. Τα γερμανικά τεθωρακισμένα έφτασαν το πρωί της Δευ-
τέρας στη Θεσσαλονίκη, πριν αναχωρήσουν για την Ουκρανία τα
πρώτα σοβιετικού τύπου τεθωρακισμένα BMP-1, όπως είχε ανα-
φέρει τόσο ο υπουργός Άμυνας όσο και η στρατιωτική ηγεσία.
«Όσα θα έρχονται, τόσα θα φεύγουν», είχε δηλώσει χαρακτηρι-
στικά ο Νίκος Παναγιωτόπουλος από το βήμα της Βουλής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σχεδιασμός προχωρά κανονικά
και αύριο, Πέμπτη 20 Οκτωβρίου, αναμένεται η άφιξη νέας παρ-
τίδας γερμανικών Marder στη Θεσσαλονίκη. Τα γερμανικά τε-
θωρακισμένα, αφού περάσουν τους απαραίτητους ελέγχους,

θα μεταφερθούν σε μονάδες πρώτης γραμμής, του Δ’ Σώματος
Στρατού στη Θράκη, δίπλα στα Leopard 2ΗΕL. Στην ανακοίνωσή
του το ΓΕΕΘΑ τονίζει ότι «σκοπός είναι η αναβάθμιση του αξιό-
μαχου των μονάδων του Στρατού Ξηράς, η επαύξηση της μαχη-
τικής τους ισχύος, καθώς και η ενίσχυση της διαλειτουργικό-
τητας των μονάδων του Μηχανοκίνητου Πεζικού με εκείνες
των Τεθωρακισμένων». Στρατιωτικές πηγές τονίζουν ότι δεν
υπάρχει κανένα επιχειρησιακό κενό στα δύο νησιά από τα
οποία απομακρύνθηκαν τα σοβιετικού τύπου τεθωρακισμένα,
καθώς οι στρατιωτικές μονάδες έχουν ενισχυθεί από αμερικα-
νικά Μ113 και M11 17. 

21η

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Γράφει η 
Γεωργία Γαραντζιώτη

Έφτασαν και τα
γερμανικά Marder



Σ
ε μια ακόμη υπόθεση παραβίασης της εργατικής
νομοθεσίας εμπλέκεται η ΕΤΑΔ. Σύμφωνα με το
σωματείο εργαζομένων της ΕΤΑΔ, το Εργατικό
Κέντρο Κέρκυρας αλλά και την Επιθεώρηση Ερ-

γασίας, τον περασμένο Ιούλιο και ενώ το «νησί των Φαι-
άκων» γνώριζε μεγάλες τουριστικές πιένες, σε έλεγχο
κλιμακίου της Επιθεώρησης εντοπίστηκαν στο Μουσείο
του Αχίλλειου δύο αδήλωτοι εργαζόμενοι! Και όπως επι-
σημαίνει το δελτίο Τύπου του σωματείου εργαζομένων, οι
ανασφάλιστοι και αδήλωτοι εργαζόμενοι ήταν τρεις, αλλά
ο τρίτος «γλίτωσε» τον έλεγχο…

Το θέμα της ύπαρξης τριών εργαζομένων χωρίς άδεια
εργασίας και ασφάλιση, όχι σε κάποιο μπιτς μπαρ στη
Γλυφάδα αλλά στο τρίτο μεγαλύτερο μουσείο της χώρας,
είχε αναδείξει ο ίδιος ο σύλλογος με επιστολή του στο
υπουργείο Πολιτισμού. Οι συγκεκριμένες εργαζόμενες
«η μεν πρώτη απασχολούνταν σε επίδειξη αντιγράφων
φορεμάτων υποδυόμενη την αυτοκράτειρα Ελισάβετ της
Αυστρίας και περιφερόταν ανάμεσα στους επισκέπτες
υπό τη συνοδεία μουσικής που έπαιζαν οι άλλες δύο ερ-
γαζόμενες». Η εποχικότητα της εργασίας τους δεν σημαί-
νει ότι είναι ανασφάλιστη και αδήλωτη, κάτι που γνωστο-
ποιήθηκε σε όλους τους αρμοδίους και από το Εργατικό
Κέντρο Κέρκυρας. Ωστόσο, οι επισημάνσεις τους, σύμ-
φωνα με τους ίδιους, ήταν σε ώτα μη ακουόντων, καθώς
τόσο η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου όσο και η Διεύθυνση
του Μουσείου δεν ασχολήθηκαν.

Το Αχίλλειο βαρύνεται και άλλα «αμαρτήματα», σύμ-
φωνα με τις καταγγελίες των εργαζομένων, καθώς, όπως
αναφέρουν, «η πρόσληψη του διευθυντή του μουσείου

από την ΕΤΑΔ ΑΕ έγινε κατά παρέκκλιση των διατάξεων
του ΑΣΕΠ, καθώς δεν διαθέτει καν τα απαραίτητα προ-
σόντα κατά την παράνομη προκήρυξη». Στον ίδιο επιρρί-
πτουν την αβλεψία της απασχόλησης αδήλωτων εργαζο-
μένων, «ξεχνώντας» να προβεί στις προβλεπόμενες ενέρ-
γειες δήλωσης και ασφάλισης απασχολούμενων στην
υπηρεσία του.

Η απάντηση της εταιρείας
Στην απάντησή της η ΕΤΑΔ ισχυρίζεται ότι «τα συγκεκρι-

μένα άτομα παρείχαν τις υπηρεσίες τους ως ευκαιριακά
απασχολούμενοι και αμείβονταν με παραστατικά παρεχό-
μενων υπηρεσιών για τις ημέρες που συμμετείχαν στις εκ-

δηλώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 1
του Ν. 4509/2017, ενώ οι ασφαλιστικές τους εισφορές κα-
ταβάλλονταν από την ΕΤΑΔ στον ΕΦΚΑ». Σε ό,τι αφορά τον
έλεγχο από την Επιθεώρηση Εργασίας, η εταιρεία διευκρι-
νίζει ότι δεν είχε την υποχρέωση αναγραφής τους στον Πί-
νακα Προσωπικού και για αυτό έχει καταθέσει προσφυγή
στο αρμόδιο διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας για την
ακύρωση τού μη νομίμως επιβληθέντος προστίμου.
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Το θέμα της ύπαρξής τους 
χωρίς άδεια εργασίας 
και ασφάλιση στο μουσείο της Kέρκυρας
είχε αναδείξει ο ίδιος ο σύλλογος
εργαζομένων με επιστολή του 
στο υπουργείο Πολιτισμού

Επανεκλογή Πατούλη στον ΙΣΑ με 51%
Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τέταρτη συνεχή
φορά επανεξελέγη ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πα-
τούλης στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη συμ-
μετοχή το διήμερο 16-17 Οκτωβρίου.
Το υποστηριζόμενο από τη ΝΔ Αδέσμευτο Ιατρικό Μέτωπο
ΔΗΚΙ-ΙΣΑ πέτυχε αυτοδυναμία με ποσοστό 50,61% καταλαμ-
βάνοντας 9 έδρες. Δύο έδρες κατέλαβε το Κίνημα Ιατρών-Κί-
νημα Νέων Ιατρών, ενώ από μία έδρα πήραν έξι παρατάξεις.
Για το διοικητικό συμβούλιο του ΙΣΑ ψήφισαν 8.157, έναντι
των 6.569 που συμμετείχαν στις προηγούμενες αρχαιρεσίες.
«Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους συναδέλφους που έδω-
σαν δυναμικό “παρών” στις εκλογές και συγχαίρω τους εκ-
προσώπους όλων των παρατάξεων, οι οποίοι συνέβαλαν στην

ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Ο ιατρικός κό-
σμος εμπιστεύεται τον ΙΣΑ στην εκπροσώπησή του για να
διεκδικήσει τα δίκαια αιτήματά του. Η ΔΗΚΙ-ΙΣΑ σε μια δύ-
σκολη συγκυρία πέτυχε μια μεγάλη νίκη και μάλιστα αυξά-
νοντας τη συμμετοχή των ιατρών», τόνισε ο κ. Πατούλης στο
μήνυμά του.
«Προχωράμε ενωμένοι και δυνατοί για να δυναμώσουμε τη
φωνή των ιατρών μας προς όφελος της Αθήνας και της Αττι-
κής μας. Στόχος μας να μετατρέψουμε την Αττική σε περιφέ-
ρεια-πρότυπο Υγείας, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη και τον
προσυμπτωματικό έλεγχο, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις
και προγράμματα που ήδη υλοποιούμε με ταχείς ρυθμούς»,
υπογράμμισε. 

ΕΤΑΔ: Αδήλωτοι 
εργαζόμενοι
στο Αχίλλειο
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του
Δημήτρη 

Οικονόμου 

του
Πάνου 
Σκουρολιάκου

Βουλευτής 
Ανατ. Αττικής, 
αν. τομεάρχης
Πολιτισμού 
ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ

Α
ς ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι, ως κάτοι-
κος του κέντρου της Αθήνας, είμαι προνο-
μιούχος: χρειάζομαι ιδιωτικής χρήσης αυ-

τοκίνητο λιγότερο από τους περισσότερους συμ-
πολίτες για τις μετακινήσεις μου. Μπορώ και πη-
γαίνω στο γραφείο και σε συναντήσεις με τα πόδια
ή με μέσα μαζικής μεταφοράς με σοβαρή οικονο-
μία χρόνου, κόπου και κόστους, όπως όμως και
διαφύλαξη της ψυχικής μου υγείας. Αισθάνομαι
πια λίγο άσχημα και στο ίδιο μου το σπίτι, με τη γυ-
ναίκα μου να είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί
το αυτοκίνητό της για να πάει στη δουλειά. Θυμί-
ζοντάς μου έτσι ότι ελάχιστοι συμπολίτες μου μπο-
ρούν να μετακινούνται εξίσου γρήγορα, οικονομι-
κά και άκοπα όσο η αφεντιά μου.

Έτσι, την περασμένη Πέμπτη, το πρόγραμμά μου
«έγραφε» μετακίνηση στο «Ελευθέριος Βενιζέ-
λος» για την αναχώρηση της μητέρας μου προς
Μυτιλήνη και άρχισα να αναλογίζομαι την αναπό-
φευκτη ταλαιπωρία. Με την κρυφή ελπίδα ότι η
επαναφορά του δακτυλίου θα μετρίαζε το κυκλο-
φοριακό πρόβλημα. Δυστυχώς, η ελπίδα διαψεύ-
στηκε. Ίδρωσα μέχρι να βγω από το κέντρο της πό-
λης, με ένα κεφάλι καζάνι από τη μάστιγα του
«προληπτικού κορναρίσματος», της ακατανόητης
συνήθειας πολλών οδηγών, ενώ έχουμε κόκκινο,

να «ειδοποιούν» ότι… θα επακολουθήσει πράσινο
και μη διανοηθούν οι πριν από αυτούς οδηγοί να
καθυστερήσουν!

Αλλά δεν είναι μόνον η κυκλοφορία αυτοκινήτων
ιδιωτικής χρήσης η οποία δυσκολεύει τη ζωή πε-
ζών και οδηγών στην Αθήνα, στο κέντρο και τις συ-
νοικίες της. Είναι και οι καθημερινές, κάθε είδους
καταλήψεις δημόσιων χώρων από «σταθμευμένα»
αυτοκίνητα, για να μην επισημάνω τα παρκαρισμέ-
να σε ράμπες. Είναι τα χαλασμένα πεζοδρόμια. Εί-
ναι οι κόρνες, σχεδόν πάντα αδικαιολόγητες στην
πόλη. Είναι, τέλος, τα αδιανόητα πολυάριθμα, όσο
και ασυνάρτητα, οδικά σήματα που τα περισσότερα
μάλλον «μουσειακά εκθέματα» της εποχής τοπο-
θέτησής τους είναι παρά βοηθήματα για οδηγούς ή
και πεζούς.

Αναρωτιέμαι συχνά για ποιο λόγο η ρύθμιση της
τροχαίας κίνησης στην πόλη δεν αποτελεί αποκλει-
στική αρμοδιότητα της Δημοτικής Αστυνομίας: για
ποιο λόγο έχουμε δύο «Τροχαίες», αυτήν της Ελλη-
νικής Αστυνομίας και αυτήν του Δήμου Αθηναίων;
Για ποιο λόγο δεν αποκαθίσταται η οδική σήμανση,
ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές κυκλοφο-
ριακές ανάγκες της πόλης; Γιατί δεν αναβαθμίζον-
ται οι δημόσιες συγκοινωνίες σε όλες τις συνοικίες
στο επίπεδο αυτών στο κέντρο της πόλης; Για ποιο

λόγο να μαθαίνουμε στα παιδιά μας να κοιτάζουν
και από τις δυο πλευρές σε μονόδρομους ή πριν
περάσουν τον δρόμο, ακόμα και με πράσινο, ή από
διάβαση… επειδή «ποτέ δεν είσαι σίγουρος»; Γιατί
να περπατάμε με τα μάτια κάτω χαμηλά, μπας και
πέσουμε σε κανένα κενό στο πεζοδρόμιο, ενώ
έχουμε θέα την Ακρόπολη;

Αλλά αν όλα αυτά με κάνουν να απορώ, υπάρχει
και κάτι που με αγανακτεί: η υποτίμηση της σημα-
σίας αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων. «Μα
είναι αρκετά μεγάλα και σοβαρά αυτά τα προβλή-
ματα;» η απορία πολλών δυστυχώς. Είναι όμως τέ-
τοια «μικρά και ασήμαντα» που κάνουν αβίωτη την
καθημερινότητά μας. Ένα από αυτά, η απροθυμία
μας να αποδεχτούμε ότι οι συνθήκες της καθημε-
ρινής ζωής στην πόλη μας επηρεάζονται καθορι-
στικά από τη σχέση μας με τα αυτοκίνητα.

Όχι, δεν χρωστάμε σε κανέναν δύο ώρες στο αυ-
τοκίνητο κάθε ημέρα, κολλημένοι στην κίνηση. Οι
ώρες αυτές ανήκουν στα παιδιά μας, στους δικούς
μας, στον εαυτό μας. Αν, φυσικά, θέλουμε μια υγιή
και ευχάριστη σχέση με την Αθήνα, τα αυτοκίνητα
και τον εαυτό μας. Μια καθημερινότητα χωρίς πολ-
λά τέτοια «μικρά και ασήμαντα» να μας ταλαιπω-
ρούν και να περιορίζουν τις όποιες και όσες φωτει-
νές στιγμές χαιρόμαστε.

Εμείς, η Αθήνα και τα αυτοκίνητά μας

Μ
ε τη Μικρασιατική Καταστροφή, που με-
τρά σήμερα εκατό χρόνια, δεν ξεριζώθη-
καν, ταλαιπωρήθηκαν, χάθηκαν μόνο οι

άνθρωποι. Μαζί τους χάθηκε και ένα σπάνιο πολι-
τιστικό απόθεμα. Βέβαια, οι Μικρασιάτες έφεραν
μαζί τους μέρος του πολιτισμού τους. Ήχους, λέ-
ξεις, γεύσεις. Όμως η οργανωμένη καλλιτεχνική
ζωή τους χάθηκε για πάντα.

Η Σμύρνη με τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της
φιλοξενούσε θεατρικές παραστάσεις, όπερες,
μουσικά κέντρα, μόδες στις ενδυμασίες, την αρχι-
τεκτονική και άλλα πολλά. Το πολυπληθές ελληνι-
κό στοιχείο της πόλης συναγωνιζόταν το δυτι-
κοευρωπαϊκό στοιχείο της στην καλλιέργεια και
την ανάπτυξη των τεχνών. Η Χρ. Σταματοπούλου-
Βασιλάκου στο βιβλίο της «Το θέατρο στην καθ’
ημάς Ανατολή» μάς δίνει πολλά στοιχεία.

Θεατρικές παραστάσεις, λοιπόν, ξεκίνησαν εδώ
σε ιδιωτικούς χώρους, όπως και στα παλάτια των
Ρωμιών ηγεμόνων της Βλαχίας αλλά και στην
Κωνσταντινούπολη. Το 1657 στο Γαλλικό Προξε-
νείο παίζεται ο «Νικομήδης» του Κορνήλιου. Ο
Νικομήδης ήταν βασιλιάς της Βιθυνίας. Το αρχαι-
όθεμο αυτό έργο μαζί με άλλα πολλά κέντρισε το
ενδιαφέρον των Ελλήνων, που συγκροτούν ένα
συμπαγές σώμα παλιών Σμυρνιών, πληθυσμών
που εγκαταστάθηκαν στη Σμύρνη από το εσωτερι-
κό της Μικράς Ασίας, άλλων που ήρθαν από τα νη-
σιά του Αιγαίου, την ηπειρωτική Ελλάδα και τα νη-

σιά του Ιονίου. Όλοι μαζί έφτιαξαν την πολυπληθή
ελληνική ρωμαίικη κοινότητα της Σμύρνης. Της
«Γκιαούρ Ιζμίρ» (άπιστης Σμύρνης) όπως την έλε-
γαν και ακόμα τη λένε οι Τούρκοι.

Η πρώτη ελληνική παράσταση δίνεται το 1845
στο θέατρο «Ευτέρπη» από ερασιτέχνες με την
κωμωδία «Ο Μανιώδης». Λίγο αργότερα, περί το
1860, συγκροτούνται στην ελεύθερη Ελλάδα οι
πρώτοι επαγγελματικοί θίασοι που περιοδεύουν
στη Σμύρνη και σε άλλα κέντρα του Ελληνισμού,
μιας και οι Ελλαδίτες μηδαμινή σχέση είχαν με το
θέατρο. Οι Έλληνες της Σμύρνης που παρακολου-
θούσαν τις ξενόγλωσσες παραστάσεις αγκάλια-
σαν αυτούς τους θιάσους. Ο σπουδαίος ηθοποιός
της εποχής Διονύσιος Ταβουλάρης γίνεται δεκτός
με ενθουσιασμό. Παρουσιάζει παραστάσεις υψη-
λού επιπέδου, με ωραία και καλομεταφρασμένα
έργα, σκηνικά και καταρτισμένους ηθοποιούς.
Κάνει τη Σμύρνη σχεδόν έδρα του. Τόσο πυκνή
ήταν η παρουσία του στα θεατρικά πατάρια της
πόλης. Ακολούθησαν κι άλλοι. Ο Μιχαήλ Αρνιω-
τάκης, η Αικατερίνη Βερώνη, ο Δημοσθένης Αλε-
ξιάδης.

Το σμυρναίικο θέατρο δεν εξαντλείται σε παρα-
στάσεις πρόζας. Εδώ γεννιέται και αναπτύσσεται
το ελληνικό μελόδραμα. Η ανώτερη τάξη άλλωστε
είχε εξοικειωθεί με ξενόγλωσσες παραστάσεις
του είδους. Ήταν και το μοδάτο είδος σε όλη την
Ευρώπη. Στη Σμύρνη καλλιεργήθηκε ένα κοινό

ευαίσθητο. Αλλά υπήρξε και η συγκομιδή σπου-
δαίων θεατρίνων Σμυρνιών. Είχαν αυτοί οι άνθρω-
ποι τη δυνατότητα που δεν είχε κανείς άλλος στην
ελεύθερη Ελλάδα. Να βλέπουν από μικρή ηλικία
θέατρο και όχι μόνο στη δική τους γλώσσα! Σημει-
ώνουμε τους Σμυρνιούς Μήτσο Μυράτ, την Κυβέ-
λη Ανδριανού, τον Γιώργο Γληνό και πολλούς άλ-
λους. Όπου το θέατρο μεγαλουργεί, εμφανίζεται
και η ερασιτεχνική δραστηριότητα. Οι παραστά-
σεις αυτές δένονται με την κοινωνία, γιατί τα έσο-
δά τους διατίθενται για κοινωνικούς, φιλεκπαι-
δευτικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς. Φυσικό
ήταν να ανεγερθούν θέατρα κατάλληλα για τη φι-
λοξενία των ελληνικών παραστάσεων. Το θέατρο
της «Μαντάμας» στον Μπουτζά, το θέατρο «Καμε-
ράνο», το «Σπόρτινγκ Κλαμπ» κ.ά.

Τα παλιά θεατρικά μεγαλεία σίγησαν οριστικά
μαζί με την προσφυγιά. Οι θεατρικές αίθουσες
σώπασαν, τα σκηνικά, τα κοστούμια, τα μουσικά
όργανα και τα βιβλία των θεατρικών έργων έγιναν
στάχτη. Όμως όλο αυτό το δυναμικό γύρω από το
θέατρο ήταν οι κατοπινοί επιστήμονες, συγγρα-
φείς, καλλιτέχνες, πολιτικοί και τα επίλεκτα μέλη
της σμυρναίικης κοινωνίας. Πολλοί από αυτούς
ήρθαν μετά την Καταστροφή στον ελλαδικό χώρο
πλουτίζοντάς τον με τα αγαθά της τέχνης, της επι-
στήμης, του πολιτισμού.

Υπάρχει, λοιπόν, και η θεατρική καταστροφή της
Σμύρνης…

Η θεατρική καταστροφή της Σμύρνης 



Παρουσιάζοντας χθες τις γενικές γραμμές ενός «μεσοπρό-
θεσμου προϋπολογισμού», ο νέος υπουργός Οικονομικών
της Βρετανίας Τζέρεμι Χαντ προειδοποίησε ότι μπορεί να λη-
φθούν «πολύ σκληρές» αποφάσεις στο μέλλον, αφήνοντας να
εννοηθεί ότι δεν αποκλείεται μια επιστροφή στη λιτότητα με
αυξήσεις φόρων και περικοπές κρατικών δαπανών.

Ο νέος προϋπολογισμός, που επανέφερε μια κάποια ηρε-
μία στις αγορές, είναι μια πλήρης αποκήρυξη του αρχικού

σχεδίου της πρωθυπουργού Λιζ Τρας, η οποία δίνει μάχη
για την πολιτική της επιβίωση. Έπειτα από αλλεπάλληλες
ταπεινωτικές υπαναχωρήσεις στις προεκλογικές υποσχέ-
σεις της, οι μέρες της 47χρονης Τρας στην εξουσία μοι-
άζουν μετρημένες, καθώς έπειτα από μόλις 40 μέρες στην
Ντάουνινγκ Στριτ κινδυνεύει να γίνει η πιο βραχύβια πρω-
θυπουργός στην ιστορία της Βρετανίας.

«Στη θέση της, αλλά όχι στην εξουσία», ήταν ο χθεσινός

τίτλος της «Daily Mail», ενώ η λαϊκή εφημερίδα «The Sun»
την παρομοίασε «με κάποιον που πενθεί στη δική του κη-
δεία». Αναλυτές εκτιμούν ότι αφού ζήτησε συγγνώμη για τα
«λάθη» της και ύστερα από την ταπείνωση της εγκατάλει-
ψης του οικονομικού της προγράμματος, η Τρας ασκεί
«κουρελιασμένη εξουσία», αμφισβητούμενη από μεγάλο
μέρος του Συντηρητικού Κόμματός της, ενώ η δημοτικότητά
της καταρρέει.

Κ
αθώς ο Ρώσος πρόεδρος
εξαρτάται από την πώληση των
ενεργειακών πηγών για τη συ-
νέχιση του πολέμου στην Ου-

κρανία, στηρίζεται κυρίως στην Τουρκία,
την Ινδία και την Κίνα, χώρες που τον
«χρηματοδοτούν» αυξάνοντας τις αγορές
πετρελαίου από τη Ρωσία.

Αυτά τα τρία κράτη είναι που βοήθησαν τη
Μόσχα να διατηρήσει τις εξαγωγές αργού
στον απόηχο της εισβολής στην Ουκρανία,
συμβάλλοντας έτσι στη συνέχιση του πολέ-
μου. Μετά το εμπάργκο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης φαίνεται μάλιστα πως επανέρχον-
ται στην αγορά βαρελιών πετρελαίου από τη
Ρωσία, με την Τουρκία να έχει πρωταγωνι-
στικό ρόλο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg,
τα περισσότερα δεξαμενόπλοια που μετα-
φέρουν αυξημένο όγκο ρωσικού αργού
καταλήγουν στην Ινδία, με μικρότερο αριθ-
μό να κατευθύνεται ανατολικότερα προς
την Κίνα. Η προσθήκη αυτών των πλοίων
στον υπολογισμό δείχνει μια σταθερή αύ-
ξηση της συνδυασμένης ροής ρωσικού
αργού στην Τουρκία, την Κίνα και την Ινδία
τις τελευταίες εβδομάδες.

Αλλά ο χρόνος για να παραδοθεί αργό
από τα ρωσικά λιμάνια στην Ινδία και την
Κίνα τελειώνει, καθώς στις 5 Δεκεμβρίου
τίθενται σε ισχύ οι κυρώσεις της ΕΕ που
θα στερήσουν από τα πλοία ασφάλιση και
άλλες υπηρεσίες.

Οι ροές ρωσικού πετρελαίου προς την
Κίνα, την Ινδία και την Τουρκία κορυφώθη-
καν τον Ιούνιο στα 2,2 εκατομμύρια βαρέ-
λια τη μέρα, αν και έκτοτε έχουν μειωθεί.

Επικρίνει ο Πριγκόζιν
Την ίδια ώρα, κάποιοι αναλυτές εκτι-

μούν ότι «τρίζει» η καρέκλα τού άλλοτε

ακλόνητου Πούτιν και μάλιστα από τον
ευνοούμενό του ολιγάρχη Γεβγκένι
Πριγκόζιν, χρηματοδότη της διαβόητης
ομάδας Ρώσων μισθοφόρων Wagner, ο
οποίος φέρεται να επικρίνει σφόδρα τις
επιδόσεις του ρωσικού στρατού στην
Ουκρανία, κάτι που μπορεί έμμεσα να
υπονομεύσει την κυριαρχία του Κρεμ-
λίνου.

Το περιοδικό «Der Spiegel» αποκάλυ-
ψε ότι οι γερμανικές μυστικές υπηρε-
σίες προειδοποίησαν για το ενδεχόμενο
η Ρωσία να καταφέρει πυρηνικό πλήγμα
στην Ουκρανία, ενώ εκτίμησαν ότι Ρώσοι
πράκτορες «ενδέχεται να προβούν σε
πολιτικές δολοφονίες στο έδαφος της
Γερμανίας».

Το Κρεμλίνο επιδιώκει «εμπλοκή» της
Σόφιας στον πόλεμο, δείχνοντας συνεχώς

«βουλγαρικό δάκτυλο» πίσω από την τε-
ράστια έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας
στις 8 Οκτωβρίου.

«Η Ρωσία χρειάζεται απεγνωσμένα
έναν “προδότη” στις γραμμές του ΝΑΤΟ
και η Βουλγαρία είναι ένα από τα πιο αδύ-
ναμα μέλη της Συμμαχίας», εκτιμούν ειδι-
κοί ασφαλείας που μίλησαν στην Deu-
tsche Welle.

ΟΟι απεργίες «πνίγουν»
τη Γαλλία του Μακρόν

Σε απεργιακό κλοιό βρίσκεται
από χθες η Γαλλία με φόντο τον αυ-
ξανόμενο πληθωρισμό και τη μεί-
ωση της αγοραστικής δύναμης
εκατομμυρίων πολιτών στη δεύτε-
ρη μεγαλύτερη οικονομία της Ευ-
ρωζώνης.

Αριστερά συνδικάτα κάλεσαν
τους εργαζόμενους στον δημόσιο
τομέα (σχολεία και μέσα μαζικής
μεταφοράς) να απεργήσουν με αί-
τημα καλύτερους μισθούς σε μια
από τις μεγαλύτερες προκλήσεις
για τον πρόεδρο Μακρόν μετά την
επανεκλογή του τον Μάιο.

Στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν
η Eurostar, που ματαίωσε δρομο-
λόγια προς το Λονδίνο, και η κρατι-
κή εταιρεία των σιδηροδρόμων S-
NCF, που ανακοίνωσε ότι η κίνηση
στις τοπικές συνδέσεις μειώθηκε
κατά 50%.

Το «σκληρό» συνδικάτο CGT κά-
λεσε σε συνέχιση της απεργίας για
τέταρτη εβδομάδα στα διυλιστήρια
της TotalEnergies, παρότι η εταιρεία
συμφώνησε με πιο μετριοπαθή συν-
δικάτα για αυξήσεις 7%, ενώ οι απερ-
γίες επεκτείνονται και στον κολοσσό
της πυρηνικής ενέργειας EDF.

Η κυβέρνηση μίλησε και για άλ-
λες επιτάξεις στα διυλιστήρια, κα-
θώς οι οδηγοί συνεχίζουν να σχη-
ματίζουν ουρές μπροστά από τα
πρατήρια βενζίνης.
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«Κουρελιασμένη» η εξουσία της Τρας - Προειδοποιήσεις Χαντ για λιτότητα 

Τουρκία, Ινδία και Κίνα 
βοήθησαν τη Μόσχα 
να διατηρήσει τις εξαγωγές 
πετρελαίου συμβάλλοντας 
στη συνέχιση του πολέμου

Oι τρεις χρηματοδότες
Πούτιν για την Ουκρανία
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Κ
άθε διαθέσιμο μέσο επιχει-
ρεί να αξιοποιήσει η ΕΛΑΣ
προκειμένου να εντοπίσει,
να συλλάβει και να οδηγήσει

στη δικαιοσύνη τα άτομα που φέρεται να
βίασαν τη 12χρονη σε οίκο ανοχής,
όπως τουλάχιστον προκύπτει από τη
μαρτυρία του ανήλικου παιδιού στους
αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προ-
στασίας Ανηλίκων.

Με βάση τις καταθέσεις της 12χρονης
δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να πρό-
κειται για μια λίστα ίσως και περισσοτέ-

ρων από 25 ατόμων που ικανοποίησαν τις
αρρωστημένες διαθέσεις τους στο παιδί.
Παράλληλα, επιχειρείται να ταυτοποιηθεί
το πρόσωπο που έχει υποδείξει το κορί-
τσι ως το άτομο (πρόκειται για άνδρα ηλι-
κίας περίπου 35-45 ετών) με το οποίο φέ-
ρεται να συνομιλούσε και να κανόνισε τα
«ραντεβού» ο 53χρονος Ηλίας Μίχος κα-
τά την παρουσία τους στον οίκο ανοχής. 

«Θα αυτοκτονήσω», λέει η μάνα
Το συγκεκριμένο άτομο φαίνεται πως

έχει... εξαφανιστεί απ’ όταν έγινε γνωστή
επίθεση, ενώ σε έφοδο της Αστυνομίας σε
οίκο ανοχής στον Κεραμεικό την περα-
σμένη εβδομάδα είχαν συλληφθεί μόνο
εργαζόμενες για παρατυπίες στα έγγραφά
τους. Στο κάδρο των ερευνών βρίσκεται
και ένα ζευγάρι από επαρχιακή πόλη που
φέρεται να επιχειρούσε να κλείσει ραντε-

βού για να ασελγήσει στη 12χρονη.
Την ίδια ώρα έρχονται στο φως της

δημοσιότητας νέα στοιχεία από την κα-
τάθεση της 37χρονης μητέρας ενώπιον
της 33ης τακτικής ανακρίτριας. «Όλες
αυτές τις μέρες μιλάω κάθε μέρα με τα
παιδιά μου και τα παιδιά μου κλαίνε και
με ζητάνε. Δε φταίω σε τίποτα, θα αυτο-
κτονήσω χωρίς τα παιδιά μου. Κοιμό-
μουν αγκαλιά με τα παιδιά μου. Όλα τα
παιδιά μου τα αγαπάω και με αγαπάνε
και αυτά. Να το ήξερα ότι βιάζουν το
παιδί μου και να καθόμουν με σταυρω-
μένα τα χέρια; Ένα μήνα κρατιέμαι να
μην πάω να τον σκοτώσω», φέρεται να
είπε η προφυλακισθείσα. Να αναφέ-
ρουμε επίσης ότι η 37χρονη οδηγήθηκε
στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου θα
κρατηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο κελί
στη Β’ Πτέρυγα.

Διαρροή δικογραφίας
Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρω-

τοδικών Αθηνών προκάλεσε η διαρροή
της δικογραφίας και ιδιαίτερα της κατά-
θεσης του 12χρονου κοριτσιού, καθώς
διατάχθηκε επείγουσα έρευνα για να δια-
πιστωθεί αν και από ποια πρόσωπα τελέ-
στηκε το αδίκημα της παραβίασης δικα-
στικού απορρήτου. Θέση πήρε ο πρό-
εδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθη-
νών Δημήτρης Βερβεσός, ο οποίος έκανε
λόγο για «παράβαση των προβλεπομένων
στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και
ιδίως όσον αφορά τη μυστικότητα της
προδικασίας» και προσέθεσε ότι «τέτοια
φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί και κατά
το παρελθόν σε υποθέσεις έντονου κοι-
νωνικού ενδιαφέροντος και το οποίο επα-
νειλημμένα έχουν στηλιτεύσει τα θεσμικά
όργανα του δικηγορικού σώματος».

Θεοδωρικάκος: «Απαίτηση της κοινωνίας να οδηγηθούν όλοι οι δράστες στη δικαιοσύνη»

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Η ΕΛΑΣ ψάχνει και το πρόσωπο που υπέδειξε η μικρή ως το άτομο
με το οποίο κανόνιζε τα ραντεβού ο Ηλίας Μίχος - Στο κάδρο 
και ζευγάρι που επιχείρησε να έρθει σε... επαφή με το κορίτσι

«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αποκρυφτεί τίποτα. Η
έρευνα θα πάει μέχρι το τέλος και οι ένοχοι θα
αποδοθούν στη δικαιοσύνη για να έχουν τη
μοίρα και την ποινή που τους αξίζει». Με αυ-
τά τα λόγια σχολίασε ο υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος τις
εξελίξεις γύρω από τη σοκαριστική υπόθε-
ση βιασμού και μαστροπείας με θύμα το
12χρονο κορίτσι από τον Κολωνό.
Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ακόμη ότι «η Ελληνι-
κή Αστυνομία κινήθηκε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα,
υπευθυνότητα και επαγγελματισμό, έχει κάνει πάρα πο-

λύ καλά τη δουλειά της, ανταποκρίνεται πλήρως σε οτι-
δήποτε της ζητείται από την ανακριτική αρχή, η

οποία έχει πλέον την ευθύνη της κύριας ανά-
κρισης που διεξάγεται», ενώ επεσήμανε
ακόμη πως «είναι απαίτηση της κοινωνίας
η έρευνα να πάει μέχρι τέλους και οι ένο-
χοι να έχουν τη μοίρα που τους αξίζει. Δεν

υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι δράστες ή,
τουλάχιστον, αυτοί που φαίνεται ότι είναι οι

δράστες αυτού του αποτρόπαιου εγκλήματος
οδηγούνται ένας ένας στη δικαιοσύνη».
Αναφερόμενος στην κριτική από την αξιωματική αντιπο-

λίτευση (και άλλα κόμματα), ο υπουργός επανέλαβε ότι
«δεν υπάρχει κανένας λόγος να ακούγονται και μάλιστα
μέσα στο Κοινοβούλιο φωνές λαϊκισμού, δημαγωγίας,
τερατολογίας, για πράγματα τα οποία δεν είναι ούτε καν
γνωστά τα δεδομένα».
Τέλος, αναφορικά με την καταγγελία της 18χρονης για
βιασμό της στο ΑΤ Ομόνοιας, ξεκαθάρισε πως «εκείνοι
που εργάζονται και υπηρετούν σε υπηρεσίες στις αρχές
ασφαλείας για την εφαρμογή του νόμου είναι οι πρώτοι
που οφείλουν να τηρούν τους νόμους», ενώ προανήγγει-
λε και σειρά παρεμβάσεων από τον αρχηγό της ΕΛΑΣ για
το συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα.

«Σαφάρι» για
τους 25 βιαστές
της 12χρονης
σε οίκο ανοχής
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Κύκλωμα διακίνησης παράνομων μεταναστών, μέσω
του σημείου συνοριακού ελέγχου στην Κρυσταλλοπηγή
Φλώρινας, εξιχνίασαν οι Εσωτερικές Υποθέσεις της
ΕΛΑΣ προχωρώντας -σύμφωνα με πληροφορίες- στη
σύλληψη 14 συνολικά ατόμων. Αίσθηση προκαλεί το γε-
γονός ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι επτά αστυ-
νομικοί και αρκετοί τελωνιακοί υπάλληλοι, οι οποίοι φέ-
ρεται να εμπλέκονται στο κύκλωμα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αστυνομικοί και τελω-
νειακοί, με το κατάλληλο... αντίτιμο, επέτρεπαν σε άτομα
που είτε δεν είχαν καθόλου νομιμοποιητικά έγγραφα, εί-
τε αυτά ήταν καταφανώς πλαστά, είτε σε κάθε περίπτωση
δεν το δικαιούνταν να... πηγαινοέρχονται στη γειτονική
Αλβανία. Οι συλλήψεις από τους «Αδιάφθορους» της
Βόρειας Ελλάδας έγιναν με κατηγορίες κακουργηματι-

κού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμέ-
νη πλαστογραφία και άλλα ποινικά αδικήματα, ενώ η
προανακριτική διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
Πηγές της ΕΛΑΣ επισημαίνουν ότι έχουν γίνει έρευνες
και σε σπίτια εμπλεκομένων, σε διάφορες πόλεις της

Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να εντοπιστούν πει-
στήρια που θα «δέσουν» τη δικογραφία. Σύμφωνα με
πληροφορίες, έχουν κατασχεθεί πλαστά ταξιδιωτικά έγ-
γραφα, χρηματικά ποσά, ιδιόχειρες σημειώσεις, κινητά
τηλέφωνα και ηλεκτρονικοί υπολογιστές που εξετάζον-
ται στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια.

Να σημειώσουμε ότι η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από
πληροφορία που έφτασε στις Εσωτερικές Υποθέσεις,
ενώ έχουν γίνει και νόμιμες συνακροάσεις για καταγρα-
φή ενοχοποιητικών συνομιλιών. Οι μέχρι στιγμής συλλη-
φθέντες οδηγήθηκαν χθες Τρίτη ενώπιον του εισαγγε-
λέα, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογη-
θούν, ενώ μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμέ-
νεται επίσημη ενημέρωση από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ.

Παπ.

Πώς... καθάρισαν οι «αδιάφθοροι» την εγκληματική οργάνωση του τελωνείου

Τ
έλος στη δράση ενός «σκληρού»
κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων,
τα μέλη του οποίου από το 2019
έπειθαν κοπέλες από τη Μολδαβία

να έρθουν για δήθεν νόμιμη εργασία στην
Ελλάδα προκειμένου να βοηθήσουν και τις
οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν οικο-
νομικά προβλήματα, έβαλαν οι αστυνομικοί
της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οργανωμένου
Εγκλήματος, στο πλαίσιο της επιχείρησης με
την κωδική ονομασία «Valentino».

Οι αστυνομικοί, έπειτα από ταυτόχρο-
νες επιχειρήσεις σε οίκους ανοχής και
σπίτια-κολαστήρια στο κέντρο της Αθή-
νας, πέρασαν χειροπέδες σε συνολικά
εννέα άτομα, μεταξύ των οποίων και στα
δύο φερόμενα ως ηγετικά στελέχη. Πρό-
κειται για έναν άνδρα, υπήκοο Αλβανίας,
που διαχειρίζεται οκτώ οίκους ανοχής,
και τη σύντροφό του, υπήκοο Μολδα-

βίας, που είχε αναλάβει να εντοπίζει
ευάλωτες κοπέλες στην πατρίδα της και
να τις πείθει να έρθουν στην Αθήνα με το
πρόσχημα της νόμιμης εργασίας. Όσες
έκαναν το λάθος και ταξίδευαν στη χώρα
μας, με το που πατούσαν στο πόδι τους
στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» άρχι-
σαν να βιώνουν έναν αληθινό εφιάλτη.

Τα μέλη του κυκλώματος τους άρπαζαν
τα διαβατήρια και με απειλές ακόμη και για
τις οικογένειές τους τις εξανάγκαζαν να
ζουν έγκλειστες σε σπίτια-κολαστήρια και
να εκδίδονται τουλάχιστον 50 φορές ημε-
ρησίως. Χάρη στην παρέμβαση της ΕΛΑΣ -
σε συνεργασία με τη Europol- σώθηκαν
από τα νύχια του κυκλώματος trafficking
δύο γυναίκες ηλικίας 20 και 32 ετών. Μάλι-
στα, προκειμένου να κερδίσουν την εμπι-

στοσύνη τους και αυτές να καταγγείλουν
πρόσωπα και καταστάσεις έφεραν στην
Ελλάδα συνάδελφους τους από τη Μολδα-
βία προκειμένου να τις ενισχύσουν ψυχο-
λογικά και η αστυνομική έρευνα να ολο-
κληρωθεί με επιτυχία. Αξίζει να σημει-
ώσουμε ότι οι δύο αυτές γυναίκες είχαν
υποχρεωθεί να μένουν έγκλειστές στο ίδιο
διαμέρισμα με τα φερόμενα ως ηγετικά
στελέχη. 

Απειλές και ξύλο στις απείθαρχες
Στις καταθέσεις τους δήλωσαν ότι αναγκά-

ζονταν να συνευρεθούν με τουλάχιστον 50
άνδρες τη μέρα σε δύο εξάωρες βάρδιες και
έπαιρναν ως αμοιβή μόλις 10 ευρώ, ενώ τα
περισσότερα χρήματα τα κρατούσε το κύ-
κλωμα ως αποζημίωση για υποτιθέμενα χρέη

για τη μεταφορά τους στη χώρα μας, τη δια-
τροφή και τη διαμονή τους.

Πηγές της ΕΛΑΣ αναφέρουν ότι σε ορι-
σμένες περιπτώσεις τα μέλη του κυκλώμα-
τος δεν έμεναν μόνο στις απειλές, αλλά
χρησιμοποιούσαν και σωματική βία στα
θύματά τους προκειμένου να κάμψουν τις
αντιρρήσεις τους. 

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθη-
καν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πλήθος
εγγράφων και ιδιόχειρων σημειώσεων που
αφορούσαν τη λειτουργία των οίκων ανο-
χής και της νομιμοποίησης εσόδων από την
εγκληματική δραστηριότητα, καταγραφικά
μηχανήματα επιτήρησης χώρων οίκων
ανοχής, ψηφιακά πειστήρια και μέσα απο-
θήκευσης, κινητά τηλέφωνα και το χρημα-
τικό ποσό των 2.358 ευρώ.

Η επιχείρηση «Valentino»...
λύτρωσε «σκλάβες του σεξ» 

Η ΕΛΑΣ σε συνεργασία με τη
Europol εξάρθρωσε κύκλωμα

μαστροπών που δρούσε σε
οίκους ανοχής της Αθήνας -

Κοπέλες από τη Μολδαβία
εκδίδονταν σε πάνω από 

50 πελάτες ημερησίως 
στα σπίτια-κολαστήρια 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



Ο
λοένα και περισσότερα «πλο-
κάμια» εμφανίζουν τα επικίν-
δυνα κυκλώματα στο Dark
Web, εκεί όπου κινούνται ανε-

ξέλεγκτα και επικεντρώνονται στη σε-
ξουαλική κακοποίηση παιδιών αλλά και
στη διευκόλυνση ανταλλαγής πορνογρα-
φικού υλικού. Τα συγκεκριμένα δίκτυα
έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία
χρόνια, με την υπόθεση της 12χρονης
που βιαζόταν και εκδιδόταν από τον Ηλία
Μίχο στα Σεπόλια, μέσω της εφαρμογής
Blindchat, να σοκάρει ολόκληρο το Πα-
νελλήνιο.

Πλέον καθίσταται σαφές ότι γίνονται
πολλές προσπάθειες από τις αρμόδιες αρ-
χές της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήμα-
τος να ακολουθηθεί μια κοινή αντεγκλη-
ματική πολιτική και να αντιμετωπιστούν
άμεσα όλα τα επικίνδυνα κυκλώματα που
κάνουν τζίρους δισεκατομμυρίων παγκο-
σμίως εδώ και πολλά χρόνια. Η «Political»
επικοινώνησε με τον Γιώργο Παπαπρο-
δρόμου, πρώην διευθυντή της Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και ειδικό σε
θέματα κυβερνοασφάλειας, προκειμένου
να «φωτίσει» όλα τα σκοτεινά μονοπάτια
των κακοποιών που κινούνται σε μεγάλο
βαθμό στο Dark Web.

Όπως μας εξηγεί, μέσα από τις επίση-
μες καταγραφές που υπάρχουν στις επί-
σημες εκθέσεις της Europol προκύπτει
αύξηση του επιπέδου δραστηριότητας των
κυβερνοεγκληματιών της συγκεκριμένης
κατηγορίας. «Χρησιμοποιούν τον συγκε-
κριμένο τρόπο προσπαθώντας να ανεβά-
σουν υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης
ανηλίκων, το οποίο περιλαμβάνει εικόνες
και βίντεο αλλά και συνδέσεις με κατα-
σκοπευτικές κάμερες. Φυσικά, στόχος
τους είναι ξεκάθαρα το κέρδος. Μιλάμε
για μια μορφή σοβαρού οργανωμένου εγ-
κλήματος. Έχει απλωθεί σε όλο τον κό-
σμο», μας είπε ο κ. Παπαπροδρόμου.

Κέρδη δισ. στις πλάτες παιδιών
Οι κακοποιοί προσπαθούν να εκμεταλ-

λεύονται τις περισσότερες φορές παιδιά
που βιώνουν δύσκολες οικογενειακές
συνθήκες, ενώ συνήθως στην οικογένεια
παρατηρούνται οικονομικά προβλήματα.
Αντίστοιχα, τουλάχιστον σύμφωνα με το
ογκωδέστατο κατηγορητήριο της υπόθε-
σης, φαίνεται πως έπραξε και ο Ηλίας Μί-
χος εις βάρος της άτυχης 12χρονης. «Εκ-
μεταλλεύονται τις συνθήκες κοινωνικής
ανισότητας και τις συνθήκες αγραμματο-

σύνης γενικότερα, όπου δεν υπάρχει προ-
στατευτικό περιβάλλον για το παιδί. Με
αυτό τον τρόπο καταφέρνουν να
σημειώνουν τεράστια κέρδη.
Είναι μια μπίζνα του σοβα-
ρού οργανωμένου εγκλή-
ματος που απειλεί φυσικά
τις κοινωνίες μας και πρέ-
πει να αντιμετωπιστεί. Σί-
γουρα μιλάμε για κέρδη δι-
σεκατομμυρίων. Εκμεταλ-
λεύονται τις συνθήκες αυτές
που δυσκολεύουν τις αρχές της αντι-
μετώπισης του εγκλήματος. Πλέον όμως η
αύξηση της διεθνούς συνεργασίας φέρνει
αποτελέσματα», μας είπε χαρακτηριστικά
ο κ. Παπαπροδρόμου.

Οι διεθνείς φορείς και οι αστυνομικές
αρχές ευρωπαϊκά και παγκόσμια έχουν
«κατεβάσει» τα τελευταία χρόνια αρκετές
τέτοιες παράνομες ιστοσελίδες. «Αυτά τα
αποτελέσματα φαίνονται στις κοινές επι-
χειρήσεις που κάνουν η Europol και η In-
terpol. Επίσης, την προσπάθεια των Αρ-
χών βοηθούν και η ακαδημαϊκή κοινότητα

και ο ιδιωτικός τομέας με εταιρείες και
ΜΚΟ που δίνουν έμφαση και πολλές πο-

λύτιμες πληροφορίες. Είναι ση-
μαντικό αν διαπιστώνει κά-

ποιος κάτι να το αναφέρει
άμεσα, έγκαιρα και αξιό-
πιστα στις Αρχές για να
μπορούν να κάνουν το έρ-
γο τους. Υπάρχει ειδική

βάση δεδομένων πλέον
παγκόσμια για να προσδιορι-

στούν τα θύματα και να δοθεί
άμεσα βοήθεια. Η Πολιτεία πρέπει

να ενισχύσει τις δομές που διαθέτει μέσα
από την εκπαίδευση των Αρχών και των
δικαστών και να αυξηθούν η συνεργασία
και η ανταλλαγή των πληροφοριών έτσι
ώστε να φαίνεται ότι η χώρα μας προσπα-
θεί σοβαρά και ειλικρινά προς αυτή την
κατεύθυνση».

Η ΕΛΑΣ έχει τα ψηφιακά εργαλεία
Είναι ενδεικτικό ότι η Διεύθυνση Δίω-

ξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχη-
γείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω

του Τμήματος Διαδικτυακής Προστασίας
Ανηλίκων και Ψηφιακής Διερεύνησης,
συμμετέχει εδώ και καιρό σε διεθνείς εκ-
παιδεύσεις για τεχνολογίες αιχμής, κλει-
στά forum αποκλειστικά για αρχές επιβο-
λής νόμου και διεθνείς επιχειρήσεις ανα-
φορικά με τη σεξουαλική εκμετάλλευση
και την πορνογραφία ανηλίκων μέσω Δια-
δικτύου. Επιπρόσθετα, διαθέτει ψηφιακά
εργαλεία άμεσου εντοπισμού αντίστοιχου
υλικού και συνεργάζεται με εισαγγελικές
και διωκτικές Αρχές σε όλο τον κόσμο,
ανταλλάσσει πληροφορίες μέσω διεθνών
καναλιών αναφορικά με το κυβερνοέγ-
κλημα, ενώ ενημερώνεται άμεσα για
οποιαδήποτε νέα τάση και πρόκληση.

Σημειωτέον, δε, ότι η εφιαλτική υπόθεση
βιασμού και εκπόρνευσης της 12χρονης
στα Σεπόλια, με περισσότερους από 200
παιδεραστές παράλληλα να εκδηλώνουν
ενδιαφέρον μέσω Διαδικτύου, όπως επι-
σήμανε η Ελληνική Αστυνομία, προκειμέ-
νου να συνευρεθούν με το κορίτσι, σε συν-
δυασμό με τα αλλεπάλληλα περιστατικά
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που
εμφανίζονται κατά καιρούς, καταδεικνύει
το μέγεθος και τις ανησυχητικές διαστά-
σεις που έχουν λάβει πλέον η μαστροπεία
ανηλίκων αλλά και η παιδεραστία.
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Ο πρώην διευθυντής 
της Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος και ειδικός σε
θέματα κυβερνοασφάλειας
Γιώργος Παπαπροδρόμου
εξηγεί τον τρόπο δράσης 
των κακοποιών 
του Διαδικτύου

Πώς παγιδεύουν
τους ανηλίκους
στα σκοτεινά
μονοπάτια του

DARK WEB:

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Στην περιφέρεια του Εφετείου Θεσσαλο-
νίκης θα διεξαχθεί οριστικά η δίκη των 12
κατηγορουμένων για τη δολοφονία του
19χρονου Άλκη Καμπανού και του τραυμα-
τισμού των δύο φίλων του τα ξημερώματα
της 1ης Φεβρουαρίου στη Χαριλάου.

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρ-
ριψε το αίτημα της οικογένειας του άτυχου
19χρονου να διεξαχθεί η δίκη στην Αθήνα κυρίως για λόγους
ασφαλείας. Προηγήθηκε η αρνητική στο αίτημα εισήγηση του
προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Άγγε-
λου Καμηλάρη, ο οποίος είχε την άποψη ότι δεν υπάρχουν ζη-
τήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν για τη διεξαγω-
γή της δίκης στην περιφέρεια του Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Έτσι, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να οριστεί η
ημερομηνία διεξαγωγής της στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Πιθανότερο είναι να οριστεί το Κακουργιο-
δικείο Θεσσαλονίκης από αυτά των άλλων
νόμων της Κεντρικής Μακεδονίας.

Για την υπόθεση της άγριας δολοφονίας
έχουν ήδη παραπεμφθεί σε δίκη 12 νεαροί
που αντιμετωπίζουν την κατηγορία της αν-
θρωποκτονίας με δόλο, ο ένας επιπλέον
της απόπειρας ανθρωποκτονίας με δόλο

για τον τραυματισμό του φίλου του Άκη και οι υπόλοιποι της
συνέργειας σε αυτό το αδίκημα, όλοι τους επίσης παραπέμ-
πονται για επίθεση με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητι-
κού νόμου που είχαν αποτέλεσμα τον θάνατο και τραυματι-
σμούς, αλλά και για κατοχή αντικειμένων που μπορεί να προ-
καλέσουν σωματικές βλάβες, πάλι με τις επιβαρυντικές δια-
τάξεις του αθλητικού νόμου.

Κώστας Καντούρης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο Παπαμιμίκος 
νοσταλγεί τα χρόνια
στην ΟΝΝΕΔ

Στις 17 Οκτωβρίου 1974, σχε-
δόν ταυτόχρονα με τη Νέα Δημο-
κρατία ιδρύθηκε και η νεολαία
του κόμματος, η ΟΝΝΕΔ. Μάλι-
στα, 48 χρόνια μετά την ιστορική
μέρα για τη «γαλάζια» παράταξη,
η ΟΝΝΕΔ καταγράφει νούμερα
ρεκόρ, απαριθμώντας 82.757 εγ-
γεγραμμένα μέλη. 

Με αφορμή, λοιπόν, τα γενέ-
θλια της οργάνωσης, ο πρώην
πρόεδρός της Ανδρέας Παπαμι-
μίκος ανάρτησε μια νοσταλγική
φωτογραφία από τότε που ο ίδιος
ήταν στο τιμόνι της.

Εκδηλώσεις 
από Καράογλου
με ευρεία απήχηση

Δεν έχουν τέλος οι εκδηλώσεις του
Θεόδωρου Καράογλου. Ο βουλευτής
της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης μόλις
ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο που
είχε να κάνει με τις γυναίκες και την
ισότητα των φύλων, ενώ μόλις χθες
άνοιξε ο δεύτερος με την πρώτη εκ
των οκτώ εκδηλώσεων που θα πραγ-
ματοποιηθούν με τίτλο «Συνομιλών-
τας με την Κοινωνία». Όπως μάθαμε,
αυτές οι εκδηλώσεις θα πάνε περί-
που μέχρι τα Χριστούγεννα (μία για
κάθε δήμο), ενώ στους συμμετέχον-
τες μεταξύ άλλων είδαμε και κυβερ-
νητικά στελέχη.

Καμπάνια κατά 
του σεξισμού 

Στη Θεσσαλονίκη ταξίδεψε η καμπά-
νια κατά του σεξισμού του υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Η κ. Συρεγγέλα παρευρέθηκε σε σχετι-
κή εκδήλωση στο θέατρο Σοφούλη
στην Καλαμαριά, όπου στο πλαίσιο της
παράστασης «Άγουρα Κεράσια», με
πρωταγωνιστές την Τάνια Τρύπη και τον
Κωνσταντίνο Καζάκο, έγινε προσπά-
θεια ενημέρωσης και ευαισθητοποί-
ησης των πολιτών. Στην εκδήλωση πα-
ρέστησαν μεταξύ άλλων ο Στ. Καλαφά-
της, η Ε. Ράπτη, η Β. Πατουλίδου, ο Θ.
Μητράκας, ο Ζ. Ιωακείμοβιτς και ο Ν.
Λιακόπουλος.

Δεν είναι μόνο το μετρό στη Θεσσαλονίκη που αποκαλεί-
ται «γιοφύρι της Άρτας». Έχουμε και μια κανονική γέφυρα
η οποία καταστράφηκε το 2020 και ακόμα να αποκαταστα-
θεί. Μια γέφυρα που συνδέει 15.000 κατοίκους που ζουν σε

Πλαγιάρι και Τρίλοφο. Το μεγάλο αυτό θέμα εξελίσσεται σε
προεκλογικό ζήτημα, καθώς η παράταξη που πρόσκειται
στον ΣΥΡΙΖΑ το «σηκώνει πολύ δυνατά», ασκώντας κριτική
στη διοίκηση του δήμου.

Ευκαιρία για αντιπολίτευση η γέφυρα σε Πλαγιάρι και Τρίλοφο

Γιατί είναι ευχαριστημένοι
στο ΠΑΣΟΚ

Στο ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης είναι αρκετά ευ-
χαριστημένοι από το αποτέλεσμα στις εκλογές
του Ιατρικού Συλλόγου. Προφανώς και δεν κόν-
τραρε τη «γαλάζια» παράταξη που πήρε 67%,
αλλά πήρε ένα συμπαθητικό 6,3%, χάνοντας και
από την παράταξη του ΚΚΕ και από την παράτα-
ξη του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι ευχαριστημένοι ανα-
ρωτήθηκα. «Αποφασίσαμε να καταθέσουμε
ψηφοδέλτιο την παραμονή της προθεσμίας και
το 2018 δεν είχαμε κατέλθει στις εκλογές», εξη-
γεί ο επικεφαλής Χρήστος Παπαστεργίου.

Δυνατός στην Καλαμαριά
ο Αντώνης Σαουλίδης
Μιλούσα προχθές με έναν επικεφαλής παράτα-
ξης στον Δήμο Καλαμαριάς για αυτή την πολυ-
διάσπαση του ΠΑΣΟΚ σε τρία ψηφοδέλτια μέχρι
στιγμής, που πιθανο-
λογείται ότι θα μεί-
νουν δύο στο
τέλος. Περνώντας η
συζήτηση στα πολιτι-
κά, μου είπε ότι αυτό
που συζητείται περισ-
σότερο είναι η δυνα-
μική που βγάζει ο Αν-
τώνης Σαουλίδης στην περιοχή. Βρίσκεται σε
εκδηλώσεις, έχει κόσμο δίπλα του και αρκετοί
αρχίζουν να τον στηρίζουν ανοιχτά. Εκτός από τα
δυτικά, δυναμώνει και στα ανατολικά ο υποψή-
φιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. 

Θριαμβευτική επανεκλογή 
Νίτσα στον ΙΣΘ

Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλο-
νίκης αναδείχθηκε και πάλι ο Νίκος Νίτσας, με-
τά τις εκλογές που διεξήχθησαν με ηλεκτρονικό
τρόπο. Όπως φάνηκε, η πανδημία του κορονοϊ-
ού και οι χειρισμοί δεν έπληξαν την παράταξη
ΕΝΟΣΥ ΝΙΚΙ που έλαβε ποσοστό 68,5%, ενώ
ανάμεσα στους εκλέκτορες της Θεσσαλονίκης
εξελέγη και ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρι-
κού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.

Σφίγγει τα δόντια 
ο Απόστολος

Μπορεί να βλέπουμε τον Απόστολο Τζιτζικώ-
στα να έχει επιστρέψει πλήρως σε όλα του τα κα-
θήκοντα και να δίνει το «παρών» σε εκδηλώσεις,
ωστόσο είναι κάποιες στιγμές που ο περιφερει-
άρχης Κεντρικής Μακεδονίας αναγκάζεται να
σφίξει τα δόντια. Και ο λόγος είναι πως εξακολου-
θεί να νιώθει ενοχλήσεις από τον πρόσφατο τραυ-
ματισμό του. Παρ’ όλα αυτά, δύσκολα καταλαβαί-
νει κάποιος τον πόνο που νιώθει ο κ. Τζιτζικώ-
στας, ο οποίος προσπαθεί να είναι συνεπής σε
όλες του τις υποχρεώσεις. 

Οριστικά στη Θεσσαλονίκη η δίκη 
για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού



Η καταγγελία που έκανε ένας εκ των «γαλάζιων» επικεφαλής της αντιπολίτευσης
στον Δήμο Αγίας Παρασκευής, ο Αλέξανδρος Μουστόγιαννης, ότι «τα δύο κλειστά
γήπεδα της Αγίας Παρασκευής δεν έχουν άδεια λειτουργίας από την Περιφέρεια
Αττικής», έβαλε για μία ακόμη φορά «φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό της πόλης.
Μάλιστα ο κ. Μουστόγιαννης επικαλούμενος επιβεβαιωμένες πληροφορίες
ισχυρίστηκε πως ο αρμόδιος για τους αθλητικούς χώρους οργανισμός του δήμου
«δεν κατέθεσε φάκελο με τα απαραίτητα έγγραφα στην περιφέρεια», επιρρίπτον-
τας ευθύνες στον πρόεδρο του ΠΑΟΔΑΠ Σπύρο Παπασπύρο, και καλεί τον δήμαρ-
χο Βασίλη ζορμπά «να πάρει πρωτοβουλία ώστε να πάρουν άδεια τα δύο γήπεδα
και προφανώς να προχωρήσει σε αντικατάσταση του προέδρου ΠΑΟΔΑΠ».
Άμεση ήταν η απάντηση από πλευράς δημοτικής αρχής και συγκεκριμένα από τον
θιγόμενο κ. Παπασπύρου, που κατηγόρησε τον κ. Μουστόγιαννη για «διασπορά
ψευδών ειδήσεων» και για άγνοια των διαδικασιών αδειοδότησης των αθλητικών
χώρων. Ο πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ ισχυρίζεται πως τα δύο κλειστά γήπεδα της πό-
λης έχουν άδεια λειτουργίας μέχρι και τους πρώτους μήνες του 2023 και δε-
σμεύεται πως γίνονται όλες οι διαδικασίες για την ανανέωση των αδειών. Μάλλον
θα χρειαστούν αποδεικτικά στοιχεία και από τις δύο πλευρές… 

Στήριξη για 
τα ληξιπρόθεσμα

Συνεχίζει απρόσκοπτα το υπουργείο Εσωτερικών το
πρόγραμμα στήριξης των δήμων και των περιφερειών
της χώρας, προκειμένου να εξοφλούν τις απλήρωτες
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από διαταγές πληρω-
μής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελε-
σίδικες. Αυτήν τη φορά η επιχορήγηση, που υπέγραψε ο
αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας,
είναι συνολικού ποσού έως 2.818.094,19 ευρώ και αφο-
ρά ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν καταστεί τελεσίδι-
κες έως την 24η Μαρτίου 2022. Ειδικότερα, επιχορη-
γούνται οι Δήμοι Μεταμόρφωσης Αττικής, Αιγιαλείας,
Ρόδου, Διδυμότειχου, Κύμης-Αλιβερίου, Ηρωικής Πό-
λεως Νάουσας, Θεσσαλονίκης, Καστοριάς, Βόλου, Πάρ-
γας, Κασσάνδρας, Πολυγύρου με το συνολικό ποσό έως
1.507.674,36 ευρώ. Επίσης, ποσό ύψους έως
1.310.419,83 ευρώ κατανέμεται στις Περιφέρειες Στερε-
άς Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.

Απόπειρα προσέγγισης 
Το σενάριο που έπαιξε πολύ το προηγούμενο κα-

λοκαίρι στην Ηλιούπολη ότι οι δύο «γαλάζιες» παρα-
τάξεις βρίσκονταν σε διαδικασία προσέγγισης «μπή-
κε στην κατάψυξη» τον τελευταίο καιρό, για αυτό
πριν από μερικές μέρες έγινε απόπειρα αναζωπύ-
ρωσης. Την πρωτοβουλία πήρε βουλευτής της πε-
ριοχής με μεγάλη αυτοδιοικητική πείρα, που προ-
σπάθησε να φέρει κοντά τους Τάσο Ευσταθίου και
Γαβριήλ Αραμπατζή, χωρίς όμως να πετύχει σε αυτή
την πρώτη απόπειρα τον στόχο. Θεωρείται βέβαιο ότι
θα υπάρξει νέα προσπάθεια, καθώς ήδη δόθηκε
χρόνος στους δύο να κάνουν καινούργια προσπά-
θεια να τα βρουν, μάλιστα υπό την «απειλή» ότι σε
διαφορετική περίπτωση η Ηλιούπολη θα πάει σε μια
άλλη, τρίτη επιλογή… 

!
Κυκλοφοριακό και πάρκινγκ

Καλό το νέο
γήπεδο της ΑΕΚ,
καλή και η οικο-
νομική τόνωση
που φέρνει στην
αγορά της πόλης,
όμως χρειάζον-
ται παρεμβάσεις
και λύσεις για το
κυκλοφοριακό
κομφούζιο που
δημιουργείται τις μέρες του αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Αυτό ήταν και το αντικείμενο της σύσκεψης που πραγμα-
τοποίησε ο δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκη-
δόνας Γιάννης Βούρος με τον διοικητή του Γ’ Τμήματος της
Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής Κωνσταντίνο Γεωρ-
γακόπουλο καθώς και τον διοικητή του τοπικού ΑΤ Ηλία
Τσαγκάρη. Μεταξύ των αποφάσεων ήταν να μην επιτρέπε-
ται η προσέγγιση των χώρων πέριξ του γηπέδου τόσο σε ΙΧ
όσο και σε ρυμουλκούμενες καντίνες μερικές ώρες πριν
από τους αγώνες, ενώ παροτρύνονται οι φίλαθλοι να χρη-
σιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΗΣΑΠ, λεωφο-
ρεία, τρόλεϊ), καθώς και τη δημοτική συγκοινωνία που θα
κάνει τη σύνδεση.
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«Διαμάχη» για την άδεια των γηπέδων 
Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα
δυτικά της Αθήνας, η δημοτική αρχή
φυλλορροεί από όλες τις πλευρές; Το

μεγάλο πρόβλημα αυτών που «εγκατα-
λείπουν το καράβι» φαίνεται να είναι η άρ-

ρηκτη συνεργασία της παράταξης του δημάρχου
με άλλη (διαφορετικού πολιτικού προσήμου) πα-
ράταξη. Μέσα σε μία εβδομάδα μετρούν δύο απο-
χωρήσεις, μία από την παράταξη του δημάρχου και
μία από αυτήν του συνεργαζόμενου με κοινή δια-
φωνία τη… συνεργασία! 

«Κανένας μόνος του 
στον Δήμο Ιλίου»

Σε ανώτερο επίπεδο έχει φτάσει τις κοινωνικές
παροχές που προσφέρει ο Δήμος Ιλίου ο δήμαρ-
χος Νίκος Ζενέτος. Παράδειγμα, η καινοτόμα
πρωτοβουλία στην οποία προχωρά το επόμενο
διάστημα για την αντιμετώπιση της φτώχειας, την
προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την παρο-
χή υπηρεσιών ανοιχτής ειδικής φροντίδας. Πρό-
κειται για ένα Δίκτυο Κοινωνικής Καινοτομίας που
απευθύνεται σε παιδιά, νέους, αρχηγούς μονογο-
νεϊκών οικογενειών, εργαζόμενους, μητέρες και
δυνάμει μητέρες, ηλικιωμένους, καθώς και σε
άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομά-
δες, με στόχο την ψυχοκοινωνική στήριξη, την
ενημέρωση, την κοινωνική δικτύωση, την επαφή
με την αγορά εργασίας, αλλά και την αποκατάστα-
ση χρόνιων προβλημάτων. Όπως τονίζει ο κ. Ζενέ-
τος: «Σκοπός και σύνθημά μας παραμένει: Κανέ-
νας μόνος του στον Δήμο Ιλίου». Η δράση εντάσ-
σεται στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση της
Δυτικής Αθήνας 2014-2020 και συγχρηματοδοτεί-
ται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 
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Δ
ύο διαφορετικές ταχύτη-
τες καταγράφονται στα
επιτόκια των δανείων και
των καταθέσεων στον

απόηχο των αυξήσεων που πραγματο-
ποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Στην περίπτωση των δανείων, η αύ-
ξηση στο κόστος μετακυλίεται είτε αυ-
τούσια είτε σε μεγάλο βαθμό, ενώ οι
καταθέτες είναι οι μεγάλοι χαμένοι,
καθώς ακόμα οι αποδόσεις παραμέ-
νουν ουσιαστικά μηδενικές.

Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη,
ακόμα και αν οι αυξήσεις των επιτο-
κίων συνεχιστούν, ειδικά στην περί-
πτωση των καταθέσεων ταμιευτηρίου,
δεν πρόκειται να υπάρξουν μεγάλες
μεταβολές. Γεγονός που σημαίνει ότι
όσοι έχουν διαθέσιμα κεφάλαια και
αναζητούν αντίβαρο στον πληθωρι-
σμό θα πρέπει να στραφούν σε άλλες
επιλογές.

Αυξήσεις στο κόστος δανεισμού
Σε ό,τι αφορά το δανειακό σκέ-

λος, ήδη καταγράφονται σημαντι-
κές αυξήσεις στα δάνεια με κυμαι-
νόμενο επιτόκιο, είτε αυτά είναι
στεγαστικά είτε επιχειρηματικά.

Αυτή τη στιγμή το Euribor 3μήνου, με
βάση το οποίο υπολογίζονται οι δό-
σεις των περισσότερων στεγαστικών
δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου,
διαμορφώνεται στο 1,288, έναντι 0
που ήταν πριν από το ντόμινο των αυ-
ξήσεων των επιτοκίων της ΕΚΤ. 

Μάλιστα, σύμφωνα με αναλυτές, ανα-
μένεται να «σκαρφαλώσει» ακόμη και
πάνω από το 2% εφόσον συνεχιστεί η πο-
λιτική της ανόδου των επιτοκίων, τόσο
κατά τη συνεδρίαση της ΕΚΤ στις 27
Οκτωβρίου όσο και τους επόμενους μή-
νες. Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό για
ένα μέσο στεγαστικό δάνειο μεταφρά-
ζεται σε μηνιαία αύξηση του κόστους
της τάξης των 100-150 ευρώ.

Αντίστοιχα, αναφορικά με την επι-
χειρηματική πίστη, το Εuribor 6μήνου,
με βάση το οποίο και υπολογίζεται το
κόστος των περισσότερων επιχειρη-
ματικών δανείων με κυμαινόμενο επι-
τόκιο, διαμορφώνεται στο 1,89700. Αυ-
τό σημαίνει ότι έχει ήδη προεξοφλήσει
τις μελλοντικές αυξήσεις των επιτο-

κίων από την ΕΚΤ, ανεβάζοντας ακόμη
περισσότερο τα χρήματα που καλούν-
ται να καταβάλουν οι επιχειρήσεις για
την εξυπηρέτηση των δανείων με κυ-
μαινόμενο επιτόκιο. Ως προς τα νέα
δάνεια με σταθερό επιτόκιο, εδώ οι
αυξήσεις είναι πιο περιορισμένες, κα-
θώς οι τράπεζες επιδιώκουν ειδικά τα
στεγαστικά να παραμείνουν δελεαστι-
κά, εκτιμώντας παράλληλα ότι σε με-
γαλύτερο χρονικό ορίζοντα τα επιτόκια
θα ισορροπήσουν χαμηλότερα. Έτσι,
σε σχέση με τις αρχές του καλοκαιριού
η αύξηση είναι της τάξης των 50 με 100
μονάδων βάσης, ανάλογα και με τη
σταθερή διάρκεια του δανείου. Δηλα-
δή, σαφώς μειωμένη σε σχέση με τη
μέχρι στιγμής άνοδο του Euribor αλλά
και τις προβλέψεις των αναλυτών για
τη μελλοντική του πορεία.

Οι καταθέτες
Στον αντίποδα όλων αυτών, χαμένοι

βγαίνουν οι καταθέτες και κυρίως
αυτοί που έχουν διαθέσιμα ποσά έως

50.000 ευρώ. Με άλλα λόγια, η συν-
τριπτική πλειονότητα των νοικοκυ-
ριών παίρνει μηδενικές ή σχεδόν μη-
δενικές αποδόσεις για τις αποταμιεύ-
σεις τους.

Επίσης, για πρώτη φορά στα χρονι-
κά υπάρχει τόσο μεγάλη ψαλίδα ανά-
μεσα στα επιτόκια των καταθέσεων
και τον πληθωρισμό, ο οποίος σύμφω-
να με τα τελευταία στοιχεία εκτινάχ-
θηκε στο 12%. 

Μάλιστα, τραπεζικά στελέχη ξεκα-
θαρίζουν ότι οι αυξήσεις στις καταθέ-
σεις θα αργήσουν και όταν γίνουν, δεν
θα είναι παραπάνω από 50 ή το πολύ
100 μονάδες βάσης.

Θετικά, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά,
κινήθηκε η περίοδος της επιστροφής στο σχο-
λείο «back-to-school» για το οργανωμένο λια-
νεμπόριο τροφίμων (καταστήματα τροφίμων
άνω των 100 τμ, ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη,
συμπεριλαμβανομένων των νησιών και του dis-
count καναλιού).

Σύμφωνα με τη NielsenIQ, τις εβδομάδες
πριν και μετά το άνοιγμα των σχολείων, δηλαδή

την 36η και την 37η, ο συνολικός τζίρος στο ορ-
γανωμένο λιανεμπόριο σημείωσε αύξηση 11,1%.
Εάν εξαιρεθούν τα ανοίγματα νέων καταστημά-
των, η ανάπτυξη ήταν ελαφρώς πιο μετριοπα-
θής, στο 9,7%. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυ-
τή τη θετική τάση είχαν οι ταχυκίνητες κατηγο-
ρίες (FMCGs), οι οποίες παρουσίασαν βελτιω-
μένο τζίρο κατά 11,8%, ενώ θετικά επίσης κινή-
θηκαν τόσο οι κατηγορίες των φρέσκων προ-

ϊόντων επί ζυγίω (+10,8%) καθώς και του bazaar
(+3,8%). Ειδικότερα για τα FMCGs, παρά την
ανάπτυξη του τζίρου (+11,8%) στο σύνολο της
αγοράς, οι όγκοι πωλήσεων παρουσίασαν ση-
μαντικά μικρότερο ποσοστό ανάπτυξης, στο
+0,7%, υποδηλώνοντας ότι ο αυξημένος τζίρος
προέρχεται από πληθωριστικές αναπροσαρμο-
γές των τιμών, για το σύνολο των ταχυκίνητων
κατηγοριών.

Επιτόκια δύο ταχυτήτων -
Χαμένοι βγαίνουν οι
καταθέτες και κυρίως αυτοί
που έχουν διαθέσιμα ποσά
της τάξης έως 50.000 ευρώ

Άνοδος 11% για το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Βίοι αντίθετοι 
για δάνεια και 
καταθέσεις 



Μ
άννα εξ ουρανού
αποτέλεσαν τον Αύ-
γουστο οι εισπράξεις,
ύψους 1,9 δισ. ευρώ,

για χιλιάδες επιχειρήσεις του τομέα
καταλυμάτων και εστίασης. 

Η ισχυρή δυναμική του τουρι-
σμού στο peak της φετινής περιό-
δου αποτυπώνεται στα στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σχε-
τικά με τον τζίρο των επιχειρήσεων
του κλάδου. Αθροιστικά, σύμφωνα
με την ΕΛΣΤΑΤ, για τις επιχειρήσεις
στους κλάδους των καταλυμάτων
και των υπηρεσιών εστίασης, με
υποχρέωση τήρησης διπλογραφι-
κών βιβλίων και για τις οποίες
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε
μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών
τον Αύγουστο 2022 ανήλθε σε
1.898.372.089 ευρώ, σημειώνον-
τας αύξηση 24,3% σε σχέση με τον
Αύγουστο 2021, όταν οι εισπράξεις
είχαν διαμορφωθεί στα
1.527.864.341 ευρώ. Δηλαδή, κατά
μέσο όρο τον φετινό Αύγουστο οι
εισπράξεις των επιχειρήσεων κα-
ταλυμάτων και εστίασης διαμορ-
φώθηκαν σε 61.237.809,32 ευρώ. 

Αύξηση 25,6%
Ειδικότερα, αύξηση κατά περί-

που 336,2 εκατ. ευρώ ή 25,6% ση-
μείωσε ο τζίρος των επιχειρήσεων

που δραστηριοποιούνται στον
κλάδο των καταλυμάτων, με υπο-
χρέωση τήρησης διπλογραφικών
βιβλίων και για τις οποίες υπάρ-
χουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνι-
αία βάση, τον Αύγουστο. Διαμορ-
φώθηκαν σε 1.649.985.730 ευρώ
έναντι 1.313.803.846 ευρώ τον αν-
τίστοιχο περσινό μήνα. 

Ο κύκλος εργασιών των επιχει-
ρήσεων του κλάδου των υπηρε-
σιών εστίασης, με υποχρέωση τή-
ρησης διπλογραφικών βιβλίων
και για τις οποίες υπάρχουν δια-
θέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση,
τον Αύγουστο του 2022 ανήλθε σε
248.386.359 ευρώ, σημειώνοντας
αύξηση 16% σε σχέση με τον Αύ-
γουστο 2021, όταν είχε διαμορφω-
θεί σε 214.060.495 ευρώ.

Η μεγαλύτερη άνοδος στην Κω
Για τις επιχειρήσεις των περιφε-

ρειακών ενοτήτων με συνεισφορά
στον συνολικό κύκλο εργασιών το
2021 μεγαλύτερη από 1%, η μεγα-
λύτερη αύξηση στον κύκλο εργα-
σιών παρατηρήθηκε στην περιφε-

ρειακή ενότητα Κω σε ποσοστό
46,4% και η μικρότερη κατά 2,2%
καταγράφηκε στην Περιφερειακή
Ενότητα Λασιθίου.

Τα εξαιρετικά θετικά για την πο-
ρεία των εισπράξεων αποτυπώ-
νουν την αναπτυξιακή δυναμική
που αναπτύχθηκε στην οικονομία
και... δείχνουν ότι το τελικό ποσο-
στό αύξησης του ΑΕΠ στο εννεά-
μηνο θα είναι υψηλότερο σε σχέση
με τις αρχικές εκτιμήσεις του οι-
κονομικού επιτελείου της κυβέρ-
νησης. 

Ταυτόχρονα οι εισπράξεις αυ-
τές αναμένεται να συντηρήσουν
την ισχυρή δυναμική που παρου-
σιάζουν τα φορολογικά έσοδα,
διευρύνοντας έτσι τα περιθώρια
της κυβέρνησης, προκειμένου να
προχωρήσει σε νέες στοχευμέ-
νες παρεμβάσεις, ώστε να αντι-
μετωπιστούν οι συνέπειες της
ενεργειακής κρίσης και των
υψηλών τιμών σε βασικά προϊόν-
τα και υπηρεσίες. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Επιθεώρηση Εργασίας: 
Πρόστιμα 238.250 ευρώ 
για εκμετάλλευση ανθρώπων

Πρόστιμα συνολικού ύψους 238.250 ευ-
ρώ βεβαίωσε η Επιθεώρηση Εργασίας σε
49 περιπτώσεις παραβίασης της νομοθε-
σίας για την εμπορία ανθρώπων. Η Ανεξάρ-
τητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας και η
Ελληνική Αστυνομία διενήργησαν κατά τις
προηγούμενες ημέρες 207 ελέγχους και
βεβαιώθηκαν 49 παραβάσεις. 

Οι έλεγχοι
Οι έλεγχοι που διενεργούν οι δύο Αρχές

εστιάζουν σε χώρους εργασίας που πα-
ρουσιάζουν υψηλή πιθανότητα εμφάνισης
κρουσμάτων εμπορίας ανθρώπων με σκο-
πό την εργασιακή εκμετάλλευση. Πιο συγ-
κεκριμένα, ελέγχθηκαν αγροκτήματα, συ-
σκευαστήρια αγροτικών προϊόντων, ση-
μεία διαλογής, κτηνοτροφικές μονάδες,
πτηνοτροφεία και ελαιοτριβεία. Ιδιαίτερη
έμφαση δόθηκε εκεί όπου -κατά πληρο-
φορίες- απασχολούνται Ουκρανοί εργα-
ζόμενοι. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ενημέ-
ρωσης των εποχικών εργαζομένων, οι επι-
θεωρητές Εργασίας διένειμαν φυλλάδια
(μεταφρασμένα στις γλώσσες των εργαζο-
μένων από χώρες όπως η Αλβανία, το Πα-
κιστάν, το Μπαγκλαντές και η Ουκρανία)
με πληροφορίες για τα εργασιακά τους δι-
καιώματα, σύμφωνα με την ελληνική ερ-
γατική νομοθεσία. Η καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων εντάσσεται στις προ-
τεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την περίοδο 2022-2025 αναφορικά με την
αντιμετώπιση του σοβαρού και οργανωμέ-
νου εγκλήματος και την αποδόμηση εγ-
κληματικών δικτύων.

Συνεργασία ΑΑΔΕ - Α21
Παράλληλα και ανήμερα την Πανευρω-

παϊκή Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώ-
πων (18η Οκτωβρίου), η Ανεξάρτητη Αρχή
Επιθεώρησης Εργασίας ανακοίνωσε ότι
προχωρά σε έναρξη συνεργασίας με τον
διεθνή οργανισμό Α21, ο οποίος συντάσ-
σεται στον αγώνα για την καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων. Εξετάζεται η από ́
κοινού ́ ανάληψη δράσεων ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συ-
νόλου σχετικά με το έγκλημα της εμπορίας
ανθρώπων που λαμβάνει και τη μορφή ́ της
εργασιακής εκμετάλλευσης. Ο Α21 δρα-
στηριοποιείται σε 14 χώρες έχοντας ενερ-
γή παρουσία και στην Ελλάδα. Μεταξύ άλ-
λων δράσεων, λειτουργεί 24ωρη γραμμή
πληροφόρησης (1109), όπου ο καθένας
μπορεί με ασφάλεια να ενημερωθεί σχετι-
κά και να καταγγείλει ύποπτα περιστατικά.
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Απογειώθηκε ο τζίρος 
τον Αύγουστο λόγω 
της ισχυρής δυναμικής 
του τουρισμού 

«Ζεστό» χρήμα 1,9 δισ.€
για καταλύματα, εστίαση



TETAΡΤΗ 19 OKTΩΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ22
Ο

ΙΚ
Ο

Ν
Ο

Μ
ΙΑ

Φ
ρένο επιχειρεί να βάλει
το υπουργείο Τουρισμού
στα φαινόμενα εισφορο-
διαφυγής που καταγρά-

φονται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις
διαμερισμάτων. Η πρώτη ενέργεια του
υπουργείου Τουρισμού είναι να δια-
χωρίσει το κομμάτι της διαφήμισης
στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες κρα-
τήσεων διαμονής.

«Σε ό,τι έχει να κάνει με την Boo-
king, την Expedia και όλες αυτές τις
πλατφόρμες, με δικές μου επιστολές
οι οποίες θα φύγουν τις επόμενες
ημέρες θα διαχωριστεί το κομμάτι της
διαφήμισης που έχει να κάνει με το
ξενοδοχειακό από όλη την υπόλοιπη
διαφήμιση. Όπως δεν υπάρχουν ξε-
νοδοχεία χωρίς αστέρια, δεν μπορεί
στο φίλτρο στο οποίο διαφημίζει ξενο-
δοχεία να διαφημίζονται και άλλου εί-
δους βραχυχρόνιες μισθώσεις», ση-
μείωσε ο Βασίλης Κικίλιας κατά τον
χαιρετισμό του στην εκδήλωση του
ΣΕΤΕ σχετικά με τα σχέδια δράσης για
τον ελληνικό τουρισμό.

Ανθεκτικότητα, βιωσιμότητα και
ποιότητα στο τουριστικό προϊόν δεν
μπορεί να υπάρξουν, επισημαίνουν οι
επιχειρηματίες, αν το θεσμικό πλαίσιο
με το οποίο λειτουργούν αυτές οι
πλατφόρμες είναι θολό και γκρίζο.
Όλοι αναγνωρίζουν πως η βραχυχρό-
νια μίσθωση αποτελεί κομμάτι του
παγκόσμιου τουριστικού προϊόντος,
καθώς ο διεθνής ταξιδιώτης το θέλει
και το αγοράζει, φτάνει να λειτουργεί
με όρους υγιούς ανταγωνισμού.

«Μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις με
οργανωμένα μητρώα έχουν ξεχωρίσει
τις γειτονιές τους και ξέρουν ανά πάσα
ώρα πόσα διαμερίσματα μπορούν να

μπαίνουν σε αυτή την πλατφόρμα μί-
σθωσης. Είναι αναγκαίο να υπάρξει
αυτός ο σχεδιασμός, διότι η Αθήνα
αυτή τη στιγμή είναι σε μια περίοδο
πολύ μεγάλης ανάπτυξης. Βλέπουμε
συνεχώς να γίνονται νέα ξενοδοχεία,
νέες επενδύσεις και η Αττική μπαίνει
σε έναν καινούργιο χάρτη δημιουρ-
γώντας μια τεράστια προοπτική για τα
επόμενα χρόνια», σημείωσε ο Γιάννης
Ρέτσος, πρόεδρος του ΣΕΤΕ.

Με γνώμονα πως ο τουρισμός απο-
τελεί τον αξιόπιστο εγγυητή σταθερό-
τητας και κοινωνικής συνοχής για
τους επιχειρηματίες, τους εργαζομέ-
νους και τις τοπικές κοινωνίες, ο Βα-
σίλης Κικίλιας διαβεβαίωσε πως
έχουν γίνει συζητήσεις για τα μέτρα
και το πλαίσιο λειτουργίας του συγκε-
κριμένου κλάδου.

«Θα υπάρξει ένας διαχωρισμός κατ’
αρχάς, ένας διαχωρισμός της μέσης
ελληνικής οικογένειας που μπορεί να
εκμισθώνει έναν χώρο τον οποίο έχει
σε κάποια περιοχή της Ελλάδας από
αυτό το οποίο βλέπω να συμβαίνει σε
μικρότερο ποσοστό βέβαια, ομαδικά
και ως μπουκέτο κάποιοι να εκμισθώ-

νουν από 10 έως και 90 τέτοιου είδους
χώρους εν είδει βραχυχρόνιας μί-
σθωσης.  Εκεί τα κίνητρα και τα αντικί-
νητρα θα είναι διαφορετικά σε σχέση
με αυτόν που του ανήκει ένα σπιτάκι
κάπου ή μια γκαρσονιέρα ή ένα λοφτ
και το εκμισθώνει», τόνισε ο υπουρ-
γός Τουρισμού στην εκδήλωση του
ΣΕΤΕ, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως
τις επόμενες ημέρες μεγάλη αμερικα-
νική αεροπορική εταιρεία θα ανακοι-
νώσει την επέκταση του πτητικού της
προγράμματος στη χώρα μας έως τις
10 Ιανουαρίου. 

Η Εθνική Στρατηγική 
για τον ελληνικό τουρισμό 
με ορίζοντα το 2030 

Παράλληλα, στην εκδήλωση παρου-
σιάστηκε η Εθνική Στρατηγική για τον
ελληνικό τουρισμό με ορίζοντα το
2030 και ειδικότερα τα Σχέδια Δράσης
που αφορούν την Αθήνα, την Αθηναϊ-
κή Ριβιέρα και τον Αργοσαρωνικό. 

Στο πλαίσιο αυτό, έγινε ειδική ανα-
φορά στον ευρύτερο προορισμό και
brand «Αθήνα» που αποτελεί έναν
«προορισμό-ομπρέλα» και έναν από

τους πιο εδραιωμένους, δημοφιλείς
και εμβληματικούς προορισμούς της
χώρας με μεγάλη αναπτυξιακή δυνα-
μική σε όλα τα κύρια τουριστικά προ-
ϊόντα λόγω των σημαντικών πόρων και
υποδομών που διαθέτει ως το μεγα-
λύτερο αστικό κέντρο της χώρας, ενώ
τα έργα και οι επενδύσεις που έχουν
ξεκινήσει και αναμένεται να υλοποι-
ηθούν στο παραλιακό μέτωπο πρόκει-
ται να συμβάλουν στην ανάπλαση αυ-
τού και στην περαιτέρω τουριστική
του αξιοποίησή του. 

Η αναβάθμιση των οδικών υποδομών, η δημι-
ουργία εμπορευματικών κέντρων, η ψηφιοποίηση
των τελωνειακών διαδικασιών αλλά και οι συνδέ-
σεις με τα λιμάνια και τον σιδηρόδρομο θα συμβά-
λουν καθοριστικά στην ανάπτυξη των οδικών εμ-
πορευματικών μεταφορών, οι οποίες αποτελούν
τον πυλώνα ανάπτυξης της οικονομικής δραστη-
ριότητας της Βόρειας Ελλάδας.

Αυτά συζητήθηκαν στην ημερίδα που διοργάνωσε
η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος

στις διεθνείς μεταφορές (ΟΦΑΕ) και η Πανελλήνια
Ένωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς (ΠΕΕΔ) με τίτ-
λο: «Βόρεια Ελλάδα: “Γέφυρα” μεταφορών Ανατολής
και Δύσης».

Η ημερίδα άνοιξε με τους χαιρετισμούς του προ-
έδρου της ΟΦΑΕ Απόστολου Κενανίδη, του προέδρου
της ΠΕΕΔ Δημήτρη Κιούση και του αντιπροέδρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά.

Παρούσα στην εκδήλωση, η επικεφαλής του γρα-
φείου του πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα Μαρία

Αντωνίου αλλά και ο υφυπουργός Μεταφορών Μιχά-
λης Παπαδόπουλος, οι οποίοι παρέθεσαν τις δράσεις
της κυβέρνησης για την ανάδειξη της Βόρειας Ελλά-
δας σε διαμετακομιστικό κέντρο των Βαλκανίων, μέ-
σω της δημιουργίας του Εμπορευματικού Κέντρου
στον Γκόνο, των νέων οδικών και σιδηροδρομικών
συνδέσεων που υλοποιεί το υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών και της ιδιωτικοποίησης των λιμένων
Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης και
Ηγουμενίτσας.

Ο Βασίλης Κικίλιας 
αναφερόμενος στο φαινόμενο
εισφοροδιαφυγής στις 
βραχυχρόνιες μισθώσεις 
τόνισε πως θα διαχωριστεί 
το κομμάτι της διαφήμισης 
που έχει να κάνει με 
το ξενοδοχειακό από όλη
την υπόλοιπη διαφήμιση 

«Γέφυρα» για την ανάπτυξη της οικονομίας οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές

Χωρίς τον… ξενοδόχο
οι πλατφόρμες κρατήσεων

Γράφει 
η Ρεγγίνα Σαβούρδου
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Κ
οινές αγορές αερίου, μηχα-
νισμούς περιορισμού των
τιμών στο Χρηματιστήριο
Ενέργειας της Ολλανδίας

TTF, νέα μέτρα για τη χρήση των υπο-
δομών, μέτρα αλληλεγγύης μεταξύ
των κρατών-μελών καθώς και συνέχι-
ση των προσπαθειών για τη μείωση της
ζήτησης αερίου περιλαμβάνει το πα-
κέτο προτάσεων που ανακοίνωσε χθες
η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. 

Σήμερα θα ακολουθήσει η παρου-
σίαση του νέου πακέτου ενώπιον του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αύριο
και μεθαύριο, 20 και 21 Οκτωβρίου, θα
βρεθούν στο επίκεντρο της Συνόδου
Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών,
όταν και αναμένεται να παρθούν οι τε-
λικές αποφάσεις. 

Το σχέδιο της Κομισιόν
Το πακέτο περιλαμβάνει τα ακόλου-

θα μέτρα: 
� Άθροιση της ζήτησης από την ΕΕ και
κοινή αγορά φυσικού αερίου για τη
διαπραγμάτευση καλύτερων τιμών και
τη μείωση του κινδύνου των κρατών-
μελών να μπιντάρουν το ένα ενάντια
στο άλλο στην παγκόσμια αγορά, δια-
σφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια
του εφοδιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ.
Επιπρόσθετα, η πρόταση της Κομισιόν
περιλαμβάνει δεσμευτικό στόχο για
αγορά ποσοτήτων ίσων με το 15% του
όγκου αποθήκευσης ετησίως, ποσο-
στό που μεταφράζεται σε 13,5 δισ. κμ.
Όπως τονίστηκε, το τελευταίο 10-20%
των αποθηκών είναι το πιο δύσκολο
και ακριβό να εξασφαλιστεί, εξού και
η θέσπιση του δεσμευτικού στόχου. 
� Προώθηση των εργασιών για τη δη-
μιουργία ενός νέου δείκτη τιμολόγη-
σης LNG έως τον Μάρτιο του 2023 και
βραχυπρόθεσμα πρόταση μηχανισμού
διόρθωσης των τιμών σχετικά με τη θέ-
σπιση ενός δυναμικού ορίου τιμής για
τις συναλλαγές στο χρηματιστήριο φυ-
σικού αερίου (TTF) και ενός προσωρι-
νού «κολάρου» ή εύρους ζώνης για την
αποφυγή ακραίων αυξήσεων τιμών
στις αγορές παραγώγων.
� Κανόνες αλληλεγγύης μεταξύ των
κρατών-μελών σε περίπτωση ελλεί-
ψεων εφοδιασμού, επεκτείνοντας την
υποχρέωση αλληλεγγύης στα κράτη-
μέλη που δεν έχουν άμεση σύνδεση με
αγωγούς για τη συμμετοχή και εκεί-
νων με εγκαταστάσεις LNG· και μια

πρόταση για τη δημιουργία μηχανι-
σμού για την κατανομή φυσικού αερί-
ου για τα κράτη-μέλη που επηρεάζον-
ται από έκτακτη ανάγκη παροχής αερί-
ου σε περιφερειακό ή ενωσιακό επί-
πεδο.
� Σε συνδυασμό με τα ήδη συμφωνη-
μένα μέτρα για τη μείωση της ζήτησης
φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, την αποθήκευση φυσικού αερί-
ου και την αναδιανομή των κερδών του
πλεονάζοντος ενεργειακού τομέα, αυ-
τά τα νέα βήματα θα βελτιώσουν
τη σταθερότητα στις ευρωπαϊκές αγο-
ρές φυσικού αερίου τον επερχόμενο
χειμώνα και μετά, υποστηρίζει η Επι-
τροπή. Τα μέτρα θα συμβάλουν επίσης
στον περαιτέρω μετριασμό της πίεσης

των τιμών που αισθάνονται οι Ευρω-
παίοι πολίτες και η βιομηχανία, δια-
σφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια
του εφοδιασμού και μια λειτουργική
εσωτερική αγορά. Η Επιτροπή θα συ-
νεχίσει το έργο της σε άλλους τομείς,
συμπεριλαμβανομένης της αναθεώ-
ρησης του Προσωρινού Πλαισίου για
την Κρίση σε ό,τι αφορά τις κρατικές
ενισχύσεις αργότερα αυτόν τον μήνα
και περαιτέρω ανάπτυξη τρόπων πε-
ριορισμού του αντίκτυπου των υψη-
λών τιμών του φυσικού αερίου στις τι-
μές ηλεκτρικής ενέργειας.

Αξιολόγηση αναγκών 
για το REPowerEU

Επιπλέον, η Επιτροπή θα πραγματο-

ποιήσει αξιολόγηση αναγκών για
το REPowerEU, ώστε να επιταχύνει τη
μετάβαση στην καθαρή ενέργεια και
να αποφύγει τον κατακερματισμό στην
ενιαία αγορά, με σκοπό να υποβάλει
προτάσεις για την ενίσχυση της οικο-
νομικής δύναμης πυρός της ΕΕ για το
REPowerEU. 

Η Επιτροπή προτείνει επίσης μια
στοχευμένη ευέλικτη χρήση της χρη-
ματοδότησης της Πολιτικής Συνοχής
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων
της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης
στους πολίτες και στις επιχειρήσεις,
χρησιμοποιώντας έως και 10% του συ-
νολικού εθνικού κονδυλίου για την πε-
ρίοδο 2014-2020, αξίας περίπου 40 δι-
σεκατομμυρίων ευρώ.

Κοινή αγορά φυσικού αερίου,
μείωση ζήτησης, 
αντιμετώπιση υψηλών 
τιμών και μηχανισμό 
αλληλεγγύης μεταξύ 
των κρατών-μελών,
το πακέτο μέτρων 
της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Οι 4προτάσεις της ΕΕ
για την ενεργειακή κρίση

Σε χαμηλό τεσσάρων μηνών οι τιμές αερίου
Σε τροχιά αποκλιμάκωσης βρίσκονται οι τιμές φυσικού αερίου, φτάνοντας να
καταγράψουν χαμηλό τετραμήνου χθες, με την τιμή του ευρωπαϊκού δείκτη
αναφοράς στο ολλανδικό Χρηματιστήριο Ενέργειας να κυμαίνεται στα 120 ευρώ
ανά μεγαβατώρα για τα συμβόλαια φυσικής παράδοσης Νοεμβρίου. 
Σημειώνεται ότι η τελευταία φορά που η τιμή του TTF βρέθηκε κάτω από τα
130 ευρώ/MWh ήταν τον περασμένο Ιούνιο. Εάν μάλιστα ληφθεί υπόψη το γε-
γονός ότι μέσα στον Αύγουστο η τιμή του αερίου είχε εκτοξευθεί στα 349,9
ευρώ/MWh, το τελευταίο δίμηνο έχουμε μια σημαντική υποχώρηση που ξε-
περνά το 60%. 



Στο σφυρί βγαίνει σήμερα ακίνητο-φιλέτο στην Καστέλ-
λα, το οποίο ανήκει στον επιχειρηματία Γιώργο Γλου. Η μο-
νοκατοικία τεσσάρων επιπέδων, εμβαδού 700 τμ, είχε βγει
ξανά σε πλειστηριασμό στις αρχές του έτους και στα μέσα
Ιουλίου, χωρίς ωστόσο να βρεθεί πλειοδότης. Τότε η τιμή
πρώτης προσφοράς είχε προσδιορισθεί στα 3,3 εκατ. ευ-
ρώ, ενώ σήμερα η τιμή πρώτης προσφοράς θα είναι χαμη-
λότερη και θα ανέρχεται σε 2,64 εκατ. ευρώ. Επισπεύδου-
σα είναι η PQH, ο ειδικός εκκαθαριστής της Probank, η
οποία είχε εγγράψει υποθήκη 17 εκατ. ευρώ.
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ελτιωμένη είναι η επεν-
δυτική ψυχολογία στο ελ-
ληνικό χρηματιστήριο, το
οποίο ακολουθεί την ανο-

δική τάση στις διεθνείς αγορές. Οι
κινήσεις από την πλευρά των αγο-
ραστών είναι στοχευμένες και για
αυτό τον λόγο η αξία των συναλλα-
γών παραμένει σε περιορισμένα
επίπεδα. Εγχώριοι αναλυτές υπο-
στηρίζουν πως για να υπάρξει συ-
νέχιση της αντίδρασης είναι ανα-
γκαία η αύξηση της συναλλακτικής
δραστηριότητας, ενώ την τάση θα
διαμορφώσει και η πορεία των τρα-
πεζικών μετοχών. Τεχνικά, ο γενι-
κός δείκτης έχει δώσει αγοραστικό
σήμα, το οποίο αναιρείται με επι-
στροφή χαμηλότερα των 804 μονά-
δων. Επόμενο, τεχνικά, ζητούμενο,
το κλείσιμο υψηλότερα της ζώνης
855-871 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200
ημερών) και να κινηθεί προς 895,
900, 906-908 και 944 μονάδες. Για

τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποί-
ησης η επιστροφή χαμηλότερα των
1.936 μονάδων ακυρώνει το αγορα-

στικό σήμα. Επόμενο ζητούμενο, η
κίνηση προς τις 2.062-2.102 (συγ-
κλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών).

Jumbo: Έκτακτο μέρισμα
€0,385 ανά μετοχή

Τη διανομή έκτακτου μερίσματος
0,3850 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε το Δι-
οικητικό Συμβούλιο της Jumbo, όπως εί-
χε προαναγγείλει η διοίκηση της επιχεί-
ρησης. Όπως ενημέρωσε η Jumbo,
η αποκοπή του μερίσματος θα γίνει την
Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, οι δικαιούχοι
θα προσδιοριστούν τη Δευτέρα 12 Δεκεμ-
βρίου και η καταβολή θα πραγματοποι-
ηθεί την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου.

Έλτον: Αύξηση 35% σε ετήσια
βάση στον τζίρο εννεαμήνου

O όμιλος Elton, συνεχίζοντας, όπως
σημειώνει σε ανακοίνωσή του, την πετυ-
χημένη και ανοδική τάση της προηγού-
μενης χρήσης 2021, βασιζόμενος στα
δεδομένα έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2022,
ανακοινώνει προς ενημέρωση του επεν-
δυτικού κοινού ότι σύμφωνα με αυτά ο
κύκλος εργασιών για την περίοδο των
εννέα μηνών του έτους ανέρχεται στα
148 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας σημαν-
τική άνοδο, της τάξεως του 35% σε σχέση
με τα 109 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη πε-
ρίοδο της περσινής χρήσης. Η εταιρεία,
όπως σημειώνει, συνεχίζει την αναπτυ-
ξιακή δυναμική με την ίδια αφοσίωση
στη βιώσιμη οικονομική διαχείριση προς
όφελος της οικογένειας της Elton αλλά
και της ευρύτερης κοινωνίας.

Φορολογικό πιστοποιητικό 
για Δάιος Πλαστικά

Η εταιρεία Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ ανα-
κοίνωσε ότι, σε συνέχεια του ειδικού φο-
ρολογικού ελέγχου για τη χρήση 2021
που διενεργήθηκε από τους νόμιμους
ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 65Α του
Ν.4174/2013 στην εταιρεία, εκδόθηκε
φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρα-
σμα χωρίς επιφύλαξη.

Μαζί με περισσότερους από 15.000 δρομείς, η ΖeniΘ, ο
πρώτος πάροχος ολοκληρωμένης ενέργειας στην Ελλάδα,
γιόρτασε τον 10o Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσα-
λονίκης - ZeniΘ, προσκαλώντας τους συμμετέχοντες να
τρέξουν με όλη τους την ενέργεια στη νυχτερινή Θεσσαλο-
νίκη. Με πολλαπλές δραστηριότητες που ανέβασαν τον
παλμό του κοινού και την ενέργεια στα ύψη, η ΖeniΘ χάρισε
μοναδικές στιγμές διασκέδασης και αθλητισμού σε δρο-
μείς και κοινό. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της εται-
ρείας, στο χωριό των χορηγών, οι επισκέπτες είχαν την ευ-

καιρία να διεκδικήσουν ένα ακόμα ολοκαίνουργιο ενεργειακό σπίτι και επιπλέον πολλά πλούσια δώρα, λαμβάνοντας
μέρος στο Home Sweet Home, τον μεγαλύτερο διαγωνισμό που έχει γίνει ποτέ στον ελληνικό ενεργειακό κλάδο. Ο κ.
Μάνος Εξαρχουλάκος, εμπορικός διευθυντής της ZeniΘ, δήλωσε: «Σε μια δύσκολη εποχή, που όλοι δοκιμαζόμαστε
καθημερινά, ο Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης - ZeniΘ αποτελεί μια μεγάλη γιορτή για την πόλη
μας, όπου ο κόσμος είχε την ευκαιρία να γεμίσει ενέργεια και ελπίδα για το μέλλον. Η ZeniΘ, η εταιρεία που ξεκίνησε
από τη Θεσσαλονίκη και δίνει ενέργεια σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά της πόλης, με ρεύμα και φυσικό αέριο,
δεν θα μπορούσε να μη δώσει όλη της την ενέργεια σε αυτή τη γιορτή».

Ζητούμενο η συνέχιση της αντίδρασης στο χρηματιστήριο

Η ZeniΘ πρωταγωνίστησε στον 10o Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Στο σφυρί ακίνητο του επιχειρηματία Γ. Γλου στην Καστέλλα
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την ψηφιακή αναβάθμιση της Νάξου συμ-
μετέχει η OTE Academy, ως επίσημος εκ-
παιδευτικός συνεργάτης του προγράμμα-

τος Naxos, Smart Island, που διοργανώνεται με
πρωτοβουλία της Amazon Web Services (AWS)
και τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης. Σύμ-
φωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΟTE Academy
έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα βοηθή-
σουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του νησιού.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στοχεύουν στην
αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των κα-
τοίκων της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων,
προκειμένου να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες
που προσφέρει η τεχνολογία. Επιπλέον, θα πραγ-
ματοποιηθούν εκπαιδεύσεις για την ανάπτυξη
γνώσεων πάνω στο υπολογιστικό νέφος (Cloud
Computing), καθώς και αναφορικά με την εφαρ-
μογή ψηφιακών τεχνολογικών λύσεων.

Ικτίνος: Ο κλάδος κινείται συλλογικά
για την προώθηση του μαρμάρου

Meliá Hotels: Στόχος 
ο διπλασιασμός του χαρτοφυλακίου 

H Meliá Hotels International, κορυφαίος ξε-
νοδοχειακός ισπανικός όμιλος, σχεδιάζει
την ενίσχυση της παρουσίας του στη λεκάνη
της Μεσογείου, με την Ελλάδα να αποτελεί
προορισμό στρατηγικής σημασίας για την
επέκταση των ξενοδοχειακών της δραστη-
ριοτήτων. Στόχος είναι ο διπλασιασμός του
χαρτοφυλακίου του ομίλου στην Ελλάδα μέ-
χρι το 2025, όπως επεσήμανε ο Jorge Her-
rera, Head of Development South Europe,
κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής
του στη χώρα στο πλαίσιο του IDEEA Hospi-
tality Investment Forum που πραγματοποι-
ήθηκε στην Αθήνα στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Πειραιώς: Διευρύνει 
το πρόγραμμα EQUALL 

Η Τράπεζα Πειραιώς διευρύνει το πρόγραμ-
μα EQUALL στον τομέα της αγροδιατροφής
και του αγροτουρισμού με το Women in Agri-
culture και προχωρά στην επιμόρφωση των
γυναικών με τη συμβολή καθηγητών της Αμε-
ρικανικής Γεωργικής Σχολής και του Alba
Graduate Business School, The American
College of Greece. Ο πρώτος κύκλος του
Women in Agriculture άνοιξε με τη χρονική
συγκυρία της Διεθνούς Ημέρας Αγρότισσας,
που καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 18 Δεκεμβρίου
2007 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15
Οκτωβρίου.

Cisco: Μνημόνια 
συνεργασίας με τρεις δήμους

Μνημόνια συνεργασίας με τους Δήμους
Αλεξανδρούπολης, Ιωαννιτών και Στροβόλου
(Κύπρος) υπέγραψε το Διεθνές Κέντρο Ψη-
φιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δε-
ξιοτήτων (DT&S) της Cisco, διασυνδέοντας τις
δράσεις του με τις τοπικές κοινωνίες και με
στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτή-
των των πολιτών και την επίλυση προβλημάτων
μέσα από τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών
εργαλείων και εφαρμογών.

Softone: Στηρίζει 
την e-μετάβαση των ΜμΕ 

O όμιλος εταιρειών Softone στηρίζει την
αξιοποίηση της δράσης «Ψηφιακός Μετασχη-
ματισμός ΜμΕ», η οποία έχει παραταθεί έως
τις 31 Οκτωβρίου 2022, στο πλαίσιο των προ-
γραμμάτων επιδότησης του «Ελλάδα 2.0».
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος
Softone προσφέρει σε επιχειρήσεις, ελεύθε-
ρους επαγγελματίες και λογιστικά γραφεία
ένα εύρος ψηφιακών λύσεων. Ταυτόχρονα
διασφαλίζει την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες
που αφορούν όλα τα βήματα της διαδικασίας
επιδότησης, από την υποβολή της σχετικής
αίτησης έως την επιλογή και υλοποίηση της
κατάλληλης λύσης (ή λύσεων) μέσα από το δι-
ευρυμένο, πανελλαδικό δίκτυο των 600 και
πλέον συνεργατών του. Αναλυτικές πληροφο-
ρίες για τα προγράμματα αλλά και τις προτει-
νόμενες λύσεις του ομίλου Softone διατίθεν-
ται στην ιστοσελίδα www.godigitalgreece.gr.

Στον ψηφιακό
μετασχηματισμό της Νάξου
συμμετέχει η OTE Academy

Η Cognity στη μάχη 
κατά της φοροδιαφυγής

Η Cognity, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ολοκλήρωσε την
ανάπτυξη της ψηφιακής εφαρμογής appodixi. Η
εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα του ελέγχου εγκυ-
ρότητας των αποδείξεων που εκδίδονται κατά τις
καθημερινές μας συναλλαγές στους ίδιους τους
καταναλωτές, συμβάλλοντας έτσι ενεργά στο έργο
των ελληνικών Αρχών κατά της φοροδιαφυγής
μέσα από την ψηφιακή διασταύρωση. Η εφαρμογή
είναι ήδη διαθέσιμη μέσω Google Play και Apple
Store και, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της πολι-
τικής ηγεσίας του ΥΠΟΙΚ, μελλοντικά θα συνδεθεί
και με χρηματική επιβράβευση του καταναλωτή,
εφόσον η αναφορά της απόδειξης στην ΑΑΔΕ
οδηγήσει σε πρόστιμα για σχετικές φορολογικές
παραβάσεις της επιχείρησης.

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην τέταρτη θέση
παγκοσμίως σε εξαγωγές ακατέργαστου μαρ-
μάρου, όπως σημείωσε στην ομιλία της στο
πλαίσιο του Architects Talk 2022 η αναπληρώ-
τρια διευθύνουσα σύμβουλος της Ικτίνος, Ιου-
λία Χαϊδά. Σύμφωνα με ανακοίνωση, στο Ma-
teriality Section (Τμήμα Υλικού) του Archi-
tects Talk 2022, η κ. Χαϊδά στην τοποθέτησή
της αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ποικιλία
των μαρμάρων και στο αντικείμενο του ερευ-
νητικού τμήματος της Ικτίνος, το οποίο πραγ-
ματοποιεί συνεχείς μελέτες για νέα κοιτά-
σματα λευκών αλλά και άλλων τύπων μαρμά-
ρων, προκειμένου η εταιρεία να αποκτήσει
μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων, παρακολου-
θώντας τις τάσεις της αγοράς, αλλά και τις
προτιμήσεις των αρχιτεκτόνων.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο
ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα
κανονική, ο Ολυμπια-
κός είναι κάτι σαν
ομάδα με λίθους και

πλίνθους ατάκτως ερριμμένα στο
γήπεδο και ηττήθηκε με σκορ 1-2.
Αν και ακόμα είναι νωρίς, η υπό-
θεση «τίτλος» ξεφεύγει από τον
Ολυμπιακό που έμεινε δέκα βαθ-
μούς πίσω από τον πρωτοπόρο
Παναθηναϊκό, που έχει το απόλυτο
των νικών (8Χ8), και τέσσερις από
την ΑΕΚ, που τον ακολουθεί. Επι-
πλέον, το φετινό πρωτάθλημα
απέκτησε και έναν «κακό μπελά»,
τον Βόλο, που είναι ομάδα στην
κυριολεξία. 

Στο «Καραϊσκάκης», ο ΠΑΟΚ
χρειάστηκε και την τύχη, καθώς
προηγήθηκε με αυτογκόλ του Πα-
πασταθόπουλου, ισοφάρισε με πα-
νέμορφο γκολ ο Χάμες Ροντρίγκες

και σε μια κόντρα επίθεση ο ΠΑΟΚ
έβαλε το δεύτερο με τον Νάρεϊ. Οι
ευκαιρίες, ως γνωστόν, είναι μόνο
μέρος της στατιστικής και όχι του
αποτελέσματος, ο Ολυμπιακός έχα-
σε τρεις κλασικές, αλλά έχει να κά-
νει και με την ικανότητα του Μπα-
καμπού, του Ελ Αραμπί και του
Βρουσάι να στέλνουν την μπάλα
στα δίχτυα. Μετά το ματς ακολού-
θησαν τα γνωστά, αποδοκιμασίες
εναντίον του Μίτσελ, του τρίτου
προπονητή για φέτος στον Ολυμ-
πιακό μετά τον Μαρτίνς και τον
Κορμπεράν. Είναι το προκαθορι-
σμένο μενού της κάθε ήττας για
όλες τις ομάδες. 

Ο Ολυμπιακός είναι ένα κράμα
ευτυχίας και δυστυχίας μαζί στην
προσπάθειά του να δημιουργήσει
ομάδα. Έχει ήδη χρησιμοποιήσει
40 παίκτες, χωρίς να έχουν ακουμ-

πήσει μπάλα οι Φορτούνης, Λάιτ-
νερ, Κασάμι. Ο Μίτσελ είναι αναγ-
κασμένος εκ των πραγμάτων να
δημιουργήσει τρεις… ομάδες. Μία
για την Ευρώπη, χωρίς τον Χάμες

και μερικούς άλλους που ήρθαν
αργά και δεν δηλώθηκαν στην UE-
FA, μία για τα ντέρμπι και άλλη μία
για τα «εύκολα» παιχνίδια. Ούτε
ο… Μουρίνιο στα καλύτερά του θα
μπορούσε να αντεπεξέλθει. Και ο
κόσμος του Ολυμπιακού, εθισμένος
σε μια παράλογη «πώρωση», θέλει
και άλλους τίτλους, εδώ και τώρα.
Λες και θα πάθει τίποτα ο Ολυμπια-
κός, και το ίδιο το ποδόσφαιρο, αν
δεν στεφθεί πρωταθλητής. Λες και
υπάρχει ζων οργανισμός που βρί-
σκεται μόνιμα σε ακμή και ποτέ σε
παρακμή. 

Ο «δικέφαλος» μεγάλος 
νικητής του ντέρμπι 
στο «Καραϊσκάκης»

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
σε 8 αγώνες
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Ο ΠΑΟΚ είναι εδώ, 
ο Ολυμπιακός… αλλού



Ο
Καρίμ Μπενζεμά, που στη Ρεάλ Μα-
δρίτης ζούσε στη σκιά του Κριστιάνο
Ρονάλντο, μόλις έφυγε ο Πορτογάλος,

ψηφίστηκε ως ο καλύτερος παίκτης του κό-
σμου και παρέλαβε την ολόχρυση «Χρυσή
Μπάλα» από τον συμπατριώτη του Ζινεντίν Ζιν-
τάν, στην ετήσια τελετή του γαλλικού ποδο-
σφαιρικού περιοδικού «France Football». Ο
Μπενζεμά κατέκτησε τα πάντα με τη Ρεάλ την
περασμένη σεζόν και δικαίως πήρε αυτόν τον
τίτλο, στα 34 του χρόνια. Ο προηγούμενος Γάλ-
λος παίκτης που είχε κατακτήσει τη «Χρυσή
Μπάλα» ήταν ο Ζιντάν το 1998.

Στην τελετή που διοργανώθηκε στο θέατρο
Σατελέ στο Παρίσι, ο Μπενζεμά άφησε πίσω
του τον Σενεγαλέζο πρωταθλητή Αφρικής Σάν-
τιο Μανέ (Λίβερπουλ), τον οποίο είχε νικήσει
στον τελικό του Champions League τον Μάιο
(1-0), και τον Βέλγο Κέβιν Ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σί-
τι). Τον τίτλο του αρχισκόρερ ξαναπήρε ο Ρόμπερτ Λε-
βαντόφσκι. Του τερματοφύλακα, ο Κουρτουά της Ρεάλ

Μαδρίτης, το βραβείο «Σόκρατες» για φιλανθρωπικές
δραστηριότητες ο Μανέ και του καλύτερου νεαρού ο
Γκάβι της Μπαρτσελόνα.

Στον Μπενζεμά η «Χρυσή Μπάλα» Άναψε τσιγάρο 
στον πάγκο!

Δεν έχει προηγούμενο στο παγκόσμιο ποδό-
σφαιρο. Ο διεθνής Βέλγος μέσος Ναϊγκολάν,
πρώην της Ρόμα και της Ίντερ, εκδιώχθηκε από
την Αντβέρπ, γιατί πριν από το ματς με τη Σταντάρ
Λιέγης άναψε… τσιγάρο στον πάγκο των ανα-
πληρωματικών! Ο φακός τον «συνέλαβε», αυτός
δικαιολόγησε την τιμωρία του, αλλά τόνισε πως
είχε ενημερώσει ότι είναι φανατικός καπνιστής. 

Στην Cosmote TV 
οι αγώνες Κυπέλλου

Η Cosmote TV πλήρωσε μόλις 1,2 εκατ. ευρώ
στην ΕΠΟ και εξασφάλισε τα δικαιώματα του Κυ-
πέλλου Ελλάδας για 13η σερί σεζόν. Το αυτό πλή-
ρωσε και για την περασμένη σεζόν. Το συνδρο-
μητικό κανάλι θα μεταδώσει τα 36 ματς του Κυ-
πέλλου μέχρι τον τελικό. Σήμερα, με κοινή ώρα
έναρξης 15.00, θα γίνουν τα παιχνίδια Λάρισα -
Λεβαδειακός, Καλαμάτα - Παναιτωλικός, Αλμω-
πός Αριδαίας - Λαμία και Αστέρας Τρίπολης -
Ατρόμητος. 

Ολυμπιακός πριν 
από 28 χρόνια στο -10

Δέκα βαθμούς απέχει από την κορυφή από το
βράδυ της Δευτέρας ο Ολυμπιακός, μετά την ήττα
από τον ΠΑΟΚ. Η τελευταία φορά που οι Πειραι-
ώτες βρέθηκαν τόσο πίσω από την πρώτη θέση
ήταν πριν από περίπου τριάντα χρόνια και συγκε-
κριμένα τη σεζόν 1994-95. Τότε, σε οκτώ αγωνι-
στικές, είχαν συγκεντρώσει 13 βαθμούς, με τον
Παναθηναϊκό να είναι πρώτος με 23.

Υπέρ της… 
δολοφονίας του Άλκη

Εμετικά συνθήματα υπέρ της… δολοφονίας
του Άλκη ακούστηκαν από λίγους -ευτυχώς-
οπαδούς του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι μπάσκετ με τον
Άρη στην Πυλαία. Η ΚΑΕ Άρης κίνησε όλες τις
διαδικασίες για τιμωρία του ΠΑΟΚ. Πριν από το
ματς, οι παίκτες του «δικέφαλου του βορρά» φω-
τογραφήθηκαν με τον νεαρό Γιάννη, που κινείται
με αναπηρικό αμαξίδιο. Κοντράστ…

Βολές ΠΑΟΚ για διαιτητή και… Μπαλτάκο
Έντονα παράπονα εξέφρασε ο ΠΑΟΚ σε ανακοίνωσή
του για τη διαιτησία του Λετονού Τρεϊμάνις στο
ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Τρεϊμάνις καταλόγισε
πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ, που ήταν, και το πήρε πίσω
αφού είδε τη φάση στο VAR. Ο Λουτσέσκου μίλησε
πάλι για «ντροπή» και έβαλε στο κάδρο των ευθυνών
και την ΕΠΟ, πρόεδρος της οποίας είναι ο Τάκης
Μπαλτάκος, που στηρίχτηκε από τον ΠΑΟΚ στις
εκλογές της ομοσπονδίας. 

Οι «ερυθρόλευκοι
κατσαπλιάδες»
του Καστίγιο

Ευθεία επίθεση σε πέντε παίκτες του Ολυμπιακού έκανε ο άλλοτε «ερυθρόλευκος» Νέρι Καστίγιο, μετά την
ήττα 2-1 από τον ΠΑΟΚ. Χαρακτήρισε «κατσαπλιάδες» τους Κούντε, Μπα, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ και Ουί Τζο
Χουάνγκ σε ανάρτησή του στα social media. Ο Καστίγιο έγραψε, ακόμα, ότι στην εποχή του (με Τζιοβάνι,
Ριβάλντο) πολλοί σημερινοί παίκτες του Ολυμπιακού δεν θα έπαιζαν ούτε ως αλλαγή. 

SPORTS
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

Η
συγκλονιστική παρά-
ταση «Όπου κι αν πας
να μη χαθείς» πα-
ρουσιάζεται για δεύ-

τερη χρονιά στο θέατρο «Από Μη-
χανής» ύστερα από μια sold out
σεζόν με διθυραμβικές κριτικές.

Το έργο, σε σκηνοθεσία-δια-
σκευή Δημήτρη Μυλωνά, είναι
βασισμένο στο ομώνυμο, πολυ-
διάστατο και συναρπαστικό
(τρίτο) βιβλίο του Νίκου Σκορί-
νη που «καλπάζει» στις πωλή-
σεις, ξεπερνώντας σήμερα τα
20.000 αντίτυπα.

Η μεταφορά του μυθιστορήμα-
τος στο σανίδι ήταν μια πρόκλη-
ση, όπως αναφέρει στην «Politi-
cal» ο συγγραφέας, ωστόσο το τελικό αποτέλε-
σμα δικαίωσε τον δημιουργό, την έμπειρη θεα-
τρική ομάδα και τον θίασο των νέων αλλά πολύ
ταλαντούχων πρωταγωνιστών.

«Η πρόταση να μεταφερθεί στη σκηνή δεν σας
κρύβω πως με προβλημάτισε πολύ, γιατί ο σκηνο-
θέτης θα έπρεπε να “κόψει” και να “ράψει” με τρόπο
που να μην αδικεί το βιβλίο. Οπότε η αγωνία μου
ήταν μεγάλη», αποκάλυψε ο Νίκος Σκορίνης.

Ο καταξιωμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης Δη-
μήτρης Μυλωνάς πριν καταλήξει στον βασικό
κορμό της παράστασης παρέδωσε ατόφιο το μυ-
θιστόρημα στον θίασο και κατά τη διάρκεια της
ανάγνωσής του επί σκηνής έγινε η τελική επιλο-
γή των ιστοριών. 

«Αρχικά τα κομμάτια που ξεχώρισε η ομάδα
ήταν για ένα έργο διάρκειας δέκα ωρών! Στη συ-
νέχεια αφαίρεσαν ιστορίες και το τελικό αποτέ-
λεσμα μας δικαίωσε όλους», ανέφερε με ενθου-
σιασμό ο συγγραφέας.

Ο Ορέστης είναι ο κεντρικός ήρωας του «Όπου
κι αν πας να μη χαθείς» και η διαδρομή του περι-
λαμβάνει βιώματα και εμπειρίες του Νίκου Σκο-
ρίνη. Ο ίδιος ανέφερε πως η συγγραφή άλλαξε
τη ζωή του, ενώ αποκάλυψε γιατί επέλεξε το
συγκεκριμένο όνομα για τον πρωταγωνιστή.
«Μέσα από τα βιβλία μου έγινα καλύτερος άν-
θρωπος και πλέον έχω στο μυαλό μου αυτό που
είπε ο Τσε Γκεβάρα: “Δεν θέλω τα μεγάλα πράγ-
ματα από τη ζωή, αλλά εκείνα τα μικρά που κά-
νουν τη ζωή μεγάλη”. Η αλήθεια είναι πως μέχρι

τη μέση του βιβλίου είναι η δική μου
ζωή! Όσο για το όνομα, άλλαξα πολλές
φορές γνώμη. Η τελική επιλογή προήλθε
από την παράσταση “Το μεγάλο μας τσίρ-
κο” που είχα την τύχη να παρακολουθή-
σω στο θέατρο με πρωταγωνιστές τον
Κώστα Καζάκο και την Τζένη Καρέζη.
Εκεί εμφανίσθηκε ο Ορέστης από τη
Σπάρτη, όπως και στο τραγούδι “Προ-
σκύνημα” που ερμήνευσε ο Νίκος Ξυ-
λούρης. Το λάτρεψα αυτό το κομμάτι,
γιατί εκείνη την εποχή είχα δισκάδικο,
αυτό ήταν το επάγγελμά μου. Έτσι κατέ-
ληξα στην ονοματοδοσία του ήρωα».

«Όπου κι αν πας να μη χαθείς»
Το συναρπαστικό μυθιστόρημα-ποτα-

μός αφηγείται μια ασίγαστη περιπλάνηση
με αρχή, τέλος και ξανά αρχή. Από το 1950 μέχρι
τις μέρες μας, από τον Ταΰγετο στο Βανκούβερ,
στην Αθήνα, στο Ανατολικό Βερολίνο, στην Κού-
βα, στη Βουδαπέστη, στη Μοζαμβίκη, στην πρω-
τεύουσα του Κονγκό Κινσάσα και τέλος στο Αι-
γαίο, ένας ασυμβίβαστος πρωταγωνιστής μάχε-
ται για τη ζωή τη δική του και των άλλων. Μέσα
από τη διαδρομή του κεντρικού ήρωα, του Ορέ-
στη, ξεδιπλώνονται τα μείζονα ζητήματα του
Προσφυγικού-Μεταναστευτικού, οι μεγάλες
αναζητήσεις του ανθρώπου, οι σχέσεις με τη
ζωή, με το περιβάλλον, οι μεγάλοι έρωτες, οι με-
γάλες απογοητεύσεις, οι ελπίδες, οι προσδοκίες
και μια διαρκής μάχη του ανθρώπου προς την τε-
λειοποίησή του. 

ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ: 

«Μέσα από τα βιβλία μου
έγινα καλύτερος άνθρωπος»



Γαμήλιες προετοιμασίες για την Άννα Πρέλεβιτς
και τον Νικήτα Νομικό. Η όμορφη παρουσιάστρια και
ο αδελφός της Δούκισσας Νομικού θα ανέβουν τα
σκαλιά της εκκλησίας το επόμενο καλοκαίρι με
κουμπάρους την αδελφή της νύφης Τέα και έναν κα-
λό φίλο του γαμπρού. «Δεν έχουμε καταλήξει σε ημε-
ρομηνία, γιατί στην αρχή θέλαμε σε νησί, τώρα λέμε
εδώ στην Αττική για να εξυπηρετήσουμε περισσότε-
ρο στους καλεσμένους μας. Θα ήθελα να είναι πολύ
κλειστός γάμος», αποκάλυψε το μοντέλο.

Πρόβα νυφικού

Απίθανο super item

Νέο επαγγελματικό deal για την Ευγενία
Νιάρχου. Η διεθνούς φήμης σχεδιάστρια κο-
σμημάτων υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας
με τη Marina Raphael -της διάσημης οικογέ-
νειας Swarovski- και λάνσαραν το πρώτο τους
συλλεκτικό αξεσουάρ, μια απίθανη κομψή
τσάντα με φουτουριστική αισθητική. Οι δύο
ισχυρές κυρίες της μόδας πρωτοστάτησαν στην
παγκόσμια καμπάνια για την παρουσίαση της
«Venyx Bag», με τη «χρυσή» κληρονόμο να πο-
ζάρει με εφαρμοστό μίνι φόρεμα στο χρώμα της
μέντας, συνοδεύοντάς το με αξεσουάρ της προ-
σωπικής της συλλογής.

Πρώτα γενέθλια για τον μονα-
χογιό της Κατερίνας Στικούδη
και του Βαγγέλη Σερίφη. Ο μι-
κρός Βύρωνας έγινε ενός
έτους και η διάσημη μαμά
διοργάνωσε πάρτι-υπερπαρα-
γωγή γιορτάζοντας την ιδιαίτε-
ρη αυτή ημέρα, παρέα με οικο-
γενειακούς φίλους. «Πέρασε
ένας χρόνος. Ένας χρόνος γε-
μάτος συναισθήματα που δεν
περιγράφονται με λόγια. Και
μόνο στη σκέψη των επόμενων
χρόνων… μαζί σου!», του ευ-
χήθηκε στο Instagram η τρα-
γουδίστρια.

Happy birthday
party

NNew look
Τέλος τα μακριά μαλλιά για τη Χριστίνα Κοντοβά. Η σχεδιά-
στρια μόδας ακολούθησε την πιο hot τάση της εποχής, υιοθε-
τώντας το απόλυτο καρέ που κολακεύει το πρόσωπο, αναδει-
κνύει τα χαρακτηριστικά και ανανεώνει την εμφάνιση. Ευχα-
ριστημένη από το στιλάτο bob κούρεμα και την αλλαγή χρώμα-
τος στα μαλλιά της, η σύντροφος του Τζώνη Καλημέρη και ευ-
τυχισμένη μαμά πόζαρε στο Instagram χαμογελαστή και γε-
μάτη αυτοπεποίθηση.

Ευτυχισμένοι γονείς η Ιωάννα Σιαμπάνη και
ο επιχειρηματίας Τζίμης Σταθοκωστόπου-
λος. Ο ερχομός του γιου τους πριν από δύο
εβδομάδες άλλαξε προς το καλύτερο την
καθημερινότητα του ζευγαριού, με τη νέα
μαμά να απο-
λαμβάνει τη
μητρότητα. Το
μοντέλο που
γνωρίσαμε
από το ριάλιτι
«My Style
Rocks» φωτο-
γραφήθηκε να
θηλάζει το νε-
ογέννητο αγο-
ράκι που θα
βαφτιστεί
Φώτης, όπως
ανακοίνωσε
στο Insta-
gram.
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Ο «ήρωας» της ζωής της

Γλυκιά μαμά

Μ
ια άγνωστη ιστορία με μπόλικο σασπένς και πρωτα-
γωνίστρια την Αγγελική Νικολούλη αποκάλυψε ο
Θάνος Καλλίρης. Ο δημοφιλής τραγουδιστής περιέ-
γραψε σε συνέντευξή του τις δραματικές στιγμές

διάσωσης της παρουσιάστριας από βέβαιο πνιγμό στο Ναυάγιο της
Ζακύνθου, σοκάροντας με τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες:
« Έχουμε επισκεφτεί τη Ζάκυνθο στο πλαίσιο της εκπομπής
“Μπράβο Ρούλα” και είμαστε καλεσμένοι σε ένα καράβι, το οποίο
μας πήγε στο Ναυάγιο. Επειδή είχε αρκετή φουσκοθαλασσιά, δεν
μπορούσε να πλησιάσει κοντά και μας άφησε λίγο πριν, για να κο-
λυμπήσουμε. Ξεκινάμε να κολυμπάμε και ξαφνικά ακούω πίσω
μου “βοήθεια, βοήθεια, πνίγομαι” και ήταν η Αγγελική Νικολούλη.
Ευτυχώς ξέρω καλό κολύμπι, σπεύδω αμέσως, την αρπάζω και τη
βοηθάω να γυρίσουμε πίσω στο καραβάκι, γιατί η στεριά ήταν μα-
κριά. Αυτή τη στιγμή τη σκέφτηκα πολλά χρόνια αργότερα, ότι τι θα
γινόταν αν δεν ήμουν εκεί τότε».



Η
καλή μέρα ξεκινά από το… προηγού-
μενο βράδυ. Οι δραστηριότητες που
πραγματοποιούνται μετά τη δύση του
ηλίου επηρεάζουν και προετοιμάζουν

για την επόμενη ημέρα. Η κ. Ιωάννα Αδαμίδου, δι-
αιτολόγος-διατροφολόγος και βιολόγος, μας δί-
νει tips που μπορούν να σας βοηθήσουν στη βρα-
δινή σας ρουτίνα με στόχο η επόμενη ημέρα να εί-
ναι ήρεμη, χαρούμενη και παραγωγική. 

«Φάτε ένα ελαφρύ και συνάμα θρεπτικό γεύμα
δυο τρεις ώρες πριν από τον ύπνο, ετοιμάζοντας

παράλληλα το ταπεράκι της επόμενης ημέρας.
Αντί να παραγγείλετε φαγητό απέξω, φτιάξτε μια
σαλάτα με αυγό ή τόνο, τυρί και σπόρους, ή μια
γρήγορη μακαρονάδα με φρέσκια ντομάτα και
τριμμένο τυρί. Αντί να ανοίξετε ένα αναψυκτικό,
πιείτε ένα ποτήρι νερό, διανθίζοντάς το αν θέλετε
με αγγουράκι, φύλλα μέντας ή δυόσμου και φέτες
λεμόνι», αναφέρει η κ. Αδαμίδου.

Οργανώστε τα ρούχα και την τσάντα της επόμε-
νης ημέρας, προσθέτοντας το νερό και το ταπερά-
κι από το ψυγείο το πρωί που θα ξυπνήσετε. Προ-

τού βυθιστείτε στον καναπέ, κάντε πρώτα ένα
μπάνιο για να αισθανθείτε καλύτερα. Αντί να αγ-
χώνεστε για όσα έγιναν ή έπονται, σκεφθείτε μια
καλή σας πράξη ή κάτι θετικό που συνέβη και ση-
μειώστε σε χαρτί ή στο κινητό τα τρία πιο δύσκολα
ή σημαντικά που πρέπει να γίνουν την επόμενη
μέρα, για να βρεθείτε πιο κοντά στη λύση του προ-
βλήματος ή στον στόχο σας.

Αν δεν έχετε προλάβει να ρυθμίσετε όλες τις
εκκρεμότητες του 24ώρου, καλύτερα να κοιμη-
θείτε και να τις τακτοποιήσετε το επόμενο πρωί,
με καθαρό μυαλό και σε λιγότερο χρόνο. Αν θέλε-
τε να δείτε τηλεόραση, προτιμήστε μια αγαπημένη
ταινία ή σειρά, ελεγχόμενης διάρκειας από νωρίς,
όχι δηλαδή εις βάρος του νυχτερινού ύπνου. Αντί
για το σερφάρισμα στο ίντερνετ όντας στο κρεβά-
τι, επιλέξτε ένα βιβλίο ή απαλή μουσική, απέχον-
τας από οθόνες 60-90 λεπτά προ ύπνου. 

Ο καλός ύπνος είναι καίριο προαπαιτούμενο για
βέλτιστη νοητική λειτουργία, καλή διάθεση και
παραγωγικότητα. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος λει-
τουργεί καλύτερα όταν είναι ξεκούραστος. 
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Tips που μπορούν να σας βοηθήσουν
στη βραδινή σας ρουτίνα με στόχο 
η επόμενη ημέρα να είναι ήρεμη 
και παραγωγική

Τι σε κάνει πιο παραγωγικό
Όλοι θέλουμε να έχουμε μια καλή ζωή και να είμαστε κάθε πρωί παραγωγικοί. Η κ. Αδαμί-
δου μάς δίνει χρήσιμες συμβουλές: «Στοχεύστε σε τουλάχιστον επτά ώρες ύπνου, επιχει-
ρώντας να αποσυρθείτε ιδανικά μία ή έστω μισή ώρα νωρίτερα από ό,τι συνήθως. Αποφύ-
γετε την καφεΐνη, τη σοκολάτα, το αλκοόλ, τις οθόνες και την έντονη άσκηση αργά το βρά-
δυ. Ταυτόχρονα, ένα φλιτζάνι καφές ή τσάι μαζί με το πρωινό σας (και όχι ως υποκατάστατο
αυτού) έχει βρεθεί πως συμβάλλει στην εγρήγορση. 
Επιλέξτε λειτουργικές τροφές δυο τρεις ώρες προτού αποσυρθείτε, για κορεσμό και ήρε-
μο ύπνο, πλούσιες σε τρυπτοφάνη, μαγνήσιο, βιταμίνη B6, αντιοξειδωτικά, ω3 λιπαρά οξέα
και φυτικές ίνες: γάλα, γιαούρτι, λιπαρά ψάρια, κοτόπουλο, αβοκάντο, πράσινα φυλλώδη
λαχανικά, μούρα, ξηρούς καρπούς και σπόρους, ρύζι, ακτινίδιο. 
Στην εκκίνηση της ημέρας δώστε προτεραιότητα στον εαυτό σας, δομώντας μια υγιή πρωι-
νή ρουτίνα. Επιδιώξτε εναλλαγή δραστηριοτήτων για εξάσκηση του νου και αλλαγή διάθε-
σης, ξεκινώντας με πρωινή άσκηση. Δώστε προτεραιότητα στις δυσκολότερες και πιο
απαιτητικές υποχρεώσεις το πρωί που έχετε πιο ξεκούραστο και καθαρό μυαλό. Κατανα-
λώστε ελαφρύ μεσημεριανό, ώστε να αποφύγετε την έντονη υπνηλία εν ώρα εργασίας».

Ιωάννα Αδαμίδου, διαιτολόγος-
διατροφολόγος & βιολόγος

Ξεκίνησε 
τη μέρα 
ξεκούραστος 



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)
Σε εσάς τους Κριούς, κυρίως του τρίτου
δεκαημέρου, οι ανακατατάξεις σε προ-
σωπικό επίπεδο δεν θα σας παράσχουν
ηρεμία και καλά αποτελέσματα. Γενικό-
τερα μην αφήσετε τα παράπονά σας να
ξεχειλίσουν, βάζοντας τις σχέσεις σας
και τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε έντο-
νη κρίση.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Επαγγελματικά θέματα θα σας προβληματί-
σουν σήμερα και μάλιστα θα ασχοληθείτε με
υποθέσεις που σας έχουν ταλαιπωρήσει
από παλιά ή σας βγάζουν στην επιφάνεια
ετεροχρονισμένες πληγές. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Κάποιες περίεργες καταστάσεις θα
υπάρξουν στην προσωπική σας ζωή,
αλλά χωρίς να είστε σίγουροι για τα
πρόσωπα που έχουν εμπλακεί σε όλο
αυτό που σας συμβαίνει. Μη ρισκάρετε
επίσης τα χρήματά σας ούτε τα χρήματα
που διαχειρίζεστε και με κάποιο άλλο
πρόσωπο.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Επιστρέφουν κάποια θέματα από το πα-
ρελθόν για να σας θυμίσουν κάτι που θέ-
λετε να κρύψετε ή να αγνοήσετε. Ήρθε η
στιγμή να βάλετε σε τάξη μια προσωπική
σας υπόθεση, που ροκανίζει κάτι που εί-
ναι πολύτιμο για εσάς.

Λέων
(23/7-22/8)
Τα λόγια σας σήμερα μπορεί να είναι
σκληρά προς τους άλλους, αλλά και να
μην καταλαβαίνετε την έντονη αναστά-
τωση που προκαλείτε γύρω σας. Μπορεί
να έχετε δίκιο, αλλά δεν θα κερδίσετε τί-
ποτα αν υπερβάλετε με τη συμπεριφορά
σας. Ίσως να λάβετε ένα μήνυμα που θα
σας στεναχωρήσει.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Αυτές τις μέρες ο τομέας των οικονομι-
κών σας έχει την τιμητική του. Τα εισοδή-
ματα που έχετε σας απασχολούν έντονα
και ίσως κάποιες αγορές να μη στεφθούν
με απόλυτη επιτυχία. Επίσης θα αναγκα-
στείτε να δώσετε κάποια χρήματα που
αφορούν έξτρα έξοδα από τον μηνιαίο
προϋπολογισμό σας.

.Ζυγός
(23/9-23/10)
Όσοι ανήκετε κυρίως στο τρίτο δεκαήμε-
ρο του ζωδίου σας θα έχετε μια ενεργει-
ακά δύσκολη μέρα, με καταστάσεις που
δεν μπορείτε να διαχειριστείτε με ευκο-
λία. Μην αντιδράτε παρορμητικά σε όλα
και ίσως, αν αφήσετε τον χρόνο να κυλή-
σει, να υπάρξουν αργότερα άλλες συνθή-
κες που θα είναι πολύ καλύτερες.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Σήμερα βιώνετε μία από τις πιο αξιοπε-
ρίεργες μέρες του μήνα, όταν μάλιστα
στις 25/10 θα υπάρξει και η έκλειψη Ηλί-
ου, που θέλει να αλλάξει για ακόμη μία
φορά τα δεδομένα. Κάθε κρυφό, παράνο-
μο, επικίνδυνο και εχθρικό θα βγει στο
φως πολύ σύντομα.. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Βρίσκεστε σε μια συναισθηματικά τα-
ραγμένη περίοδο, όπου οι καταστάσεις
θέλουν να σας δοκιμάζουν με κάθε ευ-
καιρία. Αφήστε πίσω ό,τι σας προκαλεί
πόνο και έντονο θυμό.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Κάποια πράγματα που με πολλή μαεστρία
θέλατε να μείνουν κρυφά, δυστυχώς θα
λάμψουν με την παρουσία τους. Όσοι από
εσάς έχετε πορευτεί με ήθος και συνέπεια,
δεν έχετε να φοβηθείτε απολύτως τίποτα. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Είστε αρκετά έτοιμοι να αντιμετωπίσε-
τε τις προκλήσεις που θα συμβούν στον
επαγγελματικό τομέα, σε θέματα υγεί-
ας, αλλά και σε αλλαγή πλεύσης μιας
καθημερινότητας που δεν σας εκφρά-
ζει πλέον.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η ζήλια και η κτητικότητα είναι κάτι που
πρέπει να αποφύγετε, εφόσον το μόνο
που θα καταφέρετε είναι η ψυχική σας
εξάντληση. Προσοχή σε άτομο που ανή-
κει στο φιλικό σας περιβάλλον. 
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Σήμερα το τρίγωνο Αφροδίτη - Άρη είναι
μια καλή ευκαιρία να υπάρξει
συναισθηματική καλυτέρευση στα ζώδια
(Δίδυμοι και Ζυγός). Βέβαια, η μέρα

αυτή κρύβει και μια μεγάλη ένταση με κάποιες
ενέργειες που θα βγουν στην επιφάνεια, σαν
αποτέλεσμα μιας καταχρηστικής και παράνομης
συμπεριφοράς, που αφορά κυρίως το παρελθόν.
Πρωταγωνιστές θα είναι τα ζώδια Αιγόκερως,
Καρκίνος, Ζυγός και Κριός, όπου θα υπάρξουν
χειριστικές και παράνομες συμπεριφορές και τα
αποτελέσματα μέσω αυτών. 



Η
Ελλάδα είναι μια χώρα σε κρίση, σε
μια ευρύτερη περιοχή με πολλές
κρίσεις. Το κλίμα στην Τουρκία, λί-
γους μήνες πριν από τις προεδρικές

εκλογές, είναι πάρα πολύ τοξικό. Οι σχέσεις με
την Ελλάδα έχουν γίνει μέρος της πολιτικής και
κομματικής αντιπαράθεσής της. Το θέμα της
αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών,
η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας, το
Μεταναστευτικό, αποτελούν πλέον αντικείμενο
καθημερινής ρητορικής από τους Τούρκους
κυβερνητικούς αξιωματούχους. Αλλά και η αν-
τιπολίτευση πολλές φορές σπρώχνει τον πρό-
εδρο Ερντογάν σε πιο ακραίες τοποθετήσεις. Η
συμφωνία Τουρκίας - Λιβύης είναι ένα σοβαρό-
τατο θέμα και υπάρχει ο κίνδυνος η επόμενη
ελληνοτουρκική κρίση να διεξαχθεί νοτιοανα-
τολικά της Κρήτης. Ο πόλεμος στην Ουκρανία
και η κλιμάκωση των τελευταίων ημερών εκ
των πραγμάτων μάς αφορούν, αφού είμαστε
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ,
ενώ η αλληλεξάρτηση στη σχέση του Ταγίπ Ερν-
τογάν με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ
Πούτιν επηρεάζει τη στρατηγική της Άγκυρας
στο Αιγαίο.

Σε αυτήν τη χρονική συγκυρία, λοιπόν, ο σο-
βαρότερος κίνδυνος είναι να αγνοούμε τους

κινδύνους. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια
να μη συζητά σοβαρά, να μην ασχολείται ψύ-
χραιμα με την εξωτερική της πολιτική. Η αλή-
θεια είναι ότι και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημο-
κρατίας, και γενικότερα από τη Μεταπολίτευση
και μετά, στην εξωτερική πολιτική επετεύχθη
μια εθνική συνεννόηση στις βασικές γραμμές.
Ιδιαίτερα η προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία,
παρότι προερχόταν από την Αριστερά, δεν άλ-
λαξε τις βασικές κατευθύνσεις της εξωτερικής
μας πολιτικής. Ασφαλώς και στο πέρασμα των
χρόνων, στον εσωτερικό δημόσιο βίο υπήρξαν
και θα υπάρχουν δημαγωγικές κραυγές, δήθεν
υπερπατριωτισμοί, συνωμοσιολογικές θεω-
ρίες, ερασιτεχνισμοί και επιπολαιότητες. 

Χθες πραγματοποιήθηκε για άλλη μία φορά η
ενημέρωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης
από τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.
Όλοι ανταποκρίθηκαν, όλοι κάθισαν στο τραπέ-
ζι. Σωστά ο εκπρόσωπος της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης και πρώην υπουργόςΕξωτερικών
Γιώργος Κατρούγκαλος μίλησε για την ανάγκη
όλες οι πολιτικές δυνάμεις, όλος ο ελληνικός
λαός, να είναι στρατευμένοι σε ένα κοινό εθνικό
μέτωπο. Για αυτό και ο υπουργός Εξωτερικών
απέφυγε να σηκώσει τους τόνους και να απαν-
τήσει στην κριτική του κ. Κατρούγκαλου γιατί

δεν έχει γίνει επέκταση των χωρικών υδάτων
νότια και ανατολικά της Κρήτης, την οποία απέ-
φυγε να κάνει πράξη και η προηγούμενη κυ-
βέρνηση. Ούτε απάντησε στην κριτική ότι η Νέα
Δημοκρατία δεν έχει σαφείς κόκκινες γραμμές,
όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εκφράσει τη θέση ότι το Αι-
γαίο δεν έχει σύνορα. 

Διότι σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές
όλες οι δηλώσεις τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και των
άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης μπορεί να
προκαλούν παροδικό πολιτικό θόρυβο, δεν θί-
γουν, όμως, τελικά τις επιβεβλημένες στρατηγι-
κές επιλογές της χώρας. Καμία απαγορευμένη
συζήτηση δεν υπάρχει στο πεδίο της εξωτερι-
κής πολιτικής. Αρκεί αυτή να γίνεται με επιστη-
μονική και επαγγελματική επάρκεια, εθνική και
πολιτική υπευθυνότητα, χωρίς τίποτα να θυσια-
στεί στον βωμό της εσωτερικής πολιτικής συγ-
κυρίας ή μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων.

Και στο μείζον διαπιστώνω ότι υπάρχει δια-
κομματική συναίνεση. Ή έστω ανοχή. Και ο
σκοπός είναι κοινός: να ξανακαθίσει η Τουρκία
στο τραπέζι του διαλόγου. Διότι η γεωγραφία
δεν αλλάζει, η τουρκική προκλητικότητα και η
κρίση θα έχουν διάρκεια. Στη διάρκεια αυτής
της διακυβέρνησης, πολύ φοβάμαι και με την
επόμενη κυβέρνηση.

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Η Ελλάδα 
δεν έχει 
την πολυτέλεια
να μη συζητά
σοβαρά, 
να μην
ασχολείται
ψύχραιμα με
την εξωτερική
πολιτική της 

O σοβαρός κίνδυνος και 
η αναγκαία συναίνεση


