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Η
κατάσταση με την αισχροκέρδεια έχει
ξεπεράσει πλέον κάθε όριο ανοχής και
αντοχής στην αγορά. Οι διεθνείς συγκυ-
ρίες στην ενέργεια και o πόλεμος στην

Ουκρανία έχουν επιτρέψει σε αρκετούς «αλεξιπτωτι-
στές» της αγοράς να πωλούν ό,τι θέλουν όσο θέλουν,
δημιουργώντας συνθήκες ασφυξίας στους Έλληνες
καταναλωτές και τινάζοντας στον αέρα τους οικογε-
νειακούς προϋπολογισμούς.

Η κυβέρνηση αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός
έχουν προειδοποιήσει τους παράγοντες που διαμορ-
φώνουν τις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών
να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, όπως πρέπει να γί-
νεται σε ένα σοβαρό κράτος. Εις μάτην. Στην πράξη
αποδεικνύεται ότι οι απατεώνες είναι πολλοί και
έχουν μάθει στην αναμπουμπούλα να χαίρονται.

Η αθέμιτη κερδοσκοπία μπορεί να προέλθει είτε
από νοθεία, είτε με απάτη, είτε συνηθέστερα με πώ-
ληση αγαθών σε τιμές πολύ ανώτερες των προβλεπό-
μενων αγορανομικών διατάξεων ή άλλων συγκριτι-
κών μέτρων. Ο όρος είναι σύνθετος, ετυμολογούμε-

νος από τις λέξεις «αισχρός» και «κέρδος». Σε δημώ-
δη χρήση, κατ’ επέκταση, λαμβάνει την έννοια της
φαύλου πλεονεξίας.

Μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση που ανά-
γεται πλέον σε μείζον κοινωνικό και πολιτικό πρό-
βλημα; Σαφέστατα όχι! Και πολύ καλά κάνουν οι αρ-
μόδιοι υπουργοί Άδωνις Γεωργιάδης και Νίκος Πα-
παθανάσης, οι οποίοι έχουν αρχίσει και μοιράζουν
πρόστιμα κατόπιν σαρωτικών ελέγχων. Φτάνει
όμως μόνο αυτό για να σταματήσουν οι επιτήδειοι;
Όχι! Χρειάζονται ακόμη σκληρότερα μέτρα που να
συνδέονται ακόμη και με το ποινικό μέρος του προ-
βλήματος.

Η αχαλίνωτη αισχροκέρδεια είναι έγκλημα, διότι
δεν επιτρέπει στο μέσο νοικοκυριό να ζήσει σε συν-
θήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης και βεβαίως δημι-
ουργεί συνθήκες κοινωνικής αναταραχής. Να σας το
γράψουμε όσο πιο απλά μπορούμε: η αισχροκέρδεια
ως στρεφόμενη κατά περιουσίας ατόμου αποτελεί
ποινικό αδίκημα! Και το σημειώνουμε αυτό διότι τα
πρόστιμα προσβάλλονται από τους διαφόρους επιτή-

δειους και οι διαδικασίες σέρνονται στα αστικά δικα-
στήρια.

Εδώ χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις, αφού η αγο-
ρά δεν εννοεί να αυτορρυθμιστεί και να αυτοσυγκρα-
τηθεί. Δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε θα συνετι-
στούν όλοι αυτοί οι ασυνείδητοι που στον βωμό όχι
του κέρδους αλλά του αίσχους κοντεύουν να διαλύ-
σουν τον κοινωνικό ιστό. Προφανώς και δεν θέλουμε
μια χώρα σοβιέτ, όπου το κράτος θα αποφασίζει πόσο
θα πωλούνται τα μήλα και τα λεμόνια, γιατί τότε θα πά-
με σε άλλες καταστάσεις ακόμη χειρότερες.

Όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί και η απόλυτη
στρέβλωση της αγοράς. Οι πολίτες έχουν δίκιο που
διαμαρτύρονται για τις ασύδοτες καταστάσεις. Το ίδιο
παιχνίδι επιχειρήθηκε να στηθεί από ορισμένους και
κατά τη διάρκεια των lockdowns με τις δυσθεώρητες
τιμές σε μάσκες και self tests. Ευτυχώς η κυβέρνηση
είχε αντιληφθεί άμεσα τη διαστρέβλωση εκείνη την
περίοδο και παρέμβηκε αποφασιστικά βάζοντας
φρένο στους κερδοσκόπους. 
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Εμείς είμαστε με την κοινωνία
Εδώ χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις, αφού η αγορά

δεν εννοεί να αυτορρυθμιστεί και να αυτοσυγκρατηθεί
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Α
πό τις πιο δύσκολες εκλογικές
μάχες αναμένεται να δώσουν
οι βουλευτές όλων των κομμά-
των, καθώς στην απλή αναλογι-

κή που προκαλεί αρκετά προβλήματα ήρθε
να προστεθεί η απογραφή που φέρνει τα πά-
νω κάτω στον αριθμό των εδρών της κάθε
εκλογικής περιφέρειας. Όλο το προηγού-
μενο διάστημα υπήρχαν διαρροές πως οι
κάλπες θα στηθούν με βάση την απογραφή
του 2011, προκειμένου να μην υπάρξουν
ανακατατάξεις, για αυτό τον λόγο, μάλιστα,
κυκλοφόρησαν σενάρια που έκαναν λόγο
ακόμη και για εκλογές τον Ιανουάριο, ωστό-
σο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης
Οικονόμου ξεκαθάρισε πως θα ισχύσουν τα
αποτελέσματα της απογραφής του 2021.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραφιλολο-
γία προερχόταν κυρίως από βουλευτές και
υποψηφίους που έβλεπαν πως στις περιφέ-
ρειές τους ο αριθμός των εδρών θα μειωθεί,
όπως στην Α’ Αθήνας που από 13 θα μει-
ωθούν πιθανότατα σε 12, καθώς την τελευ-
ταία δεκαετία υπήρξε σημαντική πληθυ-
σμιακή μεταβολή.

Τα πάνω κάτω στις έδρες 
Τα κομματικά επιτελεία κινούνται πλέον με
γνώμονα τις αλλαγές που θα φέρει η απογρα-
φή, ανασυντάσσοντας τα ψηφοδέλτιά τους
και ρίχνοντας το βάρος σε συγκεκριμένες
εκλογικές περιφέρειες. Η ΕΛΣΤΑΤ αναμένε-
ται να ανακοινώσει τα επίσημα αποτελέσμα-
τα μέσα στον Δεκέμβριο και στη συνέχεια το
υπουργείο Εσωτερικών θα πάρει τη σκυτάλη,
προκειμένου να προχωρήσει στις ανακατα-
τάξεις που θα υπάρξουν στις έδρες. Ο συνο-
λικός αριθμός δεν αλλάζει, ωστόσο οι περιο-
χές που μειώθηκε ο πληθυσμός τους θα
εκλέγουν λιγότερους βουλευτές και εκείνες
στις οποίες αυξήθηκαν οι μόνιμοι κάτοικοι
περισσότερους εθνικούς αντιπροσώπους. 
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι μονο-
εδρικές, στις οποίες στις εκλογές του 2019 η
ΝΔ είχε επικρατήσει σε όλες, αυξάνονται και
από 7 γίνονται 11 καθώς προστίθενται η Κα-
στοριά, η Θεσπρωτία, η Φλώρινα και η Χίος
που μέχρι τώρα ήταν διεδρικές. Το γεγονός
αυτό αναμένεται να αυξήσει την αντιπαράθε-
ση μεταξύ των κομμάτων, καθώς θα αποτελέ-
σει σημαντικό «κλειδί» για το εκλογικό απο-
τέλεσμα.
Επίσης, ορισμένες εκλογικές περιφέρειες
που έβγαζαν τρεις βουλευτές, τώρα θα έχουν
το δικαίωμα μόνο για δύο, κάτι το οποίο ανα-
μένεται να συμβεί σε Αρκαδία, Άρτα, Δράμα,
Κιλκίς και Λακωνία.

Αυξομειώσεις αναμένεται να υπάρξουν και
σε άλλες περιφέρειες όπως στην Α’ Αθήνας
που ο αριθμός των εδρών πιθανότατα θα μει-
ωθεί από 13 σε 12, ενώ σημαντική αύξηση
του πληθυσμού καταγράφεται στην Ανατολι-
κή Αττική. Το γεγονός αυτό θα επηρεάσει τις
έδρες, οι οποίες πιθανότατα θα ανέβουν στις
12 από 10 που είναι σήμερα. Από μία έδρα
φαίνεται κερδίζουν ο Βόρειος, ο Νότιος και ο
Δυτικός Τομέας της Β’ Αθήνας, ενώ ίδια ει-
κόνα υπάρχει και για την Α’ και τη Β’ Θεσσα-
λονίκης.

Εντός και εκτός Βουλής 
Οι αλλαγές των εκλογικών συστημάτων στις
δύο αναμετρήσεις που πιθανότατα θα υπάρ-
ξουν θα φέρουν σημαντικές ανακατατάξεις
στην κοινοβουλευτική δύναμη των κομμά-
των. Με την απλή αναλογική, η ΝΔ στην περί-
πτωση που είναι πρώτο κόμμα θα εκλέξει πε-
ρίπου 30 βουλευτές λιγότερους σε σχέση με
το 2019, και αυτό σημαίνει πως στην πρώτη
κάλπη αρκετοί υποψήφιοι θα μείνουν εκτός
Βουλής. Ωστόσο στην επόμενη εκλογική
αναμέτρηση, που θα πραγματοποιηθεί με το
σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής, οι
περισσότεροι εξ αυτών θα εκλεγούν και κυ-
ρίως στην περίπτωση που η ΝΔ θα είναι αυ-
τοδύναμη. Αντιστρόφως ανάλογη θα είναι η
εικόνα για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα
οποία ευνοούνται με την απλή αναλογική
ενώ θα μειωθεί η κοινοβουλευτική τους δύ-
ναμη. 

Από Μάρτιο και μετά οι εκλογές
Ο εκλογικός σχεδιασμός του Μαξίμου δεν
αλλάζει, καθώς οι κάλπες θα στηθούν την
άνοιξη. Η αντιμετώπιση της ενεργειακής
κρίσης και ο αντίκτυπος που θα υπάρξει το
επόμενο διάστημα στην κοινή γνώμη θα
κρίνουν τον μήνα που θα διεξαχθούν οι
εκλογές. Ο Μάιος συγκεντρώνει τις περισ-
σότερες πιθανότητες, αν και ορισμένοι δεν
αποκλείουν την 25η Μαρτίου, καθώς η
συγκεκριμένη μέρα που πέφτει Σάββατο
μπορεί να συνδυαστεί με την ημερομηνία
των εκλογών, ώστε οι ετεροδημότες να
βρουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τις
ιδιαίτερες πατρίδες τους πριν από το Πά-
σχα. Ωστόσο όλα θα κριθούν από την απο-
δοχή που θα έχουν από την κοινωνία τα κυ-
βερνητικά μέτρα, τα οποία αναμένεται να
ενισχυθούν στην πορεία. Είναι άλλωστε
μια δυναμική κατάσταση που αλλάζει
διαρκώς ανατρέποντας αρκετές φορές τα
δεδομένα. 

Eκλογές, με τη νέα απογραφή

Ποιες περιφέρειες ευνοούνται 
και ποιες χάνουν έδρες

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 



A
λλος αέρας φαίνεται πως πνέει
εσχάτως και στις σχέσεις Αθή-
νας - Βερολίνου. Το τρίτο τούς
τελευταίους μήνες τετ α τετ

ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον
Όλαφ Σολτς -είχαν προηγηθεί οι ανεπίση-
μες, πάντως, συναντήσεις τους στο περι-
θώριο της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλ-
λες στα τέλη του περασμένου Μαΐου και
λίγες ημέρες αργότερα στο περιθώριο του
Φόρουμ της Διαβαλκανικής Συνεργασίας
στη Θεσσαλονίκη- μαρτυρά πως οι δύο
ηγέτες διατηρούν καλή χημεία μεταξύ
τους και προσπαθούν να υπερβούν πληγές
και στερεότυπα που κληροδότησαν στον
άξονα Ελλάδας - Γερμανίας η μνημονιακή
περίοδος, αλλά και η «ειδική» σχέση Μέρ-
κελ - Ερντογάν, που καθιστούσε την ισχυ-
ρότερη χώρα της Ευρώπης κατά τι ανεκτι-
κότερη στην τουρκική προκλητικότητα.

Ανώτερες κυβερνητικές πηγές επιβε-
βαιώνουν πως το timing μοιάζει ιδανικό,
ώστε οι διμερείς μας σχέσεις, που έχουν
ταλαιπωρηθεί πολύ από το 2009 και εντεύ-
θεν να περάσουν σε άλλη… πίστα. Στο
φόντο μιας ήπιας προς το παρόν γερμανι-
κής αναδίπλωσης σε ό,τι αφορά την προ-
οπτική της επιβολής πλαφόν στη διεθνή τι-
μή του φυσικού αερίου, όπως αυτή κατε-
γράφη στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο στις Βρυξέλλες, αλλά και των θετικών
επιδόσεων που παρουσιάζει με συνέπεια
τα τελευταία 3,5 χρόνια η ελληνική οικονο-
μία, οι οιωνοί φαίνεται πως είναι ευνοϊκοί,
προκειμένου Αθήνα και Βερολίνο να έλ-
θουν πιο κοντά και σε άλλα πεδία. Άλλω-
στε, η Αθήνα αξιολογεί ως θετική τη μετα-
στροφή που φαίνεται πως συντελείται σε
ό,τι αφορά τη γερμανική στάση έναντι της
τουρκικής επιθετικότητας: χωρίς να παρα-

γνωρίζει κανείς τα νέα δεδομένα, που θέ-
τει το δίχως άλλο η ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία, η εγκατάλειψη από το Βερολίνο
της λογικής των ίσων αποστάσεων, που
αποτυπώνεται τόσο στις διατυπώσεις που
επιλέγει η Καγκελαρία να χρησιμοποιεί
όταν ερωτάται για την τουρκική προκλητι-
κότητα, όσο και στο περιεχόμενο των πρό-
σφατων συναντήσεων της Γερμανίδας
υπουργού Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμ-
ποκ, σε Αθήνα και Άγκυρα, πιστοποιεί πως
η Γερμανία προστίθεται πλέον στον μακρύ
κατάλογο των χωρών της Δύσης που δεί-
χνουν να δυσανασχετούν από την απόπει-
ρα του Ερντογάν να συνεχίσει το διπλό
ταμπλό ανάμεσα σε Δύση και Ρωσία.

Αμυντική συνεργασία 
και νέες ισορροπίες 

Είναι πλέον σαφές πως η Αθήνα μπο-
ρεί να ποντάρει στην κατανόηση του Βε-
ρολίνου για την επιθετική συμπεριφορά

κατά της Ελλάδας και της Κύπρου που
έχει υιοθετήσει εσχάτως η Τουρκία, με
τελευταίο κρούσμα την προσπάθεια νε-
κρανάστασης του παράνομου και άκυ-
ρου τουρκολιβυκού μνημονίου. Ωστόσο,
η πρόσφατη εξαγγελία της γερμανικής
κυβέρνησης για αμυντικό πρόγραμμα-
μαμούθ, ύψους 100 εκατομμυρίων, φαί-
νεται πως προοιωνίζεται στενότερη δι-
μερή αμυντική συνεργασία. 

Παρά την έμμεση διάψευση του πρω-
θυπουργού κατά τη συνέντευξη Τύπου
που παραχώρησε μετά το πέρας της Συ-
νόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες περί
επικείμενων σημαντικών εξελίξεων
ανάμεσα σε Ελλάδα και Γερμανία στο
αμυντικό πεδίο, ασφαλείς πληροφορίες
της «Political» επιμένουν πως οι δύο
πλευρές επεξεργάζονται κάτω από άκρα
μυστικότητα εδώ και τουλάχιστον δύο
μήνες πιο εντατικά την υπογραφή μιας
διμερούς αμυντικής συμφωνίας. Μένει

να φανεί πότε θα επισημοποιηθεί η συμ-
φωνία, που περιλαμβάνει κατά τις ίδιες
πληροφορίες εκτός από την αναβάθμιση
των Leopard και πιθανώς την αγορά οχη-
μάτων μάχης τύπου ΤΟΜΑ και τη δημι-
ουργία μίας μονάδας παραγωγής στη
Βόρεια Ελλάδα και δη στην ευρύτερη πε-
ριοχή της Θεσσαλονίκης, καθώς κυβερ-
νητικά στελέχη επιβεβαιώνουν μεν τις
συζητήσεις, αλλά θεωρούν πως στο πα-
ρόν διάστημα οι συνθήκες είναι πρόωρες
και ανώριμες. 

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΤΡΙΤΗ 25 OKTΩΒΡΙΟΥ 2022

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Η τρίτη συνάντηση το
τελευταίο τρίμηνο μεταξύ
Μητσοτάκη - Σολτς δίνει 
την ευκαιρία να περάσει 
σε… άλλη πίστα 
η ελληνογερμανική φιλία 

Πιο κοντά 
Αθήνα και 
Βερολίνο

Συνεχή στήριξη με φορολογικά και διαρθρωτικά μέτρα θα
παράσχει η κυβέρνηση στην αγορά ακινήτων, αξιοποιώντας
περαιτέρω και τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και
του ΕΣΠΑ. 

Τη διαβεβαίωση αυτή παρείχε χθες ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στο συνέδριο της Prodexpo, όπου
αναλύθηκαν οι τάσεις στην κτηματαγορά. Ο υπουργός αναφέρθη-
κε στα μέτρα που έχουν παρθεί μέχρι σήμερα με έμφαση στη μεί-
ωση του ΕΝΦΙΑ κατά 35% έως σήμερα, αλλά και στην αναστολή
της εφαρμογής του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές, ενώ στόχος
της κυβέρνησης είναι να εξασφαλίσει σε μακροχρόνια βάση στα-

θερά έσοδα. Σημειώνεται ότι οι τιμές των ακινήτων συνεχί-
ζουν να καλπάζουν ύστερα από μια δεκαετία οικονομικής
κρίσης, όπου σε πολλές περιπτώσεις παρατηρήθηκε συρρί-
κνωση ακόμη και κατά 50% στις τιμές πώλησης. Ο υπουργός
Οικονομικών επεσήμανε ότι θα υπάρξει περαιτέρω τόνωση
στην αγορά μέσα από την αξιοποίηση της δημόσιας περιου-
σίας, ενώ επεσήμανε τα μέτρα στήριξης μέσω χορήγησης
ευνοϊκών στεγαστικών δανείων, την αύξηση του φοιτητικού
επιδόματος κατά 50%, την επιδότηση για την ενεργειακή
αναβάθμιση και την παροχή φθηνής στέγης σε νέους 25-39
ετών με μηνιαίες δόσεις, ίσες με ένα χαμηλό ενοίκιο. 

Χρήστος Σταϊκούρας: Συνεχής η στήριξη στην αγορά ακινήτων 
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Προσωρινός «πάγος» στον
εκσυγχρονισμό των Leopard; 

Υ πό φυσιολογικές συνθήκες, σήμερα ο υπουρ-
γός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος θα ενη-
μέρωνε την αρμόδια επιτροπή της Βουλής για

το σχέδιο της κυβέρνησης αναφορικά με τη γραμμή
παραγωγής των γερμανικής τεχνολογίας τεθωρακι-
σμένων οχημάτων μάχης Lynx και τη συντήρηση των
αρμάτων μάχης Leopard.

Ωστόσο, η παρουσίαση του προγράμματος στη Βουλή
αναβλήθηκε, αιφνιδιαστικά, λίγα 24ωρα πριν από την
άφιξη του καγκελάριου της Γερμανίας Όλαφ Σολτς
στην Αθήνα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο πρωθυ-
πουργός, σε ερώτηση που δέχτηκε από τη δημοσιογρά-
φο Σοφία Φασουλάκη στη συνέντευξη Τύπου μετά την
ολοκλήρωση των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου στις Βρυξέλλες, για το αν Ελλάδα και Γερμανία
προχωρούν σε αμυντική συμφωνία, ήταν επιφυλακτι-
κός: «Διαβάζω και εγώ κάποια δημοσιεύματα για αμυν-
τικές συμφωνίες. Μάλλον αυτοί που τα γράφουν φαί-
νεται ότι ξέρουν κάτι περισσότερο από ό,τι ξέρω εγώ».

Η έλευση Σολτς
Όπως έχει γίνει γνωστό από τη γερμανική πλευρά, ο

Γερμανός καγκελάριος Σολτς έρχεται στην Αθήνα
έχοντας στις βαλίτσες του μια πρόταση προς τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη που αφορά τα εξοπλιστικά. Το τελευταίο
διάστημα φημολογείται ότι Ελλάδα και Γερμανία προ-
ετοιμάζονται για την υπογραφή μιας αμυντικής συμφω-
νίας ύψους 3 έως 5 δισ., που θα περιλαμβάνει τον εκ-
συγχρονισμό των αρμάτων μάχης Leopard και την προ-
μήθεια 205 νέων τεθωρακισμένων οχημάτων ΤΟΜΑ
Lynx για τις ανάγκες του Στρατού Ξηράς, με ταυτόχρο-

νη μεταφορά της γραμμής παραγωγής στην Ελλάδα. 
Σε όλες αυτές τις φημολογίες, δεν ήταν λίγες οι φω-

νές που υποστήριζαν ότι η υλοποίηση ενός τέτοιου
προγράμματος αντιμετωπίζει δυσκολίες, λόγω και δι-
καστικών ζητημάτων του παρελθόντος που ακόμα δεν
έχουν λυθεί. Να θυμίσουμε ότι η στρατιωτική ηγεσία
έχει τονίσει την ανάγκη για αγορά νέων ΤΟΜΑ, προ-
κειμένου να αντικατασταθούν τα υπέργηρα Μ-113.
Ανώτατες στρατιωτικές πηγές μάς εξηγούσαν: «Τα τε-
λευταία χρόνια το Πεζικό έχει παραμεληθεί και πρέπει
να γίνουν κινήσεις, έτσι ώστε να ανέβει το επίπεδο του
Στρατού Ξηράς».

ΤΟΜΑ και ΜΕΚΟ σε πρώτο χρόνο
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», αυτή τη

στιγμή η Αθήνα δεν θεωρεί αναγκαία την αναβάθμιση
των αρμάτων μάχης Leopard και παίρνουν προτεραι-
ότητα άλλα εξοπλιστικά προγράμματα. Ωστόσο δεν
αποκλείεται να προχωρήσει μελλοντικά ο εκσυγχρο-
νισμός μερικού αριθμού αρμάτων μάχης Leopard.
Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα διαθέτει τον μεγαλύτερο
αριθμό γερμανικών αρμάτων μάχης Leopard από κάθε
άλλη χώρα στην Ευρώπη και αυτά κάποια στιγμή θα
χρειαστεί να εκσυγχρονιστούν.

Σε κάθε περίπτωση στην Αθήνα, όπως έχει φανεί
από τις προηγούμενες συναντήσεις Μητσοτάκη -
Σολτς, υπάρχει βούληση, ώστε οι δύο χώρες να οδηγη-
θούν στην υπογραφή μιας δυνατής συμφωνίας αμυντι-
κής συνεργασίας, η οποία όπως αναφέρουν πληροφο-
ρίες θα περιλαμβάνει την προμήθεια 205 νέων γερμα-
νικών ΤΟΜΑ Lynx.

Πάντως, αυτό που μαθαίνουμε από στρατιωτικές πη-
γές είναι ότι έχει δρομολογηθεί ο εκσυγχρονισμός των
τεσσάρων φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ κλάσης «ΥΔΡΑ», ένα
πρόγραμμα που βρίσκεται στην κορυφή των προτεραι-
οτήτων του Πολεμικού Ναυτικού. Άλλωστε, ο ίδιος ο
Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει από την Αμφιάλη,
στην τελετή ονοματοδοσίας της «ΤΠΚ Βλαχάκος», ότι
οι ΜΕΚΟ θα εκσυγχρονιστούν. Η προσφορά των Γερμα-
νών, που από την αρχή ήταν η επικρατέστερη, φτάνει τα
600 εκατ. και προβλέπει πακέτο εκσυγχρονισμού, το
οποίο αφορά οπλικά συστήματα, ραντάρ, ηλεκτρονικά
αλλά και μηχανολογικά.

Πριν από την επίσκεψη Σολτς στην Αθήνα είχε προ-
ηγηθεί μια σειρά επαφών σε επίπεδο υπουργών Άμυ-
νας, με πιο πρόσφατη τη συνάντηση του υπουργού
Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου με τη Γερμανίδα
ομόλογό του Κριστίν Λάμπρεχτ στις Βρυξέλλες, στο
περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, όπου έγιναν οι απα-
ραίτητες προετοιμασίες για ό,τι θα εξαγγελθεί την Τε-
τάρτη σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο.

Η ατζέντα Μητσοτάκη - Σολτς δεν θα είναι μονοθε-
ματική και μεταξύ άλλων θα συζητηθούν η κατάσταση
στην Ανατολική Μεσόγειο και η τουρκική επιθετικότη-
τα. Πάντως, η στάση του Βερολίνου, όπως έχει δηλω-
θεί τόσο από τον καγκελάριο Σολτς όσο και από την
υπουργό Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, είναι ξεκά-
θαρη ως προς την υπεράσπιση των ελληνικών εθνικών
θέσεων. Η Γερμανία, πλέον, καταδικάζει απερίφραστα
την τουρκική προκλητικότητα και η επίσκεψη του Γερ-
μανού καγκελάριου στην Ελλάδα αποτελεί ένα σημαν-
τικό μήνυμα προς την Άγκυρα.

Η Αθήνα προχωρά 
σε αγορά νέων ΤΟΜΑ 

και στον εκσυγχρονισμό 
των φρεγατών ΜΕΚΟ

Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη
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Κρίσιμη θα είναι η
δημοσίευση στην
εφημερίδα της
τουρκικής κυβέρνησης
για το πού θα ξεκινήσει
τις έρευνες το τουρκικό
σεισμογραφικό

Η
αναβολή του ταξιδιού
του Νίκου Δένδια στη
Βεγγάζη την περασμέ-
νη Κυριακή επειδή δεν

δόθηκε άδεια πτήσης του κυβερ-
νητικού αεροσκάφους που θα τον
μετέφερε σε καμία περίπτωση
δεν πτοεί τον υπουργό Εξωτερι-
κών, ο οποίος προγραμματίζει να
πάει στη Λιβύη άμεσα και να συ-
ναντήσει τον πρόεδρο της Βουλής
των Αντιπροσώπων Ακίλα Σάλεχ.
Ο ίδιος έχει δώσει σαφείς οδη-
γίες στους συνεργάτες του να βρί-
σκονται σε επιφυλακή και να πα-
ρακολουθούν όλα όσα διαδραμα-
τίζονται στην περιοχή.

Όμως, η κατάσταση είναι πολύ
δύσκολη και το τουρκολιβυκό
μνημόνιο που υπεγράφη το 2019
ήταν μόνο η αρχή των... πονοκε-
φάλων στους υπηρεσιακούς πα-
ράγοντες. Και αυτό γιατί δέκα μή-
νες αργότερα το μνημόνιο αυτό
πρωτοκολλήθηκε στον ΟΗΕ. «H
πρωτοκόλληση και δημοσίευση
των πάσης φύσεως συμφωνιών
που κατατίθενται από τα κράτη
στη Γραμματεία του ΟΗΕ αποτελεί
τυπική και τεχνική διαδικασία. Η
ενέργεια αυτή δεν προσδίδει νο-

μιμότητα στα πρωτοκολλημένα
κείμενα, ούτε σημαίνει την ανα-
γνώριση του περιεχομένου από
τα Ηνωμένα Έθνη», δήλωνε τότε
το υπουργείο Εξωτερικών.

Είχαν προηγηθεί και η επιστολή
του μόνιμου αντιπροσώπου της
Τουρκίας στον ΟΗΕ Φεριντούν Σι-
νιρίογλου αλλά και η ανακοίνωση
της ίδιας της κυβέρνησης της Λι-
βύης που υπεραμυνόταν τη «νο-
μιμότητα» της συμφωνίας. Στις
αρχές Οκτωβρίου ακολούθησε η
συμφωνία της Τουρκίας - Λιβύης,
όπου η κρατική τουρκική εταιρεία
πετρελαίου TPAO θα αναλάβει να
ξεκινήσει έρευνες στην περιοχή.
Το ποιες θα είναι οι συντεταγμέ-
νες αυτής της περιοχής και πόσο
θα παραβιάζει την ελληνοαιγυ-
πτιακή συμφωνία αναμένουμε να
το δούμε από δύο γεγονότα: το
πρώτο θα είναι η δημοσίευση
στην εφημερίδα της τουρκικής
κυβέρνησης για το πού θα ξεκι-

νήσει τις έρευνες το τουρκικό
σεισμογραφικό. Το δεύτερο που
περιμένουν στο υπουργείο Εξω-
τερικών είναι η ίδια η Λιβύη να
καταθέσει τις συντεταγμένες της
συμφωνίας με την Τουρκία. Εδώ
όμως υπάρχει πρόβλημα, καθώς
Ελλάδα και Λιβύη δεν έχουν
οριοθετήσει ΑΟΖ. Οι διαπραγμα-
τεύσεις μπλόκαραν επί της ου-
σίας το 2010, όταν η Λιβύη ζήτησε
από την Ελλάδα την πλήρη παραί-
τηση των δικαιωμάτων για τα νη-
σιά Στροφάδες, Σαπιέντζα, Σχίζα,
Γαύδος, Χρυσή και Κουφονήσια. 

Τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου
η Λιβύη έστειλε μάλιστα και χάρ-
τες με ρηματική διακοίνωση με

πλήρη άγνοια των νησιών αυτών.
Μπροστά μας είναι ένας δύσκο-
λος μαραθώνιος κυρίως για να
αποτραπεί οποιαδήποτε εκμετάλ-
λευση της συμφωνίας Τουρκίας -
Λιβύης στο διπλωματικό πεδίο
αλλά κυρίως στην πράξη, αν και
εφόσον η Τουρκία προκαλέσει
και επιχειρήσει να στείλει τουρκι-
κό σκάφος στην επίμαχη περιοχή. 

Τα διπλωματικά όπλα της κυ-
βέρνησης είναι ασφαλώς ότι έχει
υπογράψει τις συμβάσεις για το
Διεθνές Δίκαιο, ότι έχει οριοθε-
τήσει ΑΟΖ με την Αίγυπτο και ότι η
διεθνής κοινότητα έχει καταδικά-
σει τις τουρκικές προκλήσεις.  

Όσο για την παραπομπή στο

Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, η
Ελλάδα αποδέχεται εξαρχής τη
δικαιοδοσία του διεθνούς οργά-
νου. Για να φτάσουμε όμως εκεί
έχουμε πολύ δρόμο και πολλά
εμπόδια. 

Η δύσκολη
εξίσωση 
της Λιβύης 

Γράφει η
Αλεξία Τασούλη

Δεν έχουν τέλος οι προκλητικές δηλώσεις και τοποθετή-
σεις στην Άγκυρα σε βάρος της χώρας μας, με τους αυλι-
κούς του Ερντογάν να συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό
απρέπειας και μικρότητας.

Χθες σειρά να... διαγωνιστούν είχαν ο αντιπρόεδρος του
AKP Νουμάν Κουρτουλμούς και μερικοί τηλεμαϊντανοί
αναλυτές. Ο Κουρτουλμούς μιλώντας στη «Milliyet» συνέ-
δεσε τη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου «κάτω
από τη μύτη της Τουρκίας» με την «ανοχή των Αμερικανών,
που κάνει κάτι ανάρμοστο». Κατά τον αντιπρόεδρο του κόμ-
ματος του Ερντογάν, πίσω από την προάσπιση των κυριαρ-
χικών μας δικαιωμάτων κρύβονται οι ΗΠΑ, «που επιθυμεί
πόλεμο διά αντιπροσώπου με την Τουρκία». Η Αθήνα «θα

μείνει μόνη της, αν κάνει το λάθος επειδή της χτυπούν την
πλάτη», είπε ο Κουρτουλμούς συνεχίζοντας τις επιθέσεις
κατά της Ουάσιγκτον, προφανώς για το «μπλοκάρισμα» των
F-16, τις οποίες είχαν αρχίσει Ερντογάν και Τσαβούσογλου.

Η επιθετική ρητορική συνεχίζεται και διά των τηλεοπτι-
κών δεκτών, καθώς αρκετοί αναλυτές, όπως ο καθηγητής
Μεσούτ Χακίν Ακσάζ, εκτοξεύουν ύβρεις κατά της Ελλάδας
και του πρωθυπουργού. «Κοίτα, αδελφέ μου Μητσοτάκη,
έρχεται ο πύραυλος στο σπίτι σου, θα τον εκτοξεύσουμε στο
σπίτι σου. Δεν μπορείς να κάνεις τον “μάγκα” με τα αμερι-
κανικά αεροσκάφη», ήταν η... παρόλα του καθηγητή με
αφορμή την εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου Ty-
phοon.

Σε παροξυσμό η  Άγκυρα «Ο πύραυλος θα σε βρει, Μητσοτάκη!»



Παράδειγμα 
προς μίμηση  

Και μια ιστορία που δεν ήταν
γνωστή. Ο γενικός γραμματέας
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
του υπουργείου Υγείας
Μάριος Θεμιστο-
κλέους ήταν για
χρόνια μανιώ-
δης καπνι-
στής.  Έκοψε
το κάπνισμα
πριν από πέν-
τε χρόνια και
ξεκίνησε τη συ-
στηματική άθληση.
Πέντε χρόνια τώρα δεν έχει πάθει
κρίση οξείας βρογχίτιδας -όπως
πάθαινε-, έχει ρυθμίσει τα τριγλυ-
κερίδια χωρίς φαρμακευτική αγω-
γή και έχει τερματίσει σε πέντε μα-
ραθωνίους! Ούτε έναν ούτε δύο…
Δεν έτυχε, πέτυχε… 

Διέψευσε τις φήμες 
Ακούστηκε μια περίεργη φήμη

πέριξ της Βουλής ότι ο Κωνσταντί-
νος Τασούλας θα πάει στο ψηφο-
δέλτιο Επικρατείας της Νέας Δημο-
κρατίας. Δεν είναι ασυνήθιστο, αλ-
λά δεν είναι και η πεπατημένη να
πηγαίνει ένας πρόεδρος
της Βουλής στο ψη-
φοδέλτιο Επι-
κρατείας του
κ ό μ μ α τ ο ς
όπου ανήκει.
Λίγοι το έκα-
ναν στη ΝΔ,
όπως ο Δημή-
τρης Σιούφας και ο
Αθανάσιος Τσαλδάρης,
και δεν αποτελεί θέσφατο. Πάντως,
τις φήμες αυτές ο κ. Τασούλας τις
θεωρεί ευσεβείς πόθους άλλων και
ξεκαθαρίζει, όπως το έχει κάνει και
στους ψηφοφόρους του, ότι θα κα-
τέβει κανονικά με σταυρό στον Νο-
μό Ιωαννίνων…

Κερκίδα έκαναν στο κυριακάτικο ντέρμπι ΠΑΟ - Άρης στο γήπεδο Αλεξάν-
δρας ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώ-
στας Τσιάρας, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας και η υφυπουρ-
γός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη. Γνωστοί όλοι τους παναθηναϊκοί περίμεναν
μέχρι το 92’ για να πανηγυρίσουν έντονα το γκολ του ΠΑΟ. 

Φέτος οι πολιτικοί παναθηναϊκών φρονημάτων έχουν εκδηλωθεί πολύ ανοι-
χτά, αφού έπειτα από χρόνια η ομάδα τους πάει πολύ καλά διατηρώντας σερί νι-
κών «9 στα 9». 
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Από υποψήφιος
πρόεδρος πάει 
για… δήμαρχος

Όπως γνωρίζετε, ο Νίκος Ανδρουλάκης ως
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα κατέβει σε έναν από
τους νομούς της Κρήτης, το πιθανότερο στο
Ηράκλειο, από όπου και κατάγεται. Oπότε,
έδρα για τον Βασίλη Κεγκέρογλου γιοκ. Για

αυτό ο Βασίλης που στήριξε
Παπανδρέου -αφού

δεν κατέβηκε ο
ίδιος υποψήφιος

πρόεδρος- στις
εσωκομματικές
εκλογές σκέ-
φτεται να απο-
χωρήσει σιγά

σιγά από το ελλη-
νικό κοινοβούλιο,

βάζοντας πλέον στόχο
την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Και τι καλύτερη λύση από το να θέσει υποψη-
φιότητα για τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας όπου
ανήκει και το Αρκαλοχώρι που υπέστη ζη-
μιές από σεισμό. Μάλιστα, για το θέμα έχει
κάνει και συζήτηση στον ίδιο τον πρόεδρο
και ο τελευταίος εξέφρασε τη χαρά του για
την απόφαση αυτή… 

Κερκίδα έκαναν οι «πράσινοι»

Σ
το Ριάντ βρέθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωρ-
γιάδης μαζί με τον γενικό γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. Καβαλάκη
και τον πρέσβη της Ελλάδας στο βασίλειο κ. Κωνσταντόπουλο. Εκεί η ομά-

δα του υπουργού βρέθηκε με τον υπουργό Επενδύσεων του βασιλείου της Σαου-
δικής Αραβίας Khalid al Falih και τους αναπληρωτές του  Badr al Badr και al
Hasna. Είδε και έναν μεγάλο επιχειρηματία, τον Ajlan al Ajlan, που ενδιαφέρεται
να επενδύσει άμεσα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον επικερδή τομέα του
τουρισμού…  

Στο Ριάντ ο Άδωνις, ετοιμάζονται
επενδύσεις στον τουρισμό 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ...

Η δήλωση του πρώην συμβούλου του
Αλέξη Τσίπρα σε θέματα Άμυνας και
πρέσβη επί τιμή Γιώργου Αϋφαντή
ότι ο Γιώργος Κατρούγκαλος ως
υπουργός Εξωτερικών έτρεχε πίσω
από τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου να
μην επιτεθεί στην Ελλάδα το 2019
γιατί ήταν έτος εκλογών, είναι το λι-
γότερο ένα τεράστιο αυτογκόλ που
πρέπει να αναδείξει η κυβέρνηση
Μητσοτάκη. Το χειρότερο είναι ότι
επί ΣΥΡΙΖΑ, εξακριβωμένο πλέον, ο
ενδοτισμός της Συμφωνίας των Πρε-
σπών και των τεμενάδων στην Τουρ-
κία να μην επιτεθεί στην Ελλάδα εί-
ναι στοιχείο για σύγκληση Ειδικού
Δικαστηρίου… 



Μ
όνο η... ενότητα και το «αρραγές»
μέτωπο δεν χαρακτηρίζουν τελευ-
ταία τις σχέσεις των ανθρώπων εν-

τός των τειχών του Μεγάρου Μαξίμου. Οι τε-
λευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα
«συντροφικά μαχαιρώματα» δίνουν και
παίρνουν στα υψηλά κλιμάκια της κυβέρνη-
σης και αυτό προφανώς έχει αντίκτυπο και
στο έργο που έχουν να επιτελέσουν οι
υπουργοί και ο πρωθυπουργός.

Οι τελευταίες πληροφορίες από το Μαξί-
μου αναφέρουν ότι οι σχέσεις του «καθηγη-
τή» με τον «τεχνοκράτη» χειροτερεύουν
διαρκώς. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος... χρω-
στούν καλό λόγο για την άλλη πλευρά και
φαίνεται πως το χείριστο σημείο στις μεταξύ
τους σχέσεις δεν είναι και πολύ μακριά.

Όλη αυτή η ατμόσφαιρα εντός του Μεγά-
ρου Μαξίμου προφανώς και δεν περνάει
απαρατήρητη συνολικά στα στελέχη της κυ-
βέρνησης. Επίσης, είναι ηλίου φαεινότερο
ότι το κλίμα αυτό έχει επηρεάσει το κυβερνη-
τικό έργο, όπου παρατηρείται μια αυξημένη
δυσλειτουργία το τελευταίο διάστημα.

Δεν είναι λίγες οι φορές που άνθρωποι που
γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα έχουν ανα-
φέρει το πρόβλημα του συντονισμού των στε-
λεχών της κυβέρνησης ως το μεγαλύτερο στην
παρούσα φάση, το οποίο έχει ανακύψει από τις
συνεχείς προσπάθειες διάφορων «στρατοπέ-
δων» να «μαχαιρώσουν» το απέναντι.

Αντί λοιπόν να προσπαθούν «καθηγητές»
και «τεχνοκράτες» να εκθέσουν ο ένας τον
άλλον, μήπως θα ήταν προτιμότερο να συγ-
κεντρωθούν στο έργο που έχουν να επιτελέ-
σουν ως προς τις αρμοδιότητες που τους έχει
αναθέσει ο πρωθυπουργός;
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Ο «καθηγητής», 
ο «τεχνοκράτης» και
τα «μαχαιρώματα»Απίθανα πράγ-

ματα συμβαί-

νουν στο Μέ-

ΡΑ25. Σύμφω-

να με πληρο-

φορίες, ο Γιά-

νης Βαρουφά-

κης πήγε να

διαγράψει τη

βουλευτή Φω-

τεινή Μπακα-

δήμα όταν

έμαθε ότι θα φύγει από το κόμμα! Έτσι

έστειλε στον πρόεδρο της Βουλής επιστο-

λή με την οποία ανακοίνωνε τη διαγραφή

της. Όμως, στο γραφείο του προέδρου της

Βουλής είχε ήδη φτάσει η επιστολή ανε-

ξαρτητοποίησης της Μπακαδήμα! Πάν-

τως, το ΜέΡΑ25 σε ανακοίνωσή του επι-

σημαίνει πως «δεν θα κάνουμε πίσω» και

σημειώνει: «Την ώρα που το ΜέΡΑ25 δέ-

χεται την ολομέτωπη επίθεση των ολιγαρ-

χών, τους οποίους καταγγέλλει ονομαστι-

κά μέσα και έξω από τη Βουλή, η Φωτεινή

Μπακαδήμα, βουλεύτρια Πειραιά, επέλε-

ξε να απέχει από όλες τις μάχες. Όλοι και

όλες κρίνονται». Πάντως, είναι η τρίτη γυ-

ναίκα που φεύγει μετά την Κωνσταντίνα

Αδάμου και την Αγγελική Αδαμοπούλου… 

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι περιοδείες

βουλευτών και στελεχών της ΝΔ τόσο στην περι-

φέρεια όσο και σε περιοχές της Αττικής. Σήμερα

ο γραμματέας της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης, ο υφυ-

πουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Κώστας Κατσαφάδος, ο γραμματέας Οργανωτι-

κού Στέλιος Κονταδάκης και ο γενικός γραμμα-

τέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο Μάνος Λογο-

θέτης θα επισκεφτούν τον Νομό Σάμου. Την Τε-

τάρτη 26 Οκτωβρίου, ανήμερα την εορτή του Αγί-

ου Δημητρίου, ο Παύλος Μαρινάκης και ο Στέ-

λιος Κονταδάκης θα πραγματοποιήσουν επίσκε-

ψη στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού. Τα κορυφαία

κομματικά στελέχη κάνουν ουσιαστικά πράξη

την εντολή που τους έχει δώσει ο πρωθυπουργός

να οργώσουν τη χώρα μέχρι τις εκλογές.

Φωτιές άναψε ένα πανό στο γήπεδο της Τούμ-

πας που έγραφε «Νέα Παιδoφιλία», μάλιστα το

«Ν» ήταν γραμμένο με μπλε χρώμα και παρέ-

πεμπε ουσιαστικά στο χυδαίο σύνθημα που κυ-

κλοφορεί στα social media #ΝΔ_παιδεραστές,

το οποίο υιοθέτησαν ακόμη και βουλευτές του

ΣΥΡΙΖΑ. Μαθαίνουμε πως έπεσαν τηλέφωνα

από το Μαξίμου προκειμένου να αποχωρήσουν

οι «γαλάζιοι» βουλευτές που ήταν στο γήπεδο

για να παρακολουθήσουν τον αγώνα ΠΑΟΚ -

Αστέρας Τρίπολης. Χρειαζόταν όμως να πέ-

σουν τηλέφωνα για να αποχωρήσουν; Δεν εί-

δαν ή δεν κατάλαβαν το πανό που είχε στηθεί

απέναντι από τις τηλεοπτικές κάμερες; Ρητο-

ρικά τα ερωτήματα. Από την άλλη, δεν θα πρέ-

πει να παραγνωρίζουμε πως βρισκόμαστε σε

προεκλογική περίοδο και έχει ξεκινήσει για τα

καλά η μάχη του σταυρού σε μια εκλογική δια-

δικασία με πολλές ιδιαιτερότητες. Ωστόσο,

υπάρχουν και όρια... 

Τρίτωσε το κακό 
στο κόμμα Βαρουφάκη

Ευθύνες για την κατάσταση του κόμματος

επέρριπταν πολλοί Συριζαίοι στον Δημή-

τρη Τζανακόπουλο, όπως μας με-

ταφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ,

κατά το διήμερο εργασιών

της ΚΕ του κόμματος.

Ακόμη και το επικοινω-

νιακό επιτελείο του Τσί-

πρα, που μόνο επικοινω-

νιακό δεν είναι, λένε πως

είναι όλοι προσωπικοί φί-

λοι, επιλογές και «στρατός»

του Τζανακόπουλου. Καλές εκλογές, Αλέ-

ξη. Τουλάχιστον κατά τα αποτελέσματα να

τους πεις να σηκώνουν το τηλέφωνο

στους δημοσιογράφους, να ξέρουμε από

πού θα κάνεις τη δήλωση.

Γκρίνιες για 
τον Τζανακόπουλο

Μάντης δεν είμαι, όμως στον ορίζοντα βλέ-
πω κάτι καλό να έρχεται με τις κορβέτες...
μεσομακροπρόθεσμα. Περιμένετε και θα
δούμε. Άλλωστε, δεν μπορεί, κάτι θα ψιθύ-
ρισαν μεταξύ τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης
και ο Μάριο Ντράγκι όταν βρέθηκαν στο ίδιο
τραπέζι στη Σύνοδο Κορυφής… 

ΑΞΙΖΕΙ...

Εμετικό πανό

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ

Οργώνουν τη χώρα
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Ο υβριστής των «γαλάζιων»
πρωθυπουργών 
Να θυμίσουμε στον υπάλληλο μιντιακού συγκροτήματος, που αρέσκεται
να το παίζει παράγοντας μεγάλος και τρανός -παρότι το ύψος του δεν τον
βοηθάει- με τις πλάτες του αφεντικού του και με την κατά παραγγελία γρα-
φίδα του, ότι ο ίδιος επί ΣΥΡΙΖΑ διέσυρε τους πρώην πρωθυπουργούς της
Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά, και τον
τότε πρόεδρο της ΝΔ και νυν πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Βλέπετε,
τότε ήταν η περίοδος που υμνούσε τον Αλέξη Τσίπρα, συνέτρωγε με τον
Νίκο Παππά και τους άλλους υπουργούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και
έπαιζε το παιχνίδι τους. Παλιά μου τέχνη κόσκινο, αφού και τώρα δεν δι-
στάζει να επιτεθεί με ψέματα και να απειλήσει με «αποκαλύψεις» υπουρ-
γούς όταν αυτοί δεν εκτελούν τις επιθυμίες του. Του αρέσει, λοιπόν, να πα-
ραγοντίζει, όμως με ξένα κόλλυβα κάνει κηδείες άλλων (όπως τότε που με
ξένο χαρτί έβγαζε το εφημεριδάκι του χωριού του…), διότι ο ίδιος ελάχι-
στα ένσημα έχει κολλήσει στη ζωή του. Να ξέρει ότι εμάς δεν μας κρατάει
κανείς και η λάσπη που εκτοξεύει ανώνυμα κατά καιρούς είναι απλώς η
άμυνα του ενόχου…

Τα
...

 Π
ρό

σω
πα

Η
λαϊκή ρήση και ο τίτλος του θεατρικού έρ-
γου του Λουίτζι Πιραντέλο ταιριάζουν γάντι
στον νεόκοπο συνομιλητή του πρωθυ-

πουργού και ενίοτε παριστάμενο στον πρωινό κα-
φέ του Μαξίμου, τον γενικό γραμματέα της Βουλής
Γιώργο Μυλωνάκη.

O κ. Μυλωνάκης εσχάτως όπου βρεθεί και όπου
σταθεί εμφανίζει εαυτόν ως... γενικό κουμανταδό-
ρο του Μεγάρου Μαξίμου. Ειδικότερα, όπως δηλώ-
νει σε συνομιλητές του, επηρεάζει σε μεγάλο βαθ-
μό τη γραμμή της κυβέρνησης σε σημαντικά θέμα-
τα και για τον λόγο αυτό θεωρεί ότι «αξίζει» πιο
ενεργό ρόλο στην κεντρική πολιτική σκηνή. Δηλώνει μάλιστα στις επαφές του με
δημοσιογράφους, στελέχη αλλά και επιχειρηματίες ότι έχει καταστεί προνομια-
κός συνομιλητής του πρωθυπουργού. Πολλές φορές προχωρά και σε ανώδυνες
«εκδουλεύσεις» προκειμένου να ενισχύσει το προφίλ του. Τα καμώματα του γενι-
κού γραμματέα δεν έχουν περάσει απαρατήρητα από κυβερνητικά στελέχη, αλλά
μάλλον δεν έχουν φτάσει στα αυτιά του πρωθυπουργού προκειμένου να βάλει...
πάγο στον «δραστήριο» γενικό γραμματέα της Βουλής, ο οποίος προτιμά την Ηρώ-
δου Αττικού από την Πλατεία Συντάγματος.

Η νέα απογραφή 
και οι εκλογές

Πάλι «κουβά» πήγαν ορισμένες εφη-
μερίδες που βιάστηκαν να γράψουν
ότι οι εκλογές θα γίνουν με την παλιά
απογραφή... Με ανάρτησή του το Σαβ-
βατοκύριακο ο υφυπουργός Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης Θοδωρής Λιβά-
νιος έκανε απολύτως ξεκάθαρο ότι οι
εκλογές θα γίνουν με τη νέα απογραφή
του πληθυσμού. Άρα θα υπάρξουν σί-
γουρα μεταβολές στις έδρες κάποιων
εκλογικών περιφερειών. Ο ίδιος ο
υπουργός μάλιστα «φωτογράφισε»
την Α’ Αθήνας, όπου οι έδρες θα είναι
λιγότερες. Επομένως θα κάνουμε λί-
γη υπομονή μέχρι τον Δεκέμβριο,
όταν και η ΕΛΣΤΑΤ θα ανακοινώσει τα
τελικά δεδομένα της απογραφής και
μέχρι τον Φεβρουάριο θα λάβουμε
γνώση για όλες τις αλλαγές. Για να ευ-
λογήσουμε και τα γένια μας, μόνον
όσοι διάβασαν το φύλλο της Τετάρτης
19/10 της «Political» και το ρεπορτάζ
του Σωτήρη Σταθόπουλου ήταν σωστά
ενημερωμένοι…

Η ώρα του καφέ…
Άδειασε η αίθουσα με το που ξεκίνησε

να μιλά η Ράνια Σβίγκου στην Κεντρική
Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μεγάλη απήχη-
ση στην κομματική βάση, φαίνεται. Εντύ-
πωση ωστόσο μας έκανε και η ιδιαιτέρως
μειωμένη παρουσία των μελών της ΚΕ κα-
τά την τοποθέτηση Τσακαλώτου. Μάλλον
ήταν η ώρα του καφέ.

Οι ομογενείς του Επικρατείας
Όπως ίσως θα γνωρίζετε, κάθε κόμμα έχει πλέον την υποχρέω-

ση να συμπεριλάβει τουλάχιστον έναν ομογενή στις τρεις πρώ-

τες θέσεις του ψηφοδελτίου Επικρατείας. Και ήδη τα επιτελεία

αναζητούν διακεκριμένες προσωπικότητες της Ομογένειας που

να θέλουν βεβαίως να εκτεθούν στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Στη «γαλάζια» παράταξη ακούγονται δύο ονόματα, αν και δεν

έχουν «κλειδώσει»: αυτά του ομότιμου καθηγητή Γεωπολιτικής

του Πανεπιστημίου της Σορβόννης Γιώργου-Στυλιανού Πρεβε-

λάκη και του διευθυντή Πληροφορικής στο Media Lab του ΜΙΤ

Μιχάλη Μπλέτσα.

Περί 
επιστροφής Πάνου

Διάβασα κάπου ότι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης είναι έτοιμος να ξανα-
δεχτεί στη ΝΔ τον αλησμόνητο
πρώην συγκυβερνήτη του Αλέξη
Τσίπρα, τον «στρατάρχη» Πάνο
Καμμένο, διότι δήθεν η ΝΔ δυσκο-
λεύεται στον χώρο της Δεξιάς και
έχει ανάγκη από ψήφους και διά-
φορα άλλα τέτοια γλαφυρά… Μου
έφυγε η μπουκιά από το στόμα, από
τα γέλια… Εντάξει, είπαμε να γρά-
φετε πού και πού καμιά σαχλαμάρα
για να κάνετε κακό στη ΝΔ, αλλά
τουλάχιστον βρείτε κάτι πιο πιστευ-
τό. Μερικοί γίνεστε πιο γραφικοί και
από τα σοκάκια της Μυκόνου... 

Ηττοπάθεια…
Είτε πήγαινες για καφέ στον 8ο

όροφο του ξενοδοχείου Wyndham
είτε στα γύρω καφέ της πλατείας, η
απογοήτευση των στελεχών της
Κουμουνδούρου ήταν διάχυτη. Κα-
νείς δεν έκανε λόγο για νίκη στις
επικείμενες εκλογές και όλοι κατη-
γορούσαν το κόμμα για έλλειψη
γείωσης στην κοινωνία. Μάλλον αυ-
τοί ανήκουν σε άλλο κόμμα...

«Ο πεινασμένος καρβέλια
ονειρεύεται» ή, αλλιώς,
«έτσι είναι αν έτσι νομίζετε»
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Π
αρακολουθώντας το Σαββα-
τοκύριακο τις εργασίες της
Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στο Μεταξουργείο, το

συμπέρασμα που βγαίνει αβίαστα είναι
ότι το κλίμα για το κόμμα της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης δεν είναι ιδιαίτερα
ενθουσιώδες. Κούραση, έλλειψη ενθου-
σιασμού, γκρίνια, πρόσωπα βαρετά, με
το αφήγημα να ξεκινά και να τελειώνει
στο ότι το κόμμα πρέπει να πείσει πως ο
Μητσοτάκης πρέπει να πέσει. 

Ακόμη και ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμ-
ματος, ο Αλέξης Τσίπρας, τόσο κατά την
ομιλία έναρξης του Σαββάτου όσο και
του κλεισίματος της Κυριακής, φάνηκε
κουρασμένος. Σαν να τον έχει κουράσει
το γεγονός ότι το κόμμα δεν παράγει πα-
ρεμβατική πολιτική, αφού μόνος τρέχει,
μόνος μιλά, μόνος βάζει πολιτικούς στό-
χους, μόνος συσπειρώνει. «Δεν πρέπει
και δεν μπορούμε να περιμένουμε. Να
ζητάμε από τον κόσμο να κάνει υπομονή
μέχρι να βγούμε. Δεν θέλουμε υπομονή.
Θέλουμε δράση», είπε ο Αλέξης Τσίπρας
κατά την εναρκτήρια ομιλία του, ενώ
συμβούλεψε τα μέλη της ΚΕ να αποφύ-
γουν τον μίζερο παραγοντισμό. 

«Άναψε φωτιές» ο Σπίρτζης
Εισήγηση για τη δημιουργία δικτύου

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να κατα-
φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ να σημειώσει παραπάνω
νίκες από όσες στις δημοτικές εκλογές
του 2019, έκανε ο τομεάρχης Προστα-
σίας του Πολίτη και πρώην υπουργός
Χρήστος Σπίρτζης, «βάζοντας φωτιές»
στα έδρανα της Ομπρέλας: «Ο χώρος της
Αυτοδιοίκησης είναι προνομιακός για να
επαναφέρουμε την πολιτική στην κοινω-
νία. Η αλλαγή του πολιτικού τοπίου στον
χώρο της ΤΑ προϋποθέτει σχήματα που
έχουν προγραμματική συμφωνία σε

προοδευτική κατεύθυνση, ανοιχτά και
νικηφόρα, που έχουν πολιτική αξιοπιστία
και διείσδυση στις τοπικές κοινωνίες,
επομένως οφείλουμε να εισφέρουμε και
να στηρίξουμε τέτοια σχήματα βάζοντας
στην άκρη και κομματικές και οργανωτι-
κές και προσωπικές ιδιοτέλειες».

Κόμμα μέσα στο κόμμα 
καταγγέλλει η Ομπρέλα

Η τάση της Ομπρέλας στάθηκε κάθετα
αντίθετη στην πρόταση του Χρήστου Σπίρ-
τζη, κάνοντας λόγο για παραγκώνιση των

οργάνων και των διαδικασιών του κόμμα-
τος, με την επικράτηση της πρότασης του
πασοκικού στελέχους. Υποστηρίζουν πως
έτσι δημιουργείται ένα κόμμα μέσα στο
κόμμα και περιθωριοποιούνται οι Οργα-
νώσεις Μελών, οι Νομαρχιακές Επιτρο-
πές και το Οργανωτικό Γραφείο, με τη δη-
μιουργία του δικτύου ΤΑ που σημειωτέον
θα απαρτίζεται από τουλάχιστον 130 μέλη. 

Η «νίκη» της 1ης Κυριακής 
«Με το 43% βγαίνει δήμαρχος την πρώ-

τη Κυριακή. Με τα σχήματα που θέλουμε

να οικοδομήσουμε, θέλουμε να κερδί-
σουν από την πρώτη Κυριακή», είπε ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην ομιλία του κα-
τά το κλείσιμο των εργασιών της Κεντρι-
κής Επιτροπής. «Δεν θέλω να κάνουμε
ούτε βήμα πίσω στις αρχές μας, αλλά στα
πρόσωπα πρέπει να είμαστε πιο διαλλα-
κτικοί. Η εμπειρία λέει πως οι κεντρικές
αποφάσεις δεν εφαρμόστηκαν σε τοπικό
επίπεδο. Θέλουμε ψηφοδέλτια νίκης. Αν
θέλουμε προοδευτική διακυβέρνηση,
πρέπει να το επιθυμούμε και στους δή-
μους», κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας. 

Ο προγραμματικός βηματισμός του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για
την Υγεία παρουσιάστηκε χθες από τον Νίκο Ανδρουλά-
κη, τιμώντας την πολιτική παρακα-
ταθήκη της Φώφης Γεννηματά και
τις αγωνίες της να «χτιστεί» το Εθνι-
κό Σύστημα Υγείας του μέλλοντος.
«Η αγαπημένη μας Φώφη ανέβηκε
τον Γολγοθά με γενναιότητα και
αξιοπρέπεια χωρίς να την καταβά-
λει σε καμία στιγμή ο φόβος. Στην πολιτική της διαδρομή
οι επιλογές της είχαν πάντα επίκεντρο τον άνθρωπο. Δεν
ζύγισε το κομματικό κόστος και αταλάντευτα υπηρέτησε

το εθνικό συμφέρον, την πατρίδα και την κοινωνική δι-
καιοσύνη», είπε ο κ. Ανδρουλάκης αναφερόμενος στη

Φώφη Γεννηματά και πρόσθεσε:
«Έλεγε “μέσα στην πανδημία αναδεί-
χτηκε ιδιαίτερα η αξία του Εθνικού
Συστήματος Υγείας. Προστάτης και
στήριγμα όλων μας”. Αισθανόμαστε
υπερήφανοι και δικαιωμένοι γιατί το
ΕΣΥ φέρει τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ».

Αναφερόμενος στον ρόλο του ΕΣΥ κατά τη διάρκεια της
μεγάλης έξαρσης της πανδημίας, υποστήριξε πως «το
ΕΣΥ μέσα στην πανδημία ανταποκρίθηκε σε μεγάλο βαθ-

μό στις απαιτήσεις της κρίσης, χάρις όμως στην αυτοθυ-
σία του προσωπικού του και στην ανθεκτικότητα των δο-
μών του. Ταυτόχρονα όμως υπογραμμίστηκαν και οι πα-
θογένειές του». Κατηγόρησε τη ΝΔ ότι δεν έμαθε τίποτε
από την πανδημία και «προωθεί ένα ακόμη πλήγμα με το
τελευταίο σχέδιο νόμου να υπονομεύσει μια βασική αρ-
χή του ΕΣΥ, τη δωρεάν και καθολική παροχή υπηρεσιών
Υγείας στους πολίτες, ενώ η χώρα μας έχει τις τρίτες
υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες για την Υγεία, πίσω μόνο
από τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία». Παράλληλα, ξεδί-
πλωσε τον σχεδιασμό του ΠΑΣΟΚ για το ΕΣΥ, που προ-
βλέπει οκτώ μεγάλες αλλαγές.

Το ΠΑΣΟΚ «χτίζει» το νέο ΕΣΥ
του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Χωρίς ενθουσιασμό
νίκης η ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Αλέξης Τσίπρας
δείχνει να τρέχει μόνος
του στον αγώνα για… 
την πτώση της ΝΔ
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Οι Τούρκοι σπρώχνουν
σε πνιγμό, εμείς
σώζουμε ζωές
Στη σύλληψη τριών διακινητών
από την Τουρκία προχώρησαν στε-
λέχη του Λιμενικού στη Σαντορίνη,
ύστερα από μεγάλη επιχείρηση
που πραγματοποιήθηκε στο νησί. 
Ειδικότερα, οι λιμενικές Αρχές εν-
τόπισαν ιστιοφόρο το οποίο έπλεε
με κλειστούς φανούς ναυσιπλοΐας.
Τα έμπειρα στελέχη κατάφεραν να
περάσουν χειροπέδες σε έναν
25χρονο διακινητή, ο οποίος προ-
σπάθησε να παραλάβει 10 άτομα
και περίμενε το δουλεμπορικό στη
στεριά. Ταυτόχρονα, εντοπίστηκαν
αρκετοί αλλοδαποί οι οποίοι δεν
είχαν τα απαραίτητα νόμιμα ταξι-
διωτικά έγγραφα. Όλα αυτά την
ώρα που χθες το μεσημέρι πραγ-
ματοποιήθηκε εκδήλωση για τη
βράβευση όλων των εμπλεκόμε-
νων που βοήθησαν στη διάσωση
μεταναστών στα Κύθηρα. Ανάμεσά
τους ήταν και η οικογένεια Πρωτο-
ψάλτη που διατηρεί επιχείρηση με
οικοδομικά υλικά στο νησί και
έστησαν γερανό για να σώσουν όσο
το δυνατόν περισσότερους μετανά-
στες, υπό αντίξοες συνθήκες. Τη
βράβευση πραγματοποίησε ο
υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτά-
κης αλλά και ο υφυπουργός Κώ-
στας Κατσαφάδος.
«Το Λιμενικό θα συνεχίσει να σώ-
ζει ζωές στο Αιγαίο. Με σεβασμό
στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο
Διεθνές Δίκαιο. Η Τουρκία εργα-
λειοποιεί το Μεταναστευτικό εδώ
και πολύ καιρό. Αυτοί οι άνθρωποι
στέλνονται από τους δουλεμπό-
ρους υπό αντίξοες συνθήκες και η
ζωή τους είναι σε κίνδυνο. Το Λι-
μενικό σώζει ζωές στο Αιγαίο. Αξί-
ζουν συγχαρητήρια σε όλους όσοι
βοήθησαν για τη διάσωση των με-
ταναστών», επισήμανε χαρακτηρι-
στικά ο Γιάννης Πλακιωτάκης.
Ανάμεσα στα άτομα που βραβεύτη-
καν ήταν η λιμενάρχης του νησιού,
ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής
και τα στελέχη του σώματος, ο επι-
κεφαλής της αστυνομίας, ένας για-
τρός, ο διοικητής του νοσοκομείου
και άλλοι. 

Μίλτος Σακελλάρης 

Π
ιέσεις και παρεμβάσεις με
«μανδύα» τις φιλικές σχέσεις
τους μέσω κατευθυνόμενων δη-
μοσιευμάτων καταλόγισε στον

πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης
Δημήτρη Παπαγγελόπουλο μία από τις βα-
σικότερες κατηγόρους του, η Ελένη Ράικου.

Η εν ενεργεία εισαγγελέας Εφετών, συ-
νεχίζοντας την κατάθεσή της στο Ειδικό
Δικαστήριο, εξαπέλυσε βέλη κατά του κ.
Παπαγγελόπουλου, ο οποίος, όπως είπε,
είχε «δική του ατζέντα στην τότε κυβέρ-
νηση». Η στάση του, υποστήριξε, την είχε
οδηγήσει στην παραίτηση από επικεφα-
λής της Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς.

«Από τον Ιανουάριο του 2017 άρχισε να
γίνεται πιο πιεστικός και φορτικός και η
συμπεριφορά του ήταν εκβιαστική. Προ-
τίμησα να επισπεύσω την παραίτησή μου
για να ησυχάσω», ανέφερε. Αν και η δική
της προσπάθεια ήταν «να τηρεί ισορρο-
πίες» λόγω της ιεραρχικής της εξάρτη-
σης, καθώς ο κατηγορούμενος ως
υπουργός ήταν σε θέση εξουσίας, ο φό-
βος της για τη στοχοποίησή της και η αί-
σθηση πως είχε χάσει τη θεσμική προ-
στασία την οδήγησαν στην οριστική ρήξη.

«Τον είχαμε ανάγκη ως γραφείο. Το μό-
νο που μπορούσα να κάνω ήταν να τον πα-
ραπληροφορώ… Δηλαδή να του λέω ναι,
ναι σε αυτά που ζητούσε. Όταν δεν του
έκανα το χατίρι, έβλεπα συχνά στοχευμέ-
να δημοσιεύματα. Αυτή ήταν η τακτική
του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εισαγγελική λειτουργός κλήθηκε να
εξηγήσει γιατί έχει αποδώσει το προσω-
νύμιο «Ρασπούτιν» στον κατηγορούμενο
και η απάντησή της προκάλεσε αίσθηση.
«Αν ο κατηγορούμενος δεν ήταν γνωστός

σε όλους ως “Ρασπούτιν”, θα το υιοθετού-
σε ο Τύπος; Αν τον έλεγα “Κένεντι”, θα το
υιοθετούσαν; Τότε, όμως, αμέσως είπαν
ότι αυτός είναι ο Παπαγγελόπουλος».

Αντίθετα, η κ. Ράικου φάνηκε να συμ-
φωνεί με την κίνηση της Ελένης Τουλου-
πάκη, η οποία τη διαδέχθηκε, να μην απο-
στείλει αμελλητί στη Βουλή, σύμφωνα με
την κατηγορία, τις αναφορές του ΚΙΝΑΛ
για τον τότε υπουργό Υγείας Παν. Κου-
ρουμπλή. «Δεν έκαναν λόγο σε συγκεκρι-
μένο υπουργό. Ήθελαν ψάξιμο», είπε.

Eτοιμάζουν σόου με την Επιτροπή Θεσμών 
Σε νέο επικοινωνιακό σόου αναμένεται να επιδοθεί σήμερα
η αντιπολίτευση, καθώς κάνοντας χρήση του δικαιώματος
της μειοψηφίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ ζήτησαν να συγ-
κληθεί εκ νέου η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για το
θέμα των υποκλοπών. 
Λίγες μέρες μετά την αυλαία της Εξεταστικής από την οποία
δεν προέκυψαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν το αφήγημα
ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ για σκάνδαλο υποκλοπών, θα στηθεί το ίδιο

έργο, με τη μόνη διαφορά ότι αυτή τη φορά θα παρευρεθούν και
οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας για να δώσουν στοιχεία σχετι-
κά με το αν και γιατί τους ζητήθηκε η συνδρομή τους από την
ΕΥΠ. Επισήμως, για τη συνεδρίαση υπάρχει αίτημα από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ για την παρακολούθηση του κινητού τηλεφώνου του Χρ.
Σπίρτζη και από το ΚΚΕ για τις συνακροάσεις στο τηλεφωνικό
κέντρο του Περισσού.

Στ. Παπ.

ΡΑΪΚΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ:

«Όταν δεν του έκανα 
το χατίρι έβλεπα 
στοχευμένα
δημοσιεύματα»
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Η διαδικασία της πράσινης μετάβασης για τα λιμάνια και τη ναυτιλία

Η
μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη πρέπει να θε-
ωρείται εκ των ων ουκ άνευ στο πλαίσιο της βιώ-
σιμης ανάπτυξης και της βιωσιμότητας σε σχέση

με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η χρήση για
παράδειγμα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) απο-
τελεί ήδη μια πραγματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και ο
στόχος παραμένει για τη μείωση των εκπομπών ρύπων
διοξειδίου του άνθρακα και τη σταδιακή απεξάρτηση από
τον άνθρακα (decarbonization). Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή
Ένωση υλοποιεί την ποντοπόρα στρατηγική με την ονομα-
σία Fit-for-55 που στοχεύει στη μείωση κατά 55% των ρύ-
πων σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι το 2030 και πλήρη απε-
ξάρτηση από τον άνθρακα μέχρι το 2050, με την ενέργεια
να καθίσταται ουδέτερη σε σχέση με τις επιπτώσεις στο
περιβάλλον. Η στρατηγική Fit-for-55 εδράζεται στη δια-
σφάλιση της δίκαιης και κοινωνικά ισότιμης μετάβασης
στην πράσινη ανάπτυξη, στη διατήρηση και ενίσχυση της
καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσε-
ων, βιομηχανιών και φορέων και στην εδραίωση της θέ-
σης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως πρωτοπόρου σε παγκό-
σμιο επίπεδο στην αντιμετώπιση και καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής.

Στο πιο πάνω πλαίσιο υπηρεσίες και βιομηχανίες, όπως
οι λιμενικές και ναυτιλιακές, πρέπει να λάβουν υπόψη στο
πλάνο ανάπτυξής τους την πράσινη μετάβαση για τις μελ-
λοντικές τους δραστηριότητες και να υιοθετήσουν ακρι-
βώς ένα μοντέλο πράσινης ανάπτυξης στη βάση χρήσης
καθαρών πηγών ενέργειας για τη δράση τους, ούτως ώστε

να δημιουργήσουν ένα καθαρά πράσινο αποτύπωμα. Ειδι-
κότερα, η απαρχή της προσπάθειας για τα λιμάνια και τη
ναυτιλία πρέπει να αρχίσει με τη διασφάλιση της ενεργει-
ακής απόδοσης των δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη
τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, ειδικότερα όσον αφο-
ρά τη διαχείριση αποβλήτων (πετρελαϊκών, βιομηχανικών,
οικιακών και άλλων), τον εξορθολογισμό της διαχείρισης
ενέργειας σε κτίρια, εγκαταστάσεις και επί των πλοίων,
στη χρήση φωτοβολταϊκών, για παράδειγμα, στις λιμενικές
εγκαταστάσεις και γραφεία και στην ψηφιοποίηση των
υπηρεσιών με τα προφανή πολλαπλά οφέλη που μια τέτοια
διαδικασία επέχει γενικά τόσο για τους χρήστες, τις υπη-
ρεσίες όσο και για τους ίδιους τους διαχειριστές.

Στο πλαίσιο των πιο πάνω μεταβατικών δράσεων, θα
πρέπει παράλληλα να γίνονται ενέργειες για την πλήρη
πράσινη μετάβαση των λιμενικών και ναυτιλιακών δρα-
στηριοτήτων στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τις τε-
χνολογίες. Τέτοιες ενέργειες περιλαμβάνουν, για παρά-
δειγμα, τη χρήση νέων μορφών καθαρής ενέργειας, όπως
για παράδειγμα τα φωτοβολταϊκά, όχι μόνο σε χερσαίους
χώρους αλλά και στη θάλασσα, τη χρήση εναλλακτικών
καυσίμων για τα πλοία, την τροφοδότηση σε ενέργεια για
ελλιμενισμένα πλοία μέσω χρήσης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και γενικότερα καθαρής ενέργειας, τη χρήση
εναλλακτικών καυσίμων που προϋποθέτει ταυτόχρονα τη
δημιουργία υποδομών που να την υποστηρίζουν και τη δη-
μιουργία αυτόνομων συστημάτων μηδενικού περιβαλλον-
τικού αποτυπώματος σε λιμενικές εγκαταστάσεις. Σημαν-

τικό είναι ταυτόχρονα να στηρίζονται και να παρακολου-
θούνται δράσεις που αφορούν σε σχετικές τεχνολογίες
που βρίσκονται στο στάδιο της έρευνας και της ανάπτυξης,
με σημαντικό πρόσημο την έμφαση στην καινοτομία που
στοχεύει στην όλη διαδικασία της πράσινης μετάβασης. Η
τεχνολογία παρουσιάζει εκ προοιμίου μια αέναη πορεία
ραγδαίας ανάπτυξης και αυτό πρέπει να γίνει απολύτως
αντιληπτό από τα κέντρα λήψεων αποφάσεων που αφο-
ρούν τον τομέα των λιμενικών και ναυτιλιακών δραστηριο-
τήτων.

Για την υλοποίηση των πιο πάνω απαιτούνται ουσιαστι-
κές δράσεις από όλους - δράσεις που να περιλαμβάνουν
την ουσία της γενικής προσέγγισης που είναι η μείωση ή
και η πλήρης απεξάρτηση από τους ρύπους αερίων θερ-
μοκηπίου και άλλων επιβλαβών ρύπων και ειδικών τομεα-
κών προσεγγίσεων ανά δραστηριότητα, αλλά επίσης και
διατομεακών δράσεων φιλικών προς τους χρήστες και το
περιβάλλον. Οι δράσεις αυτές πρέπει να είναι αποδοτικές,
καταγεγραμμένες, στοχευμένες και με σαφή χρονοδια-
γράμματα υλοποίησης ούτως ώστε ο στόχος για την πράσι-
νη μετάβαση να καταστεί εφικτός και να υλοποιηθεί η επι-
τακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλα-
γής. Ως Κύπρος μπορούμε να καταστούμε πρωτοπόροι
στις πιο πάνω ενέργειες - η βούληση και η θέληση υπάρ-
χουν, το δυναμικό και η δυναμική πρέπει να θεωρούνται
δεδομένα και οι δράσεις μας απαραίτητες με πολλαπλά
οφέλη για την κοινωνία μας, την Πολιτεία μας, την οικονο-
μία μας και το περιβάλλον.

Μ
ια κοινωνία που θέλει να λειτουργεί αποτελε-
σματικά και με ασφάλεια πρέπει να πληροί δύο
προϋποθέσεις:

1. Να διαθέτει ισχυρή μεσαία τάξη, μια και αυτή λει-
τουργεί όπως το έρμα στο καράβι, εμποδίζοντάς το να
«μπατάρει» δεξιά ή αριστερά.

2. Να διαθέτει δύο ισχυρά κόμματα κεντροδεξιάς και
κεντροαριστερής ιδεολογίας με αστικό και φιλοευρωπαϊ-
κό προσανατολισμό, τα οποία να μπορούν να εναλλάσ-
σονται στην εξουσία, αποτρέποντας επιλογές που θα κα-
τέστρεφαν τη δημοκρατία και τους θεσμούς που τη στηρί-
ζουν και την ελέγχουν.

Η οικονομική και κοινωνική κρίση που από το 2010 τα-
λαιπώρησε την πατρίδα μας λειτούργησε ως αναδευτή-
ρας στα νερά του μικρού μας νερόλακκου, φέρνοντας
στην επιφάνεια τα κατακάθια του λαϊκισμού, του ταξικού
μίσους και του φανατισμού που αντιτίθεται σε κάθε εί-
δους «κανονικότητα», μια και αυτή (καθ’ ομολογία των
ιδίων) δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους.

Η μεσαία τάξη δέχτηκε μια άνευ προηγουμένου επίθε-
ση, μια και χωρίς αυτή θα ήταν ευκολότερο να «μπατά-
ρουν» το πλοίο της πατρίδας μας, ενώ το μεγάλο Κεφά-
λαιο δεν ήταν εύκολο να πειραχτεί, μια και τα περιουσιακά
του στοιχεία βρίσκονται συνήθως στο εξωτερικό. Πιστή
εφαρμογή της ιδεολογίας και της τακτικής του σταλινι-
σμού, που προσπαθούν να εφαρμόσουν ακόμη και 30
χρόνια μετά την κατάρρευσή του.

Η δικαιολογία για όλη αυτή την επίθεση ήταν ότι τα μέχρι
τότε κόμματα της εξουσίας απέτυχαν οικτρά να δημιουρ-
γήσουν συνθήκες βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και

μεταρρυθμίσεων, ενώ στην πραγματικότητα επί 40 χρόνια
τώρα η Αριστερά δεν έκανε τίποτε άλλο από το να υπερθε-
ματίζει για αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα
και να αντιστέκεται σε οποιαδήποτε προσπάθεια μεταρ-
ρυθμίσεων, αδιαφορώντας για το ότι οι κυβερνήσεις έφτα-
σαν να δανείζονται σαν να μην υπήρχε αύριο προκειμένου
να διατηρήσουν κάποιας μορφής κοινωνική ειρήνη μέσα
από τους διαρκείς εκβιασμούς των συνδικάτων.

Όμως, κάποια στιγμή πρέπει να ωριμάσουμε, να βά-
λουμε τη λογική ως γνώμονα των αποφάσεών μας και να
αντιληφθούμε ότι η μίζερη επαρχιώτικη ομφαλοσκόπηση
που μας καλούν οι λαϊκιστές να έχουμε ως «μπούσουλα»
για τις αποφάσεις μας θα μας αφήσει έτη φωτός πίσω από
τις παγκόσμιες εξελίξεις. Θα έπρεπε ήδη να το έχουμε
καταλάβει, από την απίστευτη εκστρατεία λάσπης και δια-
στρέβλωσης της πραγματικότητας που δεν είχαμε δει ού-
τε κατά την περίοδο του «βρόμικου ’89».

Τα κόμματα που απαρτίζουν αυτό που αυτάρεσκα απο-
καλούν «αντιπολίτευση» δεν έχουν ψελλίσει μέχρι σήμε-
ρα ούτε μία λογική και εφαρμόσιμη πρόταση μέσα στις
απανωτές παγκόσμιες κρίσεις που επηρεάζουν τις εξελί-
ξεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αντίθετα, προτιμούν να
φορέσουν παρωπίδες στους πολίτες και να τους κάνουν
να νιώθουν ότι αυτά τα προβλήματα έχουν ως γενεσιουρ-
γό αιτία την παρούσα κυβέρνηση, αρνούμενα όμως πει-
σματικά να απαντήσουν στο απλό ερώτημα «καλά τα λέτε,
όμως τι προτείνετε εσείς;» με κάποιο λογικό αντεπιχείρη-
μα ή πρόταση.

Το παγκόσμιο σκηνικό, που έχει διαμορφωθεί εδώ και
τρία χρόνια από μια φονική πανδημία και έναν πόλεμο

στην καρδιά της Ευρώπης αλλά και την απροκάλυπτη επι-
θετικότητα των γειτόνων μας, θα έπρεπε να μας κάνουν να
σκεφτούμε τους κινδύνους που ελλοχεύουν από αποφά-
σεις υποκινούμενες από το θυμικό μας.

Είμαστε έτοιμοι να επιλέξουμε ανθρώπους που θέλουν
«να το ρισκάρουν» με το ασκέρι του Ερντογάν;

Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το τιμόνι σε άτομα που
μας πρότειναν να πάρουμε φάρμακα για άλογα ως θε-
ραπεία σε μια φονική επιδημία, τη στιγμή που ο αρχη-
γός τους αναλάμβανε πρόθυμα το ρίσκο υπερμετάδο-
σης, αρκεί να πραγματοποιούνταν οι συγκεντρώσεις
για ανόητα θέματα;

Είμαστε έτοιμοι να βάλουμε ανθρώπους που απέρρι-
πταν τις αμυντικές συμφωνίες με ΗΠΑ και Γαλλία και τα
εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας μας σε θέση ευ-
θύνης;

Είμαστε έτοιμοι να επιβραβεύσουμε αυτούς που επί 4,5
χρόνια τσάκισαν τη μεσαία τάξη, επειδή δεν ήθελαν να
εφαρμόσουν μέτρα που θα ενοχλούσαν το εκλογικό τους
κοινό των δημοσίων υπαλλήλων και επιδοματούχων παν-
τός είδους;

Είμαστε έτοιμοι, τελικά, να δώσουμε την εξουσία σε
ένα τσίρκο (όπως αποδείχτηκε από τα πεπραγμένα τους),
που διοικείται από ένα ιδεοληπτικό και ημιμαθές «παιδί
του λαού» (άσχετα αν οι λαϊκές του καταβολές δεν τον εμ-
πόδισαν να ζει «μπέικα» όσο μας κυβερνούσε);

Το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών πολύ φοβάμαι
ότι θα αποδείξει πέραν πάσης αμφιβολίας κατά πόσο εί-
μαστε έτοιμοι για αυτή την «κανονικότητα» ή θα πρέπει να
κάνουμε αυτό το τελευταίο βήμα στο κενό. 

Το τελευταίο βήμα στο κενό
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O
λοι γνωρίζουμε ότι η κοινή γνώμη είναι κάτι
άπιαστο, ένα φάντασμα που κανείς δεν το
έχει δει, αλλά στο άκουσμά του οι περισσό-

τεροι το φοβούνται αλλά λίγοι το κερδίζουν. Κερδι-
σμένοι είναι όσοι προσεγγίζουν την κοινή γνώμη από
διαφορετική οπτική γωνία και όχι από την προφανή.
Δεν ακολουθούν στις απαντήσεις τους τα συνηθι-
σμένα, τετριμμένα μηνύματα, αλλά έξυπνες φράσεις,
εντυπωσιακές πολιτικές ατάκες, αναποδογυρίζον-
τας αρκετές φορές ακόμη και την πραγματικότητα
και τα πολυχρησιμοποιημένα κλισέ. Ακόμη και όταν
βρεθούν στο καναβάτσο, φτιάχνουν τη δική τους
αλήθεια ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο. Δημιουργούν
νέες φράσεις και αδιαφορούν για τις λεγόμενες
«copy paste προτάσεις».

Μιλούν τη γλώσσα της εποχής, δίνοντας τις πρέπου-
σες απαντήσεις σε αναπάντητα ερωτήματα κάποιες
φορές. «Αν θέλεις όραμα, πήγαινε στον οφθαλμία-
τρο». Είναι μια πολύ γνωστή πολιτική ατάκα του Ολ-
λανδού πρωθυπουργού. Αν θέλεις έξυπνα tips πολιτι-
κής επικοινωνίας, ξεφύλλισε τον Οδηγό Πολιτικής
Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι» με τα 333+1 tips. Η

ποιότητα του πολιτικού σας λόγου θα πάρει την ανηφό-
ρα και μαζί και η αναγνωρισιμότητά σας λόγω των πολ-
λαπλών κοινοποιήσεων από τα ΜΜΕ, παραδοσιακά
και social. 

Επωφεληθείτε από τη μοναδική προσφορά για εσάς
τους αναγνώστες της «Political». 

1.Στην πολιτική όπως και στη ζωή, αν πέσεις, πρέπει
να σηκωθείς, αλλιώς η ήττα γίνεται βίωμα. 

2. Ένας ευφυής πολιτικός δεν διαβάζει απλώς τον
κόσμο, βλέπει τι έρχεται, τι ακολουθεί. Έτσι ξέρει πώς
να σχεδιάσει τις επόμενες κινήσεις του. 

3. Στη διεθνή πολιτική γλώσσα η κωλοτούμπα λέγε-
ται και U-turn!

4. Ο πόλεμος των πολιτικών κομμάτων με τους δη-
μοσκόπους θυμίζει τις πόλεις στην αρχαία Ελλάδα,
που θανάτωναν τους αγγελιοφόρους όταν δεν τους
άρεσε το μήνυμα!

5. Η διαρκώς υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των
πολιτών, τα φθαρμένα τοξικά πρόσωπα και οι αργυρώ-
νητοι δημοσιογράφοι οδηγούν σε συρρίκνωση της
επιθυμίας για συμμετοχή στα κοινά στο συλλογικό γί-
γνεσθαι.

6. Η πιο δύσκολη διαδρομή στις εκλογές είναι από
τον καναπέ... στην κάλπη!

7.Στην πολιτική όπως και στη ζωή, το προφανές δεν
είναι πάντα και το αληθινό. Ερευνάτε εξονυχιστικά
τας... γραφάς και τα προφανή. 

8. Ένα ψέμα, όταν σερβίρεται καλά και στηρίζεται
γερά, μπορεί να σκοτώσει πολλές αλήθειες.

9. Αρκετά πολιτικά πρόσωπα έχουν τις ιδιότητες του
υδρογόνου: είναι άχρωμα, άοσμα, αγέλαστα και ενίοτε
επικίνδυνα σε λάθος χρήση.

10.Στα social media οι περισσότεροι συμμετέχοντες
σε μια συζήτηση έχουν άποψη χωρίς να έχουν γνώση.

11. «Προμήνυμα της μοίρας η σημερινή συνάντησή
μας», ένα tip πολιτικής επικοινωνίας, μια επικοινωνια-
κή ατάκα που πάντα δουλεύει με θετικό αντίκτυπο.

Περισσότερα tips θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτικής Επι-
κοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι» 333+1 tips και μόνο για
τους αναγνώστες της ψηφιακής εφημερίδας «Political»
διατίθεται στην προνομιακή τιμή των 10 ευρώ από 15.
Επωφεληθείτε! Για παραγγελίες και περισσότερες διευ-
κρινίσεις επικοινωνήστε στο email grammateia@nkme-
diagroup.gr ή στα τηλέφωνα 2109568066, 6932266217.

του
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Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος

Tιπ πολιτικής επικοινωνίας
Κάθε Τρίτη

Α
ν ένας γεωλόγος αναλάμβανε το δύσκολο εγχεί-
ρημα να σκιαγραφήσει τη σύγχρονη Τουρκία, θα
την παρομοίαζε με ηφαίστειο που έχει δώσει

ισχυρές εκρήξεις στο παρελθόν και ουδείς γνωρίζει πότε
θα εκραγεί ξανά. Άλλωστε, η χώρα βρίσκεται στο σταυρο-
δρόμι δύο γεωγραφικών συστημάτων (ΝΑ Ευρώπη και
Μέση Ανατολή) με έντονη «σεισμική δραστηριότητα» ανά
την πορεία των ετών.

Σήμερα όμως κυριαρχεί μια ευρύτερη δυσχέρεια κατα-
νόησης των βασικών συνισταμένων που συνθέτουν το
τουρκικό κοινωνικό γίγνεσθαι και κυρίως μια αδυναμία
ανάλυσης της ψυχοσύνθεσης του θεσμικού τουρκικού
κατεστημένου, κυρίως λόγω της αναθεωρητικής του στά-
σης.

Το 1381 ο Μουράτ Ι δημιουργεί το πρώτο επίλεκτο σώμα
στρατού δίνοντάς του το όνομα «Γενίτσαροι» (yeniceri),
που σημαίνει «νέος στρατιώτης». Στην αρχή το σώμα των
Γενίτσαρων επανδρώθηκε από νέους πολεμιστές που
πιάνονταν αιχμάλωτοι στη μάχη και τους δινόταν η ευκαι-
ρία να γλιτώσουν τη ζωή τους αν προσηλυτίζονταν στο Ισ-
λάμ και αποδέχονταν την κυριαρχία του σουλτάνου. Πολύ
σύντομα όμως ο Μουράτ Ι αλλάζει το σύστημα στρατολό-
γησης των Γενιτσάρων, υιοθετώντας την πρακτική των
Μαυριτανών στην Ισπανία, γνωστή ως devsirme (παιδο-
μάζωμα). Έκτοτε, ο στρατός και οι ονομασίες που θα απο-
δοθούν κατά καιρούς σε διάφορα σώματα που το απαρτί-
ζουν θα φτάσουν στην κορωνίδα της δύναμής τους, ιδίως
κατά την κεμαλική περίοδο, όταν θα κατέχει τη θέση, θα
λέγαμε συμβολικά, ενός «αλάθητου ιερατείου».

Για να γίνει κατανοητή η ισχύς του στρατού στο εσωτε-
ρικό του τουρκικού πολιτικού οικοδομήματος θα λέγαμε
ότι εμφανίζεται να κατέχει το μονοπώλιο της «κεμαλικής

αλήθειας», ενώ διατήρησε έως και σήμερα, με τη βοή-
θεια του επί πολλά έτη μονοπολικού κεμαλικού πολιτι-
κού κατεστημένου, το δικαίωμα της εμπλοκής του στα
κοινά για να προστατεύσει την ουσία των μεταρρυθμίσε-
ων του Κεμάλ.

Η μοναδική ίσως περίπτωση που η Ευρώπη έχει λει-
τουργήσει έως σήμερα ως κέντρο ελέγχου της στρατιωτι-
κής παρεμβατικότητας στην εσωτερική δομή υποψήφιου
προς ένταξη κράτους είναι η περίπτωση της Τουρκίας. Τα
κριτήρια της Κοπεγχάγης αναφορικά με τις προϋποθέσεις
ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η
διαδικασία παρακολούθησης (monitoring) του τρόπου
εκπλήρωσης των κριτηρίων αυτών αποτελούν ίσως την
πλέον πολιτική κίνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την
εποχή της ίδρυσής της. Ένα από τα σημαντικότερα σημεία
των κριτηρίων αυτών είναι η ειδική θέση και ο ιδιόμορφος
ρόλος του στρατού στην κλίμακα ισχύος της πολιτικής
αρένας της Τουρκίας, που τοποθετείται στη λίστα των πο-
λιτικών κριτηρίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι ο
ειδικός ρόλος του στρατού στο τουρκικό πολιτικό σύστη-
μα δεν επιτρέπει στη χώρα να ακολουθήσει τις μεταρρυθ-
μίσεις αυτές που θα καταστήσουν τη χώρα ακόλουθη με
το ευρωπαϊκό αστικό δημοκρατικό κεκτημένο. Ο στρατός,
σύμφωνα με ειδικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί, δρα
ως ανεξάρτητος παράγοντας πολιτικής ισχύος δίχως να
υπόκειται σε ελεγκτικούς συνταγματικούς μηχανισμούς,
ενώ οι στρατιωτικοί εκλαμβάνουν πλέον τους εαυτούς
τους ως κηδεμόνες (custodians) και όχι ως υπερασπιστές
(defenders) του Συντάγματος.

Ο στρατός στην Τουρκία σήμερα διατηρεί την ισχυρή
παρεμβατικότητά του, ενώ από την άλλη συνεχίζει να απο-
λαμβάνει την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη της πλει-

ονότητας της κοινής γνώμης. Σε όλες τις πρόσφατες πολι-
τικές κρίσεις ο στρατός με δημόσιες παρεμβάσεις του
έχει πάρει θέση απέναντι στις αποφάσεις τής νόμιμα
εκλεγμένης κυβέρνησης της χώρας.

Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επί-
σημη ομιλία του Τούρκου Α/ΓΕΕΘΑ στη Σχολή Πολέμου
τον Σεπτέμβριο του 2006, ομιλία που μεταδόθηκε απευ-
θείας από όλα τα τηλεοπτικά μέσα της χώρας, αναφορικά
με τον ισλαμικό κίνδυνο που απειλεί τη χώρα και τη στα-
θερή προσήλωση του στρατού στην αναχαίτιση όλων των
δυνάμεων, θεσμικών και εξωθεσμικών, στο εσωτερικό
της χώρας, που δρουν με στόχο την ανατροπή του κεμαλι-
κού χαρακτήρα της Τουρκίας. Ο ειδικός ρόλος του στρα-
τού παραμένει ανεπηρέαστος από τις όποιες εξελίξεις στο
εσωτερικό της χώρας και από τις εξωτερικές πιέσεις.

Αρκεί να αναφέρουμε ότι η εισαγωγή ενός Τούρκου
μαθητή σε μια από τις τρεις παραγωγικές στρατιωτικές
σχολές της χώρας είναι ακόμη πιο δύσκολη και απαιτητι-
κή και από την είσοδο στην Ιατρική Σχολή. Οι στρατιωτικοί
λαμβάνουν μια εξαιρετικά υψηλή παιδεία, αφού το ακα-
δημαϊκό πρόγραμμα σπουδών είναι απολύτως ισορροπη-
μένο μεταξύ της στρατιωτικής εκπαίδευσης και των μα-
θημάτων θεωρητικής και θετικής κατεύθυνσης, ενώ τα
μέλη που καταλαμβάνουν τα υψηλά κλιμάκια στο στρά-
τευμα έχουν μετεκπαιδευτεί στο περίφημο West Point
των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς γιατί ο τουρκικός ρητο-
ρικός λόγος τορπιλίζεται κάθε φορά που έρχεται στο προ-
σκήνιο η αυξανόμενη πολεμική ισχύς της Ελλάδος, αφού
τούτο δείχνει να βάλλει κατά του ισχυρού ψυχολογικού
της παράγοντα που τον έχει ολοκληρωτικά επιστηρίξει
στη στρατιωτική της παράμετρο. 

Η νευραλγική θέση του στρατού 
στο σύγχρονο κοινωνικό τουρκικό γίγνεσθαι

της
Νάντιας 
Β. Γώγουλου

Δικηγόρος 
Παρ’ Αρείω 
Πάγω, PhD(c), 
MSc, υπ. διδάκτωρ
Ιονίου Πανεπιστημίου,
MSc Πολιτικής 
Δικονομίας Νομικής
Παν/μίου Αθηνών,
διαπιστευμένη 
διαμεσολαβήτρια
υπουργείου 
Δικαιοσύνης



«Η μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας είναι
αποστολή μιας ολόκληρης γενιάς και θα απαιτήσει στρατη-
γική επιπέδου σχεδίου Μάρσαλ», τόνισαν σε κοινό άρθρο
που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Frankfurter Allge-
meine Sonntagszeitung ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ
Σολτς και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσου-
λα φον ντερ Λάιεν. Το άρθρο δημοσιεύτηκε ενόψει του γερ-
μανοουκρανικού επιχειρηματικού φόρουμ στο Βερολίνο,

που επικεντρώθηκε στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας,
μιας χώρας-υποψήφιας προς ένταξη σε ΕΕ και ΝΑΤΟ.

«Η Ουκρανία υπερασπίζεται τη βασισμένη σε κανόνες
διεθνή τάξη… Όταν την υποστηρίζουμε, οικοδομούμε το
μέλλον μας και αυτό της Ευρώπης μας», σύμφωνα με το
κείμενο. Εκτιμάται ότι η ανοικοδόμηση θα διαρκέσει δε-
καετίες με κόστος στα 350 δισ. δολάρια. Καθώς Ουκρανία
και Ρωσία ετοιμάζονται για τη «μητέρα των μαχών» στη

Χερσώνα, στον νότο της χώρας, αναλυτές λένε ότι ενδεχό-
μενη νίκη του Κιέβου μπορεί να οδηγήσει τον Πούτιν σε
χρήση μη συμβατικών όπλων για να αποτρέψει την ολική
κατάρρευση. Το Κίεβο απέρριψε χθες τον ισχυρισμό του
Ρώσου υπουργού Άμυνας Σοϊγκού, ο οποίος δήλωσε ότι η
Ουκρανία είναι πιθανό να ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει
«βρόμικη βόμβα» στον πόλεμο, ένα όπλο με συμβατικό αλ-
λά και ραδιενεργό υλικό.

Ο
Ρίσι Σούνακ αναδείχτηκε χθες
ηγέτης του κυβερνώντος Συν-
τηρητικού Κόμματος και νέος
πρωθυπουργός της Μεγάλης

Βρετανίας -ο πέμπτος μετά το δημοψήφι-
σμα για το Brexit το 2016- και έρχεται αν-
τιμέτωπος εν μέσω οικονομικής κρίσης
και κοινωνικής αναταραχής με έξι μήνες
κόλασης.

Ο Σούνακ, ο οποίος δεν έκανε αμέσως
δηλώσεις στους δημοσιογράφους, κάλε-
σε τους Συντηρητικούς «να ενωθούν και
να συνεργαστούν», υποσχόμενος να σχη-
ματίσει κυβέρνηση που «θα αξιοποιήσει
όλα τα ταλέντα».

Ο 42χρονος πρώην υπουργός Οικονο-
μικών έσπασε πολλά ρεκόρ: είναι ο
πρώτος μη λευκός, ο πρώτος ινδουι-
στής, ο νεότερος και μακράν ο πιο
πλούσιος ένοικος της Ντάουνινγκ Σριτ,
ενώ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει μια
από τις σοβαρότερες προκλήσεις για να
αποκαταστήσει την αμαυρωμένη δημο-
σιονομική εικόνα που άφησε πίσω της η
προκάτοχός του Λιζ Τρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόν-
σον, ο οποίος ανατράπηκε από παραιτή-
σεις υπουργών λόγω σκανδάλων τον Ιού-
λιο, παραιτήθηκε αιφνιδιαστικά από την
κούρσα για τη διαδοχή, αφήνοντας ως μο-
ναδικό υποψήφιο τον Σούνακ. 

Το προφίλ του
Υπέρμαχος του Brexit, πάντα άψογα

ντυμένος και χαμογελαστός, ο γιος Ινδών
μεταναστών Σούνακ σπούδασε σε Οξφόρ-
δη και Στάνφορντ και εργάστηκε ως χρη-
ματιστής στην Goldman Sachs. Με την
επίσης Ινδή και βαθύπλουτη σύζυγό του
έχει κοινή περιουσία που υπολογίζεται
στα 730 εκατ. στερλίνες (83,6 εκατ. ευρώ).
Είχε προβλέψει τα προβλήματα που θα

προκαλούσε το χαοτικό οικονομικό πρό-
γραμμα της Τρας και την είχε προειδοποι-
ήσει ότι «τα παραμύθια στα οποία πίστευε
είναι επικίνδυνα».

Αναλυτές λένε ότι τώρα θα «πέσει στα
βαθιά» δίχως καμία περίοδο χάριτος. Ο
ίδιος δηλώνει έτοιμος για τη δοκιμασία,
αν και δεν έχει ευρεία εμπειρία, καθώς
υπήρξε βουλευτής για μόλις επτά χρόνια
και υπουργός μόνο για δύο, ενώ θα βρεθεί
αντιμέτωπος με πολλαπλές κρίσεις.

Ανάμεσά τους είναι τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει το εθνικό σύστημα υγείας
της Βρετανίας με τον κορονοϊό, η κακή
κατάσταση της οικονομίας, το ενδεχόμενο
μπλακάουτ στον τομέα της ενέργειας και
ένας χειμώνας που προβλέπεται γεμάτος
απεργίες.

Πριν από λίγες μέρες ο Σούνακ δήλω-

σε ότι «η επιδιόρθωση της οικονομίας»
είναι η βασική προτεραιότητά του, αν και
δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.
«Τώρα πρέπει να κάνει το σχεδόν αδύνα-
το: να αναστρέψει τα χαμηλά ποσοστά
των Συντηρητικών και να κερδίσει τις
επόμενες εθνικές εκλογές απέναντι στον
Κιρ Στάρμερ των Εργατικών», γράφει ο
«Guardian».

ΤΤης... Κορέας από
προειδοποιητικές
βολές μεταξύ  
βόρειων και νότιων

Οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας
Κορέας άνοιξαν χθες πυρ με προει-
δοποιητικές βολές για να τραβήξουν
την προσοχή του πληρώματος βο-
ρειοκορεατικού εμπορικού πλοίου,
καθώς έκριναν ότι παραβίασε τα de
facto θαλάσσια σύνορα των δύο
κρατών στην Κίτρινη Θάλασσα, σε
περιοχή που διεκδικούν η Σεούλ και
η Πιονγκγιάνγκ του 38χρονου «πυ-
ρηνικού δικτάτορα» Κιμ Γιονγκ Ουν.

Το γενικό επιτελείο εθνικής άμυ-
νας της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε
ότι το βορειοκορεατικό φορτηγό
πλοίο πέρασε τη λεγόμενη Βόρεια
Συνοριακή Γραμμή, κοντά στο νησί
Μπενγκγιόνγκ, και μετά τα προειδο-
ποιητικά πυρά του νοτιοκορεατικού
Πολεμικού Ναυτικού κινήθηκε προς
βορρά. Η Πιονγκγιάνγκ υποστήριξε
πως νοτιοκορεατικό πολεμικό πέρα-
σε τη νοητή γραμμή των θαλάσσιων
συνόρων και ότι ο βορειοκορεατικός
στρατός άνοιξε πυρ προειδοποιητι-
κά δέκα φορές με εκτοξευτήρα πολ-
λαπλών ρουκετών.

Σκοπός ήταν να απομακρυνθεί το
«σκάφος του εχθρού», ανακοίνωσε
το σταλινιστικό καθεστώς του Κιμ
που έχει προχωρήσει φέτος σε έξι
δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων σαν
«μέτρα ανταπόδοσης» στις δραστη-
ριότητες των ΗΠΑ και της Νότιας
Κορέας.
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Νέο σχέδιο... Μάρσαλ για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας θέλουν Σολτς - Λάιεν

Η «καυτή πατάτα» που παίρνει
στα χέρια του ο πρώτος
μη λευκός και ινδουιστής, 
ο νεότερος και μακράν πιο
πλούσιος ένοικος της 
Ντάουνινγκ Στριτ Ρίσι Σούνακ

«Έξι μήνες κόλασης» για
τον πρωθυπουργό των ρεκόρ



Τ
ουλάχιστον δύο -ενδεχομένως
και τρεις- από τους δέκα άνδρες
που εμφανίστηκαν αυτοβούλως
στη ΓΑΔΑ για να αναφέρουν ότι

είχαν μιλήσει διαδικτυακά με το άτομο
που διαχειριζόταν το προφίλ της 12χρο-
νης από τον Κολωνό στην ιστοσελίδα γνω-
ριμιών έχουν βάλει στο μικροσκόπιό τους
οι Αρχές.

Αυτό καθώς, σύμφωνα με απόλυτα δια-
σταυρωμένες πληροφορίες, υπάρχουν
σαφείς ενδείξεις πως δεν έμειναν στη
διαδικτυακή συνομιλία αλλά συναντήθη-
καν κιόλας με το ανήλικο παιδί. Μάλιστα,
τα σχετικά στοιχεία έχουν διαβιβαστεί
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και
στην 33η τακτική ανακρίτρια, προκειμέ-
νου να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική
τους μεταχείριση.  Δεν είναι, όμως, μόνο
αυτά τα στοιχεία που χθες Δευτέρα
(24/10) εστάλησαν από την ΕΛΑΣ στη Δι-
καιοσύνη. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η
συνδυαστική έρευνα Εγκληματολογικών
Εργαστηρίων και Υποδιεύθυνσης Προ-
στασίας Ανηλίκων έχει προχωρήσει ση-
μαντικά και για άλλα πρόσωπα. Το «κλει-
δί» για να ξεκινήσει ένας νέος γύρος εν-
ταλμάτων σύλληψης στη δυσώδη υπόθε-
ση που σόκαρε το πανελλήνιο είναι η νέα
κατάθεση του 12χρονου κοριτσιού.

Η δύσκολη ώρα της αναγνώρισης
Το ανήλικο παιδί, πάντα παρουσία

αξιωματικού-παιδοψυχολόγου, θα
κληθεί μεταξύ άλλων να αναγνωρίσει
και πρόσωπα ατόμων που την έχουν
βιάσει, με την ίδια στην κατάθεσή της
να έχει κάνει λόγο για 11 άνδρες μέσα
στα οχήματά τους στα Σεπόλια. Εξ αυ-
τών έχουν συλληφθεί ήδη τέσσερις,
άρα ο λόγος για τουλάχιστον 7 ακόμη
άτομα που αναζητούνται από τις Αρχές.
Την ίδια ώρα, πηγές της ΕΛΑΣ σημει-
ώνουν ότι βρισκόμαστε κοντά και στην
ταυτοποίηση του «Μιχάλη», του προ-
σώπου που φέρεται να λειτουργούσε
ως συνεργάτης του 53χρονου Ηλία Μί-
χου σε ό,τι αφορά την εκπόρνευση του
12χρονου κοριτσιού. Ο συγκεκριμένος
θεωρείται σημαντικό πρόσωπο για την
πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, κα-

θώς τυχόν σύλληψή του «θα ανοίξει τις
πόρτες» του οίκου ανοχής που αναζη-
τεί εδώ και ημέρες η αστυνομία. 

Το σίγουρο είναι ότι η εβδομάδα που
ξεκίνησε θα είναι καθοριστική, με εν-
τάλματα και συλλήψεις προσώπων
που ικανοποίησαν τις αρρωστημένες
διαθέσεις τους στο ανήλικο παιδί. Μά-
λιστα, η έρευνα δεν ολοκληρώνεται
από πλευράς ΕΛΑΣ, καθώς συνεχίζουν
να κάνουν «φύλλο και φτερό» ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέ-
φωνα και διαδικτυακούς λογαρια-
σμούς. Ένα από τα κινητά τηλέφωνα
που αναμένεται να «μιλήσει» και να
δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα είναι
αυτό της 37χρονης μητέρας του κορι-
τσιού, που κρατείται προσωρινά στις
φυλακές Κορυδαλλού κάτω από δρα-
κόντεια μέτρα ασφαλείας.
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Έτσι έστησαν οι Ρομά
το μεγάλο κόλπο
των 2 εκατ. ευρώ
Με τρεις διαφορετικούς τρό-
πους δρούσαν τα μέλη του κυ-
κλώματος των Ρομά, με έδρα το
Ζευγολατιό Κορινθίας και το Ζε-
φύρι Αττικής, προκειμένου να
αδειάζουν τους τραπεζικούς λο-
γαριασμούς των θυμάτων τους.
Κάπως έτσι κατάφεραν από τον
Νοέμβριο του 2021 μέχρι και
πριν από λίγες ημέρες να αρπά-
ξουν ίσως και περισσότερα από
2.000.000 ευρώ από 262 ανυπο-
ψίαστους πολίτες, ανάμεσά τους
και πολλοί επιχειρηματίες. Σύμ-
φωνα με την ΕΛΑΣ, συνήθιζαν να
προσποιούνται:
Α) τους πωλητές οχημάτων ή αν-
τικειμένων σε ιδιαίτερα χαμη-
λές τιμές, ώστε να δημιουργή-
σουν την ιδέα της συμφέρουσας
αγοράς,
Β) τους αγοραστές και αφού εν-
τόπιζαν πρόσφατες αγγελίες κά-
θε είδους, με το πρόσχημα της
άμεσης αγοράς και της άμεσης
καταβολής χρημάτων, έπειθαν
τα υποψήφια θύματά τους, και
Γ) τους πελάτες σε ξενοδοχει-
ακές μονάδες ή άλλες επιχειρή-
σεις όπου χρησιμοποιούσαν το
τέχνασμα της μεγάλης παραγγε-
λίας ή της κράτησης μεγάλης
διάρκειας, προφασιζόμενοι
άμεσα προκαταβολή, ώστε να
κεντρίσουν το ενδιαφέρον των
θυμάτων τους. 
Στη συνέχεια, με τρεις διαφορε-
τικές μεθοδολογίες αποσπού-
σαν τα χρήματα από τα θύματά
τους, όπως, για παράδειγμα, από
μια φαρμακοποιό που άρπαξαν
περί τις 33.000 ευρώ ή έναν έμ-
πορο ξυλείας οικοδομών που εί-
δε περίπου 20.000 ευρώ να κά-
νουν φτερά από τον τραπεζικό
του λογαριασμό. 

Κ. Παπ.

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Για 11 άνδρες που την κακοποίησαν μέσα στα οχήματά
τους έκανε λόγο στη νέα της κατάθεση η 12χρονη 

Εντάλματα για
7 ακόμη βιαστές
και τον «Μιχάλη»

Εντάλματα για
7 ακόμη βιαστές
και τον «Μιχάλη»

Θεοδωρικάκος: «Θα βγάλουμε
ονόματα και φωτογραφίες»
«Τα ονόματά τους φυσικά και θα δουν το φως της δημοσιότητας και θα έχουν την τύχη
που τους αξίζει», διαμήνυσε ο υπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη Τάκης Θεοδωρικάκος για όσους συλληφθούν να έχουν
βιάσει το 12χρονο κορίτσι από τον Κολωνό. Παράλληλα έκανε
λόγο για «μια ανατριχιαστική και απάνθρωπη υπόθεση που
εξιχνιάστηκε από την ΕΛΑΣ, καθώς κινήθηκε με μυστικότητα
και με επαγγελματισμό». Ο κ. Θεοδωρικάκος έστειλε το δικό
του μήνυμα και προς όσους αγωνιούν για νέες συλλήψεις, λέ-
γοντας πως «είναι προφανές ότι υπάρχουν και άλλοι που κρύ-
βονται πίσω από όλο αυτό το σκοτεινό πέπλο μιας απάνθρωπης υπόθεσης εναντίον ενός
μικρού κοριτσιού, αλλά όπως ξέρετε οι συλλήψεις δεν προαναγγέλλονται».
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Στην ανακρίτρια
σήμερα η Πισπιρίγκου
για τους θανάτους 
Ίριδας και Μαλένας

Ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζε-
ται την υπόθεση των θανάτων της Μαλέ-
νας και της Ίριδας θα βρεθεί σήμερα η
Ρούλα Πισπιρίγκου, καθώς έχει κληθεί
ως ύποπτη για το δολοφονία και των δύο
μικρότερων παιδιών της.

Η 34χρονη, που βρίσκεται στις γυναι-
κείες φυλακές του Κορυδαλλού, αναμέ-
νεται να μεταφερθεί στα δικαστήρια της
Σχολής Ευελπίδων, συνοδευόμενη από
ισχυρή αστυνομική δύναμη. 

Η μητέρα των τριών παιδιών, μετά τις
συμπληρωματικές διώξεις που της
ασκήθηκαν τον περασμένο Αύγουστο,
κατηγορείται για ανθρωποκτονία από
πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση
κατά συρροή για τους θανάτους της Ίρι-
δας και της Μαλένας.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της Αλέξη
Κούγια, η Ρούλα Πισπιρίγκου αναμένε-
ται σήμερα να αναμένεται να ζητήσει
προθεσμία, ώστε να λάβει γνώση των
στοιχείων που έχουν προκύψει στο
πλαίσιο της ανάκρισης και να προετοι-
μάσει την απολογία της.

Ήδη, η μητέρα των τριών νεκρών παι-
διών με βούλευμα του Συμβουλίου
Πλημμελειοδικών έχει παραπεμφθεί να
δικαστεί στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο
για την υπόθεση θανάτου της κόρης της
Τζωρτζίνας. Κατηγορείται ότι τη δολο-
φόνησε με χορήγηση υπερβολικής δό-
σης κεταμίνης στις 29 Ιανουαρίου του
2022, ενώ είχε αποπειραθεί να της αφαι-
ρέσει τη ζωή και τον Απρίλιο του 2021.

Μ
ια πανέμορφη γυναίκα και
ένας ληστής σε μια επικίν-
δυνη σχέση αποτελούν
τους πρωταγωνιστές της

επίθεσης με καυστικό υγρό στο Ηράκλειο
της Κρήτης, που κάλλιστα θα μπορούσε να
αποτελέσει σενάριο κινηματογραφικής
ταινίας. 

Τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου,
στις αστυνομικές Αρχές του νησιού σήμανε
συναγερμός. Σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου
διαδραματίστηκε ένα πρωτοφανές περιστατι-
κό. Ένα ζευγάρι ήρθε σε αντιπαράθεση και τα
πράγματα βγήκαν εκτός ελέγχου, με αποτέλε-
σμα η 38χρονη να ρίξει στο πρόσωπο του εν
διαστάσει 36χρονου συζύγου της ένα μπου-
καλάκι με καυστικό υγρό. 

Το θύμα μεταφέρθηκε αμέσως στο Πανεπι-
στημιακό Νοσοκομείο του Ηράκλειου και από
εκεί εκτάκτως στο Θριάσιο της Αθήνας με σο-
βαρά εγκαύματα σε πρόσωπο, λαιμό και θώ-
ρακα. Μάλιστα οι θεράποντες γιατροί του δί-
νουν μάχη για να μη χάσει την όρασή του από
το αριστερό του μάτι. 

Η 38χρονη γυναίκα, που έχει αποκτήσει από
προηγούμενους γάμους της δύο παιδιά, αμέ-
σως μετά την πράξη της εξαφανίστηκε από
προσώπου Γης.

Πώς γνωρίστηκε το ζευγάρι
Αν και είχε δηλώσει την πρόθεσή της να πα-

ραδοθεί μέχρι χθες το μεσημέρι, ωστόσο, η
38χρονη παρέμεινε κρυμμένη, χωρίς κανείς
από τους δικούς της ανθρώπους να μπορεί να
την εντοπίσει. Εναντίον της εκδόθηκε από τον
εισαγγελέα Ηρακλείου ένταλμα σύλληψης με

την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτο-
νίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. 

Οι δικηγόροι και οι συγγενείς του 36χρονου
αναφέρουν ότι η εν διαστάσει σύζυγός του πα-
ραπλάνησε το θύμα και το οδήγησε στο ξενο-
δοχείο, προκειμένου να υλοποιήσει το σχέδιό
της. Μιλούν για προμελετημένη ενέργεια. Και
αυτό γιατί το οξύ που αγόρασε μέσω διαδι-
κτύου έναντι 100 ευρώ το παρέλαβε την περα-
σμένη Πέμπτη, μία ημέρα πριν βρεθεί στο ξε-
νοδοχείο με τον εν διαστάσει σύζυγό της. Πα-
ράλληλα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες,
έφυγε από το ξενοδοχείο με αυτοκίνητο το
οποίο οδηγούσε άλλο πρόσωπο.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω ανταλλαγής
μηνυμάτων και ενώ το θύμα βρισκόταν έγκλει-
στος στις φυλακές των Χανίων για ληστείες και
κλοπές. Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο εντός
του σωφρονιστικού καταστήματος στις 20 Δε-
κεμβρίου του 2019. Μάλιστα σε μία εκ των φω-
τογραφιών που σας παρουσιάζει η «Political»
(κάτω αριστερά) είναι η στιγμή που η 38χρονη
και ο 36χρονος ανταλλάσσουν βέρες και όρ-
κους. Ωστόσο οι σχέσεις τους από τη στιγμή που
το θύμα αποφυλακίστηκε πήγαιναν από το κακό
στο χειρότερο, με αποτέλεσμα το περιστατικό
του περασμένου Σαββάτου. 

Δικηγόροι και συγγενείς του
θύματος λένε ότι η 38χρονη
παρέλαβε το καυστικό υγρό,
που αγόρασε μέσω 
διαδικτύου έναντι 100 ευρώ,
δύο μέρες πριν από την 
ενέργεια κατά του 36χρονου

Δίκη Χρυσής Αυγής:
«Έρχονταν ανά πέντε,
χτυπούσαν, έφευγαν
και ξαναγύριζαν…» 

Για οργανωμένη επίθεση με στόχο
τον Παύλο Φύσσα έκανε λόγο, κατα-
θέτοντας ενώπιον του Πενταμελούς
Εφετείου Κακουργημάτων, ο Δημή-
τρης Μελαχροινόπουλος, φίλος του
άτυχου μουσικού και αυτόπτης μάρ-
τυρας της δολοφονίας του.

«Ο Γιώργος Ρουπακιάς βγήκε από
το αυτοκίνητό του και κατευθύνθηκε
απευθείας στον Παύλο. Οι άλλοι του
άνοιξαν χώρο. Πήγε, τον αγκάλιασε
με το ένα χέρι και με το άλλο τον μα-
χαίρωσε… Ήρθε να τον μαχαιρώσει.
Μετά εξαφανίστηκαν όλοι», κατέθε-
σε ο μάρτυρας.

«Έρχονταν ανά πεντάδες, χτυπού-
σαν, έφευγαν και ξαναγύριζαν. Με
χτύπησαν και έπεσα κάτω…», περιέ-
γραψε ο Δημήτρης Μελαχροινόπου-
λος και συμπλήρωσε ότι «δεν θα
μπορούσε μόνος ο Ρουπακιάς να
σκοτώσει».

Ο μάρτυρας σημείωσε πως οι
αστυνομικοί δεν έκαναν τίποτα, ενώ
τόνισε ότι ο φίλος του υπέδειξε τον
δολοφόνο του.

Μουσικός και ο ίδιος, εξέφρασε
την εκτίμηση πως ο Παύλος Φύσσας
στοχοποιήθηκε λόγω της μουσικής
και της αντιρατσιστικής του δράσης,
ενώ υπογράμμισε πως μετά τη δολο-
φονία και για 1,5 χρόνο δεχόταν
απειλές.

Η υπεράσπιση επιχείρησε να αμ-
φισβητήσει την αξιοπιστία του μάρ-
τυρα και οι επίμονες ερωτήσεις σχε-
τικά με τους στίχους των τραγουδιών
του Παύλου Φύσσα προκάλεσαν την
οργή της μητέρας του. «Για τους στί-
χους τελικά τον σκοτώσατε; Θα πείτε
μια ερώτηση που έχει σχέση με τη
δίκη; Ποιον δικάζετε, τον Παύλο ή
τον μάρτυρα;», ξέσπασε η Μάγδα
Φύσσα, με την πρόεδρο να της ζητεί
να αποχωρήσει. «Θα περάσω έξω
γιατί δεν μπορώ να τον ακούω…», εί-
πε η Μ. Φύσσα. 

«Προμελετημένη
η επίθεση με οξύ
στον σύζυγό της»



Μπορεί ο σχεδόν καλοκαιρινός καιρός για την εποχή
να μας κρατά ακόμα στους εξωτερικούς χώρους, όμως
οι ειδικοί είναι βέβαιοι πως, με την πτώση της θερμο-
κρασίας και τη χαλάρωση των μέτρων, θα δούμε φέτος

τη συνύπαρξη γρίπης και Covid-19. Ήδη σε ΗΠΑ, Ασία
και Ευρώπη κυκλοφορούν νέες παραλλαγές, οι οποίες
δείχνουν ότι πολλαπλασιάζονται γρήγορα και παράλλη-
λα έχουν μεγαλύτερη ανοσολογική διαφυγή. Οι τρεις
παραλλαγές που θεωρούνται πιο επικίνδυνες είναι η
BQ.1, η BQ.1.1 και η XBB. Η BQ.1 διπλασίασε τα κρούσμα-

τά της στις ΗΠΑ και ήδη καταλαμβάνει το 16,6% των
κρουσμάτων στην Αμερική, ενώ οι εκτιμήσεις λένε πως
όσο περνούν οι βδομάδες αυτές οι παραλλαγές θα εκτο-
πίσουν την Όμικρον 5 και στην Ευρώπη. Επίσης, οι πα-
ραλλαγές αυτές δείχνουν να αντέχουν στα μονοκλωνικά
αντισώματα. Έλληνες ειδικοί εκτιμούν πως ειδικά η BQ.1

μπορεί να «κατασπαράξει» τη ΒΑ.5, που αυτή τη στιγμή
κυριαρχεί στην Ελλάδα στο 96%. Γενικά παρατηρούν ότι ο
κορονοϊός μεταλλάσσεται γρήγορα σε σχέση με τη γρί-
πη, δεδομένης βέβαια και της μεγάλης επιτήρησής του.
Πάντως δεν υπάρχει ένδειξη ότι αυτές οι παραλλαγές εί-
ναι πιο λοιμογόνες.

Τα επικαιροποιημένα εμβόλια για τις παραλλαγές Όμι-
κρον 4 & 5 πηγαίνουν καλά στη χώρα μας. Σύμφωνα με
πληροφορίες της «Political», μέχρι χθες, Δευτέρα, είχαν
γίνει 674.345 εμβολιασμοί 2ης αναμνηστικής και 3ης
αναμνηστικής δόσης σε πολίτες άνω των 60 ετών, δηλα-
δή το 22% αυτής της ηλικιακής ομάδας.

Την ίδια ώρα, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής με
ανακοίνωσή του επισημαίνει τις ελλείψεις που υπάρ-
χουν σε πάνω από 400 φάρμακα. Πρόκειται για παυσίπο-
να, αντιβιοτικά, αντιδιαβητικά, αντιεπιληπτικά, αντιπη-
κτικά, αντικαταθλιπτικά κ.ά. 
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Σ
υνολικά δέκα γυναίκες έχουν
καταθέσει έως τώρα μηνύσεις
κατά συγκεκριμένων προσώπων,
που ερευνώνται από τις αρμόδιες

Αρχές της Πάτρας για το τεράστιο κύκλω-
μα που διακινούσε βίντεο με προσωπικές
στιγμές πολλών θυμάτων. Οι αρμόδιες δι-
καστικές και αστυνομικές Αρχές, σύμφω-
να με πληροφορίες της «Political», συνε-
χίζουν τις εκτεταμένες έρευνές τους για
να ταυτοποιήσουν αρχικά και εν συνεχεία
να εντοπίσουν τους δράστες της οργάνω-
σης που φέρεται να έχει διακινήσει υλικό
141 γυναικών!

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, το τε-
λευταίο διάστημα έχουν διακινηθεί περί-
που 1.000 βίντεο και φωτογραφίες μέσω
της εφαρμογής mega play και το μόνο που
χρειαζόταν κάποιος προκειμένου να δει το
συγκεκριμένο πορνογραφικό υλικό είναι
ένα link, το οποίο έδινε αυτομάτως πρό-
σβαση στα εν λόγω αρχεία. Η Δίωξη Ηλε-
κτρονικού Εγκλήματος που χειρίζεται την
υπόθεση έστειλε τον φάκελο πίσω στις Αρ-
χές της Πάτρας εξαιτίας του όγκου των εμ-
πλεκομένων προσώπων αλλά και της εντο-
πιότητας, προκειμένου να είναι πιο εύκολη
η έρευνα και ο εντοπισμός των δραστών.

Τι ανέφερε μία από τις παθούσες
Οι ίδιες πηγές τόνιζαν χθες πως οι άν-

δρες της ΕΛΑΣ που ασχολούνται με τις
έρευνες έχουν ήδη ζητήσει τη βοήθεια της
διαχειρίστριας εταιρείας της εφαρμογής,
ώστε να εντοπίσουν ηλεκτρονικά ίχνη των
όσων φέρεται να προχώρησαν στην ανάρ-
τηση του πορνογραφικού υλικού των άτυ-
χων θυμάτων. Βάσει των έως τώρα στοι-
χείων, έχουν ταυτοποιηθεί τέσσερα άτομα
στην Αθήνα, με τις αρμόδιες εισαγγελικές
Αρχές να έχουν ήδη ζητήσει ανωμοτί εξη-
γήσεις, από τη στιγμή που δεν τους έχει
απαγγελθεί, τουλάχιστον για την ώρα, κά-
ποια κατηγορία.

«Εγώ είχα κάποια σχέση με τον κύριο,
που τώρα είναι κατηγορούμενος, και στο
πλαίσιο της σχέσης μας γυρίστηκαν κά-
ποια βίντεο και με τη συναίνεσή μου για
ιδιωτική χρήση, φυσικά. Με τον κύριο αυ-
τό χωρίσαμε για άσχετο λόγο. Μου είπαν
δύο φίλες, δύο κοινές γνωστές, ότι “ακού-
γεται φήμη ότι κυκλοφορούν κάποια βίν-
τεό σου στο τάδε site” και, αφού το διαπί-
στωσα και εγώ, σε κατάσταση σοκ, τον πή-
ρα τηλέφωνο να του ζητήσω τον λόγο»,
ανέφερε σε δηλώσεις του ένα από τα θύ-
ματα εκδικητικής πορνογραφίας στην Πά-

τρα και συνέχισε: «Εκεί πάνω άρχισε να με
εκβιάζει, με ανάγκαζε να βλέπω βίντεο
που είναι πρωταγωνιστής σε πολύ ακραίες
σεξουαλικές σκηνές και περιπτύξεις με
άλλες γυναίκες. Με ανάγκαζε να τα δω, για
να κατεβάσει τα δικά μου βίντεο. Το έκανα,
και συνεχιζόταν αυτή η στάση ύστερα από
τέσσερις επικοινωνίες, και ήταν και λίγο
ειρωνική η στάση του, αν δεν είχα τον δι-
κηγόρο μου, δεν ξέρω τι θα έκανα». Το θύ-
μα υποστήριξε πως ο δράστης δεν παρα-
δέχτηκε ποτέ ότι ήταν εκείνος που ανέβα-
σε το υλικό και το διέψευσε.

Μηνύσεις 10 θυμάτων revenge porn

Covid-19: Ποιες είναι οι τρεις νέες επικίνδυνες παραλλαγές που εκτοπίζουν την Όμικρον 5

Οι γυναίκες «έδωσαν» συγκεκριμένα πρόσωπα που
ερευνάται αν είναι μέλη του κυκλώματος της

Πάτρας το οποίο διακίνησε πάνω από 
1.000 φωτογραφίες και βίντεο 

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Σε μια πρωτότυπη διαμαρτυρία
για την ακρίβεια και το κόστος
σπουδών προχώρησαν μέλη φοιτη-
τικών συλλόγων έξω από την Πρυ-
τανεία του ΑΠΘ στήνοντας σκηνές.
Στα πανό έγραφαν συνθήματα όπως
«Σίτιση, στέγαση και δωρεάν σπου-
δές». Μάλιστα οι φοιτητές ανέφε-
ραν ότι η ακρίβεια και το υψηλό κό-
στος διαβίωσης τους αναγκάζουν να διακόψουν τις
σπουδές τους, καθώς αδυνατούν να αντεπεξέλθουν.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του συλλόγου Οικοτρόφων

Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης
Ιωάννη Μικέ, «οι φοιτητές δεν μπο-
ρούν να σπουδάσουν εξαιτίας του
υψηλού κόστους των ενοικίων και
να πληρώσουν τους λογαριασμούς
τους. Οι φοιτητικές εστίες δεν μπο-
ρούν να καλύψουν τις ανάγκες των
φοιτητών του ΑΠΘ, με πολλούς
φοιτητές που έχουν κάνει αίτηση

και πληρούν τα κριτήρια να μην έχουν πάρει
δωμάτιο».Οι φοιτητές πραγματοποίησαν διαμαρτυρία
και στη Φοιτητική Λέσχη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Γέμισε το περίπτερο 
της ΟΝΝΕΔ 
στην Αριστοτέλους

Κόσμος και κοσμάκης πέρασε
το Σαββατοκύριακο από το περί-
πτερο που έστησε στην πλατεία
Αριστοτέλους η ΟΝΝΕΔ Θεσσα-
λονίκης. Αφορμή στάθηκε η
Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης
κατά του Καρκίνου του Μαστού.
Μάλιστα σε αυτή τη δράση ενη-
μέρωσης συμμετείχαν ο Τομέας
Υγείας της Νέας Δημοκρατίας
και η ΔΑΠ ΝΔΦΚ, ενώ μέλη του
Ιατρικού Συλλόγου και στελέχη
της οργάνωσης ενημέρωναν όλο
τον κόσμο για τον καρκίνο του
μαστού και τους τρόπους πρόλη-
ψης και αυτοδιάγνωσής του. Η
πρόληψη σώζει ζωές και η ΟΝ-
ΝΕΔ Θεσσαλονίκης προσπαθεί
να περάσει το μήνυμα αυτό σε
όλη την κοινωνία.

Σε πελάγη ευτυχίας 
με το νέο μέλος
η πρόξενος των ΗΠΑ

Η έλευση του νεότερου μέλους της
διπλωματικής κοινότητας στην πόλη
μας είναι γεγονός, καθώς η πρόξενος
των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, Ελίζαμ-
πεθ Λι, έφερε στον κόσμο το πρώτο
της παιδί. Μάλιστα το ευχάριστο γε-
γονός έγινε γνωστό με μια γλυκύτατη
φωτογραφία της ίδιας αγκαλιά με το
νέο μέλος της οικογένειάς της στον
λογαριασμό του Προξενείου στο
Facebook. Εμείς με τη σειρά μας να
ευχηθούμε να της ζήσει!

Λαοθάλασσα 
στην εκδήλωση 
του Θ. Καράογλου 
Το αδιαχώρητο έγινε στην εκδήλωση
του βουλευτή Θεόδωρου Καράογλου
με κεντρικό ομιλητή τον Μάκη Βορίδη.
Ο υπουργός Εσωτερικών ήρθε στη
Θεσσαλονίκη αποκλειστικά και μόνο
για την εκδήλωση, ωστόσο άδραξε την
ευκαιρία και πέρασε και από τα γρα-
φεία της Διοικούσας της ΝΔ, όπου ξε-
ναγήθηκε από τον πρόεδρο Ζήση Ιωα-
κείμοβιτς στην έκθεση για τα 48 χρόνια
ιστορίας της ΝΔ. Μάλιστα φεύγοντας
υπέγραψε και στο βιβλίο επισκεπτών.

Τους υποψηφίους που θα συμπεριλαμβάνονται στο ψηφο-
δέλτιό του άρχισε να ανακοινώνει μέσω social media και ο
Ματθαίος Αμπατζίδης. Ο υποψήφιος δήμαρχος Καλαμαριάς
ξεκίνησε τις παρουσιάσεις των ονομάτων, ανδρών και γυναι-

κών, από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, που θα
βρεθούν στο πλευρό του στις εκλογές του 2023 με τον συνδυα-
σμό «Καλαμαριά Πρωταγωνίστρια» και θα διεκδικήσουν την
ψήφο των δημοτών.

Ανακοινώνει τον συνδυασμό του ο Αμπατζίδης στην Καλαμαριά

Ο Ζιγκερίδης στήνει μέτωπο
κόντρα στον Δανιηλίδη

Ξέρουν ότι ο Σίμος είναι… δυνατός παίκτης
στις εκλογές. Έτσι, ο προσφάτως ανεξαρτητο-
ποιηθείς Δημήτρης Ζιγκερίδης απηύθυνε πρό-
σκληση προς τους συνυποψήφιους δημάρχους
του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, Ηλία Ζάχαρη και
Λάζαρο Ωραιόπουλο, ώστε να ιδρυθεί μια μεγά-
λη ενωτική δημοτική παράταξη που θα διεκδι-
κήσει τον δήμο στις εκλογές του 2023. Όσο για
την επιλογή του υποψήφιου δημάρχου, προτά-
θηκε να γίνει από την κοινωνία με ανοιχτές δια-
δικασίες. Προφανώς, ο κ. Ζιγκερίδης σκέφτηκε
«η ισχύς εν τη ενώσει» για να κοντραριστεί ο Δα-
νιηλίδης!

Απίστευτο μποτιλιάρισμα 
έζησαν στην Agrotica
«Κόλαση» ήταν η Θεσσαλονίκη για όσους επέ-
λεξαν να κυκλοφορήσουν με
αυτοκίνητο στην πόλη κατά τη
διάρκεια του τετραήμερου της
Agrotica. Τα παράπονα πολλά
για την έλλειψη τροχονόμων
σε κομβικά σημεία και για την
απουσία της δημοτικής αστυ-
νομίας από τους δρόμους. Τι
και αν από τους κόλπους του
δημαρχείου αφέθηκε να διαρ-
ρεύσει η δυσφορία του δημάρχου; Τα άκουσαν
για τα καλά από κατοίκους και επισκέπτες τόσο η
Τροχαία όσο και ο κ. Ζέρβας, ενώ επανήλθαν οι
φωνές για μεταφορά της ΔΕΘ εκτός πόλης.

Συμβολική φωτό στα σκαλιά
του δημαρχείου Κορδελιού

Την πρώτη 20άδα των στελεχών της παράτα-
ξής του «Θεμέλιο για το Μέλλον» παρουσίασε ο
υποψήφιος δήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου,
Μίλτος Τασούλης. Μάλιστα, συμβολικά φωτο-
γραφήθηκε με τα νέα πρόσωπα μπροστά στην
είσοδο του δημαρχείου στον Εύοσμο. Άλλωστε,
η εικόνα είναι το παν… και προφανώς ήθελε να
συμβολίσει με τον τρόπο αυτό ότι έρχεται η ώρα
της αλλαγής στη διοίκηση του δήμου. 

Έρχονται ανατροπές 
στη Β’ Θεσσαλονίκης

Μπορεί οι εκλογές να έχουν προγραμματιστεί για
το 2023, οι υποψήφιοι όμως δεν σταματούν να με-
τρούν τη δημοφιλία τους. Κάπως έτσι στα αυτιά μας
έφτασε μια μέτρηση που έγινε πρόσφατα στη Β’
Θεσσαλονίκης, όπου πρώτος με διαφορά είναι ο
Θεόδωρος Καράογλου, ακολουθεί ο Δημήτρης
Βαρτζόπουλος, ενώ τρίτος στη σειρά είναι ο Φανής
Πάπας. Λέτε να έχουμε ανατροπές στις επόμενες
εκλογές;

Μέλη φοιτητικών συλλόγων έστησαν
σκηνές έξω από την Πρυτανεία του ΑΠΘ



Θετικό κρίνεται το αποτέλεσμα της κινητοποίησης των εργαζομένων στο πρόγραμμα «Βοή-
θεια στο Σπίτι» όχι μόνο λόγω της μεγάλης συμμετοχής αλλά και των εγγυήσεων που πήραν οι
εργαζόμενοι για λύση του προβλήματος. Θυμίζουμε ότι αφορμή για την κινητοποίηση ήταν η
απόφαση του ΣτΕ με την οποία καταργείται η μοριοδότηση που είχε δώσει με ρύθμισή του το
υπουργείο Εσωτερικών στους παλιούς εργαζόμενους του προγράμματος προκειμένου να
εξασφαλίσει την παραμονή τους στην εργασία μέσω του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Τώρα λοιπόν
κατά τη συνάντηση που είχαν με στενό συνεργάτη του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη
πήραν τη διαβεβαίωση πως μέσα στον Νοέμβριο θα δρομολογηθεί νομοθετική ρύθμιση που
θα δώσει οριστική λύση και ουσιαστικά θα ξεπερνά το «εμπόδιο» για το σύνολο των θέσεων
που προβλέφθηκε στο πλαίσιο της προκήρυξης 4Κ/2020. Να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι
κατέθεσαν ολοκληρωμένη νομοθετική πρόταση στο υπουργείο, που έχει επεξεργαστεί το
πανελλαδικό συντονιστικό τους, με βάση την οποία διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας όλου
του προσωπικού. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου απάντησε ότι η πρόταση θα μελετηθεί και θα
δώσει απάντηση στα μέσα Νοέμβρη ο ίδιος ο υπουργός Εσωτερικών.

Εξελέγη διάδοχος
Ο Γιάννης Λύτρας εξελέγη επικεφαλής της πα-

ράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης στην Περι-
φέρεια Δυτικής Ελλάδας, αντικαθιστώντας τον
πρώην περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα, ο
οποίος δήλωσε την παραίτησή του πριν από μερι-
κές μέρες. Η ψηφοφορία ήταν μυστική μεταξύ των
εκλεγμένων περιφερειακών συμβούλων της πα-
ράταξης, ωστόσο, σύμφωνα με όσα διέρρευσαν
στον τοπικό Τύπο, ο Γιάννης Λύτρας επικράτησε με
8 ψήφους υπέρ έναντι 5 ψήφων που έλαβε ο συνυ-
ποψήφιός του Κώστας Καρπέτας, ενώ τρία ακόμη
μέλη της παράταξης ψήφισαν λευκό. Σε δηλώσεις
που έκανε αμέσως μετά ο νικητής άφησε ανοικτό
το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος περιφερειάρ-
χης στις ερχόμενες εκλογές, βάζοντας όμως ως
βασική προτεραιότητα την επιτυχία της παράταξης. 

Κινητικότητα 
στη Νέα Σμύρνη

Όλο και περισσότερο περιπλέκεται το προεκλο-
γικό σκηνικό στον Δήμο Νέας Σμύρνης, καθώς η
αποχώρηση του δημάρχου Σταύρου Τζουλάκη
φαίνεται να έχει ανοίξει την όρεξη σε πολλούς για
να τον διαδεχτούν. Έτσι, την ώρα που έχει αρχίσει ο
«συναγωνισμός» μεταξύ στελεχών της παράταξης
της διοίκησης και συνεργαζόμενων για τη διαδοχή,
έρχεται ένας πρώην στενός συνεργάτης του δη-
μάρχου να κάνει κίνηση... Ο λόγος για τον Κων-
σταντίνο Κωνσταντινίδη, πρώην αντιδήμαρχο, ο
οποίος είχε ανεξαρτητοποιηθεί περίπου έναν χρό-
νο πριν και τώρα ξαναβγαίνει μπροστά ανακοινώ-
νοντας τη συνεργασία με δύο ακόμη πρώην δημο-
τικούς συμβούλους, τον Διονύση Αρκαδινό και τον
Γιώργο Τουρλίδη και προαναγγέλλοντας ουσιαστι-
κά τη διεκδίκηση του δήμου. 

!
Στην ώρα τους οι αυτοδιοικητικές

Για μια ακόμη φορά ο
υπουργός Εσωτερικών
Μάκης Βορίδης διαβεβαί-
ωσε ότι οι εκλογές στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση θα
πραγματοποιηθούν στην
ημερομηνία που έχουν
οριστεί και δεν υπάρχει
καμία σκέψη στην κυβέρ-
νηση για αλλαγή. Αφορμή
για να επανέρθει στο θέμα
ήταν το ερώτημα που δια-
τύπωσε ο Αλέξης Τσίπρας,
μιλώντας στην Κεντρική
Επιτροπή του κόμματός
του, αναφορικά με τον
χρόνο διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ο κ.
Βορίδης ήταν σαφής: «Σχετικά με τις απορίες του κ. Αλέ-
ξη Τσίπρα για τον χρόνο διεξαγωγής των αυτοδιοικητι-
κών εκλογών, η απάντηση είναι απλή. Οι εκλογές θα
πραγματοποιηθούν στην ημερομηνία που ορίζεται από
τον νόμο και η κυβέρνηση δεν προτίθεται να αλλάξει αυ-
τή την ημερομηνία». Κατά συνέπεια, θεωρούμε βέβαιο
ότι οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές θα διεξαχ-
θούν στις 13 και 20 Οκτωβρίου 2023. 
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Ετοιμάζεται νομοθετική ρύθμιση
για λύση στο «Βοήθεια στο Σπίτι»

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής προς το
κέντρο της Αθήνας ο δήμαρχος αντί
να χάνει δυνάμεις, όπως συνηθίζεται

την τελευταία χρονιά πριν από τις
εκλογές, παρουσιάζει συμμαχίες με παρα-

τάξεις που τον «πολεμούσαν»; Όπως διαδίδει, εί-
ναι έτοιμος να παρουσιάσει τη δημιουργία μιας…
υπερπαράταξης, αποτελούμενης από τα στελέχη
συνδυασμών που παλαιότερα είχαν σκληρή αντι-
παράθεση, αλλά τον τελευταίο καιρό στήριξαν με
την ψήφο τους τη δημοτική αρχή... 

Στηρίζει και η ΚΕΔΕ
Στα γραφεία της ΚΕΔΕ βρέθηκαν οι εργαζόμε-

νοι του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και το
προεδρείο της ΠΟΕ-ΟΤΑ, στο πλαίσιο της κινητο-
ποίησης προκειμένου να προκαλέσουν τους δη-
μάρχους να πάρουν θέση για το θέμα που έχει δη-
μιουργηθεί με τη μονιμοποίηση μεγάλου αριθμού
εργαζομένων. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης
Παπαστεργίου τόνισε πως είναι αναμφισβήτητο
ότι η ποιότητα των υπηρεσιών εξαρτάται κυρίως
από τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που
όλα αυτά τα χρόνια έχουν επιδείξει την αφοσίωσή
τους στο πρόγραμμα, υποστηρίζοντας πως «20
χρόνια πολύτιμης εργασίας και συνεισφοράς στον
συνάνθρωπο και την κοινωνία υπό δύσκολες και
πρωτόγνωρες συνθήκες δεν είναι δυνατόν να μη
συνεκτιμηθούν». Μάλιστα, διαβεβαίωσε πως βρί-
σκεται σε διαρκείς επαφές με το ΥΠΕΣ και θεωρεί
πως εξετάζονται όλα τα δυνατά σενάρια προκειμέ-
νου όσοι από το υφιστάμενο προσωπικό μείνουν
εκτός των νέων πινάκων να συνεχίσουν να παρέ-
χουν τις υπηρεσίες τους.
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έσα στην εβδομάδα
αναμένεται η έκδοση
της Κοινής Υπουργι-
κής Απόφασης, σύμ-

φωνα με την οποία θα προσδιορί-
ζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
για τη χορήγηση του επιδόματος
θέρμανσης, η καταβολή του οποίου
θα ξεκινήσει λίγο πριν από τα Χρι-
στούγεννα και θα ολοκληρωθεί στο
τέλος Απριλίου του 2023.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί
ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ, μαζί
με την επιδότηση των 25 λεπτών το
λίτρο στην αντλία, μέτρο που σε
πρώτη φάση θα ισχύσει μέχρι το τέ-
λος του έτους, χωρίς να αποκλείεται,
αν οι συνθήκες το επιβάλλουν, να
παραταθεί.

Δικαιούχοι του επιδόματος φέτος
είναι περίπου 1,3 εκατ. νοικοκυριά,
ενώ πέρυσι ήταν κάτι λιγότερο από
900.000 και αυτό διότι έχουν διευρυν-
θεί τα περιουσιακά στοιχεία, ενώ θα
αυξηθεί και η βάση για το περιουσια-
κό κριτήριο λόγω της αύξησης των αν-
τικειμενικών αξιών. Το ανώτερο ποσό
που μπορεί να λάβει ένα νοικοκυριό
είναι τα 800 ευρώ από 750 ευρώ πέρυ-
σι και το κατώτερο τα 100 ευρώ, όσο
ήταν και πέρυσι.

Να σημειωθεί ότι φέτος προβλέπε-
ται η χορήγηση διπλάσιου ποσού για
εκείνους που θα επιστρέψουν στο πε-
τρέλαιο θέρμανσης από κάποιο άλλο
καύσιμο θέρμανσης (φυσικό αέριο ή
ηλεκτρικό ρεύμα). Ωστόσο, για αυτούς
θα ισχύσουν τα περσινά εισοδηματικά
κριτήρια.

Τα κριτήρια
Tα κριτήρια που θα ισχύσουν φέτος

είναι τα εξής: 
1. Το όριο εισοδήματος ανέρχεται σε

16.000 ευρώ για τον άγαμο.
2. Σε 24.000 ευρώ για τον έγγαμο,

ποσό που προσαυξάνεται κατά 3.000
ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί.

3. Τα περιουσιακά κριτήρια αυξά-
νονται πιθανότατα στις 200.000 ευρώ
αντικειμενική αξία για τον άγαμο, ενώ
θα παραμείνει στις 300.000 ευρώ αξία
ακίνητης περιουσίας για τους έγγα-
μους.

Στην περίπτωση όμως που κάποι-
ος θελήσει να λάβει το διπλάσιο πο-
σό, τότε το κριτήριο είναι 14.000 ευ-
ρώ για τον άγαμο και 20.000 ευρώ
για τον έγγαμο.

Οι πληρωμές
Η πρώτη δόση που θα αφορά τους

παλαιούς δικαιούχους θα χορηγηθεί
περίπου στις 10 Δεκεμβρίου και αφού
έχει προηγηθεί η υποβολή της σχετι-
κής αίτησης στο myθέρμανση έως το
τέλος Νοεμβρίου.

Έως 30 Δεκεμβρίου 2022 θα πλη-
ρωθούν οι νέοι δικαιούχοι για το σύ-
νολο των αγορών που θα τιμολογη-
θούν υπό την προϋπόθεση καταχώρι-
σης των απαιτούμενων στοιχείων έως
και τις 15 Δεκεμβρίου 2022.

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2023
θα γίνουν πληρωμές για το σύνολο
των αγορών που θα τιμολογηθούν
έως την 31η Ιανουαρίου 2023 και
υπό την προϋπόθεση καταχώρισης
των απαιτούμενων στοιχείων έως

και τη 15η Φεβρουαρίου 2023.
Τέλος, έως τις 28 Απριλίου 2023 θα

πραγματοποιηθούν πληρωμές για το
σύνολο των αγορών που θα τιμολογη-
θούν έως την 31η Μαρτίου 2023 και
υπό την προϋπόθεση καταχώρισης
των απαιτούμενων στοιχείων έως και
τη 14η Απριλίου 2023. Σημειώνεται ότι
οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προ-
σκομίσουν συνολικά παραστατικά
αγοράς καυσίμων αξίας διπλάσιας του
επιδόματος.

Την καταβολή των κύριων και επικουρικών συντά-
ξεων Νοεμβρίου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ο προ-
γραμματισμός των καταβολών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ
για την εβδομάδα 24-28 Οκτωβρίου. Ειδικότερα:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν στην τρέχουσα και την
ερχόμενη εβδομάδα οι εξής καταβολές: 

• Σήμερα θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές
συντάξεις σε 945.265 συνταξιούχους από τους τέως φο-
ρείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ. 

• Την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου θα καταβληθούν οι
συντάξεις Δημοσίου, τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών και ΟΤΕ

σε όσους ο ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9.
• Την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου θα λάβουν τα χρήματα

όσοι το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8.
• Την επόμενη εβδομάδα θα καταβληθούν 15 εκατ.

ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης απο-
φάσεων για εφάπαξ.

• Θα καταβληθούν, τέλος, 192.000 ευρώ σε 1.161
ασφαλισμένους για ληξιπρόθεσμες παροχές υγείας.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 14 εκατ. ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για καταβο-

λή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 19 εκατ. ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο
επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

• 4 εκατ. ευρώ για 300 συμμετέχοντες σε Προγράμ-
ματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα. 

• 1,5 εκατ. ευρώ σε 2.500 μητέρες για επιδοτούμενη
άδεια μητρότητας.

Σημειώνεται, τέλος, ότι οι συντάξεις ανασφάλιστων
υπερηλίκων και τα προνοιακά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ
θα καταβληθούν, όπως προβλέπεται, κατά την τελευ-
ταία εργάσιμη μέρα του μήνα, δηλαδή τη Δευτέρα 31
Οκτωβρίου.

Εντός της εβδομάδας 
η Κοινή Υπουργική 
Απόφαση - Τον Δεκέμβριο
οι πρώτες καταβολές

Ο προγραμματισμός των καταβολών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Περίπου 1,3 εκατ. δικαιούχοι 
θα λάβουν 500 εκατ. ευρώ



Π
ενταπλό δίχτυ προστα-
σίας για τον έλεγχο
των τιμών στα προϊόν-
τα του «καλαθιού του

νοικοκυριού» ορθώνει η κυβέρνη-
ση, ενώ η παρακολούθηση των τι-
μών θα είναι διαρκής από την Τε-
τάρτη 2 Νοεμβρίου και η γκάμα
των προϊόντων θα ενημερώνεται
κάθε Τετάρτη. Συγκεκριμένα:

1. Εισάγεται ενιαία σήμανση για
τα προϊόντα που θα ενταχθούν στο
καλάθι, έτσι ώστε να γνωρίζουν οι
καταναλωτές σε όλα τα σουπερ-
μάρκετ ποια είναι τα προϊόντα που
βρίσκονται υπό… προστασία και
διαρκή παρακολούθηση. Επιπλέ-
ον, για να μην υπάρξει πρόβλημα
με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, το
υπουργείο Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων θα προσθαφαιρεί προϊόν-
τα κάθε εβδομάδα, ώστε να διευ-
ρύνεται η γκάμα τους και να συγ-
κρατούνται οι ανοδικές τάσεις.
Έτσι, προβλέπεται η αφαίρεση
προϊόντων για τα οποία θα κατα-
γράφεται σταθεροποίηση στη χον-
δρική και θα εισάγονται άλλα, τα
οποία παρουσιάζουν έντονα ανο-
δικές τάσεις.

2. Θα ζητείται ανά εβδομάδα από
τους προμηθευτές η ηλεκτρονική

αποστολή των στοιχείων που αφο-
ρούν τα αποθέματα των εμπορευ-
μάτων που έχουν στις αποθήκες τα
σουπερμάρκετ. Αυτό σημαίνει ότι
το υπουργείο Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, μέσα από την καταγραφή
των τιμών, θα ενημερώνεται σε
πραγματικό χρόνο για τα τιμολόγια
αγοράς και την τελική τιμή στη λια-
νική. 

3. Θα τεθεί πλαφόν στην ποσότη-
τα των προϊόντων που αγοράζουν
οι καταναλωτές, ώστε μέσω του
ελέγχου της… υπερκατανάλωσης
να συγκρατηθούν οι τιμές. 

4. Θα ενταθούν οι έλεγχοι από τα
συνεργεία της Διυπηρεσιακής Μο-
νάδας Ελέγχου Αγοράς. Όπως δή-
λωσε χθες στον ΑΝΤ1 ο αναπληρω-
τής υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης,
από τους ελέγχους που έχουν
πραγματοποιηθεί, εντοπίζεται ένα
ποσοστό 6%-8% όπου υπάρχουν ξε-
κάθαρες πρακτικές αθέμιτης κερ-

δοσκοπίας. Ο κ. Παπαθανάσης δια-
βεβαίωσε ότι οι έλεγχοι στην αγο-
ρά είναι διαρκείς και θα γίνουν
ακόμη πιο εντατικοί, ενώ αναμένε-
ται να αυξηθεί το προσωπικό των
ελεγκτικών υπηρεσιών με μετακι-
νήσεις και μετατάξεις δεκάδων
υπαλλήλων. 

5. Προβλέπεται πρόστιμο 5.000
ευρώ ανά ημέρα, για τις περιπτώ-
σεις όπου παρατηρούνται φαινό-
μενα αισχροκέρδειας. 

Σύμφωνα με πηγή του υπουργεί-
ου, μέχρι στιγμής υπάρχει πολύ
καλή συνεργασία με τις αλυσίδες
των σουπερμάρκετ, ενώ είναι χα-
ρακτηριστικό ότι στο σύστημα του
«καλαθιού του νοικοκυριού»
έχουν ζητήσει να ενταχθούν και
πολύ μικρές αλυσίδες, οι οποίες
δραστηριοποιούνται κυρίως σε μι-
κρές επαρχιακές πόλεις και κωμο-
πόλεις.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Στα 411 ευρώ η εθνική
σύνταξη, υψηλότερα
7% η Ανταποδοτική 

Τουλάχιστον στα 411 ευρώ θα διαμορφω-
θεί η Εθνική Σύνταξη από την 1η/1/2023, ενώ
αύξηση τουλάχιστον κατά 7% θα έχει και η
ανταποδοτική σύνταξη. Σύμφωνα με ενημε-
ρωτικό σημείωμα του υπουργείου Εργασίας,
ο τελικός αριθμός των συνταξιούχων που θα
δουν γενναία αύξηση ανέρχεται σε 1.682.116
δικαιούχους, ενώ το 80%-85% θα δει ακέραιη
την αύξηση του 7%. Για επιπλέον 931.631
συνταξιούχους με προσωπική διαφορά,
προκύπτει ότι το 80% από αυτούς θα δει επί-
σης αυξήσεις στις αποδοχές τους, μέσω της
κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγ-
γύης (525.456 ωφελούμενοι με μεγάλη προ-
σωπική διαφορά) και μέσω της καταβολής
της έκτακτης ενίσχυσης των 250 ευρώ
(265.367 ωφελούμενοι). 

Απομείωση της προσωπικής διαφοράς
Παράλληλα, θα δουν σημαντική απομεί-

ωση της προσωπικής τους διαφοράς. Ο ακρι-
βής χρόνος καταβολής των συντάξεων θα
καθοριστεί με ανακοίνωση της κυβέρνησης
μόλις διευκρινιστούν οι τεχνικές λεπτομέ-
ρειες, ενώ σε κάθε περίπτωση οι αυξήσεις
ισχύουν αναδρομικά από την 1η/1/2023. Η
εθνική σύνταξη διαμορφώνεται σήμερα στα
384 ευρώ και αφορά όσους πληρούν ακέραια
τα κριτήρια του ορίου ηλικίας συνταξιοδότη-
σης και τα έτη ασφάλισης (άνω των 30 ετών). 

Αύξηση πλαφόν
Η αύξηση της εθνικής σύνταξης θα αυξή-

σει το πλαφόν στις κύριες συντάξεις, το
οποίο ανεβαίνει στα 4.932 ευρώ, στα κατώτα-
τα όρια των συντάξεων λόγω θανάτου, αλλά
και στο επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων.
Αυξήσεις τουλάχιστον 7% θα δουν στις συν-
τάξεις και όσοι αποχωρήσουν από την εργα-
σία μέσα στο 2023, καθώς και οι 100.000 συν-
ταξιούχοι για τους οποίους δεν έχει ολοκλη-
ρωθεί ο επανυπολογισμός της σύνταξής
τους. Οι τελευταίοι θα δουν στα σημειώματα
που θα λάβουν το 2023 το τελικό ποσό της
σύνταξης μαζί με την αύξηση του 7%.
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Πενταπλό δίχτυ από το
υπουργείο Ανάπτυξης -
Ευελιξία στα προϊόντα 
του «καλαθιού 
του νοικοκυριού» 

Πόλεμος της κυβέρνησης
κατά της αισχροκέρδειας
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Σημαντικά μικρότερη αναμένεται η «συμβολή»
του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης και του προ-
ϋπολογισμού στις επιδοτήσεις των λογαριασμών
ρεύματος τον μήνα Νοέμβριο, καθώς οι νέες μει-
ωμένες τιμές που ανακοίνωσαν οι προμηθευτές την
προηγούμενη εβδομάδα περιορίζουν τις ανάγκες. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους πρώτους υπο-
λογισμούς, το κόστος των επιδοτήσεων από 1,1 δισ.
ευρώ τον Οκτώβριο αναμένεται να πέσει στα επίπε-
δα των 800 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώ-
βριο από τη συνολική επιδότηση του 1,1 δισ. ευρώ

το 1 δισ. ευρώ προήλθε από το Ταμείο Ενεργειακής
Μετάβασης, ενώ περίπου 100 εκατ. ευρώ από τον
κρατικό προϋπολογισμό. Αντίστοιχα τον Σεπτέμ-
βριο το ύψος των επιδοτήσεων είχε φτάσει σε επί-
πεδα ρεκόρ στο 1,9 δισ. ευρώ.

Ως γνωστόν, η μείωση των τιμών του ρεύματος
δεν πρόκειται να επιφέρει κάποια σημαντική αλλα-
γή στο τελικό κόστος καταναλωτή, το οποίο αναμέ-
νεται να συνεχίσει να βρίσκεται στα επίπεδα των 14
έως 17 σεντς/kWh μετά βεβαίως την επιδότηση.

Αντίθετα, η μείωση της τιμής του ρεύματος που

ανακοίνωσαν οι πάροχοι αναμένεται να προσφέρει
μια σημαντική ανάσα στον προϋπολογισμό όσο και
στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, καθώς θα πε-
ριορίσει σημαντικά το συνολικό κόστος των επιδο-
τήσεων κατά περίπου 300 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με
τις πρώτες εκτιμήσεις.

Αξίζει να αναφερθεί, τέλος, ότι οι τιμές που
ανακοινώθηκαν την περασμένη Πέμπτη από τους
παρόχους κινήθηκαν στα επίπεδα των 35 έως
39,5 σεντς/kWh έναντι 56 έως 70 σεντς/kWh τον
Οκτώβριο.

Ανάσα 300 εκατ. - Οι μειώσεις στις τιμές ρεύματος περιορίζουν το κόστος επιδοτήσεων

Τ
ο σχέδιο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής με τέσσερα πακέ-
τα μέτρων πρόκειται να τεθεί
στο τραπέζι των διαβουλεύ-

σεων στη σημερινή Σύνοδο των Ευρω-
παίων Υπουργών Ενέργειας με στόχο
να καταλήξουν στις λεπτομέρειες
εφαρμογής του νέου κανονισμού. 

τoυ Μιχάλη Μαστοράκη

Ήδη από την πρώτη στιγμή που εστά-
λη στους υπουργούς Ενέργειας της ΕΕ,
οι διεργασίες καταγράφονται ιδιαίτερα
έντονες χωρίς να αποκλείεται η σύγ-
κληση και νέας Συνόδου Κορυφής τις
επόμενες ημέρες, σε περίπτωση που
σήμερα δεν καταλήξουν σε απτά απο-
τελέσματα. Ο νέος κανονισμός προ-
ωθεί την ακόμη μεγαλύτερη μείωση
της κατανάλωσης αερίου, καθώς, σύμ-
φωνα με όσα αναφέρει το κείμενο, το
μεγαλύτερο «ψαλίδι» είναι απαραίτητο
για τον επόμενο χειμώνα και την ανα-
πλήρωση των ευρωπαϊκών αποθηκών
αερίου, τα αποθέματα των οποίων θα
έχουν στο μεταξύ σχεδόν εξαντληθεί. 

Μικρότερες εισαγωγές από Ρωσία
Στην αιτιολόγηση του μέτρου υπο-

γραμμίζεται αρχικά πως είναι πολύ πι-
θανό με το τέλος του επόμενου χειμώ-
να οι εισαγωγές ρωσικού αερίου αγω-
γού να είναι ακόμη μικρότερες (και πι-
θανότατα ανύπαρκτες), δεδομένης της
τρέχουσας πολιτικής κατάστασης.
«Δεύτερον, ο στόχος θα είναι να καλυ-
φθεί το 90% της χωρητικότητας αποθή-
κευσης φυσικού αερίου της ΕΕ σε αντί-
θεση με το 80% για αυτόν τον χειμώνα»,
επισημαίνεται στο draft. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κανονισμός
προβλέπει την επέκταση του στόχου
του 15% και πέρα από τον επόμενο
Μάρτιο. Παράλληλα, η Επιτροπή θα πα-
ρακολουθεί στενά τα μέτρα μείωσης
της ζήτησης, έτοιμη να ενεργοποιήσει
την Κατάσταση Συναγερμού σε πανευ-
ρωπαϊκό επίπεδο, που θα καταστήσει
τον στόχο δεσμευτικό. Επίσης, θα απο-
κτήσει τη δικαιοδοσία να αναθεωρήσει
τους στόχους μείωσης της ζήτησης
φυσικού αερίου, εάν τα εθελοντικά μέ-
τρα μείωσης της ζήτησης αποδειχθούν
ανεπαρκή για να διασφαλιστεί επαρ-

κής εφοδιασμός με αέριο τον χειμώνα
του 2023-24.

Κοινές αγορές
Η πρόταση για από κοινού προμή-

θεια αερίου θεσπίζει μια διαδικασία
που αποτελείται από δύο στάδια: πρώ-
τον, συγκέντρωση της ζήτησης φυσι-
κού αερίου και, δεύτερον, πιθανή από
κοινού προμήθεια στο πλαίσιο της
ενεργειακής πλατφόρμας.

Στο πρώτο στάδιο, οι εταιρείες προ-
μήθειας φυσικού αερίου θα αθροίσουν
τη ζήτησή τους χρησιμοποιώντας έναν
πάροχο υπηρεσιών που θα οργανώνει
τη διαδικασία αυτή και στον οποίο θα
γίνει η ανάθεση μέσω διαδικασίας σύ-
ναψης δημόσιας σύμβασης από την
Επιτροπή για τον σκοπό αυτό. 

Σε ένα δεύτερο στάδιο, οι εταιρείες
που έχουν συμμετάσχει στη διαδικα-
σία συγκέντρωσης της ζήτησης που
περιγράφεται παραπάνω μπορεί να
αποφασίσουν να σχηματίσουν κοινο-
πραξία αγοράς φυσικού αερίου, προ-
κειμένου να συνάψουν συμβάσεις με
τους προμηθευτές που έχουν προ-

σφέρει φυσικό αέριο στο πλαίσιο αυ-
τής της διαδικασίας.

Η πρόταση της Κομισιόν περιέχει
μια δέσμη μέτρων για τις τιμές του φυ-
σικού αερίου, προκειμένου να αντιμε-
τωπιστούν τα υπερβολικά επίπεδα τι-
μών και να διασφαλιστούν δίκαιες τι-
μές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής
ενέργειας και σε κατάσταση κρίσης.
Μένει να καταλήξουν στον τρόπο
εφαρμογής τους. 

Συμφωνίες αλληλεγγύης
Δεδομένου ότι δεν διαθέτουν όλα τα

κράτη-μέλη συμφωνίες αμοιβαίας αλ-
ληλεγγύης, η Επιτροπή προτείνει ρυθ-
μίσεις άμεσης εφαρμογής ελλείψει τέ-
τοιων συμφωνιών. Θα προτείνει επίσης
την επέκταση της υποχρέωσης παρο-
χής αλληλεγγύης σε μη συνδεδεμένα
κράτη-μέλη με εγκαταστάσεις LNG.

Προσπαθούν να τα βρουν
στις λεπτομέρειες 
εφαρμογής των μέτρων 

ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Στο… τραπέζι
οι στόχοι για
μεγαλύτερο
«ψαλίδι» αερίου



Η εξαιρετικά θετική εικόνα της φετινής τουριστικής
σεζόν αντικατοπτρίζεται σε πολλούς επιχειρηματι-
κούς τομείς που εμπλέκονται με το τουριστικό προϊόν.
Μπορεί τα περιθώρια κέρδους σε σχέση με χρονιές
«ανέφελες» να ήταν λιγότερα, όμως η ανοδική πορεία
του τουρισμού αποτελεί γεγονός αναμφισβήτητο.

Η φετινή άνοδος δρομολογεί σημαντικές εξελίξεις
στην παγκόσμια τουριστική κονίστρα και ενισχύει την
εικόνα των ελληνικών εταιρειών μετατρέποντάς τες
σε πολύτιμη κληρονομιά που οφείλουμε να διαφυλά-
ξουμε, για την επικράτηση του ελληνικού τουριστικού
προϊόντος στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Στα Greek Hospitality Awards, τον πλέον καταξιω-
μένο θεσμό επιβράβευσης της ελληνικής φιλοξενίας
που πραγματοποιήθηκε για 8η συνεχή χρονιά υπό την

αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, ανα-
δείχτηκαν τα επιτεύγματα της ελληνικής τουριστικής
βιομηχανίας αλλά και οι προκλήσεις που
αναδύονται στη νέα εποχή.

Ο ΕΟΤ αποκτά ολιστική digital προσωπικό-
τητα που θα επιτρέπει σε όλους τους επαγ-
γελματίες να έχουν μια εθνική πύλη για να
επικοινωνούν και να συνεργάζονται από κά-
θε γωνιά της Ελλάδας. 

Τι είπαν Γκερέκου, Φραγκάκης
«Το νέο, σύγχρονο περίπτερο του ΕΟΤ στις

διεθνείς εκθέσεις διαθέτει εργονομικό και-
νοτόμο σχεδιασμό με virtual reality, επιχει-
ρώντας να εισαγάγει τον επισκέπτη στην
ατμόσφαιρα της Ελλάδας και να του δημι-
ουργήσει τη διάθεση να βιώσει όλα όσα βλέ-
πει από κοντά», σημείωσε η Άντζελα Γκερέ-
κου, πρόεδρος του ΕΟΤ, τονίζοντας τη σημασία του
αειφόρου τουρισμού και του τουρισμού εμπειριών,
που θα ενισχύσουν το brand Ελλάδα.

Το 2022 ο ελληνικός τουρισμός έκανε ολική επα-

νεκκίνηση, ανέφερε ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ
Δημήτρης Φραγκάκης, διευκρινίζοντας πως «αναμέ-

νεται να ξεπεράσουμε ή να φθάσουμε πολύ
κοντά στα έσοδα του 2019 από τον τουρισμό
και γιατί καταφέραμε μέσα σε 2,5 χρόνια,
μετά το απόλυτο μηδέν στο οποίο έφθασε ο
τουρισμός το 2020, να κάνουμε ολική επα-
νεκκίνηση. Αυτός ο μεγάλος άθλος δεν θα
μπορούσε να έχει συμβεί χωρίς τους επιχει-
ρηματίες του τουρισμού και τους εργαζομέ-
νους», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο γενικός
γραμματέας. Η πολιτική για το μάρκετινγκ
του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας
αποτελεί τη στρατηγική στόχευση όλων των
εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να καταστεί το
ελληνικό προϊόν πλήρως ανταγωνίσιμο απέ-
ναντι στην πιο βαριά τουριστική βιομηχανία
παγκοσμίως.

Η τελετή απονομής των βραβείων Greek Hospitali-
ty Awards πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΕΟΤ,
ενός θεσμού που κάθε χρόνο βραβεύει την αριστεία
στην ελληνική ξενοδοχία. 
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Μ
ε λιγότερους τουρίστες
κατά 900.000 αλλά με τα-
ξιδιωτικό πλεόνασμα-ρε-
κόρ σε σχέση με το 2019,

έκλεισε το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυ-
γούστου. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέ-
ζης της Ελλάδος, το ταξιδιωτικό πλεό-
νασμα διαμορφώθηκε στα 11,459 δισ.
ευρώ έναντι 11,422 δισ. ευρώ την αντί-
στοιχη περίοδο του 2019. Σημειώνεται
ότι κατά την αντίστοιχη περσινή περίο-
δο, το ταξιδιωτικό πλεόνασμα είχε δια-

μορφωθεί στα 3,873 δισ. ευρώ. Η ει-
σερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξή-
θηκε κατά 44,0% τον φετινό Αύγουστο
και κατά 121,8% την περίοδο Ιανουαρί-
ου-Αυγούστου 2022 σε σχέση με τις
αντίστοιχες περιόδους του 2021. 

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπρά-
ξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερ-
χόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά

121,8%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξί-
δι μειώθηκε κατά 14,1%, γεγονός που
συνδέεται με τις υψηλές τιμές και τη
μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος
των τουριστών. Οι εισπράξεις από κα-
τοίκους των χωρών της ΕΕ-27 διαμορ-
φώθηκαν τον Αύγουστο σε 2,457 δισ.
ευρώ, ενώ για τους εκτός ΕΕ σε 1,523
δισ. ευρώ. 

Όσον αφορά τις σημαντικότερες χώ-
ρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώ-
νη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερ-
μανία αυξήθηκαν τον Αύγουστο κατά
5,6% και διαμορφώθηκαν στα 644,6
εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία
μειώθηκαν κατά 2,3% και διαμορφώθη-
καν στα 369,3 εκατ. ευρώ. Οι εισπρά-
ξεις από τη Ρωσία σημείωσαν πτώση
κατά 83,4% και διαμορφώθηκαν στα 3,5
εκατ. ευρώ. Σε σχέση με την ταξιδιωτι-
κή κίνηση το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυ-
γούστου, στην πρώτη θέση βρίσκονται
οι Βρετανοί με 3,007 εκατ. επισκέπτες,
ακολούθησαν οι Γερμανοί με 2,893
εκατ. και στη συνέχεια οι Γάλλοι με
1,314 εκατ. επισκέπτες. Τέλος, εντυπω-
σιακή αύξηση κατά 207,5% σημείωσαν
οι αφίξεις από τις ΗΠΑ, οι οποίοι ανήλ-
θαν σε 647.200 επισκέπτες. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Το πρώτο οκτάμηνο
διαμορφώθηκε 
στα 11,459 δισ. 

έναντι 11,422 δισ. 
την αντίστοιχη περίοδο

του 2019

Ταξιδιωτικό 
πλεόνασμα-ρεκόρ
από τον τουρισμό 

Greek Hospitality Awards: Έτος-ορόσημο το 2022, πετύχαμε ολική επανεκκίνηση 

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου



Το ποσό των 400 εκατ. ευρώ άντλησε η Αlpha Bank
μέσω της έκδοσης ομολόγου senior preferred, με την
τελική απόδοση του τίτλου να διαμορφώνεται στο 7,25%.
Το βιβλίο προσφορών προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό
ενδιαφέρον, με τη συνολική ζήτηση να είναι σημαντικά
υπερβάλλουσα του αρχικού στόχου έκδοσης 200-300
εκατ., όπως υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Alpha
Bank. Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί την τρίτη επι-
τυχημένη έκδοση ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προ-
τεραιότητας έπειτα από αυτές του Σεπτεμβρίου και του
Δεκεμβρίου του 2021, συνολικού ύψους 900 εκατ., ενώ
συνολικά την τελευταία τριετία η Alpha Bank έχει προ-
χωρήσει σε εκδόσεις ύψους 2,7 δισ. ευρώ στις διεθνείς
κεφαλαιαγορές.
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N
α διευρύνει τα κέρδη
που σημειώνει κατά τη
διάρκεια του μήνα επι-
διώκει το ελληνικό

χρηματιστήριο, με τους αναλυτές
πάντως να επισημαίνουν ότι για να
συμβεί αυτό απαιτούνται «νέα
καύσιμα». Σημειώνεται ότι το ΧΑ
κερδίζει έως τώρα 7,83%, με τον
μήνα να αποδεικνύεται -απομέ-
νουν 5 συνεδριάσεις πριν από τη
λήξη του- ένας από τους καλύτε-
ρους του τρέχοντος έτους. Η διά-
χυση του αγοραστικού ενδιαφέ-
ροντος και η αύξηση της συναλλα-
κτικής δραστηριότητας προς τα 70
ή 80 εκατ. ευρώ ημερησίως απο-
τελούν κλειδιά για τη συνέχιση της
ανοδικής αντίδρασης. Τεχνικά ο
Γενικός Δείκτης εξακολουθεί να

εκπέμπει αγοραστικό σήμα, το
οποίο αναιρείται με επιστροφή χα-
μηλότερα των 804 μονάδων. Επό-
μενο τεχνικά ζητούμενο, το κλείσι-
μο υψηλότερα της ζώνης 855 - 870
(συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών)

και να κινηθεί προς 895 - 900, 906
- 908 και 944 μονάδες. Αντίθετα,
κλείσιμο χαμηλότερα των 804 θα
επαναφέρει το σενάριο δοκιμα-
σίας της ζώνης στήριξης στις 795 -
779 μονάδες.

Τον Μάρτιο η εθελουσία 
της Alpha Bank

Πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης
ετοιμάζει και η Alpha Bank, το οποίο
αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάρτιο του
2023 και, όπως λέγεται, θα προβλέπει
ενισχυμένα κίνητρα. Σήμερα ο συνολικός
αριθμός των εργαζομένων της Alpha
Bank σε Ελλάδα και εξωτερικό είναι πε-
ρίπου 8.400. Σημειώνεται πως αυτή την
περίοδο ολοκληρώνεται η εθελούσια
έξοδος που «τρέχει» στην Alpha Bank
Κύπρου. Αυτή προβλέπει εφάπαξ αποζη-
μίωση ανώτατου ποσού 200.000 ευρώ
και στοχεύει στην αποχώρηση 80 - 100
εργαζομένων.

Εκατό εργαζόμενοι 
στην εθελουσία της Πειραιώς

Περίπου 100 εργαζόμενοι έχουν δη-
λώσει συμμετοχή στην εθελούσια έξοδο
της Τράπεζας Πειραιώς που «τρέχει»
από τα μέσα Σεπτεμβρίου και η οποία
προβλέπει εφάπαξ αποζημίωση ανώτα-
του ποσού 160.000 ευρώ αλλά και πεντα-
ετή κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νο-
σοκομειακής περίθαλψης μέσω του ια-
τροφαρμακευτικού προγράμματος της
τράπεζας για τους εργαζόμενους που θα
αποχωρήσουν και τα εξαρτώμενα μέλη
της οικογένειάς τους. Η διοίκηση της
τράπεζας είχε θέσει ως στόχο την έξοδο
τουλάχιστον 200 εργαζομένων, ωστόσο
αυτός δεν επιτεύχθηκε. 

Lion Rental: Εκτόξευση 
τζίρου στο 9μηνο

Εκτοξεύτηκε στο 9μηνο του 2022 ο τζί-
ρος της Lion Rental ΑΕ, της θυγατρικής
της Μοτοδυναμικής που δραστηριοποιεί-
ται στην ευρύτερη αγορά της ενοικίασης
οχημάτων, καλύπτοντας τόσο τη βραχυ-
χρόνια μίσθωση (Rent a Car) όσο και τη
μακροχρόνια μίσθωση (Long term
Rental) ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος
της SIXT GmbH & Co. Η εταιρεία κατέ-
γραψε στο 9μηνο του 2022 πωλήσεις 32,5
εκατ. ευρώ, ήτοι 74,5% υψηλότερες σε
σχέση με πέρυσι.

Πέραν της επένδυσης σε στρατηγικές υποδομές που απο-
τελούν εχέγγυο για το ενεργειακό μέλλον της χώρας, η ΔΕΠΑ
Εμπορίας ισχυροποιεί ολοένα και περισσότερο την παρουσία
της στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως
ανέφερε ο πρόεδρος της ΔΕΠΑ Εμπορίας Γιάννης Παπαδό-
πουλος, μιλώντας στο 4ο Συνέδριο Renewable & Storage Fo-
rum. Πρόσθεσε ότι η εταιρεία έχει ήδη δημιουργήσει ένα
«πράσινο» χαρτοφυλάκιο 600 MW σε πλήρως ώριμα έργα,
ενώ διευρύνει τις επενδύσεις της σε ακόμη περισσότερα έρ-
γα στο άμεσο μέλλον. Ο κ. Παπαδόπουλος παρουσίασε τη
στρατηγική της ΔΕΠΑ Εμπορίας για τη μετεξέλιξή της σε ολο-
κληρωμένη ενεργειακή επιχείρηση με δραστηριοποίηση σε
όλο το φάσμα της ενέργειας, που έθεσε τις βάσεις ώστε η
εταιρεία να διαδραματίζει σήμερα πρωταγωνιστικό ρόλο στο
μέτωπο των ενεργειακών εξελίξεων, αλλά και η χώρα να κα-
ταστεί ενεργειακός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή της Νο-
τιοανατολικής Μεσογείου.

Ζητούνται νέα καύσιμα στο χρηματιστήριο...

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Χαρτοφυλάκιο άνω των 600 MW

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

«Σήκωσε» 400 εκατ. η Alpha Bank, στο 7,25% το επιτόκιο
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Σ
ε έκτακτη Γενική Συνέλευση, που έχει ορι-
στεί για τις 14 Νοεμβρίου 2022, αποφάσισε
να προχωρήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της
Intrakat με στόχο την αύξηση μετοχικού κε-

φαλαίου της εταιρείας κατά 100 εκατ. ευρώ.
Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας

προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης αποκλειστικά
υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, δίνοντας την ευκαι-
ρία σε όλους, ανεξαρτήτως του ποσού συμμετοχής
τους, να τοποθετηθούν.

Αναλυτικότερα, το ΔΣ της Ιntrakat προτείνει αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή
μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι και
του ποσού των 100 εκατ. ευρώ και την έκδοση μέχρι
και 85.470.086 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψή-
φου μετοχών με ονομαστική αξία €0,30 εκάστη, με
προτεινόμενη τιμή διάθεσης κάθε νέας μετοχής €1,17
και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων
μετόχων. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι
1,13878275664266 νέες μετοχές για καθεμία παλιά
μετοχή της εταιρείας.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την προτεινό-
μενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα επιταχύνουν το
επενδυτικό πλάνο του Ομίλου Intrakat εξυπηρετώντας
σημαντικές ευκαιρίες που αφορούν τους πέντε στρα-
τηγικούς πυλώνες ανάπτυξης: νέα και εκτελούμενα
κατασκευαστικά έργα υποδομών, έργα Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας, ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, έργα δια-
χείρισης απορριμμάτων, καθώς και νέες επενδύσεις
σε real estate στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, η νέα διοίκηση σχεδιάζει να αξιο-
ποιήσει €50 εκατ. ως ενδυνάμωση του υφιστάμενου
κεφαλαίου κίνησης και €50 εκατ. αποκλειστικά για
ανάπτυξη μέσω εξαγορών.

Η Νova μεταφέρει
ιατροφαρμακευτικό υλικό μέσω
drone στις Μικρές Κυκλάδες

Στις Κάννες το Ούζο Πλωμαρίου

Η αποσταγματοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος
Αρβανίτης για 4η φορά έδωσε το «παρών»
στον μεγαλύτερο θεσμό για τον παγκόσμιο
κλάδο αφορολόγητων ειδών, που απευθύνε-
ται σε επαγγελματίες του Travel/Retail, την
έκθεση Tax Free World Association Exhibi-
tion & Conference (TFWA). Η έκθεση πραγμα-
τοποιήθηκε στις Κάννες, συγκεκριμένα στο
Palais des Festivals, από τις 2 έως τις 6 Οκτω-
βρίου. Εκεί η ποτοποιία έδωσε το στίγμα της
με το Ούζο Πλωμαρίου, το εξαιρετικής ποι-
ότητας απόσταγμα που έχει συνδεθεί με την
παράδοση και το ελληνικό καλοκαίρι.

What’s Up: Νέα πακέτα με
απεριόριστα data από 2 ευρώ

Νέα πακέτα με απεριόριστα data φέρνει το
What’s Up δίνοντας στους συνδρομητές του τη
δυνατότητα να σερφάρουν ξέγνοιαστα από το
κινητό τους σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Όπως
αναφέρει η Cosmote σε σχετική ανακοίνωση,
μέσα από το What’s Up app οι χρήστες μπο-
ρούν να βρουν τα νέα πακέτα Giga και να επι-
λέξουν απεριόριστα data ανάλογα με τις ανάγ-
κες τους: για μία ημέρα, για μία εβδομάδα, για
ένα Σαββατοκύριακο, για 4 Σαββατοκύριακα ή
μόνο για τις νύχτες και σε τιμές που κυμαίνον-
ται από €2 έως €6,5.

Philips: «Κόβει» 
4.000 θέσεις εργασίας

Σε μείωση του εργατικού της δυναμικού
κατά 4.000 θέσεις εργασίας θα προχωρήσει
η Philips, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε πα-
κέτο αναδιάρθρωσης για τη μείωση των λει-
τουργικών εξόδων και τη βελτίωση της από-
δοσης. Για το γ’ τρίμηνο του 2022 η Philips
εμφάνισε ζημίες εξαιτίας λειτουργικών
προκλήσεων και προβλημάτων στην αλυσί-
δα εφοδιασμού, ενώ προειδοποίησε για πα-
ρατεταμένες προκλήσεις, επιδείνωση του
μακροοικονομικού περιβάλλοντος, καθώς
και συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με
τα μέτρα Covid-19 στην Κίνα.

Intrakat: Προς αύξηση
κεφαλαίου 100 εκατ. ευρώ

Η Austriacard Holdings
απορροφά την Inform Π. Λύκος

Την έναρξη της διαδικασίας διασυνοριακής συγ-
χώνευσης δι’ απορροφήσεως της Inform Holdings
από την Austriacard Holdings αποφάσισαν την Πα-
ρασκευή 21 Οκτωβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών, εισηγμένης
στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Inform Π. Λύκος ΑΕ
Συμμετοχών και το Εποπτικό Συμβούλιο της αυ-
στριακής μητρικής της, μη εισηγμένης Εταιρείας
Συμμετοχών, Austriacard Holdings.

Η Nova, μέλος του United Group, του κορυ-
φαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε συνεργασία
με την ελληνική εταιρεία Ucandrone υλοποί-
ησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε τέτοια
κλίμακα ολοκληρωμένο πιλοτικό έργο μετα-
φοράς φαρμακευτικού και υγειονομικό υλι-
κού, μέσω drone, με στόχο τη βελτίωση των
υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στα μικρά
κατοικημένα νησιά του Αιγαίου. Το drone είχε
καθημερινά προγραμματισμένες πτήσεις από
το νησί της Νάξου προς τα μικρά νησιά Κου-
φονήσι, Ηρακλειά και Σχοινούσα, καθώς και
έκτακτες πτήσεις σε περίπτωση επείγουσας
ανάγκης για τη μεταφορά όλου του απαραίτη-
του υγειονομικού υλικού.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Shell επενδύει 1,5 δισ. δολ. 
σε πρότζεκτ LNG στο Κατάρ
Η Shell θα επενδύσει 1,5 δισ. δολάρια στο πλέον
σύγχρονο έργο φυσικού αερίου του Κατάρ,
έχοντας πρόσφατα αποκτήσει μερίδιο σε έτερο
ενεργειακό πρότζεκτ της χώρας του Αραβοπερ-
σικού Κόλπου, όπως μετέδωσε το πρακτορείο
Bloomberg. Η εταιρεία θα αποκτήσει 9,375% στο
North Field South, το οποίο θα διευρύνει την πα-
ραγωγική δυνατότητα του Κατάρ σε υγροποιημέ-
νο φυσικό αέριο (LNG) κατά 16 εκατ. τόνους τον
χρόνο, όπως τόνισε ο υπουργός Ενέργειας Σάαντ
αλ Καάμπι, κατά την τελετή υπογραφής της συμ-
φωνίας στην Ντόχα. Ο Καταριανός υπουργός
έκανε τις σχετικές δηλώσεις δίπλα στον CEO της
Shell Μπεν βαν Μπιούρντεν.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

O Παναθηναϊκός νίκησε 1-0
τον Άρη στην τελευταία
ανάσα του αγώνα της Λε-

ωφόρου, ισοφάρισε το ρεκόρ εννέα
σερί νικών που κρατούσε επί Χουάν
Ρότσα την περίοδο 1994-95, όταν
και κατέκτησε τον τίτλο, αλλά οι
«πράσινοι» δεν το χάρηκαν όσο
έπρεπε. Αιτία, ο σοβαρός τραυματι-
σμός του MVP της περασμένης σε-
ζόν και καταπληκτικού τη φετινή
Αϊτόρ, ο οποίος έπαθε ρήξη συνδέ-
σμων και θα απουσιάσει επί μα-
κρόν. Στο άκουσμα της είδησης ο
Παναθηναϊκός δεν είχε καν το
κουράγιο να μιλήσει για τη διαι-
τησία του Μαυροβούνιου Νταμ-
πάνοβιτς, ο οποίος ακύρωσε κα-
νονικό γκολ του Μπερνάρντ.
Μία ακόμη οικτρή διαιτησία ξέ-
νου διαιτητή έπειτα από εκείνη
στο «Καραϊσκάκης» στο ντέρμπι

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-2, αλλά ου-
δείς ασχολείται με τον αρχιδιαιτητή
Μπένετ που τους ορίζει, μια και τις
«χρεώνουν» στον προκάτοχό του
Μαρκ Κλάτενμπεργκ.

Ο πρώτος γύρος του πρωταθλή-
ματος της Super League 1 τελει-
ώνει στις 13 Νοεμβρίου, καθότι
στις 20 του ίδιου μήνα αρχίζει το
Μουντιάλ του Κατάρ, που θα περα-
τωθεί στις 18 Δεκεμβρίου με τον
τελικό. Απομένουν συνεπώς τέσσε-
ρις αγωνιστικές. Ωστόσο, οι δύο
επόμενες θα είναι πολύ καθοριστι-

κές για την εξέλιξη του πρωταθλή-
ματος. Όπως βλέπετε στον σχετικό
πίνακα, ο πρωτοπόρος Παναθηναϊ-
κός έχει να δώσει δύο ντέρμπι. Βε-
βαίως και είναι ντέρμπι με τον Βό-
λο στο Πανθεσσαλικό, καθότι η
ομάδα της Μαγνησίας ανήκει πλέον
δικαιωματικά στους «Big» του
πρωταθλήματος, καθότι βρίσκεται
ψηλά στη βαθμολογία μετά τη νίκη
2-0 επί του Ατρομήτου στο Περι-
στέρι. Μετά ο Παναθηναϊκός υπο-
δέχεται τον Ολυμπιακό στη Λεωφό-
ρο. Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον λα-

βωμένο από πολλές απουσίες
ΠΑΟΚ. Αν τον νικήσει, θα απο-
κτήσει και αυτή αέρα πρωταθλη-
τισμού. Μετά θα πάει στην Τρί-
πολη να κοντραριστεί με τον
σκληροτράχηλο Αστέρα. Ο Βό-
λος, αν καταφέρει και νικήσει
τον Παναθηναϊκό, δημιουργεί

προϋποθέσεις ακόμη και για την
κατάληψη της 2ης θέσης. Ύστερα
τον περιμένει η Λαμία. Ο Ολυμπια-
κός, αφού θα παίξει στο «Καραϊ-
σκάκης» με τη Λαμία, θα παίξει την
τύχη του στο χορτάρι της Λεωφό-
ρου. Ο δε ΠΑΟΚ, που ισοφάρισε
στις καθυστερήσεις με πέναλτι τον
Αστέρα στην Τούμπα σε 2-2, πάει
στη νεότευκτη «ΟΠΑΠ Arena - Αγιά
Σοφιά» αυτή την Κυριακή. Μόνο με
νίκη ελπίζει για τον τίτλο. Μετά
υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννινα.
Υπενθυμίζουμε ότι για τελευταία
φορά δύο θα παίξουν στον 2ο προ-
κριματικό του Champions League.

Ο Παναθηναϊκός έκανε
9x9, αλλά έχασε με σοβαρό
τραυματισμό τον Αϊτόρ

Ρεκόρ και κακοδαιμονία

Το πρόγραμμα
Παναθηναϊκός: Βόλος εκτός, Ολυμπιακός εντός

Βόλος: Παναθηναϊκός εντός, Λαμία εκτός
ΑΕΚ: ΠΑΟΚ εντός, Αστέρας Τρ. εκτός

Ολυμπιακός: Λαμία εντός, Παναθηναϊκός εκτός
ΠΑΟΚ: ΑΕΚ εκτός, ΠΑΣ Γιάννινα εντός



H
ταν δίκαιο. Η Ελληνίδα
ακοντίστρια Ελίνα Τζένγκο
αναδείχτηκε κορυφαία

ανερχόμενη αθλήτρια στην Ευρώπη
για το 2022. Η Ελληνίδα πρωταθλή-
τρια βγήκε πρώτη στην ψηφοφορία
για το μέλλον του ευρωπαϊκού στί-
βου και παρέλαβε το βραβείο της στο
υπέρλαμπρο gala της ευρωπαϊκής
συνομοσπονδίας. «Η ηλικία είναι ένα
νούμερο», ανέφερε η πρωταθλήτρια
του ακοντισμού, η οποία μόλις στα 19
της χρόνια κατέκτησε το χρυσό με-
τάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Και πρόσθεσε: «Μετά το κακό αποτέ-
λεσμα στο Παγκόσμιο μου έλεγαν ότι
είμαι νέα και δεν μπορώ να αγωνιστώ
απέναντι στους κορυφαίους αθλη-
τές. Έπειτα από αυτό πήγα στο Ευ-
ρωπαϊκό και πήρα το χρυσό. Αν προ-
πονείσαι καθημερινά και σκληρά,
μπορείς να καταφέρεις τα πάντα».

Σχετικά με το αν περίμενε το χρυσό
μετάλλιο στο Μόναχο τόνισε: «Από το

πρώτο μου βήμα ήμουν πανέτοιμη
και πέταξα όσο μακρύτερα γίνεται».

Κορυφαία στην Ευρώπη η Ελίνα Έπαιξε ο «κομμένος»
Φορτούνης

Έπειτα από απουσία μηνών επανήλθε στον
Ολυμπιακό ο Κώστας Φορτούνης και χρησιμο-
ποιήθηκε ως αλλαγή στο νικηφόρο 2-0 του
Ολυμπιακού επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο.
Μια εβδομάδα πριν από το ματς ο Μίτσελ δήλωσε
ότι δεν περίσσευε θέση για τον διεθνή Έλληνα
άσο. Πάντως, η θέση «10» είναι κατειλημμένη
από τον Χάμες Ροντρίγκες με δεύτερη επιλογή
τον Ματιέ Βαλμπουενά.

Ο Μπρινιόλι 80% ανίκητος!

Ο Ιταλός γκολκίπερ του Παναθηναϊκού Αλμ-
πέρτο Μπρινιόλι συμπλήρωσε 40 παιχνίδια, εκ
των οποίων τα 25 έχουν ολοκληρωθεί χωρίς να
δεχτεί γκολ. Στα δε τελευταία 20 στις εγχώριες
διοργανώσεις, πρωτάθλημα και Κύπελλο, τα
νούμερα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακά. Από τη
2η αγωνιστική των περσινών πλέι οφ, όταν και
επέστρεψε στη θέση του κάτω από τα δοκάρια,
έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε 16 ματς,
δηλαδή στο 80%!

Μέχρι το 2025... 
636 εκατ. ευρώ!

Η συμφωνία της Παρί Σεν Ζερμέν με τον Εμπα-
πέ: ετήσιος μισθός 72 εκατ. ευρώ, μπόνους υπο-
γραφής 180 εκατ. ευρώ, μπόνους… καλοσύνης,
μέχρι το 2023, 70 εκατ. ευρώ. Αν παραμείνει μέ-
χρι το 2024, θα κερδίσει τα 70, αλλά και ακόμη
80, ενώ εφόσον φτάσει μέχρι το 2025, τότε θα
βάλει ακόμη 90 εκατ. στα ταμεία του! Με λίγα λό-
για, αν προστεθούν όλοι οι αριθμοί, το συνολικό
ποσό φτάνει στα 636 εκατ. ευρώ!

Στη θύρα 13 ο Βασίλης
Μπισμπίκης

Δηλώσεις του ηθοποιού και συντρόφου της
Δέσποινας Βανδή Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος
είδε από τη θύρα 13 το ματς με τον Άρη: «Πιο πι-
τσιρικάς ήμουν συνέχεια στον Παναθηναϊκό. Σε
όλα τα Final 4, Ισραήλ, Βαρκελώνη, Παρίσι. Έχω
πάει με καράβι στο Ισραήλ. Στα άλλα με λεωφο-
ρείο. Η εκδρομή που πήγαμε στο Μπερσί για το
Ευρωπαϊκό ήταν 15 μέρες γιατί πριν ήμασταν μια
εβδομάδα Ολλανδία, όταν είχαμε κερδίσει 1-0
τον Άγιαξ».

Χαμένοι τελικοί για Μαρία και Στέφανο
Δύο χαμένοι τελικοί για τη Μαρία Σάκκαρη 
και  τον Στέφανο Τσιτσιπά. 
Η Μαρία έχασε 2-0 σετ (6-2, 6-3) από την Τζέσικα
Πεγκούλα στον τελικό της Γουαδαλαχάρα στο Μεξικό. 
Ο Στέφανος ηττήθηκε επίσης 2-0 σετ (6-4, 6-4) 
από τον Δανό Χόλγκερ Ρούνε στον τελικό
της Στοκχόλμης και δεν κατάφερε να κατακτήσει
το 10ο τρόπαιο της καριέρας του. 

Στην ΕΡΤ με 6 εκατ. 
ευρώ το μπάσκετ

Το ποσό των 5,3 εκατ. ευρώ θα πληρώσει η ΕΡΤ για τα δικαιώματα της Basket League.
Και ακόμη 710.000 ευρώ ανάλογα με την κατάταξη των ομάδων. Ο Ολυμπιακός θα πάρει 
1 εκατ. ευρώ, ενώ με 100.000 πίσω ακολουθεί ο Παναθηναϊκός. Έξι ομάδες (ΑΕΚ, ΠΑΟΚ,
Άρης, Προμηθέας, Κολοσσός, Περιστέρι) κυμαίνονται μεταξύ των 300.000 και 400.000
ευρώ και έπονται οι υπόλοιπες με ποσά από 160.000 έως 210.000 ευρώ.

SPORTS
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Δήμητρα 

Δάρδα

Σ
ημαντική πρωτοβουλία με διεθνές εν-
διαφέρον από τη διάσημη Ελληνίδα
γλύπτρια Μάρα Καρέτσου. Η «ντίβα»
των εικαστικών εγκαινίασε τη λειτουρ-

γία ενός σύγχρονου Κέντρου Πολιτισμού και
Επιστήμης στη χώρα μας, κάνοντας πραγματικό-
τητα ένα όνειρο ζωής.

Στη λαμπερή βραδιά που διοργάνωσε προς τι-
μήν της η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπου-
δών, η διάσημη δημιουργός και μόνιμη κάτοικος
Νέας Υόρκης συγκίνησε ομιλητές και κοινό με τα
υπέροχα λόγια αγάπης για την Ελλάδα και τις
αξίες που χάρισε σε ολόκληρο τον κόσμο, ανα-
κοινώνοντας ότι το κέντρο θα φέρει το όνομά της.

«Η Τέχνη είναι universal. Αποτελεί μια σύνδε-
ση των ανθρώπινων συναισθημάτων με τον χρό-
νο και η δημιουργία ενός Κέντρου Πολιτισμού
και Επιστήμης είναι ένας τρόπος για να αφήσει
κάποιος ανεξίτηλο το σημάδι του στην Ιστορία
της Τέχνης», ανάφερε μπροστά στους σημαντι-
κούς καλεσμένους που ανέλαβαν να σκιαγρα-
φήσουν το πορτρέτο της φημισμένης Λαρισαίας

που κάνει περήφανη τη χώρα μας σε ολόκληρο
τον πλανήτη.

Για τη σπουδαία πρωτοβουλία της δημιουρ-
γού μίλησαν ο καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής
και ακαδημαϊκός Δημήτρης Νανόπουλος, ο δρ
Ανδρέας Τζάκης (καθηγητής Χειρουργικής Με-
ταμοσχεύσεων και ακαδημαϊκός), ο ποιητής
Αντώνης Φωστιέρης, ο Μπάμπης Πλαϊτάκης
(σκηνοθέτης, συγγραφέας), ενώ αναγνώστηκε
κείμενο της Ελένης Κουτσούδη-Ιόλα (ψυχολό-
γος, συγγραφέας), η οποία απουσίαζε λόγω
υγείας.

Επίσης, χαιρετισμούς απηύθυναν η πολιτιστι-
κή ακόλουθος της αμερικανικής πρεσβείας στην
Ελλάδα Σάνα Ντιέτζ Σουρέντρα, ο υπουργός Δι-
καιοσύνης Κώστας Τσιάρας, ο πρέσβης των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σουλεϊμάν Χά-
μιντ Σάλεμ Αλμαζρού και ο τέως δήμαρχος Λα-
ρισαίων Κώστας Τζανακούλης.

Όλοι τους αναφέρθηκαν στο έργο της Μάρας
Καρέτσου αλλά και στις σχέσεις τέχνης και επι-
στήμης, ενώ ο πρώην δήμαρχος Λάρισας μίλησε

για τη θερμή σχέση της εικαστικού με την πόλη
όπου γεννήθηκε.

Το brand name «Mara Karetsos»
Κοσμοπολίτισσα, πολυβραβευμένη και φινε-

τσάτη, η Μάρα Καρέτσου θεωρείται τον τελευ-
ταίο μισό αιώνα μια από τις πιο ισχυρές «μετο-
χές» στο χρηματιστήριο της παγκόσμιας Τέχνης.

Ο μέντοράς της Αλέξανδρος Ιόλας ήταν εκεί-
νος που διέκρινε πρώτος το ξεχωριστό ταλέντο,
τη φαντασία και το συναίσθημα στα έργα της που
σήμερα κοσμούν μουσεία του εξωτερικού και
ιδιωτικές συλλογές. Ο Άντι Γουόρχολ υποκλίθη-
κε με τη σειρά του στο φαινόμενο «Karetsos»,
που δεν σταματά να δημιουργεί υμνώντας την
ομορφιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η διασημό-
τητα του διεθνούς τζετ σετ, που μοιράζει τη ζωή
της ανάμεσα στη Νέα Υόρκη, τη γαλλική Ριβιέ-
ρα και τη Λάρισα, έχει διάσημους φίλους και
πελάτες όπως τη Μαντόνα, τη Χίλαρι Κλίντον,
τον Έλτον Τζον, τον Μικ Τζάγκερ, την Μπριζίτ
Μπαρντό, καθώς και βασιλικές οικογένειες.

Κέντρο Πολιτισμού από
την παγκόσμια Μάρα



Full in love

Επιτέλους το παραδέχτηκε! Η Πάολα, σε μια σπά-
νια αναφορά στα προσωπικά της, επιβεβαίωσε εμ-
μέσως το παθιασμένο ειδύλλιο με τον Κρητικό επι-
χειρηματία Λάζαρο Βαφειάδη, δηλώνοντας full in
love με τον κούκλο σύντροφό της. «Αυτή η περίοδος
της ζωής μου είναι όπως και η προηγούμενη. Με
όλους τους ερωτικούς συντρόφους που είχα ήμουν
πάντα πολύ ερωτευμένη, αλλιώς δεν θα υπήρχε λό-
γος να είμαι μαζί τους», αποκάλυψε σε συνέντευξή
της η Θεσσαλονικιά τραγουδίστρια, η οποία ανεβο-
κατεβαίνει στη Μεγαλόνησο για χάρη του.

Σιδερένιος
Εξιτήριο πήρε

από το νοσοκο-
μείο ο Γιώργος
Θεοδωράκης.
Έπειτα από πο-
λυήμερη νοση-
λεία ο γιος του
αείμνηστου Μί-
κη Θεοδωράκη
φανερά καταβε-
βλημένος αλλά
και χαρούμενος
ανακοίνωσε τα
καλά νέα: «Ευ-
χαριστώ για τη
συμπαράστασή σας εκείνες τις κρίσιμες ώρες
που νοσηλευόμουν. Εύχομαι να μην ξαναεπι-
στρέψω ποτέ. Αν και οι γιατροί και οι νοσοκό-
μες με όλη τους τη γνώση και τον επαγγελμα-
τισμό με θεράπευσαν σαν να ήμουν δικός τους
άνθρωπος, με ανέστησαν και τους ευχαριστώ
από τα βάθη της καρδιάς μου!».

Τίτλοι τέλους στον γάμο του
Γρηγόρη Μπιθικώτση με την
Ελένη Τσιριγάκη. Το άλλοτε
αγαπημένο ζευγάρι, όπως
αναφέρουν πληροφορίες,
έπειτα από ενάμιση χρόνο κοι-
νής ζωής και την απόκτηση
ενός αγοριού αποφάσισε να
ακολουθήσει χωριστούς δρό-
μους, με τον δημοφιλή τρα-
γουδιστή να έχει μετακομίσει
σε άλλο σπίτι. Η πρώην σύζυ-
γός του ήδη άλλαξε το επίθετό
της στο Instagram και έσβησε
όλες τις κοινές φωτογραφίες
τους.

Διαζύγιο-σοκ

ΜΜαλλιά κουβάρια
Σφοδρή κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στην Κατερίνα Καινούργι-
ου και τη Σοφία Μουτίδου. Αφορμή στάθηκε ένα φωτογραφι-
κό ενσταντανέ της πρωινής παρουσιάστριας με τη Δέσποινα
Βανδή, στο οποίο η ηθοποιός σχολίασε «λίγο ακόμα πρέπει»
χωρίς να ξεκαθαρίζει τι εννοεί. Η δημοσιογράφος το εξέλα-
βε ως αντίδραση για τις αισθητικές παρεμβάσεις που έχει
κάνει και της απάντησε μέσω Instagram με αναφορές για
ανυπαρξία γυναικείας αλληλεγγύης.

Η όμορφη Μαριλίτα, η κόρη της δικής μας
Κατερίνας Παπακωστοπούλου, έγινε 17
χρόνων και η διάσημη μαμά μοιράστηκε
δημοσίως τις ευχές της. «Να είσαι γονιός
και φίλος χωρίς να χάνεις την ουσία και
τον ρόλο σου. Το παιδί καθρεφτίζει τον γο-
νιό και νιώθω περήφανη γιατί κάτι καλό
έχω κάνει και εγώ στη ζωή μου. Χρόνια
πολλά, Ζυγίνα μου», έγραψε με αγάπη η
δημοσιογράφος.
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Χωρισμός πριν 
από τον γάμο

Ευτυχισμένη μαμά!

Ο
ριστικό τέλος έδωσε η Δήμητρα Αλεξανδράκη στη σχέση
της με τον αγαπημένο της Δημήτρη λίγο πριν ανέβουν τα
σκαλιά της εκκλησίας. Η απόφαση, όπως λέγεται, ήταν
μονόδρομος για το γνωστό μοντέλο, το οποίο δεν έχει

αποκαλύψει ακόμη τους λόγους του αιφνίδιου χωρισμού, παρότι το
νυφικό της ήταν έτοιμο και εκκρεμούσε η ημερομηνία που θα ντυ-
νόταν στα λευκά. Τον Ιούνιο του 2021 η ίδια είχε αποκαλύψει πως
δέχτηκε πρόταση, ενώ έναν χρόνο αργότερα η προγραμματισμένη
(για τον Σεπτέμβριο) γαμήλια τελετή πήρε αναβολή, γιατί η μέλλου-
σα νύφη δεν προλάβαινε να οργανώσει τη δεξίωση. Για το σύντροφό
της, τον οποίο δεν εμφάνισε ποτέ στα social media, η Δήμητρα Αλε-
ξανδράκη είχε μόνο λόγια αγάπης στα love stories που αναρτούσε,
δικαιολογώντας την απουσία του από τις φωτογραφίες της λέγοντας
πως δεν είναι... τσάντα για να τον διαφημίζει.



Τ
α ενθέματα σιλικόνης είναι ένα βασικό
εργαλείο στα χέρια του πλαστικού χει-
ρουργού, καθώς τα χρησιμοποιεί τόσο
στις αισθητικές επεμβάσεις αυξητικής

μαστών όσο και στην αποκατάσταση έπειτα από
μαστεκτομή. Η ουσία των ενθεμάτων είναι
ασφαλής και βιοσυμβατή και χρησιμοποιείται
επίσης ως υλικό για την κατασκευή τεχνητών
καρδιακών βαλβίδων, καθετήρων κ.ά. Χρησιμο-
ποιήθηκαν για πρώτη φορά πριν από περίπου
μισό αιώνα (αντί των μέχρι τότε χρησιμοποιού-
μενων ενθεμάτων με φυσιολογικό ορό), καθώς
παρουσίαζαν σημαντικά πλεονεκτήματα.

«Από την πρώτη αυτή χρήση τους και μετά τα
ενθέματα σιλικόνης έχουν εξελιχθεί θεαματικά
με αποτέλεσμα τα τελευταίας γενιάς να έχουν
αφήσει πίσω τους ακόμη και τα μικρά μειονε-
κτήματα των προκατόχων τους, επιτρέποντας σε
κάθε γυναίκα να αποφασίσει πολύ πιο εύκολα
μια επέμβαση που θα της προσφέρει ό,τι ζητάει
από αυτήν», εξηγεί ο κ. Ανδρέας Γραββάνης,
πλαστικός χειρουργός, διευθυντής Μονάδας
Πλαστικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής
και Αισθητικής Χειρουργικής.

Ο γιατρός μάς εξηγεί τη σημαντικότατη πρό-
οδο που έχει γίνει στα ενθέματα σιλικόνης και
αφορά την ασφάλειά τους: «Η συνεκτικότητα της
σιλικόνης είναι μεγαλύτερη, έτσι ώστε να μην
υπάρχει κίνδυνος διασποράς στο ανθρώπινο
σώμα σε περίπτωση ρήξης του ενθέματος. Στο
κέλυφος-επιφάνεια του ενθέματος που είναι

πλέον τέτοιο (πχ, περίβλημα πολυουρεθάνης)
ώστε να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα εμφάνι-
σης ρικνωτικής κάψας. Στην ποικιλία διαστάσε-
ων και σχημάτων που επιτρέπει να επιτευχθεί
πιο φυσικό αποτέλεσμα και το καλύτερο δυνα-
τόν σχήμα μαστού. Στο βάρος: τα νέα ενθέματα
είναι ελαφρύτερα κατά 30%, έτσι ώστε να μει-
ωθούν η χρόνια πίεση και η ατροφία των ιστών
και οι οποιεσδήποτε αισθητικές και λειτουργι-
κές επιπτώσεις τους».

Ο κ. Γραββάνης εξηγεί ότι «ένας μύθος που
συνδέεται από παλιά με τα ενθέματα σιλικόνης
είναι ότι μπορεί να σχετίζονται με εμφάνιση καρ-

κίνου. Πάρα πολλές μελέτες έχουν διαψεύσει
αυτήν τη συσχέτιση και τεκμηριώνουν ότι τα εν-
θέματα δεν προκαλούν και δεν έχουν καμία αι-
τιολογική συσχέτιση με αυτόν. Θα πρέπει όμως
να σημειωθεί ότι έχουν ενοχοποιηθεί για μια πο-
λύ σπάνια κακοήθεια, το αναπλαστικό λέμφωμα
(silicone derived AnaplasticLarge Cell Lym-
phoma), το οποίο δεν είναι καρκίνος του μαστού.
Αυτός ο τύπος λεμφώματος εμφανίζεται στο
υγρό και την ινώδη κάψα γύρω από το ένθεμα. Σε
πιο προχωρημένες περιπτώσεις μπορεί να εξα-
πλωθεί σε λεμφαδένες και σε άλλα μέρη του σώ-
ματος. Τα περιστατικά που στηρίζουν αυτήν τη
συσχέτιση ανέρχονται σε 1.220 παγκοσμίως, ενώ
έχουν καταγραφεί 38 θάνατοι. Αυτό, σε σχέση με
τα εκατομμύρια ενθέματα μαστού που χρησιμο-
ποιούνται κάθε χρόνο, σημαίνει ότι η πιθανότητα
αναπλαστικού λεμφώματος είναι ελάχιστη. Επι-
πλέον, το γεγονός ότι το 92% από τα παραπάνω
περιστατικά αφορούσε σε συγκεκριμένο ένθεμα
εταιρείας, το οποίο δεν χρησιμοποιείται πλέον
στην Ευρώπη και τη χώρα μας, πρακτικά εκμη-
δενίζει την πιθανότητα αυτής της επιπλοκής».
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Χρησιμοποιούνται τόσο στις 
αισθητικές επεμβάσεις αυξητικής 
μαστών όσο και στην αποκατάσταση
έπειτα από μαστεκτομή

Η πιο δημοφιλής
επέμβαση παγκοσμίως

Οι γυναίκες επιθυμούν να έχουν ένα
πλούσιο στήθος ή ένα νεανικό στήθος
που τους δίνει αυτοπεποίθηση. Επίσης,
είναι σημαντικό το κομμάτι της αποκατά-
στασης του στήθους έπειτα από μαστε-
κτομή. «Συμπερασματικά, τα ενθέματα
νέας γενιάς είναι εξαιρετικά ασφαλή και
δίνουν λύση τόσο σε αισθητικά όσο και σε
επανορθωτικά προβλήματα, βοηθώντας
οποιαδήποτε γυναίκα το επιθυμεί να προ-
χωρήσει χωρίς ενδοιασμούς στην πιο δη-
μοφιλή επέμβαση παγκοσμίως», καταλή-
γει ο κ. Γραββάνης.
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Κριός
(21/3-20/4)
Σήμερα η έκλειψη Ηλίου στον όγδοο τομέα σας θα
φέρει κάποιες ανασφάλειες στη διαχείριση των οι-
κονομικών σας. Μη χάσετε την ψυχραιμία σας γιατί
θα μπορέσετε και πάλι να εξασφαλίσετε την ισορρο-
πία των εισοδημάτων σας. Επίσης, ίσως βρεθείτε σε
μια άβολη στιγμή που θα πρέπει να ανασύρετε από
μέσα σας καταστάσεις που σας έχουν πληγώσει.    

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η έκλειψη Ηλίου απέναντι από το δικό σας ζώδιο, ιδίως
για εσάς των πρώτων ημερών, αναμφισβήτητα θα σας
δημιουργήσει μια πολύ έντονη αλλαγή. Η προσωπική
σας ζωή, οι σχέσεις σας με τους άλλους, η γενικότερη
θέση σας απέναντι στα γεγονότα είναι ένα πέρασμα σε
νέες συνθήκες. Τίποτα μη θεωρήσετε ακόμη μόνιμο και
σταθερό αν δεν τελειώσουν οι εκλείψεις στον δικό σας
άξονα έως τον Οκτώβριο του 2023.  

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Κάτι αλλάζει στην καθημερινότητά σας, στην ερ-
γασία σας και γενικότερα στον τρόπο που ασχο-
λείστε με την υγεία σας. Κάποια πράγματα θα αλ-
λάξουν και θα πάρουν μαζί τους ό,τι σας είχε γε-
μίσει τοξίνη και αρνητικά συναισθήματα. Οι αλ-
λαγές θα είναι πολύ έντονες, για αυτό θωρακίστε
τον εαυτό σας βάζοντας στην καθημερινότητά
σας ένα υγιεινό πρόγραμμα διατροφής και εκγύ-
μνασης.   

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η έκλειψη Ηλίου που πραγματοποιείται σήμερα
δεν θα φέρει ανατροπές που δεν αντέχετε ή θα
σας ταλαιπωρήσουν. Μάλιστα, επειδή επενεργεί
προς το δικό σας ζώδιο αρκετά θετικά, οι αλλαγές
θα φέρουν καλά αποτελέσματα, αρκεί να έχετε
γεννηθεί στις 3 πρώτες μοίρες του ζωδίου σας.     

Λέων
(23/7-22/8)
Η έκλειψη Ηλίου επηρεάζει την καριέρα και την
οικογένειά σας, όπου μπορεί να αλλάξετε εργα-
σία, να μετακινηθείτε λόγω νέων συνθηκών στη
ζωή σας αλλά και να μετακομίσετε. Αν για κάποι-
ον λόγο δέχεστε τοξικές συμπεριφορές στο οικο-
γενειακό σας περιβάλλον ή στον χώρο της εργα-
σίας σας, τότε θα φτάσετε σε οριακά σημεία και
θα αποφασίσετε την απομάκρυνσή σας από ό,τι
σας πονά. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς που έχετε γεννηθεί τις πρώτες μέρες
του ζωδίου θα πρέπει να είστε προσεκτικοί στην
επικοινωνία σας, στις συμφωνίες αλλά και στον
τρόπο που εκφράζεστε προφορικά ή γραπτά. Πο-
λύ πιθανόν να απομακρυνθείτε από πρόσωπα
που εμποδίζουν την εξέλιξή σας, εμπιστευτείτε
τη διαίσθησή σας σε αυτό.  

.Ζυγός
(23/9-23/10)
Ξαφνικές αλλαγές στα οικονομικά σας θα φέρει η
έκλειψη Ηλίου, όπου θέλει να σας υπενθυμίσει τον
τρόπο που μέχρι τώρα διαχειριστήκατε τις υποχρε-
ώσεις σας. Αποφύγετε να πάρετε οποιοδήποτε οικο-
νομικό ρίσκο ή να κάνετε συμφωνίες χωρίς να τις
μελετήσετε πιο πριν.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η νέα Σελήνη - έκλειψη Ηλίου στο δικό σας ζώδιο
σας προετοιμάζει για αλλαγές, ιδίως αν έχετε
γεννηθεί τις πρώτες μέρες του ζωδίου σας. Είναι
η στιγμή που θέλετε να κάνετε επανεκκίνηση σε
μια υπόθεση, είτε συναισθηματική είτε επαγγελ-
ματική. Οι αλλαγές είναι αναπόφευκτες έως τον
Οκτώβριο του 2023, όταν και θα ολοκληρωθεί ο
κύκλος των εκλείψεων στον δικό σας άξονα
(Ταύρου - Σκορπιού).  

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η ηλιακή έκλειψη στον δωδέκατο ηλιακό σας το-
μέα θα επενεργήσει σε ψυχολογικό επίπεδο.
Ίσως σηματοδοτήσει το τέλος ενός κύκλου που
μπορεί να αφορά μια σχέση ή την εργασία σας.
Ίσως νιώσετε αυτό το διάστημα την ενέργειά σας
πεσμένη και χρειαστεί να φροντίσετε την υγεία
σας με κάποιον τρόπο.  

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η ηλιακή έκλειψη θα σας αναστατώσει αν έχετε γεν-
νηθεί στην αρχή του ζωδίου σας. Ο κοινωνικός σας
κύκλος θα ανανεωθεί, όπου νέα πρόσωπα θα προ-
στεθούν σε αυτόν αλλά και κάποια παλιά θα αποχω-
ρίσουν. Πολύ πιθανόν να κάνετε ξεκαθαρίσματα σε
σχέσεις και πρόσωπα, ο ρόλος των οποίων είναι
ακατάλληλος για την εξέλιξή σας.   

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ένα ντόμινο αλλαγών να περιμένετε αυτή την πε-
ρίοδο, ενώ σήμερα η έκλειψη Ηλίου προμηνύει
αναστατώσεις στην καριέρα σας αλλά και στο οι-
κογενειακό σας περιβάλλον. Μια μετακόμιση εί-
ναι πολύ πιθανή, ενώ κάποιοι από εσάς θα απο-
μακρυνθείτε από ό,τι έχει φθαρεί στον χρόνο.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η ηλιακή έκλειψη σας καλεί να δείτε από άλλο
πρίσμα τους στόχους σας και θα προχωρήσετε σε
μια φιλοσοφική διάσταση με νέους στόχους,
σπουδές, ταξίδια, προώθηση νέων ιδεών και
πνευματική εξέλιξη μέσα από νέες εμπειρίες. Οι
φιλοδοξίες σας θα αυξηθούν, αλλά προσέξτε μην
αυξηθούν και οι εγωκεντρικές σας αντιδράσεις,
που δυστυχώς είναι ικανές να σας απομονώσουν
από πρόσωπα του περιβάλλοντός σας.
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Σήμερα η πρώτη έκλειψη της
φθινοπωρινής περιόδου παραπέμπει 
την προσοχή μας σε θέματα σχέσεων
αλλά και επί των οικονομικών. Ο

σταθερός σταυρός θεωρείται μια ευαίσθητη
ομάδα ζωδίων που βάλλεται για μεγάλο χρονικό
διάστημα λόγω πλανητικών όψεων και
εκλείψεων. Οι γεννημένοι 24, 25, 26 και 27
Οκτωβρίου, 21, 22, 23 και 24 Ιανουαρίου, 21,
22, 23 και 24 Απριλίου και 24, 25, 26 και 27
Ιουλίου θα νιώσουν αλλαγές στον προσωπικό και
οικονομικό τομέα. Γενικότερα σε παγκόσμιο
επίπεδο να περιμένουμε νέα πρόσωπα να παίξουν
σημαντικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις.   



Σ
τον Ταγίπ Ερντογάν αρέσει να φορά
γυαλιά ηλίου. Του αρέσει οι φακοί να
είναι σκούροι, σε στιλ aviator, σαν τα
γυαλιά του Τομ Κρουζ στο «Top Gun»,

με λεπτό, χρυσό σκελετό. Του αρέσει να τα φορά
σε συγκεντρώσεις, στις περιοδείες, ακόμη και
όταν ο ήλιος δεν είναι τόσο δυνατός. Είναι μον-
τέρνα αλλά δεν είναι τα μόνα που χρησιμοποιεί
για να φιλοτεχνήσει την εικόνα του. Είναι και τα
σακάκια που φορά. Σταυρωτά, άνετα, εμβλημα-
τικά. Συχνά προτιμά να είναι καρό. Το 2015 ένας
από τους κορυφαίους σχεδιαστές της Τουρκίας
ονόμασε «prestogal» το σακάκι του προέδρου,
που παραπέμπει στη λεπτή και κομψή ύφανση
του καρό Prince des Galles. Την εικόνα του
ασφαλώς συμπληρώνει το μουστάκι, που με το
πέρασμα των χρόνων στην εξουσία έγινε δια-
κριτικό, απαραίτητο όμως στοιχείο στη σεβά-
σμια φυσιογνωμία που θέλει να προβάλλει. Όσο
όμως και να προσπαθεί να δείξει στους ψηφο-
φόρους του μια μοντέρνα εικόνα, δύσκολα θα
τους πείσει να κλείσει οριστικά το θέμα της μαν-
τίλας, το οποίο εξακολουθεί να παραμένει αμφι-
λεγόμενο στον μουσουλμανικό πληθυσμό. 

Διότι πλέον στις δυτικές χώρες, πχ, στις ΗΠΑ,
το να φορά μια κοπέλα μαντίλα στο πανεπιστή-
μιο ή σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο κτίριο είναι
άποψη και στιλ. Στο 99% των μουσουλμανικών
χωρών είναι θέμα πολιτικής άποψης και εξα-
κολουθεί να εντάσσεται στην πολιτική ατζέντα
μιας χώρας. 

Η Τουρκία, όπου το Σύνταγμα θεσπίζει τον κο-
σμικό χαρακτήρα του κράτους, υπήρξε επί δε-
καετίες μια χώρα στην οποία η ισλαμική μαντίλα
ήταν απαγορευμένη στις δημόσιες υπηρεσίες,
στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, καθώς και σε
ορισμένους χώρους όπως το Κοινοβούλιο και οι
στρατιωτικοί χώροι. Η απαγόρευση της χρήσης
της μαντίλας στα δημόσια ιδρύματα θεσπίστηκε
μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1980.
Όμως το 2008 η τουρκική Εθνοσυνέλευση ήρε
την απαγόρευση δεκαετιών στα πανεπιστήμια,
σε μια κίνηση την οποία οι βουλευτές της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης είχαν προσπαθήσει
ανεπιτυχώς να εμποδίσουν στο ανώτατο δικα-
στήριο της χώρας. Αξιωματούχοι του κοσμικού
καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένου του πανί-
σχυρου στρατεύματος, θεωρούν τη χρήση της

μαντίλας στα πανεπιστήμια ως απειλή για το κο-
σμικό καθεστώς. Το 2013 ο Ταγίπ Ερντογάν στο
πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων της χώρας ήρε την
απαγόρευση στις γυναίκες να φορούν μαντίλα
στα κρατικά ιδρύματα. Τώρα, όμως, λίγους μή-
νες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2023, o
Ερντογάν πιέζεται δημοσκοπικά. Ο αντίπαλός
του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου βρίσκεται σε από-
σταση αναπνοής και άρα πρέπει να κερδίσει
εκείνους τους ψηφοφόρους που είναι βαθιά ισ-
λαμιστές και απέχουν από το κοσμικό κράτος.
Έτσι, λοιπόν, ζήτησε τη διεξαγωγή δημοψηφί-
σματος, να τοποθετηθούν οι πολίτες για τα περί
θέσπισης νόμου αναφορικά με την προστασία
του δικαιώματος της μαντίλας στα δημόσια
ιδρύματα. Επιπλέον άρχισε να εντάσσει στις
ομιλίες του περισσότερες αναφορές στον Θεό.
Σε μια χώρα όπως η Τουρκία, που η πολυπολιτι-
σμικότητα ακόμη δεν είναι δεδομένη, πώς θα
μπορέσει ο Ερντογάν να πείσει και τους ψηφο-
φόρους που θέλουν και το μοντέρνο γυαλί και το
σταυρωτό σακάκι και ταυτόχρονα να τον ψηφί-
σουν και εκείνοι που θέλουν τη μαντίλα ως πολι-
τικό σύμβολο; 

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Τα μοντέρνα γυαλιά και η μαντίλα

Όσο και να προσπαθεί 
ο Ερντογάν να δείξει

στους ψηφοφόρους του
μια μοντέρνα εικόνα,

δύσκολα θα τους πείσει
να κλείσει οριστικά 

το θέμα της μαντίλας


