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Ο
Ενές Καντέρ, ο Τούρκος αστέρας του NBA
και σφοδρός πολέμιος του Ερντογάν και
του καθεστώτος του, ήρθε στην Ελλάδα και
τους (μας) κέρδισε όλους. Και τους δεξιούς

και τους αριστερούς, και τους Παναθηναϊκούς και
τους Ολυμπιακούς (έχει εκδηλώσει στο παρελθόν φι-
λοπαναθηναϊκά αισθήματα) και τους ΑΕΚτζήδες,
αφού μίλησε για τον ρόλο της Ένωσης ως γέφυρας
ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία και προανήγγειλε τη
δημιουργία καμπ σε συνεργασία με το τμήμα καλα-
θοσφαίρισης της ΑΕΚ, και τους εθνικοπατριώτες και
τους διεθνιστές. 

Ο Καντέρ που ζούσε στον μαγικό -και καλοπληρω-
μένο- κόσμο του ΝΒΑ, ήρθε στην Ελλάδα για να φω-
τογραφηθεί με την ελληνική σημαία, για να συγχαρεί
τις ελληνικές Αρχές, τον πρωθυπουργό αλλά και τους
απλούς πολίτες που ανοίγουν αγκαλιές για να δεχ-
θούν τους Τούρκους πρόσφυγες, «αυτούς που δεν
αντέχουν την τυραννία του Ερντογάν» κατά τον Ενές,

στη χώρα μας. Ήρθε στην Ελλάδα για να πει ότι «Έλ-
ληνες και Τούρκοι είμαστε οικογένεια», κι ας γνωρί-
ζει ότι με αυτές τις δηλώσεις του σφίγγει τη θηλιά
στον λαιμό των μελών της οικογένειας και των φίλων
του που ζουν στην Τουρκία και που ούτως ή άλλως
βρίσκονται στο στόχαστρο του καθεστώτος. Συναντή-
θηκε με τον Αρχιεπίσκοπο, με τον Ν. Ανδρουλάκη, με
φορείς οργανισμών που ασχολούνται με την υποδοχή
προσφύγων, ζήτησε να μάθει πώς ζουν οι πρόσφυγες
και οι μετανάστες, τι κάνει η Εκκλησία για αυτούς,
πώς μπορεί να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή πίεση κατά
του Ερντογάν αλλά και δεσμεύθηκε να κάνει ό,τι περ-
νά από το χέρι του στη μετά Ερντογάν εποχή για να
δοθεί λύση στα Ελληνοτουρκικά. 

Ο Καντέρ είναι μπασκετμπολίστας αλλά και βαθιά
πολιτικοποιημένος. Δεν «τρώει ψωμί» στην Ελλάδα,
δεν έχει οικονομικά πάρε-δώσε με ελληνικές ομάδες
ή επιχειρήσεις, όμως αισθάνθηκε την ανάγκη να μι-
λήσει υπέρ ημών για την προσπάθεια που γίνεται στο

Μεταναστευτικό, για την προάσπιση των δημοκρατι-
κών αξιών και των ατομικών ελευθεριών, για το δίκιο
μας στις «κόντρες» με τη χώρα του, την οποία σε αυτή
τη φάση εκπροσωπεί ένας «δικτάτορας» όπως χαρα-
κτηρίζει ο ίδιος τον Ερντογάν. Δεκάδες Έλληνες
επαγγελματίες αθλητές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ
αγωνίζονται στην Τουρκία, κανείς όμως δεν βγήκε να
πει έστω και μισή κουβέντα υπέρ της τακτικής Ερντο-
γάν σε όλα τα θέματα που αφορούν τα Ελληνοτουρκι-
κά. Κι ας πληρώνονται στην Τουρκία, κι ας τους ασκή-
θηκαν πιέσεις, όπως στην περίπτωση του Κ. Σλούκα
όταν έπαιζε στη Φενέρ και αρνήθηκε να κρατήσει πα-
νό για τον Ατατούρκ, κι ας κάνουν εχθρούς στη χώρα
όπου δραστηριοποιούνται επαγγελματικά. Κι αυτό
κάτι δείχνει στην περίπτωση που κάποιοι ακόμα ανα-
ζητούν ποιος έχει το δίκιο και ποιος το άδικο σε αυτήν
την προαιώνια διελκυστίνδα.
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Τ
ην απόλυτη ικανοποίησή του για
το έργο των αστυνομικών δυνά-
μεων εξέφρασε ο πρωθυπουρ-
γός, υπενθυμίζοντας παράλλη-

λα την υλοποίηση των προεκλογικών δε-
σμεύσεων όπως η κατάργηση του άβα-
του των Εξαρχείων, η επιστροφή της
ομάδας ΔΙΑΣ, η αστυνόμευση των πανε-
πιστημίων και η άμεση εξιχνίαση των πε-
ρισσότερων εγκλημάτων. «Γιατί η ασφά-
λεια όλων μας παραμένει η πρώτη μας
προτεραιότητα», είπε ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης σε εκδήλωση του υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη για την εγκλημα-
τικότητα. 

Στάθηκε επίσης στη σημαντική συμβολή
της ΕΛΑΣ που επωμίστηκε τρεις νέες απο-
στολές, τους ελέγχους για την τήρηση των
μέτρων στην πανδημία, τη συνεργασία με
τις Ένοπλες Δυνάμεις στα επεισόδια του
Έβρου τον Μάρτιο του 2020 και τη διαχεί-
ριση των φυσικών καταστροφών με την
απομάκρυνση των κατοίκων από τα σπίτια
τους στην περίπτωση των πυρκαγιών. «Η
Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα ασφαλής,
μας το θυμίζουν εξάλλου τα δεκάδες εκα-
τομμύρια επισκεπτών της, ξένοι επενδυ-
τές που την προτιμούν για να εμπιστευτούν
τα κεφάλαιά της». 

Όχι στην κατάχρηση εξουσίας 
Παράλληλα, όμως, ο πρωθυπουργός

έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα σε όσους επι-
χειρούν να καταχραστούν την εξουσία τους
απέναντι στους πολίτες, τονίζοντας πως
δεν θα υπάρξει καμία ανοχή και η τιμωρία
θα είναι παραδειγματική. «Μην αφήνετε
μετρημένους στα δάχτυλα συναδέλφους
σας να κηλιδώνουν το καλό όνομα και τον
επαγγελματισμό δεκάδων χιλιάδων αστυ-
νομικών. Να κλονίζουν την εμπιστοσύνη
του πολίτη στο πρόσωπό σας. Αρκεί ένα
μόνο λάθος, ένα μόνο ατόπημα, για να επι-
σκιάσει δεκάδες, εκατοντάδες επιτυχίες
αλλά και για να τροφοδοτεί τελικά μια άδι-
κη κριτική εις βάρος της Ελληνικής Αστυ-
νομίας», υποστήριξε χαρακτηριστικά ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε πως η
δράση της δεν προσφέρεται για μικρόψυχη
και μικροκομματική εργαλειοποίηση. 

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την
αστυνομία ως «πυλώνα εσωτερικής στα-
θερότητας», τονίζοντας πως οι πόλεις δεν

βρίσκονται στο έλεος σκληρών συμμο-
ριών. «Το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών,
όμως, έχει τονωθεί. Ολόκληρες γειτονιές
αποκτούν πια μια νέα ζωή και προοπτικές
οικονομικής ανάπτυξης όταν ενδυναμώ-
νεται η αστυνομία. Και με τους νέους ρό-
λους που έχουν ανατεθεί στην αστυνομία
διαλύεται το πέπλο του φόβου». 

Κανένα σοβαρό έγκλημα στο σκοτάδι 
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος

Μητσοτάκης στις κακοποιήσεις ανηλίκων
και τις γυναικοκτονίες που το τελευταίο
διάστημα μονοπωλούν την επικαιρότητα.
Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως σωστά
τέτοια περιστατικά προσλαμβάνουν τόσο
μεγάλη δημοσιότητα, αλλά αυτό δεν ση-
μαίνει πως στατιστικά τα κρούσματα είναι
πολύ περισσότερα. «Αυτό που είναι το πιο
σημαντικό είναι ότι τα θύματα μιλούν,
έχουν το θάρρος να βγουν από το σκοτάδι
και να καταγγείλουν πια τέτοιες συμπερι-
φορές. Είναι πολλές οι πρόσφατες υποθέ-
σεις οι οποίες συγκλόνισαν την κοινή γνώ-
μη. Έτσι ενδυναμώνoνται η εμπιστοσύνη
στο Σώμα αλλά και η πεποίθηση που πρέ-
πει να υπάρχει ότι κανένα, κανένα έγκλη-
μα, κανένα σοβαρό έγκλημα δεν θα μείνει
στο σκοτάδι». 

Θεοδωρικάκος: «Ανομία τέλος»
Την πλήρη στήριξή του στις αστυνομικές

δυνάμεις εξέφρασε κατά την ομιλία του ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη. «Έχουμε
πετύχει να περιπολούν καθημερινά στους
δρόμους της Αττικής 3.280 αστυνομικοί.
Αυτή η πολιτική έχει οδηγήσει στη μείωση
άνω του 25% στη μικρή εγκληματικότητα στα
νοικοκυριά σε σχέση με το 2015-2019», τό-
νισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα
σημείωσε πως «χωρίς ασφάλεια δεν υπάρ-
χει δημοκρατία», ενώ αναφέρθηκε και
στους Έλληνες και τις Ελληνίδες αστυνομι-
κούς που βρίσκονται στα ελληνοτουρκικά
σύνορα. «Είναι οι άνθρωποι που προστα-
τεύουν τα σύνορα της χώρας στον Έβρο στο
πλαίσιο του σχεδίου “Ακρίτας”».

Διεμήνυσε ότι δεν θα μείνουν ατιμώρητες
συμπεριφορές που προσβάλλουν την αστυνο-
μία. Δίνοντας μάλιστα συγκεκριμένα στοιχεία
στη δημοσιότητα σημείωσε: «Τριάντα τέσσε-
ρις αστυνομικοί τα τελευταία δύο χρόνια
έχουν αποταχθεί γιατί διέπραξαν σοβαρά αδι-
κήματα. Η αυτοκάθαρση είναι ζήτημα κύρους
για την ΕΛΑΣ». Όσον αφορά την αστυνόμευση
των πανεπιστήμιων και τα όσα συνέβησαν
στου Ζωγράφου, ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνι-
σε ότι «αυταρχισμός δεν είναι η επιβολή του
νόμου αλλά η ανοχή της ανομίας». 

Ασφαλής χώρα η Ελλάδα 

«Μηδενική ανοχή στο έγκλημα», 
το μήνυμα που έστειλε ο πρωθυπουργός 

Σπίρτζης: «Θα καταργήσουμε τις ομάδες δράσης»
Ο ΣΥΡΙΖΑ που διαρκώς βάλλει εναντίον της ΕΛΑΣ, πυροδοτώντας
την έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωμα-
τική αντιπολίτευση, τάσσεται υπέρ της κατάργησης όλων των ομά-
δων δράσης που έχουν δημιουργηθεί επί ΝΔ και έχουν φέρει ση-
μαντικά αποτελέσματα απέναντι στην εγκληματικότητα. 
Μάλιστα ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σπίρτζης ήταν
κατηγορηματικός. «Θα καταργηθούν η Πανεπιστημιακή Αστυνομία,

η ΔΡΑΣΗ, η ΟΔΟΣ και οι Μαύροι Πάνθηρες. Θα διαλυθούν όλα τα
άθλια σώματα που έχει ιδρύσει η ΝΔ, όλα τα ακροδεξιά μορφώμα-
τα», σημείωσε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας τις αντιλήψεις
που επικρατούν στην Κουμουνδούρου για τα Σώματα Ασφαλείας.
Πρόκειται για ένα από τα ζητήματα που θα κυριαρχήσουν κατά τη
διάρκεια της προεκλογικής αντιπαράθεσης, ώστε να αναδειχθεί η
τεράστια ιδεολογική διαφορά ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ. 

Κυριάκος Μητσοτάκης: 

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 
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Μ
έσα από ένα καταφύγιο στο
Κίεβο, έχοντας δίπλα του και
τον υπουργό Εξωτερικών
της Ουκρανίας Ντμίτρι Κου-

λέμπα, ο Νίκος Δένδιας έστειλε μήνυμα
στην Τουρκία, την ώρα που οι προκλητι-
κές δηλώσεις των Τούρκων αξιωματού-
χων διαδέχονται η μία την άλλη.

«Οι Έλληνες έχουμε επίσης έναν με-
γάλο γείτονα στα ανατολικά μας. Έναν

γείτονα που έχει εκδώσει απειλή πολέ-
μου εναντίον μας. Έναν γείτονα που ζητά
αποστρατιωτικοποίηση των εδαφών μας,
την ώρα που ο ίδιος αναπτύσσει ισχυρές
δυνάμεις απέναντι από τα σύνορά μας.
Έναν γείτονα που ισχυρίζεται παρανό-
μως ότι τμήματα του εδάφους μας ανή-
κουν σε αυτόν. Έναν γείτονα που επανει-

λημμένως λέει ότι θα έρθει μια νύχτα
ξαφνικά. Έναν γείτονα που λέει ότι αν
δεν υποκύψουμε στις αιτιάσεις του, θα
έχουμε την τύχη της Ουκρανίας. Η απάν-
τησή μας είναι απλή. Είμαστε με την Ου-
κρανία. Στεκόμαστε δίπλα στην Ουκρα-
νία», ήταν η δήλωση του υπουργού Εξω-
τερικών.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην
Ουκρανία, ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε
και με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ
Ζελένσκι, στον οποίο είπε ότι η Ελλάδα
συνεχίζει την αμέριστη αλληλεγγύη προς
την Ουκρανία και καταδικάζει πλήρως
κάθε απόπειρα αλλαγής των συνόρων
από δυνάμεις του αναθεωρητισμού. 

«Είμαστε με την Ουκρανία,
ζούμε τα ίδια με την Τουρκία»

ΔΕΝΔΙΑΣ ΑΠΟ ΚΙΕΒΟ:
Γράφει η
Αλεξία Τασούλη

Η Τουρκία συνεχίζει την επιθετική διπλωματία και
αναδεικνύει συνεχώς ως μείζονα θέματα το Μεταναστευτι-
κό και την αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας. Πολύ πε-
ρισσότερο τώρα που νιώθει την ανάγκη να ενισχύσει τις
χερσαίες της δυνάμεις, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Nordic
Monitor, καθώς σημειώνονται ελλείψεις σε ανθρώπινο δυ-
ναμικό αλλά και σε τεχνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με την τουρκική στρατιωτική έκθεση, που
επικαλείται η ιστοσελίδα του αυτοεξόριστου Αμπντου-
λάχ Μποζκούρτ, οι δυνάμεις του στρατού ξηράς των γει-
τόνων θα δυσκολευτούν να βρουν στρατεύματα έτοιμα
να αναπτυχθούν σε περίπτωση πολέμου, ενώ στερούνται
του αναγκαίου στρατιωτικού υλικού για να εκπληρώ-
σουν την αποστολή τους. 

Ο ρόλος του πρέσβη
Χθες ο πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα

Μπουράκ Οζουγκέργκιν έδωσε συνέντευξη σε τουρκι-
κό τηλεοπτικό κανάλι, κάτι που ο ίδιος δεν συνηθίζει
όσο καιρό υπηρετεί στην Αθήνα. Κατηγόρησε λοιπόν

την Ελλάδα ότι δεν είναι η πρώτη φορά που μεταχειρί-
ζεται έτσι τους μετανάστες στον Έβρο, αναπαράγοντας
τα fake news της Άγκυρας, προκειμένου να «θολώσει»
τα νερά λόγω της πρόσφατης δημοσιοποίησης της περι-
πέτειας 92 προσφύγων και μεταναστών που εντοπίστη-
καν γυμνοί και βασανισμένοι από τις τουρκικές Αρχές
και τους δουλέμπορους. «Δεν σκέφτονται όπως εμείς,
επομένως η ματιά τους προς έναν πρόσφυγα δεν είναι
σαν τη δική μας. Τον βλέπουν ως στατιστική και τον χρη-

σιμοποιούν για να λάβουν την υποστήριξη ή τη συμπά-
θεια των Βρυξελλών. Από αυτή την άποψη δυστυχώς
υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Στην Ευρώπη σε φθίνου-
σα ποσότητα θα έλεγα υπάρχουν κάποιοι που το αγορά-
ζουν στην Ευρώπη, όπως έχετε δείξει στις ειδήσεις σας.
Υπάρχουν ακόμη εκείνοι που αγοράζουν αυτού του εί-
δους τα ψέματα δυστυχώς…», είπε στην τουρκική τηλε-
όραση ο πρέσβης, ο οποίος ολοκληρώνει τη θητεία του
στην Αθήνα και αντικαθίσταται από τον Τσαγατάι Ερτσι-
γές, εκ των εμπνευστών της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Την ίδια ώρα, η Άγκυρα εγκατέλειψε και επισήμως
την προσπάθειά της να εξασφαλίσει μαχητικά αερο-
σκάφη F-35. Σύμφωνα με δημοσίευμα τουρκικής εφη-
μερίδας, η τουρκική κυβέρνηση προχώρησε σε διακο-
πή της συνεργασίας της με εταιρεία λόμπι, η οποία είχε
παραταθεί τον περασμένο Αύγουστο με κόστος 1,5
εκατ. δολάρια κατ’ έτος. Στόχος της αμερικανικής εται-
ρείας ήταν να διασφαλίσει την παραμονή της Τουρκίας
στο πρόγραμμα F-35 προσεγγίζοντας εμπορικούς
εταίρους.

Αποκάλυψη Nordic Monitor: Ελλείψεις στον τουρκικό στρατό



Τ
ην Παρασκευή 21 Οκτω-
βρίου ο υπουργός Άμυ-
νας Νίκος Παναγιωτό-
πουλος και ο Ισραηλινός

ομόλογός του Μπένι Γκαντζ, συνο-
δευόμενοι από τη στρατιωτική
ηγεσία, θα επισκεφτούν την 120
Πτέρυγα Μάχης για να πάρουν
μια... πρώτη γεύση από το Διεθνές
Κέντρο Αεροπορικής Εκπαίδευ-
σης της Πολεμικής μας Αεροπο-
ρίας που «στήνεται» στην Καλαμά-
τα. Πρόκειται για ένα έργο που θα
ανεβάσει το επίπεδο εκπαίδευσης
των Ελλήνων ιπτάμενων με σύγ-
χρονα εκπαιδευτικά αεροσκάφη.

Μέχρι στιγμής έχει κατασκευα-
στεί το πρώτο κτίριο του Εκπαιδευ-
τικού Κέντρου, λειτουργεί το νέο
Κέντρο Ανεφοδιασμού, ενώ προ-
χωρούν γρήγορα και οι εργασίες
για τους προσομοιωτές πτήσης.

Εκπαίδευση πιλότων
Πηγές από την Αεροπορία ανα-

φέρουν στην «Political» ότι «η Πο-
λεμική Αεροπορία πραγματοποι-
ούσε έως σήμερα τις εκπαιδεύσεις
των νέων Ικάρων με εξαιρετική
δυσκολία, αφού αυτά που χρησι-
μοποιούσαν για τις εκπαιδεύσεις,
τα Τ-6, ήταν καθηλωμένα λόγω έλ-
λειψης ανταλλακτικών, ενώ τα Τ-
2Ε έχουν συμπληρώσει ήδη 48
χρόνια υπηρεσίας στην Πολεμική
Αεροπορία. Εντάχθηκαν το 1974
και τώρα βρίσκονται στη δύση
τους. Τώρα οι Έλληνες ιπτάμενοι
που θα χειρίζονται μαχητικά 4,5
γενιάς Rafale, F-16 Viper και μελ-
λοντικά τα υπερσύγχρονα 5ης γε-
νιάς F-35 θα εκπαιδεύονται σε
σύγχρονα αεροσκάφη».

Όπως προβλέπει η συμφωνία,
αναμένεται να έρθουν στην Κα-

λαμάτα τουλάχιστον 10 και-
νούργια εκπαιδευτικά αερο-
σκάφη ιταλικής κατασκευής Μ-
346, πάνω στα οποία θα εκπαι-
δεύονται οι ιπτάμενοι μαζί με τα
αναβαθμισμένα 25 (από τα 45)
Τ-6, που εκσυγχρονίζουν οι Ισ-
ραηλινοί. H υλοποίηση της δια-
κρατικής συμφωνίας, που υπέ-
γραψαν τον περασμένο Απρίλιο
Ελλάδα και Ισραήλ, από την ισ-
ραηλινή εταιρεία Elbit προχω-
ράει με γρήγορο ρυθμό και βρί-
σκεται μπροστά από το αρχικό
χρονοδιάγραμμα, καθώς ήδη
έχουν εκσυγχρονιστεί τα πρώτα
15 αεροσκάφη Τ-6.

Τα υπερσύγχρονα Μ-346
Τα καινούργια εκπαιδευτικά αε-

ροσκάφη αναμένεται να έρθουν
στη χώρα μας και στο Κέντρο Αε-
ροπορικής Εκπαίδευσης Καλαμά-
τας την άνοιξη του 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες,
στις αρχές του 2023 αναμένεται
να ταξιδέψει στην Ιταλία ο αρχη-
γός Γενικού Επιτελείου Αεροπο-
ρίας, αντιπτέραρχος Θεμιστο-
κλής Μπουρολιάς, προκειμένου
να επισκεφτεί το εργοστάσιο της
κατασκευάστριας εταιρείας
Leonardo και να ενημερωθεί
από κοντά για τα εκπαιδευτικά
Μ-346.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας
έχει ως στόχο το Κέντρο Αεροπο-
ρικής Εκπαίδευσης στην Καλαμά-
τα να γίνει πόλος έλξης διεθνούς
αεροπορικής εκπαίδευσης και να

δώσει τη δυνατότητα σε αεροπο-
ρίες των χωρών της Μεσογείου
αλλά και του Κόλπου, που συνδεό-
μαστε ήδη με στρατιωτικές συμ-
φωνίες, να εκπαιδεύουν νέους
ιπταμένους στην Ελλάδα.

Η επίσκεψη του Ισραηλινού
υπουργού Άμυνας στην Καλαμάτα
στέλνει μήνυμα συνεργασίας και
συναντίληψης στην Τουρκία, σε
μια περίοδο που η Τουρκία προ-
σπαθεί να εξομαλύνει τις σχέσεις
της με το Ισραήλ. 

Ωστόσο, όπως έχει ξεκαθαρίσει
ο ίδιος ο Μπένι Γκαντζ, «οι σχέσεις
Ελλάδας και Ισραήλ δεν επηρεά-
ζονται από τη βελτίωση των σχέσε-
ων Ισραήλ - Τουρκίας, καθώς
έχουν κοινό όραμα και στόχο τη
δημιουργία ασφαλούς περιβάλ-
λοντος ειρήνης στην Ανατολική
Μεσόγειο».
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Σ
τρατιωτικές πηγές αναφέρουν στην
«Political» ότι η δοκιμαστική εκτό-
ξευση του «Tayfun» στη Μαύρη

Θάλασσα ήταν μια ακόμη επίδειξη ισχύος
από την Άγκυρα, σε συνέχεια των καθημε-
ρινών ακραίων τουρκικών απειλών που
δέχεται η χώρα μας από Τούρκους αξιω-
ματούχους αλλά και από τον ίδιο τον πρό-
εδρο Ερντογάν.

Πρόκειται για έναν τουρκικής κατα-
σκευής βαλλιστικό πύραυλο μικρού βελη-
νεκούς, αλλά μεγάλης ακρίβειας, που
ακόμη βρίσκεται σε στάδιο δοκιμών και
συνεπώς δεν έχει ενταχθεί στο οπλοστά-
σιο των Τούρκων, ενώ θα χρειαστεί αρκε-
τές ακόμη δοκιμές για να κριθεί έτοιμος
προς ένταξη. Οι ίδιες πηγές μάς εξηγούν
ότι αυτή η δοκιμαστική εκτόξευση είναι

ένα ακόμη παράδειγμα ότι ο Ερντογάν πα-
τάει σε δύο βάρκες. Ήταν ένα μήνυμα όχι
μόνο προς τους Έλληνες αλλά και προς
τους Αμερικανούς αλλά και τους Ευρω-
παίους ότι «εμείς φτιάξαμε ένα “μακρύ χέ-
ρι”, αναπτύσσουμε αμυντική βιομηχανία
και τώρα είμαστε ισχυρότεροι».

Η εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύ-
λου προβλήθηκε εκτενώς από τα τουρκι-
κά μέσα ενημέρωσης με απειλητικά σχό-
λια για την Ελλάδα. Όπως μετέδωσαν τα
τουρκικά δίκτυα, το βλήμα εκτοξεύτηκε
σε 561 χλμ. απόσταση και έπεσε ανοικτά
του λιμανιού της Σινώπης. Αναλυτές τόσο

στον τουρκικό Τύπο όσο και σε τουρκικά
κανάλια έσπευσαν να στοχοποιήσουν την
Ελλάδα, λέγοντας ότι ένας τέτοιος βαλλι-
στικός πύραυλος καλύπτει σημεία σε όλη
την ελληνική επικράτεια και ότι η Αθήνα
μπορεί να δεχτεί επίθεση από την Τουρ-
κία μέσω αυτού του πυραυλικού συστή-
ματος, ακόμα και αν αυτό βρίσκεται στο
κέντρο της Τουρκίας.

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις παρα-
κολουθούν και μελετούν όλες τις τουρκι-
κές κινήσεις, αλλά προς το παρόν ο συγκε-
κριμένος πύραυλος δεν προκαλεί περαι-
τέρω ανησυχία. Σε κάθε περίπτωση, η Ελ-
λάδα διαθέτει ισχυρά αντιπυραυλικά συ-
στήματα, όπως οι Patriot που είναι μεγά-
λου βεληνεκούς και είναι τοποθετημένοι
σε πολλά σημεία της χώρας.

Ελλάδα και Ισραήλ μαζί 
για το «Τοp Gun» της Μεσογείου

Πώς διαβάζει 
η Αθήνα τις...

βαλλιστικές απειλές;

Γράφει η 
Γεωργία Γαραντζιώτη



ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ6
ΠΕΜΠΤΗ 20 OKTΩΒΡΙΟΥ 2022

Τ
ην ώρα που η χώρα μας διέρχεται τη
μεγαλύτερη κρίση με τους Τούρκους, ο
επικεφαλής του ΜέΡΑ25 και οι ευρω-
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δίνουν μάχες

όχι μόνο για να διαλύσουν τη Frontex αλλά και
για να πείσουν τη διεθνή κοινότητα και την ΕΕ ότι
η Ελλάδα παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα
και το διεθνές δίκαιο. Μιλάμε για απίστευτα
πράγματα που κινούνται σε απόλυτη αρμονία με
τη στρατηγική διαστρέβλωσης της πραγματικό-
τητας που επιχειρεί ο Ταγίπ Ερντογάν εδώ και
δύο χρόνια.

Χωρίς κανένα ίχνος εθνικής συνείδησης, ο
Γιάνης Βαρουφάκης σε συνέντευξή του στο
ΚΟΝΤRΑ είπε: «Βάζουμε τους νέους και τις νέες
που υπηρετούν στο Λιμενικό μας και εμείς και οι
Ιταλοί και άλλοι, να πνίγουν ανθρώπους για να
αποτρέψουμε τις μεταναστευτικές αυτές ροές».
Ένας πολιτικός αρχηγός της χώρας μας δηλώνει
ότι το Λιμενικό πνίγει ανθρώπους, προσφέρον-
τας με αυτό τον τρόπο «βούτυρο στο ψωμί» στα
επιχειρήματα του Ερντογάν, ο οποίος από το βή-
μα του ΟΗΕ έλεγε ότι η χώρα μας πνίγει αθώα
παιδιά στο Αιγαίο και ότι η Frontex κάνει τα
«στραβά μάτια».

Για να επανέλθει με νεότερη τοποθέτησή του
σε τουρκικό ακροατήριο πριν από λίγες μέρες,
λέγοντας «παρακολουθούμε το πώς θάβουν αυ-
τούς τους αθώους καημένους τα ελληνικά πλοία
στη θάλασσα στο Αιγαίο, πώς τους θάβουν στη
Μεσόγειο».

Πλήρης σύμπλευση
Σε πλήρη σύμπλευση με τον Βαρουφάκη, με

πρωτοβουλία της ευρωομάδας της Αριστεράς
υπερψηφίστηκε η πρόταση για συζήτηση στην
Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με
τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπα-
δημούλη να τουιτάρει: «Η #OLAF λέει ότι η
#FRONTEX έκανε τα στραβά μάτια στα στραβά
πράγματα που γίνανε από κάποιους στις ελληνι-
κές αρχές».

Η ευρωομάδα της Αριστεράς μάλιστα απαίτη-
σε από το Ευρωκοινοβούλιο να μην εκκαθαριστεί
ο προϋπολογισμός του 2020 για τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
(Frontex), πρόταση που υπερψηφίστηκε την Τε-
τάρτη στην Ολομέλεια. Μάλιστα, αμέσως μετά
την ψήφιση της πρότασης ο ευρωβουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης τουίταρε με τη σειρά
του: «Μεγάλη νίκη της Αριστεράς! Η συντριπτική
έκθεση #OLAF για τη δράση της @Frontex και τις
καταγγελίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων στα σύνορα ΕΕ θα συζητηθεί απόψε
στην #ολομέλεια @Europarl_EL μετά από αίτη-
μα @Left_EU που έγινε δεκτό με μεγάλη πλει-
οψηφία!».

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης, μιλώντας για την
απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου σε συνέντευξή
του στον ρ/σ Στο Κόκκινο 105,5 την Τετάρτη, υπο-
στήριξε πως «τα στοιχεία για τα “στραβά μάτια”
της Frontex είναι βαριά, ενώ τα στοιχεία για πα-
ραβιάσεις και βρομιές εντός αυτού του οργανι-
σμού εξανάγκασαν σε παραίτηση τον επικεφα-
λής της Frontex. Και σήμερα με μεγάλη πλει-
οψηφία απορρίψαμε τη μη απαλλαγή της Fron-

tex από τον προϋπολογισμό του 2020. Αυτό είναι
ένας κόλαφος», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπα-
δημούλης.

«Πνίγονται άνθρωποι στο Αιγαίο, πνίγονται άν-
θρωποι στην ευρωπαϊκή θάλασσα και εδώ υπάρ-
χει θέμα για τη Frontex. Έρευνα και διάσωση
υπάρχει σε αυτό τον οργανισμό;», τόνισε ο ευρω-
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Αρβανίτης
μιλώντας στην Ολομέλεια. 

Στην ίδια γραμμή και ο Κατρούγκαλος
Στο θέμα αναφέρθηκε και ο τομεάρχης Εξω-

τερικών του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κατρούγκαλος, μι-
λώντας το πρωί της Τετάρτης στον Δημήτρη Καμ-
πουράκη και τον Άκη Παυλόπουλο. Ένας άνθρω-
πος που έχει διατελέσει και υπουργός Εξωτερι-
κών της χώρας είπε: «Είναι στο στόχαστρο της
εξέτασης αν εμείς κάνουμε pushbacks, γιατί δεν
είναι δικαιολογία για μια χώρα που θέλει να έχει
στη σημαία της εξωτερικής πολιτικής τη διεθνή
νομιμότητα ότι η Τουρκία κάνει χειρότερα». Και
όλα αυτά την ώρα που οι Τούρκοι ζητούν -με απί-
στευτο θράσος- την παραίτηση του Έλληνα
υπουργού Μετανάστευσης Νότη Μηταράκη!

Βεβαίως, ο κ. Κατρούγκαλος δεν είναι η πρώτη
φορά που λέει τέτοια πράγματα. Και τον περα-
σμένο Ιούλιο σε τηλεοπτικό πάνελ ο βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ τόνιζε για τα pushbacks: «Ότι έχουμε
χαμένους και πνιγμένους ανθρώπους στη θά-
λασσα και πως τα pushbacks είναι παράνομα δεν
νομίζω ότι θα το αμφισβητήσει ούτε ο κ. Μηταρά-
κης. Και έχουμε πολλούς συναδέλφους από τη
Νέα Δημοκρατία που λένε πως η πολιτική μας εί-
ναι διαφορετική από το παρελθόν, υπονοώντας
σαφώς ότι μπορεί να γίνονται και pushbacks. Θέ-
λω μια ρητή απάντηση από τον κ. Μηταράκη ότι τα
pushbacks είναι παράνομα. Να ακουστεί δυνα-
τά. Γιατί παραιτήθηκε ο κ. Λεντέρι από τη Fron-
tex; Γιατί σας ασκεί κριτική η κυρία Γιόχανσον;»,
ρωτούσε τότε ο Γιώργος Κατρούγκαλος.

Βαρουφάκης
και ΣΥΡΙΖΑ
στη γραμμή του...
«σουλτάνου»

Τι λέει η Frontex για 
τους 92 μετανάστες
Στην πλήρη επιβεβαίωση του συμβάντος στον Έβρο με τους 92 μετανάστες, οι
οποίοι εντοπίστηκαν γυμνοί και άγρια χτυπημένοι, προχώρησε εκπρόσωπος
της Frontex. «Οι αξιωματικοί της Frontex ανέφεραν ότι οι μετανάστες βρέθη-
καν σχεδόν γυμνοί και μερικοί από αυτούς με ορατά τραύματα», δήλωσε η
Παουλίνα Μπακούλα, εκπρόσωπος του οργανισμού.
Επιπρόσθετα, μιλώντας από τα κεντρικά γραφεία του Frontex στη Βαρσοβία,
είπε ότι αξιωματικοί του οργανισμού συνεργάστηκαν με τις ελληνικές αρχές
για να παράσχουν στους μετανάστες -κυρίως Αφγανούς και Σύρους- άμεση
βοήθεια. «Οι αξιωματικοί της Frontex ανέφεραν ότι οι μετανάστες βρέθηκαν
χωρίς ρούχα και ορισμένοι από αυτούς με εμφανή τραύματα. Οι αξιωματικοί
μαζί με τους Έλληνες συναδέλφους τους παρείχαν άμεση βοήθεια στους με-
τανάστες», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της χθες η Frontex.

Υιοθετούν πλήρως τα fake
news των Τούρκων για
pushbacks και Frontex



Η Τιμοσένκο και 
ο Ρέντσι στην Κύπρο

Δύο σημαντικές προσωπικό-
τητες είχαν έρθει για να πά-

ρουν μέρος στο συνέδριο
του Economist στη Λευ-
κωσία. Η πρώτη ήταν η Γι-
ούλια Τιμοσένκο, πρώην

πρόεδρος της Ουκρανίας (με
τη χαρακτηριστική κοτσίδα), η

οποία είπε ότι η λύση στην
Ουκρανία θα είναι η ήττα
της στρατιωτικής μηχανής
του Πούτιν. Ο δεύτερος

ήταν ο πρώην πρωθυπουρ-
γός της Ιταλίας, ο σοσιαλδη-

μοκράτης Ματέο Ρέντσι, ο οποί-
ος εξέφρασε την αποστροφή του για την

τουρκική προκλητικότητα αλλά και την πλήρη
ανησυχία του για τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα
του με την άνοδο της ακροδεξιάς.  
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Παραδέχτηκαν 
το αυτονόητο... 

Ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ για θέματα Εθνικής
Άμυνας Δημήτρης Βίτσας τόνισε σε ραδιοφωνική
εκπομπή στο Πρώτο Πρόγραμμα ότι όντως έχουν
αλλάξει οι αμυντικές ισορροπίες στο Αιγαίο υπέρ
της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Είναι μια ση-
μαντική παραδοχή και ένα «mea culpa» για τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ που δεν ψήφισε τις αμυντικές συμφωνίες της
κυβέρνησης Μητσοτάκη με ΗΠΑ και Γαλλία. Επί-
σης, επισήμανε ότι πρέπει να υπάρχει εθνική ενό-
τητα απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα. Νωρίς
το θυμήθηκε βέβαια γιατί εδώ και καιρό αναμα-
σούσε την τουρκική προπαγάνδα… 

Συνάντηση
Ρουσόπουλου -
Πλακιωτάκη

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτά-
κης είχε μια ενδιαφέρουσα συνάντη-
ση με τον βουλευτή Θεόδωρο Ρουσό-
πουλο, ο οποίος είναι και πρόεδρος
της Επιτροπής Μετανάστευσης του
Συμβουλίου της Ευρώπης και έχει
αναδείξει τα θέματα της εργαλει-
οποίησης του Μεταναστευτικού από
την Τουρκία. Όπως έμαθα, πήρε υλι-
κό από το υπουργείο που δείχνει την
απάνθρωπη μεταχείριση των μετανα-
στών και θα το αναδείξει στο Συμβού-
λιο το επόμενο διάστημα.  

Εξηγήσεις 
από τον Αμυρά 

Υπάρχουν παράπονα γενικά για
τους νέους δασικούς χάρτες. Έχουν
εκφραστεί στην Κοι-
νοβουλευτ ική
Ομάδα αλλά
εκφράστη-
καν και από
κάπο ιους
βουλευτές
στην τελευ-
ταία περιοδεία
του πρωθυπουρ-
γού στην Καρδίτσα.
Όμως, όπως μου είπαν, πάλι καλά που
ήταν εκεί ο αρμόδιος υφυπουργός
Γιώργος Αμυράς, ο οποίος έκατσε και
εξήγησε στους βουλευτές τις πρωτο-
βουλίες της κυβέρνησης για τα «λε-
γόμενα» δασικά.  

«Π
άντα ο Έλληνας είχε τη ρο-
πή, τη βλέψη και τον προ-
σανατολισμό προς την πο-

λιτική», σημείωσε ο πρόεδρος της Βου-
λής και του Ιδρύματος για τον Κοινο-
βουλευτισμό και τη Δημοκρατία Κων-
σταντίνος Τασούλας κατά την παρου-
σίαση του «Ιστορικού Λεξικού Ελληνι-
κών Κοινοβουλευτικών Κομμάτων,
1844-1967», που εκδόθηκε με τη συ-
νεργασία του Ιδρύματος της Βουλής των
Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και
τη Δημοκρατία και του Ινστιτούτου Ιστο-
ρικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος
Ερευνών και παρουσιάστηκε στο αμφι-
θέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας» του Εθνι-
κού Ιδρύματος Ερευνών. Η εκδήλωση
ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του καθη-

γητή Ηλία Νικολακόπουλου, ενός εκ
των επιστημονικών επιμελητών της έκ-
δοσης και συνεργάτη του Ιδρύματος της
Βουλής, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από
τη ζωή.

Η Βουλή τίμησε 
τον Ηλία Νικολακόπουλο

Εκδήλωση στα Μελίσσια 
Κοινή εκδήλωση θα κάνουν οι βουλευτές της ΝΔ Δημήτρης Καιρί-

δης και Θεόδωρος Ρουσόπουλος την Παρασκευή στο Πολιτιστικό
Κέντρο Μελισσίων για να συζητηθούν τα τρέχοντα εθνικά θέματα
(Ελληνοτουρκικά, Ουκρανία) αλλά και οι τρέχουσες πολιτικές εξελί-
ξεις όπως τα ενεργειακά αλλά και οι επερχόμενες εκλογές. Οι δύο
άνδρες δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζονται σε επίπεδο εκδη-
λώσεων, μιας και έχουν αποφασίσει να κινηθούν μαζί και στον Βό-
ρειο Τομέα.

Γιαγιά η Σκόνδρα 
Γιαγιά έγινε η Ασημίνα Σκόνδρα, καθώς η κόρη της

γέννησε ένα υγιές μωράκι. Παρόλο που η Ασημίνα
έπρεπε να παραβρίσκεται στην περιοδεία του πρωθυ-
πουργού στην Καρδίτσα, μόλις τελείωσε το πρώτο σκέ-
λος της και πήγαν οι αξιωματούχοι μαζί με τον Κυριάκο
Μητσοτάκη να φάνε στην ταβέρνα «Παλιός Μύλος»
πήρε το αμάξι και κατευθύνθηκε στην Αθήνα για να δει
το εγγονάκι της. 

Ο κύριος καθηγητής του Μαξίμου είναι κολλητός με εκδοτικό σύστημα.
Μέχρι και υποψήφιο στο Επικρατείας τον τοποθετούν… Το αντίπαλον δέος
είναι ο δημοσιογράφος που βρίσκεται στη Βουλή, που η κολλητή του
παρέα είναι το «δίδυμο» της επικοινωνίας που μοιράζει διαφήμιση
παντού… Ο τεχνοκράτης έχει μια μικρή δυναμική, διατηρεί παρέα με
κυρίως πρώην πασόκους που βρίσκονται στην κυβέρνηση. Η μάχη είναι
αμφίρροπη, οψόμεθα για την κατάληξή της... 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…



Τα περίεργα του Ακάρ
Κατά τρόπο περίεργο και ανεξήγητο, ο Τούρκος

υπουργός Άμυνας επιμένει στον διάλογο την ώρα
που όλοι οι υπόλοιποι σηκώνουν τα λάβαρα του
πολέμου. Ο Χουλουσί Ακάρ, πλήρως διαφοροποι-
ημένος από τον Μπαχτσελί, συνε-
χίζει να δηλώνει: «Είμαστε
έτοιμοι να συναντηθού-
με». Αλλά δεν παραλεί-
πει να πει ότι η Τουρκία
είναι ασφαλής σύμμα-
χος και δεν απειλεί κα-
νέναν, αφού είναι υπέρ
του διαλόγου και υπέρ
του να είναι το Αιγαίο θά-
λασσα φιλίας και δίκαιου διαμε-
ρισμού του πλούτου. Εκτός και αν παίζουν τους
ρόλους του καλού και του κακού… 

«Ε
ίναι υπαρκτός ο κίνδυνος
ενός ατυχήματος στο Αιγαίο,
λόγω της απειρίας των Τούρ-
κων πιλότων», είπε η βουλευ-

τής της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη σε ραδιοφω-
νική εκπομπή. Επιπλέον, χαρακτήρισε ανη-
συχητικό γεγονός τη δοκιμαστική εκτόξευση
του βαλλιστικού πυραύλου «Tayfun» και ση-
μείωσε πως η Αθήνα πρέπει να δει με ψυ-
χραιμία ποια είναι η δυνατότητα της Τουρκίας
να κατασκευάσει και άλλους τέτοιους πυ-
ραύλους. Το πιο σημαντικό από όσα είπε εί-
ναι ότι δεν βλέπει κάποια συνάντηση του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη με τον Ερντογάν. Τουλά-
χιστον για αυτό το timing…

ΠΕΜΠΤΗ 20 OKTΩΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΕΝΤΡΙ8

Ανησυχεί 
η ΝτόραΒοά το τελευταίο διά-

στημα η πολιτικοδημο-
σιογραφική πιάτσα για
τις μεταγραφές που
επιδιώκουν τα κομματι-
κά επιτελεία. Ένα από
τα πρόσωπα που η από-
κτησή του αποτελεί δια-
καή πόθο είναι ο Γιώρ-
γος Φλωρίδης. Μάλιστα ορισμένοι παλιοί
σύντροφοί του από τη Χαριλάου Τρικούπη
τον έχουν κιόλας… αποχαιρετήσει. Εκεί-
νος, ωστόσο, είναι σφίγγα! Από τον ίδιο
μπορεί να μη βγαίνει είδηση, από τις κινή-
σεις του, όμως, κάποιοι βγάζουν συμπερά-
σματα. Για παράδειγμα, η συνάντηση που
είχε πρόσφατα με τον γραμματέα της ΝΔ
Παύλο Μαρινάκη…

Ζήτησαν παιδική χαρά
από τον Μητσοτάκη 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρώτησε τα παι-
διά του μονοθέσιου σχολείου της ορει-
νής Αργιθέας τι χρειάζονται. Και τα παι-
διά, ύστερα από λίγη
σκέψη, απάντησαν
ότι έχουν θέματα οι
κούνιες δίπλα από το
σχολείο, αλλά και το
καρουζέλ. «Να
έχουμε μια ωραία
παιδική χαρά. Ωραία,
καταγράφεται αυτό»,
απάντησε ο κ. Μη-
τσοτάκης. «Να τη
φτιάξουμε την παιδι-
κή χαρά, κ. υπουργέ», είπε ο πρωθυ-
πουργός απευθυνόμενος στον Στέλιο
Πέτσα που ήταν από πίσω του… Τον βλέ-
πω να πιάνει φτυάρι και να τη φτιάχνει
μόνος του ο Πέτσας… 

«Υπό πολιορκία» 
ο Γιώργος Φλωρίδης 

Χ
ρο
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Έκλεψε την παράσταση 
Ο τετράποδος σημαντικός βοηθός των Ειδικών Δυ-
νάμεων στην εύρεση ναρκωτικών, εκρηκτικών αλ-
λά και στην ανακάλυψη αγνοούμενων ύστερα από
φυσικές καταστροφές έδωσε το «παρών» στην εκ-
δήλωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
κλέβοντας την παράσταση. Ο πρωθυπουργός, του
οποίου η αγάπη για τα σκυλιά είναι γνωστή -μην ξε-
χνάτε τον Πίνατ που έχει γίνει μόνιμος κάτοικος του
Μαξίμου, αλλά και τον νόμο που έφερε η κυβέρνη-
σή του για τα ζώα συντροφιάς-, δεν έχασε την ευ-
καιρία να πλησιάσει και να παίξει για λίγη ώρα με
τον σκύλο των Ειδικών Δυνάμεων.

Πού είναι 
η Μπάιντα, άραγε; 
Για να ξέρετε και να βγάλετε τα συμπεράσμα-
τά σας. Η Μπάιντα, η οποία ήταν η άτυπη «αρ-
χηγός» της ομάδας των 38 προσφύγων του
Έβρου (που δημιούργησε όλο αυτό τον ντόρο
με τη νησίδα), τους εγκατέλειψε και έφυγε
προς άγνωστη κατεύθυνση την αμέσως επό-
μενη μέρα από τη μεταφορά τους στη Δράμα,
σε δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο. Έκτο-
τε οι ελληνικές Αρχές αγνοούν πού βρίσκε-
ται. Δεν σας φτάνει αυτό; Μπορεί να βρήκε
κάπου αλλού ένα καλύτερο μέλλον… 

Βάφτισαν 
το κρέας ψάρι… 
Επειδή το ΚΚΕ δεν πρόκειται να δείξει
στον ΣΥΡΙΖΑ ποτέ καμία ανοχή, στην Κου-
μουνδούρου βάφτισαν το κρέας ψάρι…
Από την «προοδευτική διακυβέρνηση»,
πέρασαν σε άλλο level, στην «προοδευτι-
κή κυβερνησιμότητα». Οι άνθρωποι είναι
λεξιπλάστες… 

Ο Τζήμερος
ξαναχτύπησε
Τον είχα ξεχάσει τον Θάνο Τζήμερο από την
ημέρα που «διέγραψε» τον
Μπογδάνο. Πρόσφατα ξα-
ναχτύπησε με νέα δήλω-
σή του, στην οποία λέει
δύο σημαντικά πράγ-
ματα που με σόκαραν:
Πρώτον, δεν θα συνερ-
γαστεί -όπως είπε- με
τη ΝΔ και, δεύτερον, θέλει
να βγάλει εκτός νόμου το
ΚΚΕ. Δεν θα συνεργαστεί, λοιπόν, με την
Πειραιώς, αλλά θα δώσει ψήφο ανοχής!
Μπράβο, Θάνο, από εσένα κρέμεται η τύχη
της χώρας… 
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Δεν πρόλαβε να πει ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης ότι μόνο ο
ίδιος δίνει το πράσινο φως
σε υποψηφίους (και μάλι-
στα σε αυτούς που ετοιμά-
ζονται να πετάξουν από την
Τοπική Αυτοδιοίκηση στην
κεντρική σκηνή) και ήδη
διάφοροι αντιδήμαρχοι ανα-
κοινώνουν ότι θα κατέλθουν
υποψήφιοι βουλευτές!

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Τo
...

 Π
ρό

σω
πo

Μ
πορεί το φόντο της συνάντησης Ανδρουλάκη - Καντέρ να ήταν η αλα-
ζονεία του «σουλτάνου» Ερντογάν, τα συμβολικά δώρα που αντάλλα-
ξαν ωστόσο εξέπεμπαν μηνύματα ειρήνης και αδελφοσύνης των δύο
λαών. Ο Ενές Καντέρ δώρισε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ μια φανέλα

των Boston Celtics με το όνομά του (Freedom-Ελευθερία). «Το πράσινο είναι το
αγαπημένο μου χρώμα», ανέφερε ο κ. Καντέρ. «Και δικό μου αγαπημένο, καθώς
είναι το χρώμα του κόμματός μας», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι το πράσινο είναι και το χρώμα που συμβολίζει την ελπίδα. Σε κάθε περί-
πτωση, και οι δύο ελπίζουν σε καλύτερες μέρες! Για την ιστορία, ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ του πρόσφερε έναν σελιδοδείκτη από το Μουσείο Ακρόπολης με χαραγ-
μένο πάνω του ένα κλαδί ελιάς, σύμβολο ειρήνης και ευημερίας.

Ο Πιερρακάκης πάει
παντού και με όλα

Στο Επικρατείας ή στην Α’ Αθήνας; Εκ-
πρόσωπος της ΝΔ ή στη μάχη του σταυ-
ρού; Αυτά τα ερωτήματα για το πολιτικό
μέλλον του Κυριάκου Πιερρακάκη απα-

σχολούσαν το Μαξίμου.
Το τελευταίο διάστη-

μα η μπίλια έχει κά-
τσει στην Α’ Αθή-
νας, αλλά επειδή
απομένουν επτά
μήνες μέχρι τις

κάλπες δεν είναι
βέβαιο πως θα ισχύσει

αυτό το σενάριο. Ωστόσο, ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
με το έργο που έχει παράξει και το προ-
φίλ που έχει καλλιεργήσει βρίσκεται
συνεχώς στις υψηλότερες θέσεις δημο-
φιλίας των κυβερνητικών στελεχών.
Επομένως, αυτός δεν... καίγεται όπου
και αν τοποθετηθεί. Οι άλλοι θα έχουν
πρόβλημα.

Κάτι παίζει στην
εξωκοινοβουλευτική
Αριστερά…
Βλέπω ότι ανασυντάσσονται. Έγινε και πα-
νελλαδική συνδιάσκεψη της ΛΑΕ, στην
οποία έλαβαν μέρος 600 περίπου αντιπρό-
σωποι, στην πλειοψηφία τους νέοι, από όλη
την Ελλάδα. Στη συνδιάσκεψη συμμετείχαν
ως παρατηρητές και αρκετοί ανένταχτοι,
μεταξύ των οποίων ο πρώην επικεφαλής
του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Αλαβάνος, η Νάντια Βα-
λαβάνη, ο οικονομολόγος Κώστας Λαπαβί-
τσας και η ηθοποιός και πρώην βουλευτής
Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Μάνια Παπαδημη-
τρίου. Η αίσθηση που αποκόμισαν όλοι οι
συμμετάσχοντες είναι ότι στον χώρο της
εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς κάτι…
κινείται και αυτό ενδεχομένως δεν θα αρέ-
σει στην Κουμουνδούρου. 

Η selfie που αρνήθηκε 
η Κεραμέως 
Η υπουργός Παιδείας, παρότι έχει χιούμορ, ορισμένα πράγματα δεν
μπορεί να τα επιτρέψει. Έτσι, κατά την επίσκεψή της στο Πρότυπο 2ο
ΕΠΑΛ Τρικάλων πριν από λίγες ημέρες έγινε ένα μικρό επεισόδιο…
Εκεί μίλησε και φωτογραφήθηκε με τους μαθητές. Ένας μαθητής
θέλησε να βγάλει selfie με την υπουργό φορώντας γυαλιά τύπου…
Trannos. Αυτού του τράπερ που συνέχεια εμπλέκεται σε φασαρίες
και ξυλοδαρμούς. H ίδια αρνήθηκε αρχικά να φωτογραφηθεί μαζί
του, με αποτέλεσμα ο μαθητής να τα βγάλει και βγουν κανονικά φω-
τογραφία.

Δώρα με νόημα 

Ένας NBAer 
στον Αρχιεπίσκοπο  

Ένας ορκισμένος εχθρός του Ερντογάν, ο
Ενές Καντέρ που διαπρέπει στο ΝΒΑ, βρί-
σκεται στην Αθήνα και παρά το γεγονός
πως είναι μουσουλμάνος, θέλησε να επι-
σκεφθεί τον Αρχιεπίσκοπο. Ο Τούρκος κα-
λαθοσφαιριστής δεν έκρυψε τη δυσαρέ-
σκειά του για το κλίμα έντασης που δημι-
ουργεί ο Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας
πως δεν εκπροσωπεί τον τουρκικό λαό, και σημείωσε πως στόχος του είναι προ-
καλέσει χάος ανάμεσα στις δύο χώρες λόγω των επικείμενων εκλογών. 

Τι εννοεί 
ο «ποιητής»;

Εντωμεταξύ, ο Πάνος Καμμένος
από το Twitter είναι περίπου βέβαι-
ος ότι θα χτυπήσουν οι Τούρκοι πο-
λύ σύντομα… Μη με ρωτάτε αν τον
έχουν ειδοποιήσει σχετικώς, δεν
είμαι μέσα στο μυαλό του. Με από-
λυτη σιγουριά έγραψε ότι «είμαστε
πολύ κοντά σε προβοκάτσια από
τους Τούρκους» και συμπλήρωσε
τα εξής: «Οι Ένοπλες Δυνάμεις, η
Εθνοφυλακή και οι υπηρεσίες πλη-
ροφοριών είναι έτοιμες και ισχυ-
ρές. Όταν όμως διεξάγεται ασύμμε-
τρη επίθεση με αρχικά ρητορική
κλιμάκωση, επίδειξη σημαίας, ακο-
λουθεί προβοκάτσια ή επίθεση και
απαιτείται οι πολίτες να είναι έτοι-
μοι». Η τρομολαγνεία, βλέπετε,
πουλάει γενικώς… 
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Σ
ε σκληρό μπρα ντε φερ ανάμεσα
στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης που τάσσονται
υπέρ της επιβολής πλαφόν (με

τη μία ή την άλλη εκδοχή του) στη διεθνή
τιμή του φυσικού αερίου και αυτά, προ-
εξαρχούσης της Γερμανίας, που αντιτί-
θενται σε μια δραστική ευρωπαϊκή λύση
αναμένεται να εξελιχθεί η Σύνοδος Κορυ-
φής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. 

Μάλιστα, οι ελπίδες της ελληνικής απο-
στολής και όχι μόνο στην κατεύθυνση της
λήψης συγκεκριμένων αποφάσεων που
θα συγκρατήσουν επί της ουσίας τις διε-
θνείς ενεργειακές τιμές και κατ’ επέκταση
θα αποσυμπιέσουν τους εθνικούς προ-
ϋπολογισμούς και τα μπάτζετ νοικοκυ-
ριών και επιχειρήσεων αναπτερώθηκαν
μετά το προσχέδιο της Κομισιόν που κυ-
κλοφορεί τα τελευταία 24ωρα και αποτε-
λεί, όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές, τη
βάση της συζήτησης των ηγετών στο Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο. Σύμφωνα μάλιστα με
το προσχέδιο συμπερασμάτων, το Συμ-
βούλιο συμφωνεί μεταξύ άλλων στην
«εξέταση ενός προσωρινού δυναμικού
διαδρόμου στις συναλλαγές φυσικού αε-
ρίου για να περιοριστούν οι τιμές», διατύ-
πωση που υιοθετήθηκε από το κείμενο
της ελληνικής πρότασης, την οποία έχει
επιμεληθεί σε μεγάλο βαθμό ο εξ απορ-
ρήτων του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα
ενεργειακά, Νίκος Τσάφος. Στο ίδιο κεί-
μενο προτείνεται «προσωρινό ευρωπαϊκό
πλαίσιο για πλαφόν στις τιμές του φυσι-
κού αερίου, που χρησιμεύει για την παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας», με την ελ-
ληνική πλευρά να επιμένει έως την ύστατη
ώρα να υπαχθούν υπό ένα πλαφόν έστω
και ως ύστατο μέτρο και οι χρήσεις του
φυσικού αερίου για τη θέρμανση και τη
βιομηχανία.

Ικανοποίηση στην Ελλάδα
Η ελληνική πλευρά δεν κρύβει την ικα-

νοποίησή της για την πρόοδο που έχει κα-
ταγραφεί τους τελευταίους μήνες, καθώς
ο Έλληνας πρωθυπουργός ήταν από τους
πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που κατέθε-
σαν τις προτάσεις τους από τα τέλη του πε-
ρασμένου Φεβρουαρίου. Χθες, εξάλλου,
υποδέχθηκε τις προτάσεις της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής σημειώνοντας μεταξύ άλ-
λων ότι η Κομισιόν έχει υιοθετήσει δύο
από τις προτάσεις του σχεδίου 6 σημείων,

ήτοι τον μηχανισμό διόρθωσης τιμών στο
TTF -έως τον Μάρτιο του ’23 και με την
ενεργοποίησή του να συναρτάται από τις
τιμές και τις συνθήκες- και τον περιορι-
σμό των διακυμάνσεων στις αγορές παρα-
γωγών ενέργειας. 

«Το ερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
είναι μια ευκαιρία να αποκαταστήσουμε
τον έλεγχο στις αγορές ενέργειας θέτον-
τας ένα όριο στις τιμές και μειώνοντας την
ακραία αστάθεια. Αυτό μπορεί να είναι
ένα αποφασιστικό βήμα στην προσπά-
θειά μας να μειώσουμε τις τιμές της
ενέργειας για τους Ευρωπαίους πολίτες
και τις επιχειρήσεις», ήταν το μήνυμα
του πρωθυπουργού ενόψει της έναρξης
των εργασιών της Συνόδου Κορυφής. Σε
κάθε περίπτωση, πάντως, στην κυβέρ-
νηση παρατηρούν πως ακόμη και η συ-
ζήτηση περί της υιοθέτησης ή μη ενός
πλαφόν συμβάλλει στην αποκλιμάκωση

των κραυγαλέων αυξήσεων, που έχουν
διαπιστωθεί το τελευταίο διάστημα, με
την παρούσα συγκυρία, όπου οι διεθνείς
τιμές του φυσικού αερίου έχουν πέσει,
να αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα. 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι συνθή-
κες δείχνουν πιο ώριμες για ακόμη ένα
σημαντικό βήμα, όπως είναι η κοινή προ-
μήθεια φυσικού αερίου, κατά το πρότυπο
της από κοινού απόκτησης εμβολίων κατά
του κορονοϊού εν καιρώ πανδημίας.

Η ενισχυμένη 
πλειοψηφία 
για να περάσουν 
οι προτάσεις 

Τόσο από την τοποθέτηση της
επικεφαλής της Κομισιόν όσο και
από το προσχέδιο συμπερασμά-
των της Συνόδου Κορυφής προκύ-
πτει ότι υιοθετούνται μεν οι προ-
τάσεις της Επιτροπής για την κα-
ταπολέμηση της ενεργειακής κρί-
σης, ωστόσο, όπως αναμενόταν,
παραπέμπονται για αργότερα οι
αποφάσεις σχετικά με το φλέγον
ζήτημα του πλαφόν στις τιμές του
φυσικού αερίου. Για να περάσουν
οι προτάσεις χρειάζεται ενισχυ-
μένη πλειοψηφία, ήτοι τουλάχι-
στον 15 κράτη-μέλη που θα αντι-
προσωπεύουν τουλάχιστον το 65%
του πληθυσμού της ΕΕ. 

Οι προτάσεις της Κομισιόν δεν
προβλέπουν άμεσα την επιβολή
ενός ορίου στις τιμές του φυσικού
αερίου, αν και πολλές χώρες της
ΕΕ έχουν αναφέρει ότι είναι πρό-
θυμες να υιοθετήσουν ένα τέτοιο
μέτρο. Η πρόβλεψη, ωστόσο, για
ένα προσωρινό φρένο στις τιμές
φαίνεται ότι κερδίζει την υποστή-
ριξη των ηγετών, ενώ η όποια συ-
ζήτηση για ένα ιβηρικό μοντέλο
δεν θα γίνει επί της παρούσης. Η
κυρία Φον ντερ Λάιεν σημείωσε
ότι «το τρέχον σημείο αναφοράς
που καθορίζει τις τιμές του φυσι-
κού αερίου είναι το TTF. Το TTF
επικεντρώνεται στο φυσικό αέριο
των αγωγών. Χρειαζόμαστε ένα
νέο, συγκεκριμένο σημείο αναφο-
ράς τιμών για το LNG. Η Επιτροπή
θα αναπτύξει τώρα αυτό το συμ-
πληρωματικό σημείο αναφοράς
μαζί με την Ευρωπαϊκή Ρυθμιστι-
κή Αρχή. Αλλά αυτό χρειάζεται
χρόνο. Έτσι, στο μεσοδιάστημα (…)
περιορίζουμε τις τιμές μέσω TTF.
Αυτό το ονομάζουμε μηχανισμό
διόρθωσης της αγοράς. Χθες προ-
τείναμε κατευθυντήριες αρχές ως
πρώτο βήμα. Σε αυτή τη βάση, θα
προετοιμάσουμε τον λειτουργικό
μηχανισμό σε ένα δεύτερο βήμα.
Αυτό αφορά το πλαφόν στο φυσι-
κό αέριο σε επίπεδο χονδρικής».

Η μερική ικανοποίηση 
της Αθήνας, το «ΟΚ» 
των ηγετών στις προτάσεις
της Κομισιόν και… βλέπουμε
για το ιβηρικό μοντέλο

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Μάχη για 
αναχαίτιση 
του ράλι τιμών
στην ενέργεια



Α
ποφασισμένος να ακολουθήσει σκληρή γραμμή
στα Ελληνοτουρκικά εμφανίζεται ο πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ, ανεβάζοντας καθημερινά την έντα-
ση της κριτικής του απέναντι στην τουρκική

προκλητικότητα. 
Ούτως ή άλλως ο Νίκος Ανδρουλάκης στις δημόσιες παρεμ-

βάσεις του ανέκαθεν είχε «υψωμένα τείχη» στην αλαζονική
συμπεριφορά του Ερντογάν, όμως τώρα αφήνει στην άκρη τη δι-
πλωματική οδό και υιοθετεί τη σκληρή γλώσσα. Το πεδίο αυτό,
όμως, προσφέρεται και πολιτικά για να κάνει πιο αισθητή την
παρουσία του στην ατζέντα της επικαιρότητας, ώστε να ανακτη-
θεί το έδαφος που χάθηκε τόσο από τη μονοθεματική αντιπολί-
τευση των υποκλοπών όσο και από τον τραυματισμό του.

Πάγια θέση του Νίκου Ανδρουλάκη είναι η επιβολή κυρώσε-
ων στην Τουρκία. Όπως έχει δηλώσει επανειλημμένως: «Η διε-
θνής κοινότητα, και ιδιαίτερα η ΕΕ, οφείλει να πάρει πρωτοβου-
λίες. Και με το εμπάργκο όπλων απέναντι σε έναν διεθνή ταρα-
ξία, όπως είναι η Τουρκία, αλλά και με την αλλαγή της αρχιτε-
κτονικής των σχέσεων ΕΕ - Τουρκίας. Δεν μπορεί να είναι υπό
ένταξη μια χώρα που δεν έχει κανέναν σεβασμό στο διεθνές δί-
καιο και καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της
με βίαιο και βάναυσο τρόπο». 

Η επίθεση στον Στόλτενμπεργκ 
Στο ίδιο πλαίσιο και η στιγμή που «τα είπε χύμα» για την Τουρ-

κία μπροστά στον γγ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, θιασώτη
της πολιτικής των ίσων αποστάσεων. Ο κ. Ανδρουλάκης είχε επι-
σημάνει τότε με νόημα ότι υπάρχει μια χώρα στη νατοϊκή συμ-
μαχία η οποία δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία κρατώντας
μια αμφιλεγόμενη στάση. «Η χώρα αυτή είναι η Τουρκία και μά-
λιστα ο πρόεδρός της μιμείται τον αναθεωρητισμό και τον αυ-
ταρχισμό του Πούτιν. Κάθε μέρα έχουμε μια σκληρή δήλωση
πολεμικού χαρακτήρα εις βάρος της Ελλάδας», είπε και στρέ-
φοντας το βλέμμα του προς τον ισχυρό άνδρα της Συμμαχίας τό-
νισε: «Μας προκαλεί εντύπωση που δεν βλέπετε τον ελέφαντα
στο δωμάτιο! Πολλές φορές οι δηλώσεις σας ηχούν στα αυτιά
του ελληνικού λαού ως δηλώσεις Πόντιου Πιλάτου». 

Δεν είναι τυχαία, άλλωστε, η διάσταση που πήρε και η χθεσινή

συνάντηση με τον Τούρκο αστέρα του NBA αλλά και πολέμιο του
Ερντογάν, Ενές Καντέρ, ανταποκρινόμενος στο αίτημα του μπα-
σκετμπολίστα. Ο κ. Ανδρουλάκης τον καλωσόρισε στην Ελλάδα
και εξέφρασε την αλληλεγγύη του στις προσπάθειες του Καντέρ
για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κρά-
τους δικαίου στην Τουρκία. 

«Τους τελευταίους μήνες έχουμε πολλές προκλητικές δηλώ-
σεις εκ μέρους της τουρκικής ηγεσίας σε βάρος των ελληνικών
και κυπριακών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Τις καταδικάζω στο
σύνολό τους. Σε αυτές τις εποχές προτεραιότητά μας πρέπει να
είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, διότι στο τέλος αυτό εί-
ναι το μοναδικό μονοπάτι για το ειρηνικό μέλλον των δυο λαών»,
επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής.

«Υπάρχουν πολλοί Τούρκοι πρόσφυγες στην Ελλάδα και
πραγματικά εκτιμούμε την υποστήριξή σας, γιατί δυστυχώς η
πολιτική του Ερντογάν είναι πολύ σκληρή στη χώρα μας. Όμως
τώρα βρήκαν ένα δεύτερο σπίτι στην Ελλάδα. […] Πραγματικά
εκτιμώ τη στήριξή σας, γιατί όλο αυτό το διάστημα είστε ένας
πραγματικός πρωταθλητής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για

αυτό σήμαινε πολλά για μένα να σας συναντήσω, γιατί είστε
πρότυπο για πολλούς ανθρώπους», τόνισε από την πλευρά του ο
Ενές Καντέρ. 

Η στοχοποίηση της Καϊλή
Η κλιμάκωση της κριτικής προς την Τουρκία τόσο στο εσωτε-

ρικό όσο και στο εξωτερικό από το τρίτο πολιτικό κόμμα της χώ-
ρας φαίνεται ότι έχει ενοχλήσει αισθητά τη γείτονα. Ενδεικτικό
είναι το γεγονός της στοχοποίησης που δέχθηκε η αντιπρόεδρος
του Ευρωκοινοβουλίου Εύα Καϊλή με αφορμή την ερώτηση προς
την Κομισιόν σχετικά με την απαράδεκτη συμπεριφορά της
Τουρκίας στα σύνορα με την Ελλάδα, ζητώντας την ενίσχυση τό-
σο της Frontex, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ανθρώ-
πων στα ευρωπαϊκά σύνορα, όσο και της χώρας μας, με σκοπό να
στηριχθεί οικονομικά, μιας και ως χώρα υποδοχής επωμίζεται
τεράστιο βάρος. «Η Εύα Καϊλή εντάχθηκε στο καραβάνι των πο-
λιτικών που στοχεύουν την Τουρκία, πραγματοποιώντας σκαν-
δαλώδη δήλωση», ήταν το βιτριολικό σχόλιο της «Hurriyet». 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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Πρόσφορο πεδίο για τον πρόεδρο του
ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να ανακτήσει το
χαμένο έδαφος από τη μονοθεματική
αντιπολίτευση των υποκλοπών

«Σκληρό ροκ» 
στα Ελληνοτουρκικά

Ν I Κ Ο Σ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Λ Α Κ Η Σ :
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Νέες προκλήσεις για τη συνοχή της Ευρώπης 
το μήνυμα της EURegions Week

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας

Μ
ε κεντρικό σύνθημα «Νέες προκλήσεις για
τη συνοχή της Ευρώπης» η EURegions
Week υποδέχτηκε εκπροσώπους πόλεων,

περιφερειών, φοιτητές, καθηγητές και επιχειρημα-
τίες από τις 10 έως τις 13 Οκτωβρίου, στέλνοντας
ισχυρό μήνυμα πως η εκδήλωση παραμένει η μεγα-
λύτερη αμφίδρομη πλατφόρμα θεματικών συζητήσε-
ων, ανταλλαγής γνώσεων και απόψεων και παρου-
σίασης έργων.

Η επίτροπος Ελίζα Φερέιρα επεσήμανε ότι πρέπει
να βρεθεί η ισορροπία μεταξύ των βραχυπρόθεσμων
και των μακροπρόθεσμων δράσεων της ΕΕ. Τη σημα-
σία των πολιτικών συνοχής για την αντιμετώπιση των
προκλήσεων της ΕΕ ανέδειξε, μιλώντας κατά την
έναρξη των εργασιών της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
των Περιφερειών και των Πόλεων στις Βρυξέλλες, η
επίτροπος για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις Ελί-
ζα Φερέιρα. «Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που
πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Με ευφυή τρόπο θα πρέ-
πει να συνεχίσουμε να αποδεικνύουμε ότι υπάρχει
συνοχή, να μη χάσουμε το όραμα και την πορεία που
πρέπει να ακολουθήσουμε», σημείωσε.

Η κυρία Φερέιρα προέταξε την ανάγκη να βρεθεί η
ισορροπία μεταξύ των βραχυπρόθεσμων και των μα-
κροπρόθεσμων δράσεων της ΕΕ, αναγνωρίζοντας ότι
υπάρχει η πρόκληση να χρησιμοποιηθούν ορισμένα
κονδύλια που είχαν προβλεφθεί αρχικά για άλλους
λόγους, για την αντιμετώπιση επειγουσών καταστά-

σεων, όπως της πανδημίας και της βοήθειας στην Ου-
κρανία. 

Για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις οι περιφέ-
ρειες και οι πόλεις είναι «φάροι αλληλεγγύης, προ-
όδου και ελπίδας». Η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρό-
τερη, σύγχρονη και απλουστευμένη πολιτική συνο-
χής για την καταπολέμηση των αυξανόμενων ανισο-
τήτων. Οι τοπικοί ηγέτες προειδοποιούν για τον κίν-
δυνο απώλειας των διαθέσιμων πόρων και ζητούν τα-
χεία παρακολούθηση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβα-
σης.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περι-
φερειών Βάσκο Κορντέιρο τονίζει ότι οι κοινωνικές
ανισότητες, η ενεργειακή φτώχεια και η κλιματική
κρίση μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με την κινη-
τοποίηση περιφερειακών και τοπικών παραγόντων.

Οι ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες διαδραμα-
τίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση και ανάπτυξη
προσπελάσιμων και βιώσιμων μεταφορών στην ΕΕ.
Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την επίτευξη των
στόχων απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές
που συμφωνήθηκαν σε επίπεδο ΕΕ και για την ανά-
πτυξη δικτύων μεταφορών για όλα τα εδάφη της ΕΕ
που ενισχύουν την κοινωνική, οικονομική και εδαφι-
κή συνοχή και αντιστρέφουν τον αυξανόμενο κίνδυνο
της φτώχειας όσον αφορά την κινητικότητα στις
αγροτικές περιοχές.

Ο πρόεδρος Κορντέιρο εκφωνούσε την ομιλία του

για την κατάσταση των περιφερειών και των πόλεων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συνέπεσε με τη δη-
μοσίευση της ετήσιας έκθεσης της ΕΕ για την κατά-
σταση των περιφερειών και των πόλεων για το 2022
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

Η έκθεση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το ετήσιο
περιφερειακό και τοπικό βαρόμετρο, μια πανευρω-
παϊκή δημοσκόπηση τοπικών και περιφερειακών εκ-
προσώπων στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ σχετικά με το
πώς βλέπουν το μέλλον της Ευρώπης και πώς αντιμε-
τωπίζουν τις σημερινές κρίσεις.

Η έκθεση προσφέρει επίσης μια σειρά συστάσεων
πολιτικής για τους νομοθέτες της ΕΕ σε βασικούς φα-
κέλους, όπως η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, μέτρα
για τη στήριξη των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων
και της δημόσιας διοίκησης στην ενεργειακή κρίση ή
για την προετοιμασία της συζήτησης για το μέλλον
της πολιτικής συνοχής.

Οι πόλεις και οι περιφέρειες της ΕΕ καθορίζουν
τρόπους με τους οποίους -και η ΕΕ- μπορούν να συμ-
βάλουν στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών επανέ-
λαβε την πλήρη υποστήριξή της στην Ουκρανία. Οι
πόλεις και οι περιφέρειες καλούνται να αξιοποι-
ήσουν όλους τους κοινοτικούς μηχανισμούς και να
προχωρήσουν σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που θα
τις εκσυγχρονίζει και θα αναδεικνύει τη δυναμική
τους.

H
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 12
Οκτωβρίου 2022 τη δέσμη μέτρων για το
2022, που αφορά τη διεύρυνση της Ευρω-

παϊκής Ένωσης και στην οποία παρέχεται αξιολό-
γηση των επικρατουσών καταστάσεων και προόδου
που έχουν σημειώσει τα κράτη που βρίσκονται σε
προ-ενταξιακή ή ενταξιακή πορεία και αφορούν τα
Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία. Όσον αφορά ειδι-
κά την Τουρκία, η Επιτροπή εστιάζει σε διάφορους
τομείς, όπου η Τουρκία αντιμετωπίζει ιδιαίτερα
προβλήματα με την υλοποίηση των ρητρών του ευ-
ρωπαϊκού κεκτημένου που περιλαμβάνουν ως θε-
μελιώδους όρους τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δη-
μοκρατία και το κράτος δικαίου, τομείς όπου, σύμ-
φωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Τουρκία πόρ-
ρω απέχει από την πλήρη εφαρμογή τους.

Η Επιτροπή εντοπίζει σοβαρές ελλείψεις στη λει-
τουργία των δημοκρατικών θεσμών της Τουρκίας,
εντοπίζοντας μάλιστα, αντί προόδου, οπισθοδρόμη-
ση. Τούτη εντοπίζεται, μεταξύ άλλων, στις διαρθρω-
τικές ελλείψεις του πολιτικού συστήματος της
Τουρκίας, οι οποίες μάλιστα παρά τις επισημάνσεις
του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν αντιμετωπίζον-
ται. Εντοπίζονται επίσης σαφείς ελλείψεις που αφο-
ρούν τη λογοδοσία της κυβέρνησης, ενώ παράλλη-

λα συνεχίζονται οι συγκεντρωτικές τάσεις προς την
κυβέρνηση χωρίς να γίνεται σεβαστή η αρχή του
διαχωρισμού των εξουσιών. Τέλος, εντοπίζεται σο-
βαρή έλλειψη σε αποτελεσματικούς μηχανισμούς
ελέγχων και ισορροπιών στο πολιτικό σύστημα.

Οι παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αναφέρονται επίσης στη στοχοποίηση της αντιπολί-
τευσης από τις κρατικές αρχές της χώρας, στην
εξαιρετικά ανησυχητική κατάσταση που επικρατεί
στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας και στην πα-
ράταση της εντολής προς την κυβέρνηση από την
Τουρκική Εθνοσυνέλευση για τις διασυνοριακές
επιχειρήσεις στη Συρία και στο Ιράκ για δύο επιπλέ-
ον χρόνια, τονίζοντας ταυτόχρονα την επισφαλή κα-
τάσταση και τάξη πραγμάτων που επικρατεί στα σύ-
νορα. Παράλληλα, εντοπίζεται σοβαρή οπισθοδρό-
μηση όσον αφορά την κοινωνία των πολιτών, με ορ-
γανώσεις να δέχονται αυξημένες πιέσεις, λογοκρι-
σία και περιορισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων που
αφορούν την ελευθερία της έκφρασης, του συνεται-
ρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι.

Στον τομέα της μεταρρύθμισης της δημόσιας δι-
οίκησης δεν σημειώθηκε η οποιαδήποτε πρόοδος,
με την Τουρκία να μην έχει προχωρήσει σε βήματα
που να δεικνύουν βελτίωση στους τομείς της δημό-

σιας διοίκησης, δημοσιονομικής πολιτικής, λογο-
δοσίας και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού,
την ίδια στιγμή που παρατηρούνται πολιτικοποίηση
της διοίκησης, χαμηλή συμμετοχή γυναικών σε δι-
ευθυντικές θέσεις και εγκατάσταση μηχανισμών
συμμετοχικότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσε-
ων.

Στον τομέα της δικαιοσύνης και της δικαστικής
εξουσίας ειδικότερα υπάρχει μια σαφής και σοβαρή
οπισθοδρόμηση που ξεκίνησε το 2016 μετά το απο-
τυχημένο πραξικόπημα και η σοβαρότερη ανησυχία
είναι η έλλειψη ανεξαρτησίας αλλά και η εφαρμογή
των ευρωπαϊκών προτύπων που διασφαλίζουν την
ανεξάρτητη και δίκαιη απονομή της δικαιοσύνης,
ως επίσης και η άρνηση των εθνικών δικαστηρίων
να εφαρμόσουν αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικα-
στηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο καταγράφεται το γεγο-
νός ότι η Τουρκία δεν ευθυγραμμίζεται με τις κυρώ-
σεις που λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
κατά της Ρωσίας, ενώ καταγράφεται περαιτέρω ότι
η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο έχει και πάλι
ενταθεί, με την υπόμνηση προς την Τουρκία όπως
σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα
όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Τρεις εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νο-
εμβρίου για το Κογκρέσο, η δημοτικότητα του Τζο Μπάιντεν
παραμένει στο χαμηλότερο επίπεδο της θητείας του, καθώς
οι Αμερικανοί ανησυχούν για την πορεία του πληθωρισμού.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του ινστιτούτου
Ipsos, μόλις το 40% των πολιτών επιδοκιμάζει το έργο του Δη-
μοκρατικού προέδρου των ΗΠΑ.

Η χαμηλή δημοτικότητα του Μπάιντεν ενισχύει το σενάριο

ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα κερδίσουν τον έλεγχο της Βουλής
των Αντιπροσώπων, αν και εκτιμάται ότι οι Δημοκρατικοί θα
διατηρήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας. Ακόμη, όμως, και με
τον έλεγχο της Βουλής, οι Ρεπουμπλικανοί θα μπορούν να
προβάλλουν σθεναρά εμπόδια στις νομοθετικές πρωτοβου-
λίες της κυβέρνησης.

Ο Μπάιντεν επιχειρεί να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους
με δέσμευση για διασφάλιση του δικαιώματος στην άμβλω-

ση, το οποίο περιορίστηκε δραστικά με απόφαση του Ανωτά-
του Δικαστηρίου. Ωστόσο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι
ψηφοφόροι ανησυχούν πολύ περισσότερο για την οικονομία,
καθώς ο πληθωρισμός βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα
από τη δεκαετία του 1970.

Σχεδόν ένας στους τρεις ερωτηθέντες υπέδειξε την οικο-
νομία ως το μεγαλύτερο πρόβλημα, ενώ μόλις ένας στους δέ-
κα είπε ότι ανησυχεί για το δικαίωμα στην άμβλωση.

Σ
ε μια απόπειρα να αντιμετωπίσει
την επιτυχημένη αντεπίθεση του
Κιέβου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυ-
ξε χθες στρατιωτικό νόμο στις

τέσσερις περιοχές της Ουκρανίας που προ-
σάρτησε πρόσφατα η Ρωσία. Την ίδια ώρα,
Μόσχα και Τεχεράνη αφήνουν κατά μέρος
τις διαφορές τους, σχηματίζοντας μέτωπο
κατά του κοινού εχθρού τους, της Δύσης. 

Ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι θα δοθούν επι-
πλέον εξουσίες στον τομέα της ασφάλειας
στους διορισμένους από τη Μόσχα διοικη-
τές των κατεχόμενων περιοχών (Ντο-
νέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώ-
να). Δεν διευκρίνισε λεπτομερώς τα μέτρα
που θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο του
στρατιωτικού νόμου, αλλά ενδέχεται να
περιλαμβάνουν περιορισμούς στις μετα-
κινήσεις και τις συγκεντρώσεις, ισχυρότε-
ρη λογοκρισία και ευρύτερες εξουσίες για
τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Στις ανακοινώσεις περιλαμβάνεται και ο
περιορισμός μετακινήσεων εντός και
εκτός οκτώ ρωσικών περιοχών που γειτ-
νιάζουν με την Ουκρανία, και των εδαφών
της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η
Ρωσία το 2014.

Χώρα-παρίας
Παράλληλα, Ρωσία και Ιράν, δύο χώρες

των οποίων η σχέση ήταν τεταμένη, ενώ-
νονται με αφορμή τον πόλεμο στην Ου-
κρανία για να αντιμετωπίσουν αυτόν που
θεωρούν ως κοινό εχθρό, τη Δύση. 

Σύμφωνα με τους «New York Times»,
«η Ρωσία, η πιο πρόσφατη χώρα-παρίας
της διεθνούς κοινότητας, και το Ιράν, επί
δεκαετίες το πλέον στρατηγικά απομονω-
μένο έθνος παγκοσμίως, συνασπίζονται»,
όπως δείχνει και η συμφωνία αγοράς ιρα-
νικών drones από τη Μόσχα.

Και οι δύο χώρες πλήττονται τώρα από
κρίσεις: η Ρωσία πασχίζει να αντέξει οι-
κονομικά μετά την επιβολή δυτικών κυ-
ρώσεων εν μέσω του δαπανηρού πολέ-
μου, και το θεοκρατικό Ιράν, επίσης αντι-
μέτωπο με δυτικές κυρώσεις, «βράζει»
με πολίτες που διαδηλώνουν καθημερινά,
απαιτώντας ελευθερίες. 

«Τη Ρωσία και το Ιράν δεν τις συνδέει η
αγάπη αλλά η ανάγκη. Διαχρονικά τα συμ-
φέροντά τους στη Μέση Ανατολή ήταν
ασύμφωνα, αν και συνασπίστηκαν στον
εμφύλιο της Συρίας, με στόχο την επιβίω-
ση του αυταρχικού προέδρου Άσαντ», ση-
μειώνουν οι «NYT».

Φινλανδικός φράχτης
Η πρόταση για την ανέγερση φράχτη σε

τμήμα των χερσαίων συνόρων της Φιν-

λανδίας, που ετοιμάζεται να ενταχθεί στο
ΝΑΤΟ, και της Ρωσίας έτυχε χθες ευρείας
αποδοχής από τα κόμματα στο Ελσίνκι.

Το έργο μπορεί να διαρκέσει έως και
τέσσερα χρόνια, με το κόστος για το πρώ-
το έτος να υπολογίζεται σε 140 εκατομ-
μύρια ευρώ. Τα χερσαία σύνορα των δύο
χωρών εκτείνονται σε περίπου 1.300 χι-
λιόμετρα.

ΒΒρέθηκε μέρος
του χαμένου χάρτη
του ουρανού

Μια μεσαιωνική περγαμηνή στην
ελληνορθόδοξη Μονή Αγίας Αικα-
τερίνης του Σινά στην Αίγυπτο
έκρυβε μια μεγάλη έκπληξη: κάτω
από το χριστιανικό κείμενο ανακα-
λύφθηκε με τη μέθοδο του ραδιε-
νεργού άνθρακα και την ανάλυση
του ύφους γραφής ένα μέρος από
τον θεωρούμενο χαμένο κατάλογο
άστρων του αρχαίου Έλληνα
αστρονόμου Ιππάρχου, την πρώτη
στον κόσμο προσπάθεια για πλήρη
«χαρτογράφηση» του νυχτερινού
ουρανού. Το εύρημα αποδεικνύει
ότι ο Ίππαρχος ο Ρόδιος (190-120
πΧ), θεωρούμενος ως ο σημαντικό-
τερος αστρονόμος της αρχαίας Ελ-
λάδας, πράγματι είχε φτιάξει έναν
«χάρτη» των ουρανών αρκετούς αι-
ώνες προτού επιχειρηθεί κάτι πα-
ρόμοιο.

Ο Ίππαρχος ήταν ο πρώτος που
προσδιόρισε τις θέσεις των άστρων
με χρήση δύο συντεταγμένων, ενώ
λόγω της έλλειψης τηλεσκοπίου
πιθανώς είχε χρησιμοποιήσει κά-
ποιο άλλο όργανο παρατήρησης,
όπως τη διόπτρα. Οι επιστήμονες
αναζητούν το έργο του Ιππάρχου
εδώ και αιώνες, για αυτό χαρακτή-
ρισαν την ανακάλυψη «σπάνια και
σημαντική». Η σχετική επιστημονι-
κή δημοσίευση έγινε στο περιοδικό
αστρονομίας «Journal for the His-
tory of Astronomy». 
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Στο 40% η δημοφιλία του Μπάιντεν ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών 

Ρωσία και Ιράν ενώνονται 
με αφορμή τον πόλεμο 
στην Ουκρανία για 
να αντιμετωπίσουν τη Δύση,
που θεωρούν κοινό εχθρό

Στρατιωτικό νόμο κήρυξε
ο Πούτιν στα κατεχόμενα
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Προφυλακιστέοι κρίθηκαν
33χρονος ιδιωτικός υπάλληλος
και 34χρονος επιχειρηματίας, 
σε κατ’ οίκον περιορισμό 
ο 36χρονος υπάλληλος 
του Νοσοκομείου Μεταξά

Μ
ετά τη μητέρα της ανήλικης,
τον 42χρονο πατέρα των τριών
παιδιών που ικανοποιούσε τις
αρρωστημένες ορέξεις έναντι

αμοιβής στο κορμάκι του κοριτσιού και τον
53χρονο Ηλία Μίχο, ο οποίος εξέδιδε και
βίαζε τη 12χρονη, χθες ήρθε η ώρα άλλων
δύο να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι.
Εισαγγελέας και ανακριτής έδειξαν τον
δρόμο για τις φυλακές στους δύο εκ των
τριών κατηγορουμένων που οδηγήθηκαν
στα δικαστήρια της Σχολής Ευέλπιδων για
την υπόθεση βιασμού και μαστροπείας της
12χρονης μαθήτριας.

Μέχρι στιγμής ο αριθμός των ατόμων που
έχουν οδηγηθεί στις φυλακές για τη φρι-
κιαστική υπόθεση του Κολωνού ανέρχεται
σε πέντε, ενώ δεν αποκλείεται μέσα στα
επόμενα 24ωρα να ανέβει περισσότερο.

Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν 12
χθες το μεσημέρι, όταν τα δύο οχήματα της
ΕΛΑΣ, στα οποία επέβαιναν οι τρεις κατη-
γορούμενοι, έφταναν στη Σχολή Ευελπί-
δων με τις κατηγορίες για γενετήσιες πρά-
ξεις με ανήλικο επ’ αμοιβή. Αμέσως οδη-
γήθηκαν στην 33η ανακρίτρια, όπου απο-
λογήθηκαν αρνούμενοι τα αδικήματα που
τους καταλογίζονται στη δικογραφία που
έχει σχηματιστεί εναντίον τους.

Πρώτος το κατώφλι του γραφείου της
ανακρίτριας πέρασε ο 33χρονος που εργα-
ζόταν σε αποθήκη φαρμάκων στα δυτικά
προάστια της Αττικής και συνελήφθη το
βράδυ της 14ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με
πληροφορίες, επικαλέστηκε προβλήματα
ψυχικής υγείας, ενώ, όπως ανέφερε ο δι-
κηγόρος του την περασμένη Τρίτη, κατέ-
θεσε στην ανακρίτρια ο γιατρός που τον
εξέτασε στη ΓΑΔΑ και βεβαίωσε τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει.

Προέβαλαν προβλήματα υγείας
Κατάθεση στις δικαστικές αρχές έδωσε

και η μητέρα του, ενώ ο ίδιος απολογούμε-
νος ανέφερε πως το ραντεβού του με την

ανήλικη, η οποία του είχε πει ότι ήταν 17
ετών, κλείστηκε μέσω διαδικτυακής εφαρ-
μογής. Όπως είπε, συναντήθηκε δύο φο-
ρές με τη 12χρονη, ενώ άλλη μία μαται-
ώθηκε, καθώς υπήρξε πρόβλημα με τη με-
ταφορά των χρημάτων. Μάλιστα, ο 33χρο-
νος φέρεται να υποστήριξε ότι έδωσε στο
παιδί 50 έως 70 ευρώ για τις δύο συναντή-
σεις που είχαν, υποστηρίζοντας ταυτόχρο-
να ότι δεν υπήρχαν σωματικές επαφές. Οι
δικαστικοί λειτουργοί όμως αποφάσισαν
να προχωρήσουν στην προφυλάκισή του,
καθώς οι εξηγήσεις του δεν έπεισαν.

Προβάλλοντας προβλήματα υγείας που
δεν του επέτρεπαν τη σωματική επαφή

απολογήθηκε και ο 34χρονος επιχειρημα-
τίας, ο οποίος συνελήφθη το περασμένο
Σαββατοκύριακο. Ο άνθρωπος δραστηριο-
ποιείται στον τομέα των μεταφορών και
αρνήθηκε την κατηγορία που τον βαρύνει,
ωστόσο και για αυτόν η απόφαση ήταν η
ίδια με αυτήν του 33χρονου. Προφυλακί-
στηκε και σήμερα αναμένεται να μεταφερ-
θεί σε ένα εκ των σωφρονιστικών κατα-
στημάτων της Τρίπολης ή των Γρεβενών.

Όσον αφορά τώρα τον 36χρονο διοικητι-
κό υπάλληλο του Νοσοκομείου Μεταξά,
στον οποίο οι αστυνομικοί πέρασαν χειρο-
πέδες το περασμένο Σάββατο, αυτός θα
περιμένει το δικαστικό συμβούλιο να απο-

φασίσει για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι.
Ο 36χρονος έπειτα από διαφωνία της ανα-
κρίτριας και του εισαγγελέα θα παραμείνει
σε κατ’ οίκον περιορισμό και θα περιμένει
περίπου τρεις μέρες για να του ανακοινω-
θεί η ποινική μεταχείρισή του. Ο ίδιος κατά
τη διάρκεια της απολογίας του παραδέχτη-
κε ότι συναντήθηκε με την ανήλικη, χωρίς
όμως να προχωρήσει όπως υποστήριξε σε
σεξουαλική επαφή μαζί της. Μίλησε για
προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει,
ενώ και αυτός υποστήριξε ότι σε συνομιλία
που είχε με τη 12χρονη εκείνη του είχε πει
ότι ήταν 17 ετών. 

Την ώρα που οι Αρχές έχουν ανοίξει τη βεντάλια των ερευνών
τους με εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θε-
οδωρικάκου, τίθεται σε πειθαρχικό έλεγχο ένας αστυνομικός
που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του 12χρονου κορι-
τσιού. Το συγκεκριμένο άτομο φέρεται να είναι στη λίστα αυτών
που επικοινώνησαν μέσω Διαδικτύου. 

Τι υποστηρίζει ο «Μιχάλης»
Στο μεταξύ, ο «Μιχάλης» που αναζητείται από την ΕΛΑΣ, για

τον οποίο η 12χρονη είχε καταθέσει πως «ο Μιχάλης τής έκλεινε
ραντεβού, όπως και ο Ηλίας Μίχος», εμφανίστηκε σε τηλεοπτική
εκπομπή και υποστήριξε πως συνομίλησε με την ανήλικη, ωστό-
σο αρνήθηκε ότι έχει συναντήσει τόσο την ίδια όσο και τον Μίχο,

ενώ είπε πως έκανε προφίλ για να παρακολουθεί την κόρη του.
«Εγώ πήγα να ψαρέψω τη 12χρονη. Μου έλεγε “βρες μου φί-

λους σου για ραντεβού” και της είπα “εντάξει, θα δώσω το τηλέ-
φωνό σου”. Έπειτα από λίγο την έπαιρναν τηλέφωνο. Μου είπε
μάλιστα ότι την πήρε κάποιος τηλέφωνο από αυτούς και θέλει
να βρεθούν. Όταν τη ρώτησα “με πόσους έχεις συναντηθεί από
αυτούς που σου έστειλα” μου έλεγε ότι δεν θυμάται», ανέφερε
παραδεχόμενος πως έδωσε το τηλέφωνο της κοπέλας σε άλ-
λους άνδρες για να κλείσουν ραντεβού μαζί της.

Ο «Μιχάλης» πιστεύει ότι παρακολουθούν το τηλέφωνό του
και σύντομα οι Αρχές θα φτάσουν στα ίχνη του, ενώ, όπως συμ-
πλήρωσε, φοβάται τον διασυρμό της οικογένειάς του και για
αυτό δεν εμφανίζεται αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ.

Εντολή Θεοδωρικάκου για πειθαρχικό έλεγχο στον εμπλεκόμενο αστυνομικό 

Άλλοι δύο στο κελί για
τον βιασμό της 12χρονης



Α
νατριχίλα προκαλούν οι υποθέ-
σεις σεξουαλικής κακοποί-
ησης (είτε πρόκειται για βια-
σμούς είτε για ασέλγεια) ανηλί-

κων που έρχονται στο φως της δημοσιό-
τητας τις τελευταίες μέρες. Υποθέσεις δυ-
σώδεις που χειρίζονται οι αστυνομικοί της
Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων
στην Αττική και των κατά τόπους Αστυνο-
μικών Διευθύνσεων, που σοκάρουν ακό-
μη και τους πλέον έμπειρους αξιωματι-
κούς της ΕΛΑΣ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε 24
ώρες η Εισαγγελία άναψε το «πράσινο
φως» για τη δημοσιοποίηση στοιχείων
ταυτότητας και φωτογραφιών από τέσσε-
ρα άτομα ηλικίας 23 έως 63 ετών που εμ-
πλέκονται σε τρεις διαφορετικές υποθέ-
σεις. Καθεμία από αυτές κρύβει σκοτεινά
μυστικά και μια τραγική ιστορία για τα
ανήλικα θύματα, το κορμί και η ψυχή των
οποίων σημαδεύτηκαν για πάντα. 

Ο 63χρονος που χαρτζιλίκωνε 
πιτσιρίκια για να… παίξουν

ΆΆγιος Παντελεήμονας: Η ΕΛΑΣ προχώ-
ρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων
ταυτότητας του Νικόλαου Γούβαλη του
Ιωάννη και της Αναστασίας, γεννηθέντος
στις 4/7/1959 στη Λαμία. Σε βάρος του
ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό με πα-
θόντα ανήλικο, γενετήσιες πράξεις με ανή-
λικο έναντι αμοιβής, με παθόντα που δεν
συμπλήρωσε τα 12 έτη κατά συρροή και

κατ’ εξακολούθηση. Πιο αναλυτικά, ο
63χρονος κατηγορείται ότι ασελγούσε
σχεδόν καθημερινά και για χρονικό διά-
στημα 10 ημερών σε δύο αγοράκια ηλικίας
7 και 8 ετών, στα οποία προσέφερε χαρτζι-
λίκι με το πρόσχημα να πάνε σπίτι του να
παίξουν. Εκεί ο 63χρονος -έχει εκτίσει ποι-
νή κάθειρξης για παρόμοια αδικήματα-
ικανοποιούσε τις αρρωστημένες διαθέσεις
του μέχρι τα αδερφάκια να μιλήσουν στη
μητέρα τους, αυτή να αντιληφθεί τι συμβαί-
νει και να τον καταγγείλει στις Αρχές. 

Οι ζωγραφιές του 4χρονου 
πρόδωσαν τον εφιάλτη

Αγρίνιο: Τα στοιχεία ταυτότητας και φωτο-
γραφίες του Δημήτριου Κραβαρίτη του Ευ-
θυμίου, γεννηθέντος την 1η/7/1994, έδωσε
στη δημοσιότητα η ΕΛΑΣ έπειτα από άσκηση
ποινικής δίωξης σε βάρος του ότι διενεργού-
σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος ενός ανήλι-

κου αγοριού ηλικίας 4 ετών. Αξίζει να σημει-
ώσουμε ότι από το ρεπορτάζ προκύπτει πως
ο 28χρονος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τις
φιλικές σχέσεις που είχε η 52χρονη μητέρα
του με την οικογένεια του αγοριού, ενώ ερ-
γαζόταν στο σπίτι τους ως μπέιμπι σίτερ. Ο
εφιάλτης αποκαλύφθηκε από ζωγραφιές του
παιδιού, οι οποίες κίνησαν τις υποψίες των
γονιών του, αλλά και από τη συμπεριφορά
του όταν τον έπιανε τρέμουλο βλέποντας
στην τηλεόραση κάποιους να αγκαλιάζονται.
Λόγω του γεγονότος ότι το καλοκαίρι του
2021 -όταν και φαίνεται να έλαβαν χώρα τα
όσα φρικιαστικά καταγγέλθηκαν- ο 28χρο-
νος ήταν φαντάρος, η υπόθεση αρχικά μετα-
βιβάστηκε στο Στρατοδικείο Ιωαννίνων,
όπου ο ανακριτής εκεί ξεκίνησε την έρευνα
καλώντας τους γονείς για κατάθεση, ενώ
ορίστηκαν και πραγματογνώμονες όπου δια-
πιστώθηκαν τα στοιχεία της σεξουαλικής κα-
κοποίησης στο παιδί.

Παρέσυραν 17χρονη 
σε ερημική τοποθεσία

Λιβαδειά: Έπειτα από σχετική εισαγγε-
λική διάταξη δόθηκαν στη δημοσιότητα τα
στοιχεία των Νικόλαου Ζώλη του Εμμα-
νουήλ και της Χαρίκλειας, γεννηθέντος
στις 27/5/1996 στην Αθήνα Αττικής, και
του Ηλία - Μιχαήλ Στεργιόπουλου του Γε-
ωργίου και της Αθηνάς, γεννηθέντος στις
26/5/1999 στην Αθήνα Αττικής. Αμφότε-
ροι συνελήφθησαν με την κατηγορία του
βιασμού ανήλικης, συγκεκριμένα μιας
17χρονης κοπέλας από τη Λιβαδειά. Ο
ένας από τους δύο εμπλεκόμενους γνωρί-
στηκε με τη 17χρονη σε διαδικτυακή
εφαρμογή, έκλεισαν ραντεβού στον τόπο
καταγωγής της και ταξίδεψε μέχρις εκεί
με τον φίλο του για να τη συναντήσει από
κοντά. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα έχουν γί-
νει γνωστά από την ΕΛΑΣ, παρέσυραν την
ανήλικη σε ερημική τοποθεσία και τη βία-
σαν μέσα στο ΙΧ αυτοκίνητό τους. Η κοπέ-
λα κατήγγειλε το περιστατικό και οι δύο
νεαροί συνελήφθησαν στο Κερατσίνι.

Κατερίνη: Την ίδια ώρα, σχεδόν καθη-
μερινά υπάρχει και μια νέα καταγγελία για
βιασμό ή ασέλγεια σε ανήλικο, με την τε-
λευταία χρονικά περίπτωση να έρχεται
από την Κατερίνη, με τη μητέρα ενός
11χρονου κοριτσιού να καταγγέλλει έναν
30χρονο πως ικανοποίησε τις αρρωστη-
μένες διαθέσεις του στο παιδί της. 
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Τραγωδία στη Θήβα: Νεκρός 70χρονος από πτώση μονοκινητήριου αεροσκάφους

Μέσα σε ένα 24ωρο 
η Εισαγγελία άναψε το «πράσινο
φως» για τη δημοσιοποίηση
φωτογραφιών τεσσάρων
ατόμων που εμπλέκονται 
σε υποθέσεις βιασμού 
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Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας ηλικίας 70 ετών, πιλό-
τος μονοκινητήριου αεροσκάφους, το οποίο κατέπεσε λίγο
μετά τις 14.30 χθες το μεσημέρι στο 96ο χιλιόμετρο της
εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, κοντά στη λίμνη Υλίκη.
Επιτόπου έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και διασώ-
στες του ΕΚΑΒ που ανέσυραν τον ηλικιωμένο από τα συν-
τρίμμια του μικρού αεροσκάφους χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μονοκινητήριο ετοιμα-
ζόταν να προσγειωθεί στην ιδιωτική αερολέσχη
«Perneri», που βρίσκεται στην περιοχή, όταν κάτω από
άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες κατέπεσε πάνω σε
έκταση με πουρνάρια, περίπου 50 μέτρα μακριά από την
περίφραξη του διαδρόμου προσγείωσης. Κάτοικοι της

περιοχής που είδαν το αεροσκάφος ανέφεραν ότι ενδε-
χομένως να επιχείρησε αναγκαστική προσγείωση, χωρίς

όμως να τα καταφέρει. Ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν βρι-
σκόταν σε κοντινή απόσταση κάποιο άλλο άτομο για να
κινδυνεύσει η ζωή του, καθώς η πρόσκρουση στο έδα-
φος ήταν σφοδρότατη και συντρίμμια εκτοξεύτηκαν σε
απόσταση αρκετών μέτρων.

Ωστόσο, κατά την επιχείρηση απεγκλωβισμού του πιλό-
του τραυματίστηκε η διοικητής του πυροσβεστικού σταθ-
μού της περιοχής, η οποία μάλιστα χρειάστηκε να μετα-
φερθεί στο νοσοκομείο για ιατροφαρμακευτική περίθαλ-
ψη και εξετάσεις. Τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχή-
ματος θα αναλάβει το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολι-
τικής Αεροπορίας. 

Παπ.

Λέρωσαν κορμιά και ψυχές παιδιών

Από αριστερά ο 63χρονος από τον Άγιο Παντελεήμονα, ο 28χρονος από το Αγρίνιο
και, τέλος, ο 23χρονος και ο 26χρονος από τη Λιβαδειά 



Σ
υνολική ποινή κάθειρξης 26
ετών και συνολικό χρηματικό
πρόστιμο 13.000 ευρώ επιβλή-
θηκε χθες από το Τριμελές Εφε-

τείο επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου
σε 49χρονο Τούρκο, ο οποίος τον Οκτώ-
βριο του 2018 έκρυψε δώδεκα αλλοδα-
πούς στο αμπάρι ιστιοφόρου σκάφους και
αφού τους μετέφερε από τα τουρκικά πα-
ράλια, αποβίβασε τους μισούς στην Κάλυ-
μνο και τους υπόλοιπους στην Κω!

Το δικαστήριο αναγνώρισε στον αλλο-
δαπό το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής
συμπεριφοράς και του επέβαλε ποινή κά-
θειρξης 6 ετών και χρηματικό πρόστιμο
2.000 ευρώ για κάθε μεταφερόμενο, δη-
λαδή κατά συγχώνευση συνολική ποινή
κάθειρξης 26 ετών (θα εκτίσει βάσει της
ισχύουσας νομοθεσίας τα 20 έτη) και συ-
νολικό χρηματικό πρόστιμο 13.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 49χρονος
Τούρκος είχε κριθεί ένοχος και πρωτόδι-
κα για την υπόθεση αυτή, στις 8 Απριλίου

2019, από το Μονομελές Εφετείο επί Κα-
κουργημάτων Δωδεκανήσου και του είχε
επιβληθεί ποινή κάθειρξης 10 ετών και
χρηματικό πρόστιμο 30.000 ευρώ για κά-
θε μεταφερόμενο, καθώς και έξι μήνες
φυλάκιση και 1.500 ευρώ για την παράνο-
μη είσοδο στη χώρα μας.

Μείωσε την ποινή του
Στον 49χρονο είχε επιβληθεί συνολική

ποινή κάθειρξης 30 ετών και φυλάκιση 2
μηνών (εκτιτέα τα 25 έτη), καθώς και συ-
νολικό χρηματικό πρόστιμο 80.500 ευρώ,
με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα
δύναμη. Ο αλλοδαπός είχε ωστόσο ασκή-
σει έφεση, η οποία εξετάστηκε χθες από
το δευτεροβάθμιο δικαστήριο καταφέρ-
νοντας να μειώσει την ποινή του.

Σημειώνεται πως ο 49χρονος Τούρκος
κατηγορούνταν ότι είχε κάνει ακόμη μια
μεταφορά τον Σεπτέμβριο του 2018, για
την οποία όμως το πρωτόδικο δικαστήριο
τον είχε κρίνει αθώο και είχε καταδικα-

στεί μόνο για τους δώδεκα αλλοδαπούς
που μετέφερε στις 12 και 13 Οκτωβρίου σε
Κάλυμνο και Κω αντίστοιχα.

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά,
όλα ξεκίνησαν πρωινές ώρες του Σαββά-
του 13 Οκτωβρίου 2018, όταν αρχικά εντο-
πίστηκαν έξι αλλοδαποί στην Κάλυμνο να
έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα χωρίς
νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα. Όπως προ-
έκυψε από την προανάκριση που έκαναν
οι λιμενικοί της Καλύμνου, οι αλλοδαποί
ήταν κρυμμένοι σε ιστιοφόρο σκάφος με
όνομα «DEEP RISE» με σημαία Τουρκίας.

Πώς τον συνέλαβαν
Το δε ιστιοφόρο είχε καταπλεύσει με-

σημβρινές ώρες της Παρασκευής 12
Οκτωβρίου 2018 στο λιμάνι της Καλύμνου,
ακολουθώντας νόμιμες διαδικασίες για
την είσοδό του εκεί, κατά τη συνθήκη
Σένγκεν.

Στη συνέχεια και έπειτα από συντονισμέ-
νες ενέργειες των Λιμενικών Αρχών Καλύ-

μνου και Κω εντοπίστηκε το «DEEP RISE»
από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώ-
ματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής να πλέει
με κατεύθυνση την Κω με τον ίδιο κυβερ-
νήτη, καθώς και με έξι επιπλέον άτομα
κρυμμένα στο εσωτερικό του σκάφους!

Το ιστιοφόρο σκάφος οδηγήθηκε στο
λιμάνι της Κω με τη συνδρομή δύο περι-
πολικών σκαφών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ενώ κα-
τά τη διάρκεια του πλου ο κυβερνήτης
αποπειράθηκε να μεταβάλει την πορεία
του κατευθυνόμενος προς τις απέναντι
ακτές, γεγονός που αποφεύχθηκε με τις
κατάλληλες ενέργειες των πληρωμάτων
των περιπολικών σκαφών.
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Είχε κρύψει δώδεκα αλλοδαπούς
στο αμπάρι ιστιοφόρου και 
τους μετέφερε σε Κάλυμνο και Κω

Περισσότερα από 1 εκατ. ραντεβού σε Προσωπικό Για-
τρό έχουν ανέβει στο σύστημα για τις επόμενες τέσσερις
εβδομάδες. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο για την τρέχουσα
εβδομάδα (18/10 - 23/10) έχουν «ανέβει» 308.000 ραντε-
βού.

Η διαδικασία κλεισίματος ραντεβού, αφού ο πολίτης εγ-
γραφεί στον Προσωπικό Γιατρό, γίνεται με τους ακόλου-
θους τρόπους:

1. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (ehealth.
gov.gr/p-rv/p).

2. Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Προσωπικό
Γιατρό σας ή με τη γραμματεία του.

3. Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στα 5ψήφια 14900,
14884, 14784 (με χρέωση του πολίτη).

Η ηλεκτρονική διαδικασία κλεισίματος ραντεβού
έχει δημιουργηθεί στα πρότυπα της πλατφόρμας των
ραντεβού του εμβολιασμού κατά της Covid-19. Συγκε-
κριμένα, για το κλείσιμο ραντεβού μέσω της ηλεκτρο-

νικής πλατφόρμας ο πολίτης:
1. Μεταβαίνει στην ιστοσελίδα (ehealth.gov.gr/p-rv/p)

και επιλέγει την επιλογή «Είσοδος με κωδικούς TaxisNet
(Άυλη Συνταγογράφηση, Ηλεκτρονικά Ραντεβού)» - με τον
συγκεκριμένο τρόπο δεν απαιτείται πιστοποιημένος αριθ-
μός κινητού τηλεφώνου για την είσοδο στην υπηρεσία.

2. Εισέρχεται με τους κωδικούς TaxisNet.
3. Εισάγει τον ΑΜΚΑ του.

4. Επιβεβαιώνει τα στοιχεία του.
5. Επιλέγει στο μενού που του εμφανίζεται στις Ηλε-

κτρονικές Υπηρεσίες την επιλογή «Νέο Ραντεβού με τον
Προσωπικό μου Ιατρό».

6. Στη συνέχεια ο πολίτης βλέπει τις διαθέσιμες ώρες
για ραντεβού με βάση το πρόγραμμα του Προσωπικού Για-
τρού του και επιλέγει τη μέρα και την ώρα που επιθυμεί.

7. Τέλος, διαλέγει τη συγκεκριμένη ώρα που επιθυμεί
να κλείσει το ραντεβού του και το δεσμεύει.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, η χρονική διάρκεια
των ραντεβού είναι προγραμματισμένη στα 15 λεπτά. Αν ο
πολίτης προγραμματίσει για πρώτη φορά το ραντεβού του
στον Προσωπικό Γιατρό του, η χρονική διάρκεια του ραν-
τεβού του θα είναι 30 λεπτά έτσι ώστε να συμπληρωθεί ο
Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΦΥ).

Επίσης, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ραν-
τεβού που μπορεί να προγραμματίσει ένας πολίτης στον
Προσωπικό του Γιατρό.

Πάνω από 1 εκατ. τα ραντεβού στον Προσωπικό Γιατρό - Ποια είναι η διαδικασία

Στη φυλακή
για 26 χρόνια 
Τούρκος διακινητής
μεταναστών...



Ο
πληθυσμός της Ελλάδας μετα-
πολεμικά αυξήθηκε κατά 3
εκατομμύρια (από 7,69 εκατ. το
1951 σε 10,68 εκατ. το 2021).

Αυτή η αλλαγή προήλθε αποκλειστικά από
την αύξηση των ατόμων ηλικίας 20 ετών
και άνω, καθώς το πλήθος όσων είχαν ηλι-
κία 0-19 ετών μειώθηκε κατά περίπου 890
χιλ., ενώ αντιθέτως τα άτομα ηλικίας 20
ετών και άνω αυξήθηκαν κατά 3,93 εκατ.
(+84% σε σχέση με το 1951).

Ωστόσο, ανάμεσα στο 1951 και το 2021,
οι άνω των 65 ετών καθώς και οι άνω των
85 ετών αυξήθηκαν πολύ ταχύτερα από
όσους είχαν ηλικία μεταξύ 20 και 64 ετών.
Οι 65+ σήμερα (2,41 εκατ.) αποτελούν το
22,6% του συνολικού πληθυσμού, έναντι
μόλις 7% το 1951 (520 χιλ.), ενώ οι 85+ (390
χιλ. το 2021) αποτελούν το 3,7% έναντι του
0,4% το 1951 (35 χιλ.). Η μέση και η διάμε-
ση ηλικία του πληθυσμού της Ελλάδας
αυξήθηκαν κατά 14,7 έτη η πρώτη (30 το
1951, 44,7 σήμερα) και κατά 19,1 η δεύτερη
(26,4 το 1951, 45,7 το 2021).

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο 11ο
τεύχος της σειράς «Flash News» με θέμα
«Ηλικιωμένοι και υπερήλικες στην Ελλά-
δα, οι χωρικές διαφοροποιήσεις της γή-
ρανσης», ένα ψηφιακό ενημερωτικό δελ-
τίο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του
χρηματοδοτούμενου από το ΕΛΙΔΕΚ (και
υλοποιούμενο από τον ΕΛΚΕ του Παν. Θεσ-
σαλίας) ερευνητικού προγράμματος «Δη-
μογραφικά Προτάγματα στην Έρευνα και
Πρακτική στην Ελλάδα». Οι ερευνητές, κα-
θηγητές Βύρων Κοτζαμάνης και Βασίλης
Παππάς (Παν. Θεσσαλίας και Παν. Πατρών
αντίστοιχα) αλλά και η Μυρσίνη Φωτοπού-

λου (υποψήφια διδάκτωρ στο Παν. Θεσσα-
λίας) επικεντρώνονται στη δημοσίευση αυ-
τή στη γήρανση (αλλά και τη «γήρανση μέ-
σα στη γήρανση») των ελληνικών νομών,
αξιοποιώντας τις εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ
για τον πληθυσμό της Ελλάδας με τα διαθέ-
σιμα μέχρι στιγμής στοιχεία (1/1/2020),
αναδεικνύοντας και αποτυπώνοντας σε
συνοδευτικούς χάρτες τις υφιστάμενες
σήμερα σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Στα ορεινά τα γηρατειά 
Ειδικότερα, οι ερευνητές αναφέρουν

ότι, ενώ σε εθνικό επίπεδο το ποσοστό των
ηλικίας 65 και άνω υπερβαίνει πλέον το
22,5%, υποκρύπτονται σημαντικές διαφο-
ρές, καθώς σε μια μικρή ομάδα έξι νομών
το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο του
20% και, αντιθέτως, στους μισούς σχεδόν
νομούς της χώρας (25 στους 51 καθώς δεν
συμπεριλαμβάνεται το Άγιον Όρος) οι 65
και άνω υπερβαίνουν το 24%. Μάλιστα, σε
11 από τους νομούς αυτούς, το ειδικό βά-
ρος των 65+ είναι ιδιαίτερα σημαντικό,
καθώς υπερβαίνει το 26% (με ακραίες πε-
ριπτώσεις την Άρτα και την Ευρυτανία).

Η γήρανση χαρακτηρίζει κυρίως την
ηπειρωτική Ελλάδα, με τους ορεινούς της
νομούς να καταγράφουν ποσοστά σαφώς

υψηλότερα του μέσου εθνικού όρου με
εξαίρεση την Ξάνθη, το δίπολο Αττικής -
Βοιωτίας και τον Νομό Θεσσαλονίκης.
Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, η ύπαρξη
μειονοτικών ομάδων (ιδιαίτερα Ρομά και
Πομάκων) με πολύ νεανικούς πληθυ-
σμούς και υψηλότερη του μέσου εθνικού
όρου γονιμότητα αιτιολογεί το χαμηλό πο-
σοστό των 65+ στην Ξάνθη, ενώ η «θελκτι-
κότητα» των δύο μεγάλων μητροπολιτι-
κών κέντρων (εσωτερική μετανάστευση
των προηγουμένων δεκαετιών, εγκατά-
σταση σε αυτά οικονομικών μεταναστών
από τις πάλαι ποτέ σοσιαλιστικές χώρες
καθώς και νεοεισερχομένων μετά το 2014
αλλοδαπών) αιτιολογεί την «ήπια γήραν-
ση» του δίπολου Αττικής - Βοιωτίας και
του Νομού Θεσσαλονίκης.

Λιγότεροι ηλικιωμένοι στο Αιγαίο
Σε αντίθεση με τους ηπειρωτικούς, δια-

πιστώνεται ότι όλοι σχεδόν οι νομοί του Αι-
γαίου είναι πολύ λιγότερο «γερασμένοι».
Αναφέρεται, μάλιστα, ότι η ύπαρξη δομών
«φιλοξενίας» μέχρι και το 2021 ανανέωσε
προσωρινά τον πληθυσμό των νομών του
Βορείου Αιγαίου (Χίου, Σάμου, Λέσβου),
ενώ η δημογραφική δυναμικότητα του Νο-
τίου Αιγαίου και των τριών εκ των τεσσά-

ρων νομών της Κρήτης (η συγκράτηση του
νεανικού τους πληθυσμού και η ελαφρώς
υψηλότερη γονιμότητα) επιβράδυνε ση-
μαντικά τη «γήρανσή» τους.

Οι ερευνητές σημειώνουν επίσης ότι
μια ενδεκάδα νομών με πληθυσμό 828
χιλ. ατόμων το 2020 (7,7% του συνολικού
πληθυσμού και 21,7% της επιφάνειας της
χώρας) «προπορεύεται» στη γήρανση με
περισσότερους από έναν στους τέσσερις
κατοίκους τους να είναι 65 ετών και άνω,
ενώ σε δύο από αυτούς, την Άρτα και την
Ευρυτανία, 32% και 37%, αντίστοιχα, του
πληθυσμού τους είναι ήδη 65 ετών και
άνω, ποσοστό που είναι υψηλότερο από
αυτό που αναμένεται σε εθνικό επίπεδο
μετά το 2050! 
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Τι αναφέρει η έρευνα 
των Πανεπιστημίων
Θεσσαλίας και Πατρών: 
Άνω των 65 ετών σχεδόν 
1 στους 4 - Ποιοι νομοί
βρίσκονται στο «κόκκινο»

Οι δήμοι της Ελλάδας που
«γερνούν» περισσότερο

Υπέργηρες σε Φωκίδα  και Ευρυτανία
Εξετάζοντας, εξάλλου, την «υπεργηρία», το ειδικό βάρος, δη-λαδή, των 85 και άνω στον συνολικό πληθυσμό, οι ερευνητέςδιαπιστώνουν τις αναλογικά ακόμη μεγαλύτερες αποκλίσειςαπό τον εθνικό μέσο όρο (3,5%), καθώς σε 7 από 51 νομούς ταποσοστά «υπεργηρίας» το 2020 (>5%) είναι ήδη 1,5 φορά υψη-λότερα από αυτά του μέσου όρου. Οι νομοί αυτοί βρίσκονταισχεδόν όλοι στο δυτικό τμήμα της ηπειρωτικής Ελλάδας, πουμαζί με την Ανατολική Μακεδονία καταγράφουν ιδιαίτεραυψηλά ποσοστά, σε αντίθεση με το ανατολικό ηπειρωτικό τμή-μα της χώρας και τον νησιώτικο χώρο (ακραία περίπτωση ταΔωδεκάνησα, τα οποία μαζί με την Ξάνθη έχουν τα χαμηλότε-ρα: <2%).

Οι ερευνητές αναφέρονται επίσης στην άκρως προβληματικήκατάσταση δύο μικρών ηπειρωτικών νομών, της Φωκίδας καιτης Ευρυτανίας, με τα υψηλότερα ποσοστά γήρανσης στη χώ-ρα, νομοί που έχουν ταυτόχρονα έξι και εννέα άτομα 85 ετώνκαι άνω, αντίστοιχα, στους 100 κατοίκους τους, ήτοι ποσοστά«υπεργηρίας» υψηλότερα ακόμη και από τα αναμενόμενα σεεθνικό επίπεδο ποσοστά (5,5-6,0%) ύστερα από 30 χρόνια, δη-λαδή, το 2050! 
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Προκαταρκτική εξέταση για οπαδι-
κό σύνθημα στον πρόσφατο αγώνα
μπάσκετ ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον
Άρη, στο κλειστό γήπεδο της Πυλαίας,
παρήγγειλε ο αθλητικός εισαγγελέας.
Είχε προηγηθεί αναφορά της Υποδι-
εύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής
Βίας Θεσσαλονίκης της ΕΛΑΣ προς
την αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Με βάση το περιεχόμενο της αναφοράς, επρόκειτο για
σύνθημα που φώναξαν οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας

και σύμφωνα με παράγοντες της φι-
λοξενούμενης ομάδας συνδεόταν με
την υπόθεση δολοφονίας του 19χρο-
νου Άλκη.

Όπως αναφέρεται στην εισαγγελι-
κή παραγγελία, το αδίκημα που θα
διερευνηθεί συνδέεται με την παρό-
τρυνση, υποκίνηση και ενθάρρυνση
στην τέλεση πράξεων βίας. Την έρευ-

να καλούνται να φέρουν εις πέρας αστυνομικοί της Αθλητι-
κής Βίας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο Τζηκαλάγιας 
τα είπε
με Καραμανλή

Διάφορες συναντήσεις είχε τις
τελευταίες ημέρες ο πρώην
πρωθυπουργός Κώστας Καρα-
μανλής. Μάλιστα, όπως είδαμε
από φωτογραφία που ανάρτησε
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
την πόρτα του γραφείου του πέ-
ρασε και ο Ζήσης Τζηκαλάγιας.
Μάλιστα, ο βουλευτής Καστο-
ριάς της ΝΔ έγραψε κάτω από τη
φωτογραφία: «Συζητήσαμε σε
εγκάρδιο κλίμα για την πολιτική
κατάσταση της χώρας και τις διε-
θνείς εξελίξεις. Ο Κώστας Καρα-
μανλής με κράτησε από το χέρι
για μια στιγμή. Ο αείμνηστος
εθνάρχης Κωνσταντίνος Καρα-
μανλής με τις δικαιωθείσες από
την ιστορία ιδέες του για την Ελ-
λάδα και την Ευρώπη μάς κρατά
κοντά του για πάντα».

Ο Βαρτζόπουλος
«εγκαινίασε» 
την επικοινωνία

«Επικοινωνήστε με τους πολίτες»,
είπε για ακόμα μία φορά ο πρωθυ-
πουργός στην πρόσφατη ομιλία του
στους προέδρους των ΔΕΕΠ και των
ΔΗΜΤΟ. Ωστόσο ο Δημήτρης Βαρ-
τζόπουλος αυτή την προτροπή την
έχει κάνει πράξη εδώ και καιρό. Μά-
λιστα, πέραν των εκδηλώσεων και
των συναντήσεων, ο βουλευτής της
ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης προέτρεψε
φίλους και γνωστούς να τον ακολου-
θήσουν και στο κανάλι του στο Viber,
προκειμένου όπως έγραψε ο ίδιος να
μοιράζεται δράσεις, στιγμές και από-
ψεις για ζητήματα που αφορούν την
κοινωνία.Οξεία επίθεση 

Κουράκη σε Ζέρβα 
Επίθεση στη διοίκηση Ζέρβα μέσω βίν-
τεο εξαπέλυσε ο δημοτικός σύμβουλος
και πρώην αντιδήμαρχος του Δήμου
Θεσσαλονίκης Ανδρέας Κουράκης. Με
το κινητό του τηλέφωνο κατέγραψε την
εικόνα που παρουσιάζει ο ελεύθερος
χώρος ανάμεσα στο δημαρχείο και το
Βυζαντινό Μουσείο, όπου το δάπεδο
είναι κατεστραμμένο και επικίνδυνο
για τους διερχόμενους. «Εκεί στη διοί-
κηση του δήμου ακούει κανείς;», ανα-
ρωτήθηκε ο κ. Κουράκης.

Δημοτική συγκοινωνία με ηλεκτροκίνητα οχήματα, ενί-
σχυση μετακινήσεων με ποδήλατα, πράσινες διαδρομές
και δρόμους ήπιας κυκλοφορίας προβλέπει μεταξύ άλ-
λων το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δή-
μου Ωραιοκάστρου.

Η σχετική απόφαση του υφυπουργού Υποδομών και
Μεταφορών, αρμόδιου για τις Μεταφορές, Μιχάλη Παπα-
δόπουλου έφερε χαμόγελα. Αναμονή πλέον για το τι από
όλα αυτά θα γίνει, προκειμένου να βελτιωθεί το περιβάλ-
λον κινητικότητας στην πόλη.

Χαμόγελα στο Ωραιόκαστρο για το Σχέδιο Αστικής Κινητικότητας

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 
ο Αλέξης Τσίπρας

Αγρότες και κτηνοτρόφους θα δει σήμερα στη
Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί στην πόλη με αφορμή την
έναρξη της Agrotica. Στόχος, η ανάδειξη των ζη-
τημάτων ακρίβειας και ενεργειακής κρίσης που
πλήττει τον πρωτογενή τομέα. Υπενθυμίζεται ότι
η φετινή έκθεση είναι sold out με 1.650 εκθέτες
και αναμένεται να προσελκύσει εκατοντάδες χι-
λιάδες επισκέπτες μέχρι την Κυριακή.

Η επανεμφάνιση
της Μάρκου
Στο γραφείο του Νίκου Ανδρουλά-
κη στη Βουλή εμφανίστηκε χθες η
πρώην βουλευτής Β’ Θεσσαλονί-
κης με το Ποτάμι και πρώην υπο-
ψήφια ευρωβουλευτής με τη ΝΔ
Κατερίνα Μάρκου.  Συνόδευε τον
καλαθοσφαιριστή Ενές Καντέρ
που είχε συνάντηση με τον πρό-
εδρο του ΠΑΣΟΚ. Η φωτό της χει-
ραψίας μπροστά στην κ. Μάρκου διανεμήθηκε
από τη Χαριλάου Τρικούπη, βάζοντας φωτιές
στους υποψηφίους της Β’ Θεσσαλονίκης. 

Προετοιμασίες για τις
εορταστικές εκδηλώσεις

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και
στον Δήμο Θεσσαλονίκης για τις εορταστικές
εκδηλώσεις και παρελάσεις της 26ης και 28ης
Οκτωβρίου. Στην πόλη θα βρίσκεται η πρόεδρος
της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου,
παρουσία της οποίας θα πραγματοποιηθεί το
πρωί της 26ης η έπαρση της σημαίας στον Λευ-
κό Πύργο, ενώ από πλευράς δήμου προετοιμά-
ζεται και εορταστική εκδήλωση στο φουαγέ του
δημαρχιακού μεγάρου για την ίδια μέρα.

Πολλοί οι «μνηστήρες»
στην Καλαμαριά

Μπορεί να βρισκόμαστε έναν χρόνο πριν από τις
δημοτικές εκλογές, ωστόσο, δεν είναι λίγοι οι μνη-
στήρες που έχουν βάλει στο μάτι τον Δήμο Καλαμα-
ριάς. Μέχρι στιγμής από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον τρεις. Πρώτος ο δι-
κηγόρος Χρήστος Βάρδας, ο οποίος από ό,τι φαίνε-
ται είναι και ο μόνος που το έχει πάρει ζεστά το θέ-
μα, και μετά ο Ματθαίος Αμπατζίδης και ο Γιώργος
Τελίδης, νυν δημοτικός σύμβουλος και πρώην πρό-
εδρος του δημοτικού συμβουλίου, προερχόμενος
από την παράταξη του Θεοδόση Μπακογλίδη. Μά-
λιστα, ο κ. Βάρδας ανακοίνωσε αρκετά ονόματα
που θα συγκροτήσουν το ψηφοδέλτιό του, ενώ
πραγματοποίησε την πρώτη γενική συνέλευση της
παράταξής του στο «Θεατράκι» της Χηλής, παρου-
σία πολλών Καλαμαριωτών και όχι μόνο. 

Εισαγγελική παρέμβαση για σύνθημα 
στον αγώνα μπάσκετ ΠΑΟΚ - Άρης



Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν τελικά οι εργαζόμενοι στο «Βοήθεια στο Σπίτι» αύριο,
Παρασκευή 21 Οκτωβρίου, διεκδικώντας τη μονιμοποίηση του συνόλου των εργαζομένων του
προγράμματος. Παρότι στη συνάντηση που είχαν με τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη εκεί-
νος εξέφρασε πρόθεση για την εξεύρεση τεκμηριωμένης λύσης αναφορικά με τη μονιμοποίηση
όλων των εργαζομένων, μετά τη γνωστή απόφαση του ΣτΕ που ακυρώνει τη μοριοδότηση για την
εμπειρία και το γεγονός ότι δεν υπήρξε συγκεκριμένη δέσμευση του υπουργού, οι εργαζόμενοι
οδηγούνται στην κινητοποίηση που είχε προαποφασιστεί. Να σημειώσουμε πως ο κ. Βορίδης δή-
λωσε πως είναι δεσμευμένος και υποχρεωμένος να εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας και παράλληλα ότι χρειάζεται χρόνος για την τεκμηρίωση και εφαρμογή των απαι-
τούμενων παρεμβάσεων ως προς την οριστική επίλυση του προβλήματος. Η συγκεκριμένη θέση
δεν ικανοποίησε τους εργαζόμενους και την ΠΟΕ-ΟΤΑ που αποφάσισε εκτός από την 24ωρη
απεργία να προχωρήσει και σε συγκέντρωσης διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της ΚΕΔΕ, ζη-
τώντας την ουσιαστική συμπαράσταση των δημάρχων για αποκατάσταση των εργαζομένων στο
πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» ύστερα από είκοσι χρόνια εργασιακής ανασφάλειας.

Λύση για τα απόβλητα
Προς οριστική λύση οδεύει το μεγάλο, όπως εξε-

λίχθηκε, πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμά-
των στην Κέρκυρα, καθώς δημοπρατήθηκε η μονάδα
διαχείρισης που θα εξυπηρετεί τους δήμους της
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νησιών, της
Βόρειας Κέρκυρας, της Νότιας Κέρκυρας και των
Παξών, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας. Το έργο, συνολικού προϋπολογι-
σμού 35,6 εκατ. ευρώ, έχει δυναμικότητα 29.518 τό-
νους/έτος σύμμεικτα υπολειμματικά απόβλητα,
10.000 τόνους/έτος χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώ-
σιμα υλικά και 14.197 τόνους/έτος προδιαλεγμένα
οργανικά απόβλητα. Όπως επισημαίνει ο γενικός
γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων
Μανώλης Γραφάκος: «Πλέον οι νέες δημοπρατήσεις
που γίνονται αφορούν μονάδες ανάκτησης και ανα-
κύκλωσης. Τέτοια είναι και η μονάδα της Κέρκυρας
που δημοπρατήθηκε».

Αποχωρήσεις 
Όλο και πιο δύσκολη γίνεται η κατάσταση για τον

δήμαρχο Χαϊδαρίου Βαγγέλη Ντηνιακό, καθώς πλη-
θαίνουν οι «διαρροές» από την παράταξη της διοίκη-
σης. Και αυτό γιατί μετά τη διαφοροποίηση της στε-
νής συνεργάτιδας του δημάρχου Ελένης Μπέλα, ήρ-
θε και η ανακοίνωση ανεξαρτητοποίησης του πολύ-
πειρου δημοτικού συμβούλου Δημήτρη Τσατσαμπά.
Θυμίζουμε ότι ο κ. Τσατσαμπάς διεκδικούσε επανει-
λημμένως τον δήμο με δική του παράταξη και είχε
θεωρηθεί σημαντική η συμβολή του στη νίκη του κ.
Ντηνιακού όταν συνεργάστηκε μαζί του στις προ-
ηγούμενες εκλογές. Τώρα, με δημόσια ανακοίνωσή
του μέμφεται τον δήμαρχο για κακή διοίκηση και τον
καταγγέλλει για αυταρχική συμπεριφορά, σοβαρό
δημοκρατικό έλλειμμα στη λειτουργία του δήμου και
απαξίωση του ρόλου του δημοτικού συμβουλίου.

!
Κινητοποίηση 
για την τράπεζα

Συγκέντρωση διαμαρ-
τυρίας κατά του κλεισίμα-
τος του υποκαταστήματος
της Εθνικής Τράπεζας στα
Μελίσσια διοργάνωσε η
Συντονιστική Επιτροπή
Πολιτών και Επιχειρημα-
τιών της πόλης, με τη συμ-
παράσταση και συμμετο-
χή όλων των παρατάξεων
του δημοτικού συμβουλίου. Μάλιστα, με απόφαση του δημοτι-
κού συμβουλίου εστάλη επιστολή προς όλους τους βουλευτές
Βορείου Τομέα, ενώ πραγματοποιήθηκε και συνάντηση με τη
διοίκηση της τράπεζας, κατά την οποία δημοτική αρχή και αντι-
πολίτευση έκαναν σαφές ότι «η απόφαση να κλείσει το κατά-
στημα της Εθνικής Τράπεζας στα Μελίσσια είναι τουλάχιστον
απαράδεκτη» και διαβεβαίωσαν ότι, εάν χρειαστεί, θα υπάρξει
κλιμακούμενη αντίδραση. Στην κινητοποίηση πλην της δημάρ-
χου Δήμητρας Κεχαγιά συμμετείχαν οι επικεφαλής παρατάξε-
ων της αντιπολίτευσης Λευτέρης Κοντουλάκος, Δημοσθένης
Παπακωνσταντίνου, Άγγελος Παλαιοδήμος, Αντώνης Φειδο-
πιάστης και Σπύρος Κωνσταντάς. 
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Απεργία στο «Βοήθεια στο Σπίτι»
- Αναζητεί λύση ο Βορίδης

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα
ανατολικά της Αθήνας, ο πρώην δή-
μαρχος υπέστη σοβαρή ήττα όταν το

μεγαλύτερο μέρος της παράταξής του
καταψήφισε πρότασή του στο δημοτικό συμ-

βούλιο; Όπως ήταν λογικό, έγινε μεγάλη συζήτηση
για το αν πρόκειται για «πρόσκαιρη» και ευκαιρια-
κή διαφωνία ή για «κίνηση» κατά του δημάρχου
ενόψει εκλογών. Άλλωστε, ήδη ακούγονται φήμες
ότι έχουν δημιουργηθεί πολλές «φυγόκεντρες δυ-
νάμεις» στη μείζονα αντιπολίτευση… 

«Έρχονται 1.264
προσλήψεις στη 
Δημοτική Αστυνομία» 

Τη θέση που επανειλημμένως έχει εκφράσει
στους δημάρχους ότι σύντομα θα γίνουν 1.264
προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία, ώστε να
επανέλθει σε κανονική λειτουργία αυτή η υπηρε-
σία των δήμων, επανέλαβε ο υπουργός Εσωτερι-
κών Μάκης Βορίδης και κατά τη διάρκεια της συ-
νάντησής του με το προεδρείο της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Προσωπικού ΟΤΑ (ΠΟΠ-ΟΤΑ).
Όσον αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα που έθεσαν
οι εργαζόμενοι, ο υπουργός δήλωσε ότι στηρίζει
πολλά από τα οικονομικά αιτήματα, τα οποία και
συνυπογράφει, αλλά συγχρόνως παρέπεμψε
στον υπουργό Οικονομικών. Επιπλέον δεσμεύτη-
κε ότι σύντομα θα γίνει συνάντηση όλων των εμ-
πλεκόμενων για τα Μέσα Ατομικής Προστασία
(ΜΑΠ), ώστε να βρεθεί μια βιώσιμη λύση. Τέλος,
για το θέμα που έχει προκύψει με τις κρίσεις
προϊσταμένων τμημάτων και διευθύνσεων στους
δήμους, ο κ. Βορίδης τόνισε ότι θα μελετήσει την
αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου.
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έχρι σήμερα το βράδυ ανα-
μένεται η ανακοίνωση των
νέων χρεώσεων ρεύματος
για τον Νοέμβριο και σύμ-

φωνα με πηγές της αγοράς, οι προμη-
θευτές θα μειώσουν σημαντικά τις τιμές
τους, με φόντο τις διεθνείς εξελίξεις
στην τιμή του φυσικού αερίου. 

Συγκεκριμένα, η τιμή του φυσικού
αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά κατέ-
γραψε σημαντική αποκλιμάκωση με
πτώση πάνω από 33% σε έναν μήνα,
καθώς τα τελευταία 24ωρα έχει φτά-
σει στα 111 ευρώ ανά μεγαβατώρα,
έναντι 202 ευρώ ανά μεγαβατώρα αρ-
χές Οκτωβρίου. Η πτώση αυτή εκτιμά-
ται πως θα συμπαρασύρει τις τιμές της
ηλεκτρικής ενέργειας προς τα κάτω,
με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για
επιστροφή τους κάτω και από τα επί-
πεδα του περασμένου Αυγούστου.

Αν επιβεβαιωθούν οι παραπάνω
εκτιμήσεις, τότε το εύρος των τιμών
ήταν ανάμεσα σε 0,486 με 0,67 ευρώ
ανά κιλοβατώρα. Η επιδότηση που δό-
θηκε ήταν στα 0,333 ευρώ ανά κιλο-
βατώρα, με αποτέλεσμα οι τελικές τι-
μές που πληρώνουν τα νοικοκυριά να
κυμαίνονται από τα 0,149 ευρώ έως
και τα 0,34 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Ένα
μέσο εύρος τελικών τιμών ήταν ανά-
μεσα στα 0,149 ευρώ με 0,20 ευρώ ανά
κιλοβατώρα. Υπενθυμίζεται πως για
τον Οκτώβριο οι εταιρείες ενέργειας
χρεώνουν από 56 έως 70 λεπτά ευρώ
ανά κιλοβατώρα, με μέση χρέωση τον
Οκτώβριο κοντά στα 62 λεπτά ευρώ
ανά κιλοβατώρα, ενώ για τον Νοέμ-
βριο οι τιμές ενδέχεται να πέσουν κά-
τω από τα 50 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Οι τιμές των παρόχων 
για τον Οκτώβριο

• Η ΔΕΗ ανακοίνωσε τις εξής τιμές: α)
Για κατανάλωση έως 500 KWh 0,59500
ευρώ, από 0,78800 τον Σεπτέμβριο και
0,48600 τον Αύγουστο. β) Για κατανάλωση
πάνω από 500 KWh η τιμή είναι 0,60700,
από 0,80000 τον Σεπτέμβριο και 0,49800
τον Αύγουστο. γ) Για το νυχτερινό τιμολό-
γιο η τιμή της ΔΕΗ για τον Οκτώβριο -ανε-
ξάρτητα από την κατανάλωση- διαμορφώ-
νεται στα 0,555400 ευρώ, από 0,74700 τον
Σεπτέμβριο και 0,44500 τον Αύγουστο.

Σημειώνεται πως το πάγιο για τη ΔΕΗ
τον Οκτώβριο είναι στα 3,5 ευρώ.

• Η Protergia ανακοίνωσε τιμή
0,57630 ανά KWh τον Οκτώβριο, ενώ το
πάγιο είναι στα 5 ευρώ.

• Η Ήρων Generous ανακοίνωσε τιμή
55 λεπτά ανά KWh, με έκπτωση συνέπει-
ας 20%.

• Η Elpedison ανακοίνωσε τιμή 59,05-
63,06 λεπτά ανά KWh, με έκπτωση συνέ-
πειας.

• Η Volterra ανακοίνωσε τιμή 68,5 λε-
πτά ανά KWh.

• Η Ελίν ανακοίνωσε τιμή 59,9 λεπτά ανά
KWh

• Η WATT+VOLT ανακοίνωσε τιμή 58,9
λεπτά ανά KWh, χωρίς πάγια και άλλες
προϋποθέσεις.

Σημείο-κλειδί οι επιδοτήσεις
Σύμφωνα με το νέο σύστημα κλιμα-

κωτών επιδοτήσεων που πριμοδοτούν
την εξοικονόμηση ενέργειας θα καθορι-
στούν οι τελικές τιμές που θα πληρώ-
σουν οι καταναλωτές και τον Νοέμβριο.

Οι τιμές των επιδοτήσεων αναμένεται
να ανακοινωθούν τα επόμενα 24ωρα και
σύμφωνα με τις ενδείξεις θα κινηθούν
σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον
Οκτώβριο, λόγω της πτώσης των τιμών
στις αγορές και των -αναμενόμενων-
μειωμένων χρεώσεων από τους προμη-
θευτές.

Στη μείωση των περιθωρίων που εφαρμόζουν οι
τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης για τις ρυθμί-
σεις του εξωδικαστικού μηχανισμού συμφώνησε η
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με
την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, σε μια προσπάθεια
να καταστούν ευνοϊκότερες οι ρυθμίσεις και να δι-
ευκολυνθεί η ένταξη περισσότερων οφειλετών.

Η συμφωνία προβλέπει τη μείωση από 0,75 έως
1,25% -ανάλογα με την κατηγορία του ρυθμιζόμενου
δανείου- του περιθωρίου επιτοκίου που εφαρμόζε-
ται πάνω στο euribor 3μήνου, το οποίο αποτελεί τη

βάση για την τιμολόγηση των δανείων που εντάσ-
σονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Συγκεκριμέ-
να, το περιθώριο μειώνεται:

• Στο 3% από 4,25% που ισχύει σήμερα για τα δά-
νεια που ρυθμίζονται και δεν έχουν εξασφαλίσεις.

• Στο 2,5% από 3,25% που ισχύει σήμερα για δάνεια
που ρυθμίζονται και έχουν εξασφαλίσεις.

Η μείωση των spreads θα καταστήσει τις ρυθμί-
σεις φθηνότερες και θα συμβάλει στον στόχο για αύ-
ξηση στο 1 δισ. ευρώ των δανείων που προβλέπεται
ότι θα ενταχθούν στον εξωδικαστικό έως τις αρχές

του επόμενου έτους. Σήμερα, παρά την επιτάχυνση
που σημειώθηκε τους δύο τελευταίους μήνες, οι ρυθ-
μίσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού ανέρχονται
στις 1.235 περίπου και τα ποσά που έχουν ρυθμιστεί
διαμορφώνονται στα 305 εκατ. ευρώ αρχικής οφει-
λής, με τον μέσο όρο των οφειλών που ρυθμίστηκαν
να διαμορφώνεται στις 245.000 ευρώ. 

Οι συνολικές υποψήφιες αιτήσεις για ρύθμιση που
είναι στην ουρά του εξωδικαστικού ανέρχονται στις
περίπου 38.500 και τα υποψήφια προς ρύθμιση χρέη
ξεπερνούν τα 21 δισ. ευρώ.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Εξωδικαστικός συμβιβασμός: Συμφωνία για φθηνότερες ρυθμίσεις δανείων

Αναμένονται σημαντικές μειώσεις 
από τους προμηθευτές -

Σήμερα το βράδυ οι ανακοινώσεις 
για τα νέα τιμολόγια

Έρχονται οι νέες χρεώσεις 
ρεύματος για Νοέμβριο



Π
ρωτογενές πλεόνασμα-
έκπληξη ύψους 776
εκατ. ευρώ με θεαματι-
κά μικρότερο ταμειακό

έλλειμμα, που διευρύνει τα περι-
θώρια πρόσθετων μέτρων στήριξης
στην οικονομία, διαπιστώνει η Τρά-
πεζα της Ελλάδος, ενώ την ίδια
στιγμή το Ελληνικό Δημοσιονομικό
Συμβούλιο βλέπει τρεις αβεβαιότη-
τες για την οικονομία λόγω πολέ-
μου, τιμών ενέργειας και πληθωρι-
σμού. Ειδικότερα:

1. Το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σε-
πτεμβρίου 2022 σχηματίστηκε
πρωτογενές πλεόνασμα 776 εκατ.
ευρώ έναντι ελλείμματος ύψους 7,1
δισ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περσι-
νό διάστημα. Την ίδια περίοδο το
ταμειακό έλλειμμα του προϋπολο-
γισμού «προσγειώθηκε» στα 5,38
δισ. ευρώ έναντι 11,148 δισ. ευρώ
πέρυσι. Καταλυτικό ρόλο στις θετι-
κές εξελίξεις έπαιξαν τα έσοδα του
Τακτικού Προϋπολογισμού, τα
οποία στο εννεάμηνο διαμορφώθη-
καν στα 40,482 δισ. ευρώ έναντι
33,079 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περ-
σινό διάστημα. Επιπλέον, υποστη-
ρικτικά λειτούργησε η μείωση των
δαπανών στα 43,925 δισ. ευρώ
έναντι 45,296 δισ. ευρώ πέρυσι. 

2. Την ίδια στιγμή το Ελληνικό

Δημοσιονομικό Συμβούλιο θεωρεί
ότι είναι υπαρκτός ο κίνδυνος ση-
μαντικών ανατροπών στον προϋπο-
λογισμό λόγω του πολέμου, των
υψηλών τιμών της ενέργειας και
του πληθωρισμού, ο οποίος προς το
παρόν δεν παρουσιάζει τάσεις ου-
σιαστικής αποκλιμάκωσης. Ταυτό-
χρονα, το ΕΔΣ επισημαίνει ότι οι
προβλέψεις του Προσχεδίου του
Προϋπολογισμού για το 2023 είναι
όπως και του 2022 ρεαλιστικές και
προς τα κάτω. Το Συμβούλιο αναθε-
ωρεί προς τα πάνω τον φετινό στόχο
για την ανάπτυξη, ανεβάζοντας τον
πήχη στο 5,3% αντί 3,1%, ενώ υπο-
βαθμίζει τις προβλέψεις για το 2023
στο 2,1% έναντι 4,8% αντίστοιχα. 

Τουρισμός, ιδιωτική κατανάλωση
Παράγοντες στήριξης του μακρο-

οικονομικού σεναρίου είναι ο του-
ρισμός, η ανθεκτικότητα της ιδιωτι-
κής κατανάλωσης, η συμβολή του
εθνικού σχεδίου για την ανθεκτικό-
τητα και ανάκαμψη, τα μέτρα στήρι-
ξης της κυβέρνησης, η καλή πορεία

της απασχόλησης και η εξωστρέ-
φεια που φαίνεται να έχει η ελληνι-
κή οικονομία μετά την αλλαγή της
σύνθεσης των εξαγωγών.

Σχετικά με την πορεία του πλη-
θωρισμού, η πρόεδρος του ΕΔΣ
Αναστασία Μιαούλη αναμένεται να
διαμορφωθεί στο 8,8% φέτος, έναν-
τι αρχικής πρόβλεψης 5,6%, ωστό-
σο επισημαίνεται ότι είναι πολύ πι-
θανή η παραμονή του σε υψηλά
επίπεδα και το 2023 και πολύ πάνω
από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του
1,6%. Σχετικά με τις επενδύσεις επι-
σημαίνεται ότι οι στόχοι που θέτει ο
νέος προϋπολογισμός είναι ρεαλι-
στικοί, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την
αύξηση των επιτοκίων από την Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τέλος,
το ΕΔΣ επισημαίνει ότι το δημόσιο
χρέος βρίσκεται σε σταθερά καθο-
δική τροχιά λόγω της ισχυρής ανά-
πτυξης που μειώνει τον λόγο χρέ-
ους/ΑΕΠ, ωστόσο εξακολουθεί να
βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Πρόγραμμα νεανικής
επιχειρηματικότητας
με επιδότηση 14.800€

Ώθηση στη νεανική επιχειρηματικότητα φιλο-
δοξεί να δώσει το υπουργείο Εργασίας με το νέο
πρόγραμμα που προβλέπει επιχορήγηση έως
14.800 ευρώ και αφορά νέους ελεύθερους
επαγγελματίες ηλικίας 18-29 ετών με έμφαση
στις γυναίκες. 

Τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου και ώρα 13.00 ξεκι-
νά η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων χρη-
ματοδότησης για το β’ κύκλο του προγράμματος
επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών
απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών,
το οποίο έχει διάρκεια 12 μηνών. Στόχος είναι η
προώθηση στην αυτοαπασχόληση 1.000 νέων
ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επι-
χειρήσεων με έμφαση στις γυναίκες. Η προθε-
σμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή
25 Νοεμβρίου και ώρα 15.00, ενώ το ποσό θα κα-
ταβληθεί στους τελικούς δικαιούχους ως εξής:
� 1η δόση 4.000 ευρώ μετά την έναρξη δραστη-
ριότητας στη ΔΟΥ.
� 2η δόση 5.400 ευρώ μετά τη λήξη του α’ εξα-
μήνου από την έναρξη της επιχείρησης.
� 3η δόση 5.400 ευρώ μετά τη λήξη του β’ εξα-
μήνου από την έναρξη της επιχείρησης.

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι εγγεγραμμέ-
νοι άνεργοι 18-29 ετών που θα υποβάλουν αίτη-
ση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνε-
ται πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου. Η αίτηση
χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υπο-
βάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων στη διεύθυνση ependyseis.gr.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού
43.400.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το
Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο/Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των
Νέων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση 2014-2020».
Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια
αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται ανα-
λυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ
dypa.gov.gr.
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Η Τράπεζα της Ελλάδος
«δείχνει» ότι διευρύνονται
τα περιθώρια για νέα
μέτρα στήριξης

Πλεόνασμα έκπληξη, στα...
776 εκατ. το εννεάμηνο
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Μ
ε στόχο να αποτελέσει
μια σημαντική και αξιό-
πιστη πηγή γνώσης, δε-
δομένων και πληροφό-

ρησης για τον τομέα του τουρισμού σε
περιφερειακό επίπεδο, να αναπτύξει
και να ενισχύσει το τουριστικό προϊόν
της Αττικής και να προαγάγει την αει-
φορία αλλά και τη διατήρηση της φυ-
σικής και πολιτισμικής κληρονομιάς,
καθώς και την αξιοποίηση της ψηφια-
κής τεχνολογίας αιχμής, ως οριζόν-
τιες αρχές στον σχεδιασμό πολιτικών,
ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προ-
ώθησης Προορισμού (DMO) για την
Αττική είναι έτοιμος να λειτουργήσει.

Για τον προορισμό «Αττική», σε έξι
μήνες από σήμερα, ο νέος DMO της
περιφέρειας θα καταρτίσει και θα πα-
ρουσιάσει το Στρατηγικό Σχέδιο Ολο-
κληρωμένης Διαχείρισης.

Αθήνα και Αττική είναι προορισμοί
αλληλένδετοι και το όραμα είναι κοινό
για ένα τουριστικό προϊόν σύγχρονο,
ανθρώπινο και ανταγωνιστικό. 

Για να αναπτυχθεί, όμως, ένα ποι-
οτικό τουριστικό προϊόν, βασισμένο
στις αρχές της αειφορίας, θα πρέπει
να φέρει τα ανταποδοτικά εκείνα οφέ-
λη σε επιχειρήσεις, εργαζόμενους και
τοπική κοινωνία. 

Άλλωστε, η τουριστική δραστηριό-
τητα είναι μια κυκλική δραστηριότητα
και το brand «Αθήνα» δεν μπορεί να
τίθεται σε λειτουργία «αυτόματου πι-
λότου». Ο στρατηγικός σχεδιασμός
των δράσεων βρίσκεται στην κορυφή
της ατζέντας όλων των εμπλεκόμενων
φορέων. 

Πατούλης: «Εκπονήθηκε η μελέτη»
Η εθνική στρατηγική, η ανάπτυξη

σύγχρονων υποδομών και ο ψηφια-
κός μετασχηματισμός είναι εκείνες οι
πολιτικές που θα προάγουν την τουρι-
στική επιχειρηματικότητα, την καινο-
τομία και θα αμβλύνουν την εποχικό-
τητα, διαχέοντας με αυτόν τον τρόπο
το εισόδημα.

Κατά το παρελθόν, πολλές συζητή-
σεις είχαν γίνει για τη δημιουργία ορ-
γανωμένων δομών στο πλαίσιο της
προώθησης του τουριστικού προϊόν-
τος της χώρας μας. «Ήδη εκπονήθηκε
μελέτη, η οποία μόλις ολοκληρώθηκε
και συνιστά έναν πλήρη οδικό χάρτη

για τη σύσταση του Οργανισμού Δια-
χείρισης και Προώθησης Προορισμού
από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό της
Περιφέρειας Αττικής, τη “Νέα Μητρο-
πολιτική Αττική”, με βάση τις προβλέ-
ψεις της νομοθεσίας. 

Βρισκόμαστε σε συνεργασία με το
υπουργείο Τουρισμού και σύντομα θα
ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες από
τον νόμο ενέργειες για τη σύσταση του
DMO της Περιφέρειας Αττικής», ση-
μείωσε ο περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης.

Η δεύτερη φάση διαβούλευσης έχει
ήδη προγραμματιστεί για το επόμενο
διάστημα με στόχο να συγκεντρωθούν

και να αξιοποιηθούν όλες εκείνες οι
προτάσεις για τη δημιουργία του πο-
λύτιμου στρατηγικού εργαλείου για
την τουριστική ανάπτυξη της Αττικής.

O Οργανισμός Διαχείρισης
και Προώθησης Προορισμού
με σύγχρονες και αειφόρες
αντιλήψεις θα αποτελέσει
ένα πολύτιμο στρατηγικό
εργαλείο για την τουριστική
ανάπτυξη του νομού

Με τη συμμετοχή του Βασίλη Ξυπολυτά η 20ή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων 

Γράφει 
η Ρεγγίνα Σαβούρδου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 20ή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλε-
ων, η οποία διεξήχθη στις Βρυξέλλες και αποτελεί τη μεγαλύτερη εκδήλωση σχε-
τικά με την Αυτοδιοίκηση Πρώτου και Δευτέρου Βαθμού και στην οποία συμμε-
τείχε ο πρόεδρος των Οδικών Συγκοινωνιών της Αττικής Βασίλης Ξυπολυτάς. 
Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι δήμων και περιφερειών, εμπειρογνώ-
μονες και πανεπιστημιακοί, όπου αντάλλαξαν ορθές πρακτικές και τεχνογνωσία
για το μέλλον των περιφερειών αλλά και των δήμων της Ευρώπης.
Ο πρόεδρος της ΟΣΥΑΕ μίλησε για τις ορθές πρακτικές των δημόσιων μεταφορών
στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως επίσης για τον εκσυγχρονισμό και την αύξηση
των λεωφορείων της Αττικής κατά 65%. Μεταξύ των συναντήσεών του, ο Βασίλης
Ξυπολυτάς είχε συνομιλία με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομ-
πέρτα Μέτσολα (φωτό αριστερά) καθώς και με τον γενικό γραμματέα του Ευρω-
παϊκού Λαϊκού Κόμματος Θανάση Μπακόλα (φωτό δεξιά).

Έτοιμος ο νέος DMO
της Περιφέρειας Αττικής
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Τ
η δυνατότητα να φτάσει το
φυσικό αέριο σε περιοχές
που μέχρι πριν ήταν αδύνα-
τον δίνει η νέα υποδομή που

εγκαινίασε χθες ο ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυ-
θούσα και αφορά τη μεταφορά του
φυσικού αερίου σε υγροποιημένη
μορφή με βυτιοφόρα, το λεγόμενο
«LNG Truck Loading». Η νέα υποδομή
φόρτωσης βυτιοφόρων, η πρώτη στην
Ελλάδα και η πρώτη ανάλογη εγκατά-
σταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη,
θα επιτρέπει τη μεταφορά του καυσί-
μου στα σημεία χρήσης, όπως είναι
δήμοι και περιοχές που δεν είναι συν-
δεδεμένες με το δίκτυο.

Τα εγκαίνια του σταθμού πραγματο-
ποιήθηκαν χθες Τετάρτη 19 Οκτωβρί-
ου στη Ρεβυθούσα, παρουσία του
υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη, του
υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων Ιωάννη Τσακίρη, του εκπροσώ-
που της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ra-
smussen Carsten, Head of Unit G3 for
Greece and Cyprus, DG REGIO και της
CEO του ΔΕΣΦΑ Μαρία Ρίτα Γκάλι.

Οι πρώτοι πελάτες
Κατά την τελετή των εγκαινίων και,

όπως αναφέρθηκε, η Χαρτοποιία
Φθιώτιδας και η γαλακτοβιομηχανία
Κολιός στο Κιλκίς θα είναι οι πρώτοι
πελάτες, καθώς ήδη κατασκευάζονται
εγκαταστάσεις αποθήκευσης και αε-
ριοποίησης του LNG, ενώ θα ακολου-
θήσει έως το τέλος του 2023 η Δυτική
Μακεδονία έως ότου ολοκληρωθεί ο

αγωγός τροφοδοσίας της περιοχής,
πράγμα που αναμένεται να γίνει τον
Σεπτέμβριο του 2024. Δυνητικά τα
φορτία LNG θα μπορούν να προορί-
ζονται και για εξαγωγές στις γειτονι-
κές χώρες.

Μιλώντας στην ειδική εκδήλωση για
τα εγκαίνια της υποδομής, η διευθύ-
νουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ Μαρία
Ρίτα Γκάλι εξήρε τη σημασία της υπο-
δομής της Ρεβυθούσας, που σήμερα
με τη νέα εγκατάσταση ενισχύεται πε-
ραιτέρω η αλυσίδα αξίας του LNG. Χα-
ρακτηριστικά είναι τα νούμερα, σύμ-
φωνα με τα οποία ο τερματικός σταθ-
μός της Ρεβυθούσας έχει υποδεχτεί

φέτος έως και τον Σεπτέμβριο 60
φορτία LNG, μέγεθος-ρεκόρ όλων
των εποχών, που αντιπροσωπεύουν
άνω του 40% των συνολικών εισαγω-
γών, ενώ εξυπηρέτησαν και τη ζήτηση
από γειτονικές χώρες. Επιπρόσθετα,
όπως επισήμανε, μέσα στις επόμενες
δύο εβδομάδες πρόκειται να γεμίσουν
προληπτικά οι δεξαμενές της νέας
πλωτής δεξαμενής (FSU) στη Ρεβυ-
θούσα προκειμένου να καλυφθούν οι
ανάγκες.

Πρόθεση της διοίκησης του ΔΕΣΦΑ
είναι η περαιτέρω αναβάθμιση του
τερματικού σταθμού, που δεδομένης
της συγκυρίας με επείγουσα ανάγκη

τη διαφοροποίηση πηγών και οδεύσε-
ων εφοδιασμού φυσικού αερίου για
ολόκληρη την Ευρώπη η εγκατάσταση
της Ρεβυθούσας αποκτά ιδιαίτερη ση-
μασία τόσο σε περιφερειακό όσο και
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Αυτό επιβεβαιώνουν τα πλέον πρό-
σφατα στοιχεία κατανάλωσης του
καυσίμου, όπου καταγράφεται μείωση
της εγχώριας κατανάλωσης 15% σε
ετήσια βάση και την ίδια στιγμή αυξη-
μένη χρήση των εγκαταστάσεων της
Ρεβυθούσας για την κάλυψη των
αναγκών των γειτονικών χωρών.

Ενδιαφέρον για προμήθεια φυσι-
κού αερίου μέσω του τερματικού
σταθμού LNG έχουν εκδηλώσει έως
τώρα η Βουλγαρία (που ήδη προμη-
θεύεται), η Ρουμανία, η Μολδαβία και
η Ουκρανία. 

Τα εγκαίνια του σταθμού
πραγματοποιήθηκαν 
χθες - Ρεκόρ στις αφίξεις
φορτίων LNG φέτος, 
ενώ υπάρχει δυνατότητα
και για εξαγωγές 
στις γειτονικές χώρες

«Πρωταγωνιστικός ο ρόλος της χώρας
σε μεταφορά και αποθήκευση ΥΦΑ»
Μιλώντας στην τελετή των εγκαινίων, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης ανέφερε ότι η επένδυση θα καλύψει μελλοντικές
ανάγκες της ναυτιλίας και των νησιών, ενώ θα δώσει τη δυνατότητα χρήσης του
φυσικού αερίου σε νέες εφαρμογές. «Η χώρα μας», τόνισε,
«είναι σε πολύ καλύτερο σημείο από άλλες χώρες σε επί-
πεδο ενεργειακής ασφάλειας. Και ο ρόλος της Ελλά-
δας στη μεταφορά και αποθήκευση ΥΦΑ είναι πρωτα-
γωνιστικός, καθώς χάρη στη διορατικότητα της πλοι-
οκτησίας η ελληνική ναυτιλία ελέγχει το 25% του στό-
λου των LNG carriers».
«Ο στρατηγικός ρόλος της χώρας μας σε επίπεδο θαλάσ-
σιας μεταφοράς αλλά και σε επίπεδο αποθήκευσης φυσικού
αερίου μεγαλώνει. Η Ελλάδα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια περίοδο κατά
την οποία η ενεργειακή μετάβαση, η απανθρακοποίηση, και σε επίπεδο εμπορι-
κής ναυτιλίας είναι ο στόχος και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού σε παγ-
κόσμιο επίπεδο, σε μια περίοδο κατά την οποία τα νέα εναλλακτικά καύσιμα απο-
τελούν τον στρατηγικό στόχο των επόμενων ετών», πρόσθεσε ο κ. Πλακιωτάκης.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Η νέα υποδομή
της Ρεβυθούσας
φέρνει το φυσικό
αέριο παντού...



Το επενδυτικό fund Third Point έχει προχω-
ρήσει στην αγορά μετοχικού κεφαλαίου της Col-
gate-Palmolive, σύμφωνα με πληροφορίες του
CNBC. Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα,
ο επικεφαλής του Third Point, Νταν Λεμπ, αξιο-
λογεί ως μεγάλης αξίας τη θυγατρική της Col-
gate, Hill’s Pet Nutrition, μιας εταιρείας για τρο-
φές κατοικίδιων, με τον ίδιο να εκτιμά πως η
αξία της μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 20 δισ.
δολάρια εντός του 2023. Μετά τη δημοσίευση
της είδησης, η μετοχή της Colgate έφτασε να
ενισχύεται έως και 3% στη Wall Street.
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Ο
ι αγοραστές επέστρεψαν στο
ελληνικό χρηματιστήριο και
αυτό που μένει να διαφανεί

είναι αν είναι αποφασισμένοι να συ-
νεχίσουν τις τοποθετήσεις τους.
Όπως αναφέρουν εγχώριοι αναλυτές,
αν διατηρηθεί το θετικό κλίμα στις
διεθνείς αγορές και η Standard & Po-
or’s προχωρήσει σε αναβάθμιση της
Ελλάδας την Παρασκευή, είναι πιθα-
νό η ανοδική κίνηση να συνεχιστεί.
Ζητούμενο αποτελεί και η περαιτέρω
αύξηση της αξίας των συναλλαγών.
Αναφορικά με τις τραπεζικές μετοχές
που δείχνουν να ξυπνούν, χρειάζεται
να ενεργοποιηθεί περαιτέρω το εν-
διαφέρον. Τεχνικά, ο γενικός δείκτης
έχει δώσει αγοραστικό σήμα, το
οποίο αναιρείται με επιστροφή χαμη-
λότερα των 804 μονάδων. Επόμενο,

τεχνικά, ζητούμενο, το κλείσιμο υψη-
λότερα της ζώνης 855-871 (συγκλί-
νουν οι ΚΜΟ 200 ημερών) και να κι-
νηθεί προς 895, 900, 906-908 και 944

μονάδες. Αντίθετα, κλείσιμο χαμηλό-
τερα των 804 θα επαναφέρει το σενά-
ριο δοκιμασίας της ζώνης στήριξης
στις 795-779 μονάδες.

Επεκτείνεται στην Ελλάδα 
η Moobitek LLC

Η εταιρεία τεχνολογικών εφαρμογών
Moobitek LLC με έδρα στα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα ετοιμάζει την επέκτασή
της στην Ελλάδα. Η τεχνολογική εταιρεία
με ειδίκευση στο mobile development,
στο machine learning και στο web devel-
opment δρομολογεί το άνοιγμα γραφεί-
ου και στην Αθήνα. Η Moobitek LLC έχει
δημιουργήσει διεισδυτικές εφαρμογές
machine learning, που μέσω προηγμέ-
νων αλγορίθμων αυτοματοποιούν τις δια-
δικασίες και δίνουν προτεραιότητα στη
λήψη αποφάσεων ρουτίνας. 

ΣΕΒ: Νέος γενικός διευθυντής
ο Γιώργος Ξηρογιάννης

Τα καθήκοντα του γενικού διευθυντή
του ΣΕΒ αναλαμβάνει από 1ης Νοεμβρί-
ου 2022 ο δρ Γιώργος Ξηρογιάννης, μέ-
χρι σήμερα αναπληρωτής γενικός διευ-
θυντής του συνδέσμου. O κ. Ξηρογιάν-
νης διαδέχεται στη γενική διεύθυνση
τον Αλέξανδρο Χατζόπουλο, ο οποίος
έπειτα από τέσσερα γόνιμα χρόνια προ-
σφοράς στην υπηρεσία του ΣΕΒ αποχω-
ρεί από τον οργανισμό για να συνεχίσει
τη σταδιοδρομία του στον χώρο των επι-
χειρήσεων.

Δύο νέα προγράμματα 
από Ευρωπαϊκή Πίστη

Μια νέα γενιά προγραμμάτων ασφάλι-
σης ζωής, συνδεδεμένων με επενδύσεις
(Unit Linked), τα οποία ανταποκρίνονται
αποτελεσματικά τόσο στις σύγχρονες
ανάγκες των καταναλωτών όσο και στις
σύνθετες χρηματοοικονομικές προκλή-
σεις, όπως αυτές διαμορφώνονται σε
παγκόσμιο επίπεδο, σχεδίασε και διαθέ-
τει η Ευρωπαϊκή Πίστη. Πρόκειται για το
Future Plan (Περιοδικών Καταβολών)
και το Smart Invest (Εφάπαξ Καταβολής),
τα οποία σχεδιάστηκαν για να δώσουν μια
ανταγωνιστική λύση σε όσους ενδιαφέ-
ρονται να δημιουργήσουν ένα κεφάλαιο
με τη δύναμη των τακτικών καταβολών. 

Η Profile Centevo, κορυφαίος
πάροχος λογισμικού Asset &
Fund Management στις σκανδι-
ναβικές χώρες και μέλος της Pro-
file Software, ανακοίνωσε ότι η
εταιρεία Forte Fondsforvaltning
AS υλοποίησε τη λύση Asset
Management, ως μέρος της πλατ-
φόρμας Centevo Suite, βελτιώ-
νοντας τις λειτουργίες διαχείρι-
σης κεφαλαίων της. Η ευέλικτη
και νέα front-end λύση Asset
Management θα συμβάλει ση-

μαντικά στην αυτοματοποίηση, τη βελτιστοποίηση και την αποτελεσματική διαχείριση των Asset &
Fund Management λειτουργιών της, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει στην επίτευξη ελέγχου της συμμόρ-
φωσης. Η Forte Fondsforvaltning είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων με έδρα το
Τρόντχαϊμ της Νορβηγίας, η οποία διαχειρίζεται πέντε εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων (μετοχικών κε-
φαλαίων και κεφαλαίων σταθερής απόδοσης) σε θεσμικές και ιδιωτικές αγορές.

Μπορεί και υψηλότερα το χρηματιστήριο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Forte Fondsforvaltning AS υλοποίησε τη λύση Asset Management

Στο μετοχικό κεφάλαιο της Colgate-Palmolive η Third Point 
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Ο όμιλος Ηρακλής δραστηριοποιείται ενεργά στη
διαμόρφωση των τεχνολογικών εξελίξεων σχετικά
με τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώ-
ματος. Με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα-πλαί-
σιο Horizon Europe, ο όμιλος συμβάλλει στις εξελί-
ξεις της εφαρμοσμένης έρευνας σε καίρια περι-
βαλλοντικά θέματα, σύμφωνα με σχετική ανακοί-
νωση. Το ερευνητικό έργο «Aurora» - Accelerated
deployment of integrated CCUS chains based on
solvent capture technology (Ανάπτυξη ολοκληρω-
μένης αλυσίδας δέσμευσης, χρήσης και αποθή-
κευσης διοξειδίου του άνθρακα με βάση την τεχνο-
λογία δέσμευσης με διαλύτη), διάρκειας 42 μηνών,
με έναρξη από τον Ιανουάριο 2023 και με συμμετο-
χή παγκοσμίου φήμης πανεπιστημιακών ιδρυμά-
των, ερευνητικών ινστιτούτων αλλά και εταιρειών
της Ελλάδας και του εξωτερικού, θα συμβάλει στην
ανάπτυξη ανταγωνιστικής τεχνολογίας δέσμευσης
διοξειδίου του άνθρακα με πεδίο εφαρμογής τρεις
βιομηχανικές δραστηριότητες: την παραγωγή τσι-
μέντου, τη διύλιση πετρελαίου και την ανάκτηση
μετάλλων από βιομηχανικά απορρίμματα.

H Interamerican στον χώρο
της πρωτοβάθμιας υγείας

PCS: Ολοκλήρωσε έργο
για Alpha Asset 
Management ΑΕΔΑΚ
Η PCS ΑΕ, μέλος του ομίλου EPSILON NET,
ανακοίνωσε την επιτυχημένη ολοκλήρωση
του μηχανογραφικού έργου μετάβασης των
back office λειτουργιών της Alpha Asset
Management ΑΕΔΑΚ στη βραβευμένη
πλατφόρμα PCS Wealth Management. Το
έργο περιλάμβανε την προμήθεια του μηχα-
νογραφικού συστήματος της PCS για την
καθημερινή διαχείριση και αποτίμηση των
αμοιβαίων κεφαλαίων, τη μεταφορά ιστορι-
κών δεδομένων και των ενεργών θέσεων 21
αμοιβαίων κεφαλαίων και των αντιστοίχων
αυτών classes, τον πλήρη αυτοματισμό της
λογιστικής παρακολούθησης αυτών καθώς
και ένα σύνολο υπηρεσιών εγκαταστάσεων,
παραμετροποίησης και υποστήριξης. Με τη
λύση αυτή της PCS, η Alpha Asset Manage-
ment ΑΕΔΑΚ βελτιστοποιεί ακόμα περισσό-
τερο τις back office λειτουργίες της ενώ πα-
ράλληλα ενισχύει τις υπηρεσίες της αξιο-
ποιώντας την πλούσια λειτουργικότητα που
προσφέρει η πλατφόρμα της PCS.

Naval: Πέντε συμβάσεις 
με ελληνικούς εταίρους

Στις 18 Οκτωβρίου 2022, στο ελληνικό περί-
πτερο στη Euronaval, η Naval Group υπέγρα-
ψε αρκετές συμβάσεις με ελληνικές εταιρεί-
ες, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Οι συμβάσεις αυτές ενισχύουν περαιτέρω τη
σχέση μεταξύ της Naval Group και των Ελλή-
νων εταίρων της και καταδεικνύουν τη δέ-
σμευση του Ομίλου να αναπτύξει και να δομή-
σει μια ισχυρή βιομηχανική συνεργασία με
την ελληνική βιομηχανία.

H Dialectica μετακομίζει 
στον Piraeus Tower

Η Dialectica μετακομίζει στο πρώτο «πρά-
σινο» και ψηφιακό, ψηλό κτίριο της χώρας,
τον Πύργο Πειραιά, στο τέλος του 2023. Το
κτίριο-τοπόσημο αναπτύσσεται από την κοι-
νοπραξία των DIMAND, Ευρωπαϊκής Τράπε-
ζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (E-
BRD) και Prodea Investments. Όπως ανα-
φέρει ανακοίνωση, ο βιώσιμος σχεδιασμός
του κτιρίου, η στρατηγική θέση του στην
αφετηρία της Αθηναϊκής Ριβιέρας, σε από-
σταση μικρότερη των 500 μέτρων από τον
μεγαλύτερο συγκοινωνιακό κόμβο, και η
προσβασιμότητά του σε άτομα με αναπηρία
και εμποδιζόμενα άτομα είναι μερικοί από
τους λόγους που οδήγησαν την Dialectica να
επιλέξει τον Πύργο Πειραιά για τη μεταστέ-
γαση των γραφείων της.

Νέα εξαγορά από 
θυγατρική της Sunlight

Η Technoform SA, θυγατρική της Sunlight
Group Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας
(Sunlight Group), ανακοίνωσε την εξαγορά
του κλάδου παραγωγής και εμπορίας μεταλ-
λικών κιβωτίων της εταιρείας Netelco ΑΒΕΕ,
με συμφωνία που υπεγράφη στις 17 Οκτωβρί-
ου 2022. Η Netelco ιδρύθηκε το 2000 στο
Λαμπρινό Ξάνθης και διαθέτει 22 χρόνια εμ-
πειρίας στην κατασκευή μεταλλικών κιβωτίων
αποθήκευσης ενέργειας, κατάλληλων για
βιομηχανικές εφαρμογές. 

Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα
«Aurora» ο Ηρακλής

Νέα «πράσινα» 
νοσοκομεία από το ΙΣΝ

Τα τρία νέα νοσοκομεία που θα δημιουργηθούν
στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτο-
βουλίας για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος (ΙΣΝ), θα θέσουν σε πιλοτική εφαρμογή
ένα νέο πλαίσιο ετοιμότητας προς την επίτευξη
μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα,
σε συνεργασία με κορυφαίους φορείς πιστοποί-
ησης βιωσιμότητας. Τα τρία νέα νοσοκομεία που
αναπτύσσονται στην περιφέρεια της Ελλάδας,
μέσω της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία
του ΙΣΝ, στοχεύουν στην παροχή υψηλής ποιότη-
τας υγειονομικής περίθαλψης σε ασθενείς, ενώ
εφαρμόζουν πιλοτικά βέλτιστες πρακτικές στον
τομέα της βιωσιμότητας. 

Είκοσι χρόνια μετά τα εγκαίνια του 1ου Μedifirst
στον Άλιμο Αττικής, ένα νέο κέντρο πρωτοβάθμιας
φροντίδας έρχεται να προστεθεί στο δίκτυο υγεί-
ας της Interamerican. Το νέο Μedifirst άνοιξε τις
πύλες του στις 4 Οκτωβρίου 2022, τόσο για τους
ασφαλισμένους της Interamerican όσο και για το
ευρύ κοινό, προσφέροντας 24/7 υπηρεσίες μέσω
16 ιατρικών και 8 διαγνωστικών τμημάτων. Το
2021, τα Medifirst της Interamerican στον Άλιμο
και το Μαρούσι προσέφεραν υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες υγείας σε περισσότερες από 150.000
περιπτώσεις. Το 2022, οι συνεργαζόμενοι γιατροί
διαφόρων ειδικοτήτων και στις τρεις πλέον μονά-
δες είναι περισσότεροι από 150, ενώ οι εργαζόμε-
νοι στις μονάδες αυτές αγγίζουν τους 100.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
έδωσε το «ΟΚ» για τη σύνταξη φακέλου
συνδιεκδίκησης του Μουντιάλ του 2030

μαζί με τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο. Είναι
μια μοναδική ευκαιρία για τη διεθνή κοινή γνώμη
να διαπιστώσει αν το χρήμα μπορεί να νικήσει το
συναίσθημα και την ιστορία. 

Ο διάδοχος του θρόνου Σαουδάραβας Μοχάμεντ
μπιν Σαλμάν, της γνωστής οικογένειας που αγόρασε
τη Νιούκαστλ, είχε συζητήσει το όλο θέμα κατά την
επίσκεψή του στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος της Αιγύ-
πτου συμφώνησε και αυτός, οπότε τον λόγο έχουν οι
Σαουδάραβες. Ήδη, ο Μπιν Σαλμάν έχει εμπιστευτεί
τον συνολικό φάκελο σε αμερικανική εταιρεία προ-
ώθησης και απομένουν τα βασικά στοιχεία σύνθεσης
του κάθε φακέλου. Προφανώς και θα πρόκειται για
τεράστια επιτυχία η Ελλάδα να αναλάβει έστω και
μέρος των αγώνων ενός Μουντιάλ. Είναι προφανές
ότι στον φάκελο θα αναφέρονται τα γήπεδα της ΑΕΚ
καθώς και αυτά του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού
που θα είναι έτοιμα το 2026. Από υποδομές, όλα κα-

λά. Οι Σαουδάραβες, που θα αναλάβουν σχεδόν εξ
ολοκλήρου το κόστος, θα κατασκευάσουν ένα υπερ-
σύγχρονο γήπεδο στο Ριάντ που, φυσικά, θα φιλοξε-
νήσει τον μεγάλο τελικό. Ακόμα ένα θα φτιάξουν Σα-
ουδάραβες και Αιγύπτιοι στο ιστορικό από τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο Ελ Αλαμέιν. Το προηγούμενο
Μουντιάλ, που έγινε στη Ρωσία, κόστισε 14 δισ. ευ-
ρώ και απέφερε κέρδη 200 εκατ. ευρώ.

Η συνυποψηφιότητα Ελλάδας, Σαουδικής Αρα-
βίας και Αιγύπτου δεν είναι βέβαια η μοναδική για
τη διοργάνωση του Μουντιάλ 2030. Η δεύτερη εί-
ναι η συνυποψηφιότητα της Ισπανίας, της Πορτο-
γαλίας και της Ουκρανίας. Η μαρτυρική Ουκρανία
προφανώς και βγάζει συναίσθημα, καθότι τη βομ-
βαρδίζουν καθημερινά οι Ρώσοι. Το μειονέκτημα
της συγκεκριμένης συνυποψηφιότητας είναι το
άγνωστο του τερματισμού του πολέμου και ο χρό-
νος που θα χρειαστεί για να δημιουργήσει υποδο-
μές. Και όπως γίνεται αντιληπτό, μετά τον τερματι-
σμό του πολέμου, προτεραιότητα δεν θα είναι η κα-
τασκευή γηπέδων στην Ουκρανία αλλά οι βασικές

υποδομές. Ισπανοί και Πορτογάλοι το γνωρίζουν
φυσικά και είναι σε θέση μόνοι τους να διοργανώ-
σουν το Μουντιάλ αν η Ουκρανία δεν είναι έτοιμη.

Η τρίτη υποψηφιότητα έχει ιστορικό χαρακτή-
ρα. Την απαρτίζουν η Ουρουγουάη, η Αργεντι-
νή, η Παραγουάη και η Χιλή. Θέλουν να γιορτά-
σουν τα 100 χρόνια από το πρώτο Μουντιάλ, το
1930, που είχε φιλοξενηθεί στην Ουρουγουάη.
Έχουν προβάδισμα λόγω του επετειακού χαρα-
κτήρα; Η απάντηση είναι ότι και η Ελλάδα διεκ-
δίκησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996, για
να γιορτάσει τα 100 χρόνια από την αναβίωσή
τους, αλλά προτιμήθηκε η Ατλάντα. Το χρήμα.
Και οι Σαουδάραβες έχουν αμέτρητο…

Ο Μητσοτάκης έδωσε το «ΟΚ» για
σύνταξη φακέλου συνυποψηφιότητας

με τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο

Πού ποντάρει η Ελλάδα
Μ Ο Υ Ν Τ Ι A Λ  2 0 3 0: 



Η
Ελλάδα συνεχίζει να ρίχνει
νερό στον μύλο του Ερντο-
γάν. Αυτή τη φορά, μια ερα-

σιτεχνική ομάδα, ο Ορφέας Σοφι-
κού, που απέχει μόλις πέντε χιλιό-
μετρα από τον Έβρο, θέατρο των
απάνθρωπων επιχειρήσεων του
Ερντογάν με τους μετανάστες, ανα-
κοίνωσε ότι, αν δεν ξαναρχίσουν τα
πρωταθλήματα, θα απευθυνθεί στο
ελληνικό προξενείο της Αδριανού-
πολης για να συμμετάσχει στο τουρ-
κικό πρωτάθλημα. Με το σκεπτικό
ότι «στο ποδόσφαιρο δεν έχουμε τί-
ποτα να χωρίσουμε, ενώνει τους λα-
ούς» και άλλες τέτοιες αφελείς θέ-
σεις, όταν στην πόρτα τους μυρίζει
μπαρούτι. Προφανώς και δεν το εν-
νοούν οι άνθρωποι του Ορφέα. Κα-
τέφυγαν εκεί, γιατί η ΕΠΟ αρνείται

πεισματικά να ξεκινήσει τα πρωτα-
θλήματα, καθότι θεωρεί κυβερνητι-
κή παρέμβαση στο λεγόμενο «αυτο-
διοίκητο» του ποδοσφαίρου τον νό-
μο Αυγενάκη πως όλα τα σωματεία
πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο
της Γενικής Γραμματείας Αθλητι-
σμού, ώστε να μην υπάρχουν «σω-

ματεία-σφραγίδες», μόνο για να ψη-
φίζουν. Η ανακοίνωση ήρθε ως συ-
νέχεια των δηλώσεων του προέδρου
της τοπικής Ένωσης Δωδεκανήσου,
Παναγιώτη Διακοφώτη, ότι τουρκι-
κές ομάδες πρότειναν σε ροδιακές
να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους
γήπεδα. Ουδέν ψευδέστερον…

Νερό στον μύλο του Ερντογάν Στην UEFA το βίντεο 
με τον Τρεϊμάνις

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει στην UE-
FA και την ομοσπονδία της Λετονίας το βίντεο με
τη διαιτησία του Τρεϊμάνις στο παιχνίδι με τον
Ολυμπιακό, έπειτα από σχετικό αίτημα του ΠΑ-
ΟΚ, που δικαίως διαμαρτύρεται ότι δεν καταλο-
γίστηκε πέναλτι υπέρ του. Με αυτή την τακτική
της ΕΠΟ, ωστόσο, δεν θα έρχεται ξένος διαιτητής
να σφυρίξει στην Ελλάδα. Και θα σφυρίζουν μό-
νο Έλληνες, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται.

Η Σάκκαρη 2-1 
την Κόστιουκ

Στην επόμενη φάση του Open της Γουαδαλα-
χάρα προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη, η οποία
έπειτα από αγώνα σχεδόν δύο ωρών κατάφερε
να κάμψει την αντίσταση της Mάρτα Κόστιουκ
από την Ουκρανία με 2-0 σετ (6-4, 6-4). Η Ελλη-
νίδα πρωταθλήτρια επέστρεψε στις νίκες ύστερα
από τρεις σερί ήττες και παραμένει ζωντανή στη
διεκδίκηση του WTA Finals στο Τέξας.

Τίγρης: «Αν όχι ΑΕΚ,
Παναθηναϊκός»

Στην καθιερωμένη ετήσια συνάντησή του με
τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ, ο Δημήτρης Μελισσανί-
δης τόνισε ότι αν η ΑΕΚ δεν καταφέρει να πάρει
τον τίτλο, θα προτιμούσε να τον κατακτήσει ο Πα-
ναθηναϊκός. Είπε, ακόμα, ότι ο πρόεδρος της
ΕΠΟ Τάκης Μπαλτάκος «είναι Παναθηναϊκά-
κιας» και ότι η ΠΑΕ ΑΕΚ είναι αυτάρκης οικονο-
μικά με 40 εκατ. ευρώ. Τόνισε, επίσης, ότι πρέπει
να φύγει η τοξικότητα από το ποδόσφαιρο.

Φιλικό στην 
Ελλάδα οι Μπακς

Ο κομισάριος του ΝΒΑ Άνταμ Σίλβερ δήλωσε
ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να γίνει ένα φιλικό
ματς στην Ελλάδα, με ομάδες του ΝΒΑ φυσικά
και μία εκ των δύο να είναι οι Μιλγουόκι Μπακς
του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Μίλησε και με τη μη-
τέρα του Γιάννη για αυτό, η οποία συμφώνησε
απόλυτα. Ο δε Γιάννης τόνισε ότι θα ήταν όνειρο
να ακούει το όνομά του από 20.000 κόσμο σε
ματς της ομάδας του και όχι της Εθνικής. 

Συλλήψεις για δωροδοκία στους Ολυμπιακούς του Τόκιο
Τρεις συλλήψεις για δωροδοκία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το
2021 έκαναν οι ιαπωνικές Αρχές. Πρόκειται για τον πρόεδρο της ιαπωνικής
διαφημιστικής εταιρείας ADK Holdings Inc και δύο υπαλλήλους. Φέρεται
να δωροδοκήθηκαν από εταιρεία παιχνιδιών με 400.000 ευρώ. Κατά πώς
μετέδωσε το ιαπωνικό πρακτορείο Kyodo, οι κατηγορούμενοι εισέπραξαν
αυτά τα χρήματα για να λανσάρουν στην αγορά τα συγκεκριμένα προϊόντα
και το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε από καταγγελίες άλλης εταιρείας. 

Ο διάσημος Τούρκος αστέρας του ΝΒΑ Ενές Καντέρ, που βρίσκεται στην Αθήνα, έδωσε
μεγάλη συνέντευξη στην ΕΡΤ, φορώντας μπλουζάκι με την ελληνική και την τουρκική
σημαία που έγραφε «Είμαστε οικογένεια». Καταφέρθηκε και πάλι κατά του Ερντογάν, «είναι
πράκτορας του Πούτιν και πρέπει να τον διώξουν από τη Δύση», ενώ είπε ακόμα ότι θέλει
να παίξει στον Παναθηναϊκό.
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«Πράκτορας 
του Πούτιν 
ο Ερντογάν»
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

Τ
ο διάσημο ψυχολογικό θρίλερ
«Παιχνιδοποιός» που γράφτηκε
από τον χολιγουντιανό αστέρα
Γκάρντνερ ΜακΚέι μεταφέρεται

στη σκηνή του θεάτρου «Μικρό Γκλόρια»
σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν.

Το promο της παράστασης, που ανεβαί-
νει πρώτη φορά στην Ελλάδα, έγινε με ένα
ανατριχιαστικό video teaser 20 δευτερο-
λέπτων, αντάξιο της κινηματογραφικής
φήμης του έργου: σκοτεινό και εφιαλτικά
τρομακτικό, κρατά τον θεατή καθηλωμένο
στην καρέκλα του.

Το έργο μυστηρίου, που σύντομα θα με-
ταφερθεί στη μεγάλη οθόνη διά χειρός του
διάσημου σκηνοθέτη Μπράιαν ντε Πάλμα
με πρωταγωνιστή τον Κόλιν Φερθ, έχει
αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές στο
εξωτερικό για την ανατριχιαστική πλοκή,
τη διέγερση πανικού, το ψυχρό προφίλ του
σίριαλ κίλερ και τις αναπάντεχες εξελίξεις
που παγώνουν το αίμα.

Το στόρι
Η αστυνομική νευροψυχολόγος Μοντ

Κρίστοφερ ζει μόνη της, απομονωμένη
στους λόφους του Λος Άντζελες. Τον τε-
λευταίο καιρό την απασχολεί, σε βαθμό
εμμονής, μια πρωτοφανής ανεξιχνίαστη
υπόθεση που έχει αναλάβει.

Ένας παρανοϊκός άντρας, αγνώστων
στοιχείων, πραγματοποιεί κατά συρροή
επιθέσεις στις ανυποψίαστες γυναίκες της
πόλης, με έναν τρόπο τρομακτικά παρά-
δοξο. Δεν τις δολοφονεί. Δεν τις βιάζει.

Σαγηνεύει τα θύματά του, τα οδηγεί οι-
κειοθελώς στο κρεβάτι του και στο τέλος
τα ακινητοποιεί με λοβοτομή. Μετατρέ-
ποντάς τες σε άβουλα παντοτινά του παι-
χνίδια. Η Μοντ έρχεται αντιμέτωπη με την
αγριότητα αυτών των εγκλημάτων σχεδόν
καθημερινά. Είναι εκείνη που έχει αναλά-
βει τη φροντίδα των θυμάτων του.

Ένα ήσυχο -κατά τα άλλα- βράδυ, ένας
συμπαθής νεαρός τής χτυπά την πόρτα,
ζητώντας λίγη βοήθεια, καθώς ξέμεινε
στα μέρη της επειδή χάλασε το ποδήλα-
τό του.

Σημείωμα του σκηνοθέτη
«Το έργο μιλά για το θαυμάσιο δώρο μας

να λέμε ψέματα. Μιλά για την απαίσια δύ-
ναμη αυτού του χαρίσματος που μας δό-
θηκε. Μιλά για την ικανότητά μας να πι-
στεύουμε οποιαδήποτε αλήθεια, αρκεί να
μας ταιριάζει», ανέφερε ο Αλέξανδρος
Κοέν, προσθέτοντας: «Το έργο μιλά για την
τρομερή δύναμή μας να συγχωρούμε και
την ανάγκη μας να προχωρήσουμε. Μιλά
για τον συμβιβασμό που είμαστε έτοιμοι
να κάνουμε, για την απίστευτη προθυμία
μας να κοιμηθούμε με τον δήμιό μας.
Πρόκειται κατά βάση για την ηθική μας
ανομία: ένα έγκλημα είναι έγκλημα μόνο
αν δεν συμβεί σε εμάς. Αν συμβαίνει σε
κάποιον άλλο, εμείς απλώς γυρνάμε τη
σελίδα».

Info: Πρεμιέρα: Σάββατο 22 Οκτωβρίου.
Παίζουν:  Ραφίκα Σαουίς και Γιώργης
Παρταλίδης.

«Μικρό Γκλόρια»:
Θα παγώσει το αίμα σας



Ο γνωστός σεφ Γιώργος Τσούλης και η αγαπημένη
του Μαριαλένα έγιναν πρώτη φορά γονείς. Το ζευγάρι
υποδέχτηκε με συγκίνηση και χαρά ένα υγιέστατο
αγοράκι, την άφιξη του οποίου ανακοίνωσε ο διάση-
μος μπαμπάς. «Ήρθε στη ζωή το παιδάκι μας, το δικό
μας θαύμα! Τα συναισθήματά μας είναι απερίγραπτα.
Ένα τόσο δα πλασματάκι μάς έφερε τόσο μεγάλη χα-
ρά! Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη Μαρια-
λένα μου, που μου έκανε το καλύτερο δώρο», έγραψε
στο Instagram.

Έγινε μπαμπάς

Με το χέρι στην καρδιά

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, η Έλλη Στάη μί-
λησε πρώτη φορά για την προσωπική της ζωή.
Η «σιδηρά κυρία» της ενημέρωσης ήταν καλε-
σμένη στην πρεμιέρα της εκπομπής «Μεγάλη
εικόνα», κάνοντας έναν απολογισμό ζωής
σχετικά με τις συναισθηματικές επιλογές της.
«Στην ανασφάλεια τη συναισθηματική που εί-
χα πάντα και που κανείς δεν μπορεί να την κα-
ταλάβει, την έχω πατήσει. Δηλαδή, ψάχνοντας
την ασφάλεια στο συναίσθημα από τους άλ-
λους, μπορεί να έχω κάνει και πολλές λάθος
επιλογές», παραδέχτηκε η παρουσιάστρια.

Μια παιδική φωτογραφία, στη
μνήμη της μαμάς της που έφυ-
γε από τη ζωή πριν από έναν
χρόνο, ανάρτησε η Μπέττυ
Μαγγίρα. Η παρουσιάστρια
μοιράστηκε δημόσια τη λύπη
για τον χαμό της μητέρας της:
«Ακόμη να συνηθίσω την
απουσία σου. Εύχομαι εκεί που
είσαι, να ’σαι καλύτερα, να γε-
λάς, να χορεύεις και να τα “ορ-
γανώνεις” όλα όπως μόνο εσύ
ήξερες».

Απαρηγόρητη

ΒΒρήκε άλλη αγκαλιά
Ο πρώην σύντροφος της Φαίης Σκορδά είναι ζευγάρι με πασί-
γνωστη ηθοποιό. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος φαίνεται πως ξεπέρα-
σε τον έρωτά του με την παρουσιάστρια του «Πρωινού μας»
καθώς, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, βρήκε καινούργια
αγάπη στο πρόσωπο της πρωταγωνίστριας Ελένης Βαΐτσου. Το
ζευγάρι φέρεται να περνά υπέροχα, απολαμβάνοντας διήμε-
ρες αποδράσεις εντός και εκτός Ελλάδας, ενώ όπως όλα δεί-
χνουν είναι έτοιμο για συγκατοίκηση. 

Η αδελφή της Μαρί Σαντάλ, Αλεξάνδρα,
διοργάνωσε ένα σούπερ χλιδάτο θεματικό
πάρτι γενεθλίων με dress code εμπνευσμέ-
νο από την ταινία «Back to the future»! Η
εορτάζουσα δικαίως έκλεψε τις εντυπώ-
σεις, καθώς
επέλεξε για τη
σούπερ βραδιά
ένα μίνι μετα-
λιζέ φόρεμα,
ταιριάζοντας
άψογα στιλι-
στικά με το
ασημί μπλέι-
ζερ του συζύ-
γου της Dax
Miller. «Περ-
πατάμε στο
μέλλον! Όλα
ήταν άψογα»,
σχολίασε με
ενθουσιασμό.
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Ξεκίνησαν οι προτάσεις

Διαστημική εμφάνιση

Φ
άκελοι πάνε και έρχονται στα γραφεία της ΕΡΤ. Τις τε-
λευταίες ημέρες παρατηρείται έντονη κινητικότητα στο
Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, καθώς ξεκίνη-
σαν οι αιτήσεις γνωστών τραγουδιστών που επιθυμούν

να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη φετινή Eurovision. Οι πληρο-
φορίες θέλουν να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ο Leon of Athens,
η Evangelia αλλά και η Αρετή Κοσμίδου που γνωρίσαμε μέσα από
το τάλεντ σόου «The Voice». Τα τελευταία νέα κάνουν λόγο για μια
ακόμη σημαντική συμμετοχή, αυτή της 37χρονης ερμηνεύτριας
Μόνικας Χριστοδούλου (Monika), που φαίνεται να έχει και το προ-
βάδισμα. Η τραγουδοποιός επιλέχθηκε πέρυσι από τη διεθνούς φή-
μης σκηνοθέτιδα Maggie Gyllenhaal να γράψει το μουσικό θέμα της
βραβευμένης κινηματογραφικής ταινίας «The lost daughter» με
πρωταγωνιστές τους χολιγουντιανούς σταρ Olivia Colman, Dakota
Johnson, Jessie Buckley, Paul Mescal και Εd Harris. 



T
ο τρέξιμο, ειδικά μετά την περίοδο της
καραντίνας, έγινε ένας πολύ δημοφιλής
τρόπος άθλησης. Τα οφέλη του στην καρ-
διοαναπνευστική λειτουργία, στη διάθε-

ση, στην ενδυνάμωση του μυοσκελετικού συστή-
ματος, στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας, στην
εγκεφαλική λειτουργία και τη μνήμη, στην ποιότη-
τα του ύπνου και στη μείωση του άγχους είναι πλέ-
ον καλά τεκμηριωμένα. «Ωστόσο, για να ξεκινήσει
κάποιος το τρέξιμο θα πρέπει πρώτα από όλα να
κάνει έναν βασικό καρδιολογικό έλεγχο και, αν
υπάρχει κάποια πάθηση, να συμβουλευτεί τον θε-
ράποντα ιατρό του. Όσον αφορά τη συνέχεια, ο ρό-
λος του ορθοπαιδικού είναι εύλογα μεγίστης ση-
μασίας για την πρόληψη αλλά και για την αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων που μπορούν να προκύ-
ψουν από αυτό το είδος της άθλησης. 

Για αυτό, ο μελλοντικός δρομέας, ειδικά αν αντι-
μετωπίζει κάποια ορθοπαιδική πάθηση, θα πρέπει
να συμβουλευτεί τον ορθοπαιδικό του», επισημαί-
νει ο κ. Δημήτριος Δόβρης, ορθοπαιδικός χει-
ρουργός, διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών και
μαραθωνοδρόμος. Επιπλέον, καθώς στην πορεία
μπορεί να αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα, κα-
λό θα είναι να γνωρίζει τις βασικές κακώσεις κα-
ταπόνησης που σχετίζονται με το τρέξιμο. 

Το σύνδρομο λαγονοκνημιαίας ταινίας προκα-
λείται από την υπερβολική τριβή του περιφερικού
τμήματος της ταινίας, καθώς αυτή κινείται πάνω
από τον έξω μηριαίο επικόνδυλο κατά την επανα-
λαμβανόμενη κάμψη και έκταση του γόνατος, με
αποτέλεσμα τον ερεθισμό και τη δημιουργία

φλεγμονής. Το κύριο σύμπτωμα στο σύνδρομο λα-
γονοκνημιαίας ταινίας είναι ο πόνος στην έξω επι-
φάνεια του γόνατος. 

Η ορογονοθυλακίτιδα του χήνειου πόδα είναι
αποτέλεσμα υπερχρήσης των τενόντων του καθώς
και της συνεχόμενης τριβής του ομώνυμου θυλά-
κου. Στις αιτίες της περιλαμβάνονται: τραυματι-
σμός του γόνατος σε στροφή ή από άμεση πλήξη,
ρικνοί (ζαρωμένοι) και δύσκαμπτοι οπίσθιοι μηρι-
αίοι, εξόστωση στην περιοχή, βλάβες στον έσω
μηνίσκο, πλατυποδία, βλαισό γόνατο, εσφαλμένες
τεχνικές προπόνησης (πχ, χωρίς διατάσεις), ακα-
τάλληλα υποδήματα τρεξίματος. Μετά, συναντάται
το γόνατο των δρομέων. Δεν αφορά μια μεμονω-
μένη πάθηση αλλά μια ομάδα παθολογικών κατα-

στάσεων που προκαλούν πόνο γύρω από το γόνα-
το, δηλαδή, πίσω και γύρω από την επιγονατίδα. 

Το σύνδρομο των κοιλιακών προσαγωγών. Ονο-
μάζεται αλλιώς και κήλη του αθλητή και αναπτύσ-
σεται λόγω πολλών προβλημάτων, τα οποία έχουν
ως αποτέλεσμα την εμφάνιση πόνου στη βουβωνι-
κή χώρα. 

Το σύνδρομο του λαγονοψοΐτη αναφέρεται πό-
νος, ο οποίος εντοπίζεται στην πρόσθια έσω πλευ-
ρά του μηρού και μπορεί να αντανακλάται στο γό-
νατο, στην κνήμη και τη ράχη. Το σύνδρομο κατα-
πόνησης της έσω επιφάνειας της κνήμης χαρα-
κτηρίζεται από χρόνιο πόνο κατά μήκος της έσω
και οπίσθιας επιφάνειας της κνήμης, ο οποίος επι-
δεινώνεται με τη σωματική καταπόνηση. 

Όταν υπάρχει εκφύλιση και φλεγμονή του αχίλ-
λειου τένοντα, η κατάσταση ονομάζεται τενοντο-
πάθεια αχίλλειου. Οι πάσχοντες δυσκολεύονται να
ανεβούν σκάλες ή να τρέξουν, μπορεί επίσης να
πονέσουν όταν βαδίσουν. Η πελματιαία απονευ-
ρωσίτιδα είναι μια επώδυνη φλεγμονώδης κατά-
σταση του πέλματος που εμφανίζεται με τη μορφή
πόνου κατά τη βάδιση. 
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Για να ξεκινήσει κάποιος το τρέξιμο
θα πρέπει πρώτα από όλα να κάνει 
έναν βασικό καρδιολογικό έλεγχο 
και, αν υπάρχει κάποια πάθηση, να
συμβουλευτεί τον θεράποντα ιατρό του

Η σημασία της πρόληψης
Ο ειδικός αναφέρεται σε βασικούς τρό-
πους πρόληψης τέτοιων καταπονήσεων.
Κυρίως με συχνές διατάσεις, με σωστά
διαστήματα αποχής ανάμεσα στις προπο-
νήσεις, με ασκήσεις ενδυνάμωσης και
με εναλλαγές δραστηριοτήτων, με αύξη-
ση του όγκου της προπόνησης με σταθε-
ρό εβδομαδιαίο ρυθμό. Συνήθως ακο-
λουθείται ένας μέγιστος ρυθμός αύξη-
σης 10-30%, ανάλογα με το επίπεδο του
αθλητή, με σωστά υποδήματα, βελτίωση
της τεχνικής του τρεξίματος και, φυσικά,
με ανάπαυση και ξεκούραση σε περί-
πτωση ενόχλησης. 

Τρέξιμο και σύνδρομα καταπόνησης 

Δημήτριος Δόβρης,
ορθοπαιδικός χειρουργός,
διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Αθηνών, μαραθωνοδρόμος



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)
Ξεπεράστε τα πάθη σας και μην αναλώνε-
στε με λάθη του παρελθόντος. Αν όχι τώ-
ρα, τότε πότε; Πότε θα κάνετε την κίνηση
που θα σας απαλλάξει από τις τοξικές
συμπεριφορές και τα άτομα που ζουν κα-
ταπατώντας τα όνειρά σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Είναι μια ιδιαίτερα πολύπλοκη μέρα,
όπου η προσωπική ζωή σας φτάνει σε
κάποιες απαντήσεις, όχι και τόσο εύκο-
λες και διαχειρίσιμες. Από την άλλη,
φροντίστε να μην κάνετε σημαντικές
αγορές ή αλλαγές στην εμφάνισή σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Σήμερα μπορεί να συμβούν κάποια γεγο-
νότα που θα σας ζημιώσουν οικονομικά ή
προσωπικά. Βέβαια, πολλά πράγματα
βρίσκονται και στη δική σας βούληση και
για αυτό τον λόγο δεν προεξοφλείται η
αποτυχία μιας κατάστασης, αλλά καλό εί-
ναι να μην υπάρχει εφησυχασμός. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Έχετε συνηθίσει μάλλον να βρίσκεστε σε
αναμονή κάποιων εξελίξεων το τελευταίο
διάστημα. Φροντίστε, λοιπόν, να είστε
εξοικειωμένοι με τις αλήθειες που για
πολύ καιρό επιδιώξατε την απομάκρυνσή
σας από αυτές. 

Λέων
(23/7-22/8)
Αυτές τις μέρες καλό είναι να μη μιλάτε για
πολύ προσωπικά θέματα, όπως επίσης να
μην εμπιστεύεστε πρόσωπα που βρίσκονται
στον επαγγελματικό σας χώρο. Θα σας είναι
πολύ δύσκολο να καταλάβετε τις προθέσεις
κάποιων. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Άλλη μία μέρα που θα σας απασχολήσουν
τα οικονομικά σας, αλλά επίσης και τα πιο
βαθιά συναισθήματα που σας βασανίζουν
το τελευταίο διάστημα. Μπορεί επίσης να
βγουν στην επιφάνεια κάποιες πολύ καλά
κλειδωμένες σκέψεις σας για μια κατά-
σταση ή ένα πρόσωπο. 

.Ζυγός
(23/9-23/10)
Οι Ζυγοί, κυρίως του τρίτου δεκαημέρου,
βρίσκεστε σε μια άκρως εκρηκτική περίο-
δο, με έντονες καταστάσεις να σφυροκο-
πούν την καθημερινότητά σας. Φροντίστε
να αποφεύγετε τις κακοτοπιές, που μόνο
μπελάδες θα σας δημιουργήσουν.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Αυτές τις μέρες θα υπάρξει ένα πολύ έν-
τονο παρασκήνιο, όπου έπειτα από λίγο
καιρό δεν θα μείνει τίποτα στο σκοτάδι.
Υπάρχει, λοιπόν, ο κίνδυνος να ξεσκεπα-
στούν κάποια πράγματα που θέλατε να εί-
ναι κρυφά από κάποια πρόσωπα. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ελέγξτε καλύτερα τις συναισθηματικές
σας επιλογές και φροντίστε να μην αφή-
σετε τον εαυτό σας εκτεθειμένο στις συμ-
περιφορές και τα θέλω των άλλων. Ίσως
να νιώσετε σοκαρισμένοι με τη συμπερι-
φορά κάποιων φίλων σας.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου, οι υπερ-
βολές και η κακή σχέση με κάποια πρόσω-
πα θα γίνουν η αιτία να απομακρυνθείτε για
λίγο από την πολυκοσμία. Οι σκέψεις σας,
βαθιές και έντονες για πολλά πράγματα,
που σας εκφράζουν έως τώρα. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ρίξτε για λίγο τους τόνους, κάντε και ένα
βήμα πίσω, εφόσον με αυτό τον τρόπο θα
μπορέσετε να δείτε καλύτερα τις κατα-
στάσεις που σας έχουν προβληματίσει
αυτές τις μέρες.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Έντονα συναισθήματα και κάποιες πι-
κρίες θα σας δημιουργήσουν την αίσθη-
ση της αδικίας. Νιώθετε ότι όλα τα έχετε
κάνει σωστά και πάντα υπάρχει κακή κρι-
τική απέναντί σας. Καλό είναι να μπείτε
για λίγο στη θέση των άλλων, για να κατα-
λάβετε τον λόγο της σκληρότητάς τους. 
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Σήμερα η Αφροδίτη σχηματίζει όψη
τετραγώνου με τον Πλούτωνα, μια όψη
που επηρεάζει τις σχέσεις μας αλλά και
τα σκοτεινά μονοπάτια των

συναισθημάτων μας. Είναι η στιγμή που για κάποιο
λόγο, που αφορά το προσωπικό μας ωροσκόπιο, μας
βασανίζουν καταστάσεις που έχουμε βιώσει κατά το
παρελθόν. Για όσους ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο
των Κριών, Καρκίνων, Ζυγών και Υδροχόων ή έχετε
τον ωροσκόπο σας σε αυτά τα ζώδια, προσοχή σε
σχέσεις και οικονομικές συναλλαγές. 



Μ
ια από τις αγαπημένες συνήθει-
ες του Γενς Στόλτενμπεργκ,
όταν έμενε σε ξενοδοχεία κατά
τη διάρκεια Συνόδων του ΝΑΤΟ,

είναι να επισκέπτεται τα γυμναστήρια για το
πρωινό τρέξιμο προτού ξεκινήσουν οι εργα-
σίες της Συνόδου. Εκεί λοιπόν συναντούσε
κατά καιρούς Έλληνες υψηλόβαθμους αξιω-
ματούχους, με τους οποίους συνομιλούσε
εκτός πρωτοκόλλου.

Όποτε λοιπόν αυτή η άτυπη συζήτηση πήγαινε
στην Τουρκία, ο Στόλτενμπεργκ εξακολουθούσε
να τηρεί ίσες αποστάσεις, λες και ήταν μπροστά
σε τηλεοπτικές κάμερες. Με γραβάτα ή με φόρ-
μα, ο Στόλτενμπεργκ πίστευε ακριβώς το ίδιο,
ότι η Τουρκία είναι πολύτιμος σύμμαχος και ότι
Αθήνα και Άγκυρα πρέπει να λύσουν «τις διαφο-
ρές τους», χωρίς ποτέ να εξηγήσει ποιες είναι
αυτές οι διαφορές - στον πληθυντικό αριθμό.

Το καλοκαίρι λοιπόν η θητεία του ολοκληρώ-
νεται. Ήδη ο διεθνής Τύπος έχει αρχίσει να
γράφει ποια ονόματα μπορεί να τον διαδεχτούν.
Η ιταλική εφημερίδα «La Repubblica» υποστή-
ριξε ότι ο Εμανουέλ Μακρόν θα ήθελε στη θέση
του Στόλτενμπεργκ να δει τον πρώην πρωθυ-
πουργό της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι.

Ποιος όμως είναι ο απολογισμός της θητείας
τού νυν γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος

υπηρετεί σε αυτό το πόστο από το 2014; Σε αυτά
τα χρόνια η πιο δύσκολη στιγμή που κλήθηκε να
διαχειριστεί τα Ελληνοτουρκικά ήταν το καλο-
καίρι του 2020, όταν το τουρκικό ερευνητικό
σκάφος «Oruc Reis» εισήλθε στην ελληνική
υφαλοκρηπίδα.

Οι δύο χώρες ήρθαν αντιμέτωπες με ένα
θερμό επεισόδιο. Η σοβαρή ελληνοτουρκική
κρίση διήρκεσε όλο τον Αύγουστο και το
υπουργείο Εθνικής Άμυνας ήταν σε επιφυλα-
κή με όλο τον στόλο έξω στο Αιγαίο. Ο Γενς
Στόλτενμπεργκ δεν πήρε ποτέ θέση μεταξύ
των δύο συμμάχων και αποφάσισε την εγκα-
τάσταση ενός απευθείας μηχανισμού αποφυ-
γής κρίσεων μεταξύ των δύο χωρών. Ο μηχα-
νισμός ξεκίνησε να λειτουργεί στην έδρα του
ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. 

Οι στρατιωτικοί αντιπρόσωποι Ελλάδας και
Τουρκίας συναντήθηκαν περίπου έξι φορές και
στη συνέχεια ο μηχανισμός αυτός αδρανοποι-
ήθηκε. Διότι, όπως αναμενόταν, ο Τούρκος να-
τοϊκός αξιωματούχος απαιτούσε εγγράφως τη
νομιμοποίηση των διεκδικήσεων της Άγκυρας.
Ο Στόλτενμπεργκ δεν επέμενε να συνεχιστούν
αυτές οι συναντήσεις και δήλωνε ότι δεν πρέπει
να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι μερικές φορές
υπάρχουν έντονες διαφωνίες μεταξύ των χω-
ρών μας. Όμως, συμπλήρωνε με νόημα ότι «οι

διαφορετικές απόψεις και οι συζητήσεις απο-
τελούν ουσιαστικό μέρος των δημοκρατιών
μας. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία είναι
αφοσιωμένοι σύμμαχοι εδώ και δεκαετίες και
κάθε μέρα η Ελλάδα και η Τουρκία συνεργάζον-
ται στο ΝΑΤΟ -μαζί με άλλους 28 συμμάχους-
για να αντιμετωπίσουν τις πιο πιεστικές προ-
κλήσεις ασφαλείας». 

Σχολίασε ακόμη ότι «η Ελλάδα, η Τουρκία,
πολλοί σύμμαχοι και άλλες χώρες επιχειρούν
εκεί σε τακτική βάση. Στο παρελθόν υπήρξαν
ατυχήματα με ελληνικές και τουρκικές δυνά-
μεις και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για
να βοηθήσουμε στη μείωση του κινδύνου τέτοι-
ων ατυχημάτων στο μέλλον».

Σε άλλη συνέντευξή του είχε δικαιολογήσει
την Τουρκία λέγοντας ότι η Τουρκία ανησυχεί
για το PKK, το οποίο είναι τρομοκρατική οργά-
νωση σε πολλές συμμαχικές χώρες - και στη
Φινλανδία και τη Σουηδία: «Είναι λογική η ανη-
συχία της Τουρκίας. Οπότε οι δύο χώρες προ-
σπαθούν να απαντήσουν στις ανησυχίες της
Τουρκίας».

Δεν ξέρω αν ο Στόλτενμπεργκ αναχωρεί ως
πετυχημένος ή αποτυχημένος γενικός γραμμα-
τέας του ΝΑΤΟ. Το βέβαιο είναι ότι επί των ημε-
ρών του οι σχέσεις των δύο συμμάχων Ελλάδας
και Τουρκίας δεν βελτιώθηκαν καθόλου.

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Στο καλό, κύριε Στόλτενμπεργκ


