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Τ
ο γαϊτανάκι των εξελίξεων στην ΕΕ με το
φλέγον ζήτημα των τιμών της ενέργειας έχει
αρχίσει να παίρνει επικίνδυνη τροχιά όχι μό-
νο για τους λαούς της Ευρώπης αλλά και για

το μέλλον της Γηραιάς Ηπείρου. Η μη εξεύρεση συνο-
λικής λύσης καταδεικνύει το τεράστιο έλλειμμα αλ-
ληλεγγύης στους κόλπους της Ένωσης και προδίδει
ότι το μέγα πρόβλημα ήταν, είναι και θα είναι η ίδια η
Γερμανία.

Ολόκληρη η Ευρώπη πληρώνει τα περίεργα παιχνί-
δια της Γερμανίας και τον διπλό ρόλο που έπαιζε όλες
τις προηγούμενες δεκαετίες, κάνοντας deals και με
τις ΗΠΑ και με τους Ρώσους. Ιδιαίτερα η περίοδος
διακυβέρνησης της Άνγκελα Μέρκελ στην κυριολε-
ξία συνέτριψε κάθε έννοια ευρωπαϊκής αλληλεγ-
γύης, καθιστώντας την Ευρώπη ένα υποχείριο της
Γερμανίας για να μπορεί το Βερολίνο να κάνει ταυτό-
χρονα συμφωνίες και με τις ΗΠΑ και με τη Ρωσία και
με την Τουρκία.

Τώρα που ο κόμπος έφτασε στο χτένι, το Βερολίνο
ενδιαφέρεται να διασώσει μόνο τα δικά του συμφέ-
ροντα. Όλη η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία σε αυτή την
κρίση δουλεύει για τη διάσωση της Γερμανίας και μό-
νο για αυτήν. Το Βερολίνο αρνείται πεισματικά το πλα-
φόν στην τιμή του φυσικού αερίου γιατί φοβάται ότι
θα είναι η μόνη χώρα που θα μείνει χωρίς αέριο αν ο
Πούτιν τραβήξει την κατάσταση στα άκρα και ολόκλη-
ρη η Ευρώπη σέρνεται πίσω από το συμφέρον των
Γερμανών. Απίστευτα πράγματα.

Ταυτόχρονα οι Γερμανοί ζητούν αυτοσυγκράτηση
από όλα τα κράτη-μέλη στην έκδοση βοηθημάτων και
επιδομάτων και ο Σολτς θα μοιράσει στον λαό του 200
δισ. ευρώ σε έκτακτα επιδόματα για τη θέρμανση και
την ενέργεια! Το μέλλον της Ευρώπης είναι περίπου
προδιαγεγραμμένο. Ήδη δημιουργούνται ρωγμές και
διχαστικές τάσεις που φέρνουν ψηλά τον λαϊκισμό και
την επιστροφή στον εθνισμό - στα όρια του εθνικισμού.

Ποιο σοβαρό κράτος θα συνεχίσει να είναι μέλος

μιας Ένωσης που χειραγωγείται από μια χώρα που
έχει συνθλίψει την ΕΕ με συνθήκες δημοσιονομικής
σταθερότητας; Δεν μπορεί οι λαοί της Ευρώπης να
πεινάσουν για να σωθούν οι τράπεζες της Γερμανίας
που μάζεψαν όλο το χρήμα τα προηγούμενα χρόνια.
Η ευρωπαϊκή Κομισιόν θέλει να υποχρεώσει και τις
27 χώρες-μέλη να μειώσουν την κατανάλωση φυσι-
κού αερίου για να ζεσταθούν οι Γερμανοί! Αρκετά δεν
πληρώσαμε τα προηγούμενα χρόνια στα μνημόνια
και στα χρέη;

Στα λόγια όλοι συμφωνούν ότι καμία χώρα δεν
μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνη της την ακρίβεια
ακολουθώντας μοναχικό δρόμο. Οι πράξεις τους
όμως είναι διαφορετικές. Κάθε ένας, ανάλογα με τον
δημοσιονομικό του χώρο, ακολουθεί τη δική του οδό
χωρίς κοινή στρατηγική, κάτι που ισχύει ακόμη και
για τους πιο ευάλωτους. Όλοι μαζί δηλαδή και ο κα-
θένας χώρια...
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ΡOLITICAL 2 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Όλοι μαζί και ο καθένας χώρια;

Η ευρωπαϊκή Κομισιόν 
θέλει να υποχρεώσει και 

τις 27 χώρες-μέλη να μειώσουν 
την κατανάλωση φυσικού αερίου 

για να ζεσταθούν οι Γερμανοί!
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Δ
ιαφορετικό τόνο είχαν τα 48α γε-
νέθλια της ΝΔ. Η χωρά έχει μπει
πλέον σε προεκλογική τροχιά,
την ώρα που μια ακόμη κρίση, η

ενεργειακή, εξακολουθεί να πλήττει ολό-
κληρη Ευρώπη. 

Ο πρωθυπουργός με διπλή παρέμβασή
του απευθύνθηκε τόσο στην Κοινοβουλευ-
τική του Ομάδα όσο και στη «γαλάζια» κομ-
ματική βάση. Η πρώτη ήταν θεσμική, κα-
θώς από το βήμα της Ολομέλειας αναφέρ-
θηκε στον οδικό χάρτη μέχρι τις κάλπες,
ενώ η δεύτερη ήταν σε πιο εορταστικό κλί-
μα στα κεντρικά γραφεία της ΝΔ. Ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης σε χαλαρή ατμόσφαιρα
συνομίλησε για αρκετή ώρα με τα στελέχη
της Πολιτικής Επιτροπής, τα οποία του επε-
φύλαξαν θερμή υποδοχή. Το ζήτημα που
κυριάρχησε δεν ήταν άλλο από τις επικεί-
μενες εκλογές, όπως και το σύστημα της
απλής αναλογικής που θα προκαλέσει
ακυβερνησία στη χώρα.

Ο πρωθυπουργός μιλώντας στην πρώτη
συνεδρίαση της ΚΟ, που πραγματοποιήθη-
κε με φυσική παρουσία έπειτα από δύο
χρόνια λόγω της πανδημίας, αναφέρθηκε
στον ιδρυτή Κωνσταντίνο Καραμανλή και
στάθηκε σε μια φράση της ιδρυτικής διακή-
ρυξης: «Θα υπηρετούμε πάντα και μόνο τα
αληθινά συμφέροντα του Έθνους, πέρα και

πάνω από τις παραπλανητικές ετικέτες της
Δεξιάς, του Κέντρου και της Αριστεράς».

Στόχος η αυτοδυναμία
Ο πρωθυπουργός κάλεσε τα κοινοβου-

λευτικά στελέχη να τονίζουν στις εκλογι-
κές τους περιφέρειες ότι στόχος είναι η
αυτοδυναμία. «Η παράταξή μας, λοιπόν,
και εγώ προσωπικά σηκώνουμε το γάντι
στις προκλήσεις των καιρών και απαντάμε:
ισχυρό εθνικό σκάφος σημαίνει αυτοδύνα-
μη Ελλάδα και σταθερό τιμόνι σημαίνει δυ-
νατή Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση».
Υποστήριξε ότι τα κόμματα της αντιπολί-
τευσης θα επιχειρήσουν «τη διαστρέβλω-
ση, την υπερβολή και τη λάσπη», είπε ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Δίπλα
μας θα έχουμε αμήχανες συμπεριφορές
που θα προκαλούν σύγχυση και θα πριμο-
δοτούν το πείραμα της αστάθειας και της
ακυβερνησίας».

Ωστόσο, επανέλαβε ότι η νέα κυβέρνηση
θα πρέπει να είναι μονοκομματική, «αλλά
να μην είναι μονολιθική», δηλαδή θα μετέ-

χουν και πρόσωπα που δεν θα προέρχονται
από τον χώρο της κεντροδεξιάς παράτα-
ξης, όπως συνέβη και στην πρώτη τετραε-
τία της ΝΔ. Παράλληλα όμως έκρουσε τον
κώδωνα του κινδύνου για την πρώτη κάλ-
πη, τονίζοντας ότι οι πολίτες θα πρέπει να
ενημερωθούν για την «παγίδα» της απλή
αναλογικής. «Να αντιληφθούν ότι η πρώτη
κάλπη τελικά θα έχει το βάρος της τελικής
και ότι δεν θα είναι μια χαλαρή ευκαιρία να
σταλούν μηνύματα, αλλά το θεμέλιο των
επιλογών τους για το αύριο», είπε ο πρω-
θυπουργός.

Λεπτές ισορροπίες
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έκρυψε την

ικανοποίησή του για την αποτελεσματικό-
τητα των βουλευτών, οι οποίοι στάθηκαν
στο ύψος των περιστάσεων, καθώς μέσα σε
τρία χρόνια ψηφίστηκαν 330 νομοσχέδια
και πραγματοποιήθηκαν περισσότερες
από 6.000 ομιλίες στην Ολομέλεια και τις
Επιτροπές. Ωστόσο, περιέγραψε τις λεπτές
ισορροπίες που θα πρέπει να υπάρξουν σε

αυτή την προεκλογική περίοδο, καθώς από
τη μία οι βουλευτές θα πρέπει να προβάλ-
λουν τον κυβερνητικό έργο και από την άλ-
λη να βλέπουν τα σοβαρά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι πολίτες από την ακρί-
βεια και την ενεργειακή κρίση. Για αυτό τον
λόγο ο πρωθυπουργός κάλεσε τα «γαλά-
ζια» κοινοβουλευτικά στελέχη να επιδεί-
ξουν την απαραίτητη σεμνότητα στην επι-
κοινωνία που θα έχουν με την κοινωνία,
προκειμένου οι πολίτες να μην αισθάνονται
πως η κυβέρνηση στέκεται μόνο στις ση-
μαντικές επιτυχίες του έργου της. «Η κοι-
νωνία περνάει δύσκολα, έχει μεγάλη αβε-
βαιότητα για τον χειμώνα που έρχεται.
Υπάρχουν πολλά προβλήματα ακόμη, τα
οποία δεν έχουν επιλυθεί, τα περισσότερα
είναι αποτέλεσμα του κόστους ζωής και
της εισαγόμενης κρίσης που προέκυψε
μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρα-
νία και πρέπει να είμαστε απολύτως εναρ-
μονισμένοι με τα συναισθήματα των πολι-
τών στον πολιτικό μας λόγο. Το λέω διότι
δεν πρέπει μερικές φορές μέσα από την
προβολή του κυβερνητικού έργου -η οποία
πρέπει να γίνεται- να αγνοούμε αυτή την
άλλη όψη της πραγματικότητας». 

Τα εκλογικά 
μηνύματα και 
οι συστάσεις 
Μητσοτάκη 
στους βουλευτές

Τα εκλογικά 
μηνύματα και 
οι συστάσεις 
Μητσοτάκη 
στους βουλευτές

Την ήμερα των γενεθλίων 
της ΝΔ ο πρωθυπουργός
κήρυξε την έναρξη του
προεκλογικού αγώνα 

Γράφει 
ο Σωτήρης 
Σταθόπουλος 
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Γ
ια νέα σοβαρή όξυνση των ελ-
ληνοτουρκικών σχέσεων κά-
νει λόγο η Αθήνα στο φόντο
της υπογραφής μνημονίου

ανάμεσα στην Τουρκία και το καθεστώς
στη Λιβύη για την εκμετάλλευση ενερ-
γειακών κοιτασμάτων εντός της ΑΟΖ
της Τρίπολης. 

Αποφασισμένος να εκθέσει διεθνώς
για ακόμη μια φορά την απαράδεκτη
αναθεωρητική ατζέντα που προβάλλει
καθημερινά η Άγκυρα σε βάρος της
χώρας μας, τις ωμές απειλές κατά της
εδαφικής μας κυριαρχίας με αιχμή τα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και
τους κινδύνους για την ασφάλεια και τη
σταθερότητα στην ευαίσθητη περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου φέρεται να
είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη
συμμετοχή του στις εργασίες του Φό-
ρουμ της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοι-
νότητας αύριο, καθώς και στη μεθαυ-
ριανή άτυπη Σύνοδο των Ευρωπαίων
ηγετών στην Πράγα.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν θα συνυπάρξουν στον ίδιο
χώρο για περίπου μία ώρα στην Ολομέ-
λεια του Φόρουμ αύριο το μεσημέρι,
καθώς και το βράδυ στο δείπνο των 44
ηγετών. Στο μεσοδιάστημα θα υπάρ-
ξουν, κατά πληροφορίες, τέσσερα
στρογγυλά τραπέζια των έντεκα ηγετών
έκαστο, με τις πληροφορίες να συγκλί-
νουν ότι οι δύο ηγέτες δεν θα βρεθούν

στο ίδιο workshop. Αν και τίποτε δεν
μπορεί να αποκλειστεί, καθώς μεσολα-
βούν πολλές ακόμη ώρες έως αύριο το
μεσημέρι, μέχρι αργά χθες βράδυ δεν
είχε διατυπωθεί αίτημα από την Άγκυρα
προς την Αθήνα για κατ’ ιδίαν συνάντη-
ση των δύο ηγετών στο περιθώριο της
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας αύ-
ριο στην τσεχική πρωτεύουσα, καθι-
στώντας αυτομάτως μία τέτοια εξέλιξη
προσώρας δύσκολη.

Υπενθυμίζεται ότι χθες η ελληνική
πλευρά, διά του κυβερνητικού εκπρο-
σώπου Γιάννη Οικονόμου, πέταξε το
μπαλάκι στην αντίπερα όχθη του Αιγαί-
ου, τονίζοντας ότι αν υποβληθεί σχετικό
αίτημα, η Αθήνα θα το αξιολογήσει και
θα απαντήσει θετικά. Κυβερνητικές πη-
γές επαναλάμβαναν πάντως ότι η Αθήνα
δεν είναι η επισπεύδουσα πλευρά για
ένα νέο ραντεβού κορυφής, καθώς υπό
το κράτος απειλών και προσβολών δεν
μπορεί να υπάρξει εποικοδομητικός
διάλογος ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρ-
κία. Ούτως ή άλλως, η νέα προσπάθεια
της Άγκυρας να… ξεθάψει το παράνο-
μο, άκυρο και ανυπόστατο τουρκολιβυ-
κό μνημόνιο συνεργασίας μέσω της
υπογραφής μνημονίου συνεργασίας για
την εκμετάλλευση των λιβυκών ενερ-
γειακών κοιτασμάτων βαθαίνει το χά-
σμα ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα. Τη
γραμμή της χώρας μας την αποκρυ-
στάλλωσε ο πρωθυπουργός: «Οι ανι-

στόρητες ορέξεις συντρίβονται στις δι-
κές μας κόκκινες γραμμές».

Η γεωγραφία δεν αλλάζει 
με την επαναχάραξη των χαρτών

Την ίδια ώρα, σαφές μήνυμα καταδί-
κης της νέας απόπειρας της Άγκυρας να
εργαλειοποιήσει τη σχέση της με το κα-
θεστώς της Λιβύης ώστε να δημιουργή-
σει τετελεσμένα στην Ανατολική Μεσό-
γειο εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
από το βήμα της χθεσινής συνεδρίασης
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέ-
ας Δημοκρατίας. «Τα σύνορά μας έχουν
γαλανό χρώμα και όχι γκρίζο, είμαι αι-
σιόδοξος ότι το δηλητήριο που επιχειρεί
να ενσταλάξει η τουρκική ηγεσία δεν
φτάνει στους δύο λαούς, οι οποίοι γνω-
ρίζουν ότι η γεωγραφία δεν αλλάζει αν
κάποιος επιχειρεί να επαναχαράξει
τους χάρτες της και η Ιστορία δεν γρά-
φεται με πυροτεχνήματα. Καλώ την άλ-
λη όχθη του Αιγαίου να επανέλθει στον
δρόμο της λογικής και της ειρήνης»,
επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος
Μητσοτάκης. 

Mε πληθωρισμό
83% ψάχνει πόλεμο 
Την ώρα που ο Τούρκος πρόεδρος Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν προετοιμάζει τον
λαό του για νεοοθωμανικές εκστρατείες
και επεκτατικούς πολέμους σε Δύση και
Ανατολή, η κατρακύλα της οικονομίας
της γείτονας δεν έχει φρένο. Ο ετήσιος
ρυθμός πληθωρισμού στη χώρα του αυ-
ξήθηκε για 16ο συνεχή μήνα φτάνοντας
στο 83,5% τον Σεπτέμβριο, αυξημένος
κατά σχεδόν 20% από την αντίστοιχη πε-
ρίοδο του προηγούμενου έτους.
Η χειρότερη καταγραφή του πληθωρι-
σμού από τον Ιούλιο του 1998 και η ιστο-
ρική κατάρρευση της τουρκικής λίρας
έχουν δημιουργήσει ένα εφιαλτικό οι-
κονομικό περιβάλλον, με τον Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν να επιμένει, κόντρα στην
οικονομική επιστήμη και σε όλους τους
ειδικούς, να μειώνει περαιτέρω τα επι-
τόκια αντί να τα αυξάνει. Μόνο τους τε-
λευταίους δύο μήνες η κεντρική τράπε-
ζα της Τουρκίας μείωσε τα επιτόκια κατά
200 μονάδες βάσης στο 12%. Στο πλαίσιο
αυτό, ενδεικτικά οι τιμές των κατοικιών
και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
αυξήθηκαν κατά 84,7% έναντι 71,8% τον
Αύγουστο. Σημαντικές αυξήσεις κατα-
γράφηκαν στις μεταφορές, εν μέσω πα-
ρατεταμένης ανόδου των τιμών της
ενέργειας, ενώ οι νέες αυξήσεις των
τροφίμων είχαν άμεσο αντίκτυπο στον
οικονομικό προϋπολογισμό των τουρκι-
κών νοικοκυριών.
Σε μηνιαία βάση οι τιμές καταναλωτή
αυξήθηκαν κατά 3,1% σε σχέση με την
άνοδο της τάξης του 1,5%, που σημει-
ώθηκε τον προηγούμενο μήνα. Επιπλέ-
ον, ο δείκτης εγχώριων τιμών παραγω-
γού αυξήθηκε κατά 4,78% σε σχέση με
τον προηγούμενο μήνα και αυξήθηκε
κατά 151,5% σε ετήσια βάση. Το αφήγη-
μα του πολέμου είναι απέλπιδα προσπά-
θεια προσωπικής πολιτικής επιβίωσης
του Ερντογάν. Μια κίνηση εξαιρετικά
υψηλού ρίσκου που οδηγεί την Τουρκία
σε εθνική καταστροφή. 

«Οι ανιστόρητες ορέξεις
συντρίβονται στις δικές μας
κόκκινες γραμμές», 
το μήνυμα Μητσοτάκη 

Τείχος στον αναθεωρητισμό



Τ
ην εθνικιστική φρενίτιδα της Άγκυρας συντήρησαν
χθες για ακόμη μία ημέρα τα τουρκικά μέσα ενημέ-
ρωσης, μετά τις νέες ακραίες δηλώσεις του Τούρκου
υπουργού Άμυνας Χουλουσί Ακάρ -και όχι μόνο- για

«αποχώρηση της Ελλάδας» από τη Συνθήκη της Λωζάννης.
«Αφού τα στρατιωτικοποιούν, τότε θα ανέβουμε σε κάποια νη-
σιά», ήταν μερικά από τα χθεσινά μηνύματα των τουρκικών
εφημερίδων. Οι προαναφερθείσες ακραίες δηλώσεις «άνοιξαν
την όρεξη» στα ΜΜΕ της Τουρκίας για να συνεχίσουν την
ακραία ρητορική κατά της Ελλάδας, λίγες ημέρες πριν από την
έναρξη της πρώτης συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Κοινότητας στην Πράγα, εκεί όπου θα βρεθεί ο Έλληνας πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο Χουλουσί Ακάρ με τη δήλωσή του “αφού παραβιάζετε τη
Συνθήκη της Λωζάννης, τότε σημαίνει πως αποχωρείτε από τη
Συνθήκη” ουσιαστικά θέλει να πει στον Μητσοτάκη πως “θα χά-
σεις το έδαφος στο οποίο στέκεσαι και θα το φέρουμε προς συ-
ζήτηση”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διευθυντής της εφημερί-
δας «Hurriyet» Αχμέτ Χακάν.«Αφού ρισκάρεις να βγεις από τη
Συνθήκη της Λωζάννης, τότε εγώ δεν θα τη λάβω υπόψη και τι
θα κάνω;», διερωτήθηκε υποκριτικά.

Είναι ενδεικτικό πως στη συγκεκριμένη ερώτηση ανέλαβε
να απαντήσει ο στρατιωτικός αναλυτής Αμπντουλάχ Αγάρ: «Τό-
τε μπορώ να ανέβω σε κάποια νησιά. Ή να κάνω κάποια ενέρ-
γεια προς τα νησιά τα οποία είναι στρατιωτικοποιημένα για τα
νησιά που πρέπει να έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθε-

στώς». «Άρα, μιλάμε για στρατιωτική ενέργεια», σημείωσε ο
διευθυντής της εφημερίδας, με τον στρατιωτικό αναλυτή να
απαντά πιο ξεκάθαρα από ποτέ: «E ναι, αφού με διπλωματία
δεν έγινε κάτι και παραβιάζουν τις Συνθήκες».

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές καλοκαιριού πραγματοποιήθη-
κε η πολυεθνική άσκηση «Efes 22», το σενάριο της οποίας
απαιτούσε συντονισμό αποβατικών και εναέριων ενεργειών
σε συνθήκες πραγματικών πυρών για την κατάληψη νησιού. 

Οι αναλυτές
Τα παραπάνω έρχονται μετά τον πανικό που επικρατεί στην

Τουρκία για τα ελληνικά μαχητικά Rafale, τα οποία αλλάζουν
ξεκάθαρα τις ισορροπίες στο Αιγαίο. Ενδεικτικές είναι οι δη-
λώσεις του Οζάι Σεντίρ, δημοσιογράφου που καλύπτει το στρα-
τιωτικό ρεπορτάζ στη γείτονα χώρα. «Να πούμε την αλήθεια.
Και να μας δώσουν οι ΗΠΑ τα νέα F-16 και να εκσυγχρονίσου-
με τα αλλά F-16 που διαθέτουμε, δεν μπορούμε να ισορροπή-
σουμε τις δυνάμεις μας απέναντι στα ελληνικά Rafale που δια-
θέτει ήδη η Ελλάδα και στα F-35 τα οποία θα πάρει. Για να σας
εξηγήσω, τα Rafale και τα F-35 εκτοξεύουν τα βλήματα Meteor,
ενώ τα F-16 δεν μπορούν. Η αεροπορία της Ελλάδας τώρα θα
έχει εμβέλεια βολής τα 320 χιλιόμετρα», ανέφερε ο Τούρκος
δημοσιογράφος.

Μήνυμα Μητσοτάκη
«Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί παραβίαση της κυριαρ-

χίας ή των κυριαρχικών της δικαιωμάτων», ξεκαθάρισε ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε
χθες στο Μέγαρο Μαξίμου με διακομματική αντιπροσωπεία
της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, με επικεφαλής
τον πρόεδρο της Επιτροπής Στρατιωτικών Υποθέσεων Άνταμ
Σμιθ, παρουσία του πρέσβη των ΗΠΑ Τζορτζ Τσούνη. Ο πρωθυ-

πουργός ενημέρωσε τους συνομιλητές του για τις τουρκικές
απειλές, τονίζοντας ότι οι ελληνικές θέσεις εδράζονται στο
Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας και στις αρχές της κα-
λής γειτονίας.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε το εξαιρετικό
επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και έκανε εκτενή
αναφορά στη στρατηγική σημασία της Αλεξανδρούπολης.
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«Θα ανέβουμε
σε κάποιο νησί»,
λέει η τουρκική
προπαγάνδα

Δ. Καιρίδης: «Η Τουρκία
προχωρά σε πράξεις»
Η «Political» επικοινώνησε με τον καθηγητή Διε-
θνών Σχέσεων και βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Και-
ρίδη, ο οποίος ξεκαθάρισε πως με αυτές τις πρά-
ξεις και την τουρκική τακτική δεν είναι εύκολο να

υπάρξει στο άμεσο χρονικό διάστημα
κάποια προσπάθεια συνάντησης

για εκτόνωση της έντασης μετα-
ξύ Ελλάδας και Τουρκίας. «Εδώ
δεν χρησιμοποιούν μόνο
ακραία ρητορική, εδώ έχουμε

και πράξεις, όπως είναι οι συμ-
φωνίες με τη Λιβύη. Κατά συνέ-

πεια, δεν πρέπει να υπάρχει καμία
αμφιβολία ότι στην τουρκική ηγεσία υπάρχουν
σκέψεις για δημιουργία έντασης και κρίσης και
επί του πεδίου πέραν του ρητορικού επιπέδου.
Νομίζω ότι ο Ερντογάν κρατά όλες τις επιλογές
ανοιχτές», τόνισε χαρακτηριστικά. «Ο Ερντογάν
είναι σε ανοιχτή διαπραγμάτευση με τους Αμερι-
κανούς. Θα αποφασίσει εν καιρώ ενόψει των
εκλογών που έχει και των δικών του εσωτερικών
πολιτικών αναγκών. Προφανώς ασκεί πίεση στις
ΗΠΑ. Το κλίμα είναι βαρύ. Δεν επιτρέπει σκέψεις
για κάποια συνάντηση ή κάποια χειρονομία εκτό-
νωσης της συσσωρευθείσας έντασης», συνέχισε
στις δηλώσεις του.

Τούρκοι αναλυτές 
παραδέχονται 

αλλαγή ισορροπιών 
στο Αιγαίο

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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«Φ
ρένο» στην ακραία ρητορική του εκπρο-
σώπου του κυβερνώντος κόμματος στην
Τουρκία, Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος κατηγό-
ρησε τη χώρα μας πως σκοτώνει μετανά-

στες στο Αιγαίο, επιχείρησε να βάλει ο υπουργός Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης με
ανακοίνωση που εξέδωσε. Ο κ. Πλακιωτάκης τον κατηγό-
ρησε πως παρουσιάζει μια εικόνα η οποία είναι «αντίθετη
με την πραγματικότητα». 

«Εμπρηστικές δηλώσεις»
Οι εκπρόσωποι της τουρκικής κυ-

βέρνησης συνεχίζουν τις εμπρηστι-
κές δηλώσεις κατά της Ελλάδας σε
όλα τα επίπεδα. Ένα από τα ζητήματα που χρησιμοποιεί η
Τουρκία είναι και το Μεταναστευτικό, για το οποίο, σύμ-
φωνα με την ελληνική κυβέρνηση, οι τουρκικές Αρχές όχι
μόνο αλλοιώνουν την πραγματικότητα, αλλά πολλές φορές
παρουσιάζουν ψευδή γεγονότα. 

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη συνεδρίαση της
Κεντρικής Επιτροπής του κυβερνώντος κόμματος της
Τουρκίας, υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο
εκπρόσωπος Τύπου του AKP συνέχισε τις εμπρηστικές
και παραπλανητικές δηλώσεις του κατά της χώρας μας λέ-
γοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση ψεύδεται: «Η Ελλάδα
έχει στήσει ένα τέτοιο ψέμα. Μιλάει για πίστη στις συνθή-
κες της Ευρώπης και ανοίγει αυτά τα ζητήματα. Προχωρά
όμως κάθε είδους ανεύθυνη συμπεριφορά σε Αιγαίο και
Μεσόγειο». Επιπρόσθετα, κατηγόρησε τις ελληνικές Αρ-
χές: «Μπροστά στα μάτια της ΕΕ, η Ελλάδα σκοτώνει αν-
θρώπους, μετανάστες, γυναίκες, παιδιά, στο Αιγαίο. Θα
μπορούσε να υπάρξει χειρότερη εικόνα από αυτή; Πού θα
μιλήσετε για συνείδηση και για νόμο; Όταν παραβιάζονται
τα ανθρώπινα δικαιώματα ενός ατόμου εκτός ΕΕ… Γιατί
δεν μιλάτε όταν μια χώρα-μέλος της ΕΕ σκοτώνει γυναί-

κες και παιδιά; Είναι ξεκάθαρο ότι η ΕΕ συγχωρεί αυτή τη
σφαγή». Ο Τσελίκ είπε ακόμα ότι οι ΗΠΑ αποθηκεύουν
όπλα στις βάσεις τους στην Ελλάδα και ότι η Αθήνα χρησι-
μοποιεί τη στήριξη των συμμάχων για να απειλήσει και να
παρενοχλήσει την Τουρκία. 

«Όσοι δίνουν αυτή τη στήριξη στην Ελλάδα θα πρέπει να
τηρήσουν την απαραίτητη στάση απέναντι και στην Τουρ-
κία. Λαμβάνοντας υπόψη την κρατική πολιτική της Ελλά-

δας, μια τέτοια αλόγιστη υποστήριξη
των όπλων στο Αιγαίο και τη Μεσό-
γειο δεν θα έχει θετικά αποτελέσματα
ούτε για το ΝΑΤΟ ούτε για την ειρήνη
στην περιοχή. Βλέπουμε ότι αυτοί
που έδωσαν αυτά τα όπλα και δημι-

ούργησαν αυτές τις βάσεις δεν προειδοποίησαν την Ελλά-
δα για τον νόμο», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Ερντογάν.

«Αντίθετη η πραγματικότητα»
Οι κατηγορίες για το μεταναστευτικό ζήτημα δεν έμει-

ναν αναπάντητες, με τον κ. Πλακιωτάκη να δηλώνει: «Ο
εκπρόσωπος του τουρκικού κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ

γνωρίζει καλά ότι η πραγματικότητα είναι ακριβώς αντίθε-
τη από αυτά που δηλώνει. Η Ελλάδα σώζει χιλιάδες ζωές
στο Αιγαίο. Ζωές που θέτουν σε κίνδυνο τα κυκλώματα
διακινητών που η Τουρκία αφήνει να δρουν ανενόχλητα».
Όπως τονίζουν ανώτατες πηγές από το υπουργείο Ναυτι-
λίας αλλά και από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύ-
λου, η ακραία ρητορική του εκπροσώπου του κόμματος
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι εκτός πραγματικότητας.

Τελευταίο και πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, η μεγά-
λη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που στήθηκε από το
Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού του Λιμενικού στην Κεφαλο-
νιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έμπειρα στελέχη της λι-
μενικής Aρχής έσωσαν μετανάστες και πρόσφυγες από
βέβαιο θάνατο. Ανάμεσά τους ήταν μικρά παιδιά, ηλικιω-
μένοι αλλά και άτομα με αναπηρία. 

Διάσωση 56 μεταναστών
Όλα έγιναν το βράδυ του Σαββάτου, όταν σήμανε συνα-

γερμός στο Λιμενικό στην Κεφαλονιά, καθώς 33 ναυτικά
μίλια δυτικά του νησιού ιστιοφόρο σκάφος στο οποίο επέ-
βαιναν δεκάδες μετανάστες εξέπεμψε σήμα κινδύνου.
Στην περιοχή έπνεαν άνεμοι έντασης 5-6 μποφόρ και αμέ-
σως ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης του Λιμενικού Σώμα-
τος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Στο ιστιοφόρο σκάφος,
που κατευθυνόταν προς την Ιταλία, επέβαιναν συνολικά 56
μετανάστες, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά και 5 γυναίκες.
Το Λιμενικό Σώμα σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε
λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου ενημέρωσε ότι το
σήμα κινδύνου ελήφθη μέσω του Olympia Radio και ότι οι
επιβαίνοντες δεν δεχόντουσαν βοήθεια, με το σκάφος να
βρίσκεται ανοιχτά της Κεφαλονιάς. 

Στην επιχείρηση που στέφθηκε από επιτυχία μετείχαν
μία φρεγάτα και τρία παραπλέοντα σκάφη. Και οι 56 μετα-
νάστες έχουν μεταφερθεί στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και
είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

«Σώζουμε χιλιάδες ζωές στο Αιγαίο»

«Οι διακινητές
μεταναστών δρουν
ανεξέλεγκτα στην
Τουρκία», είπε ο
υπουργός Ναυτιλίας…
κοντράροντας τα fake
news κατά της Ελλάδας
του εκπροσώπου 
Τύπου του AKP 

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

ΑΠΑΝΤΗΣΗ… 

ΧΑΣΤΟΥΚΙ 

ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ 

ΣΕ ΤΣΕΛΙΚ



H ΔΗΜΤΟ Αμαρουσίου και το
τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και
Ισότητας Φύλων είχαν προχθές
την τιμητική της, καθώς έκαναν
μεγάλη συγκέντρωση στο παρα-
δοσιακό ουζερί «Κασταλία», πα-
ρουσία όλων των υπουργών και
βουλευτών που εκλέγονται στον
Βόρειο Τομέα. Παρόντες στην
εκδήλωση ήταν και ο πρόεδρος
της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου
αλλά και ο περιφερειάρχης Αττι-
κής Γιώργος Πατούλης. 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ… 

Τρανταχτές
απουσίες

Οι τρανταχτές απουσίες στη χθεσινή συ-
νεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
δεν ήταν άλλες από εκείνες της Όλγας
Κεφαλογιάννη και του Κώστα Τζαβάρα.
Και οι δύο δεν βρίσκονται στα καλύτερα
φεγγάρια τους με την ηγεσία της ΝΔ.
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Tην προηγούμενη Τετάρτη το βράδυ πραγματοποιήθηκε ένα δείπνο στο σπίτι γνω-

στού τραπεζίτη. Παρόντες ήταν ο υιός ενός πολύ κραταιού επιχειρηματία με όνομα

βαρύ σαν ιστορία με σημαντικές συμμετοχές σε όλα σχεδόν τα κερδοφόρα χαρτοφυ-

λάκια, ένας πολύ δημοφιλής υπουργός με την υπέρλαμπρη γυναίκα του και ένας

ανερχόμενος επιχειρηματίας που έχει βλέψεις και στα media. Όπως έμαθα, το μενού

του δείπνου ήταν οι περαιτέρω συνέργειες μεταξύ τους αλλά και η πολιτική κατάστα-

ση στην Ελλάδα, ενώ κάποιοι τόνισαν ότι ο παρών πολιτικός είναι φέρελπις και θα

διαδραματίσει ρόλο στα πράγματα τα επόμενα χρόνια. 

Στο σκάφος γνω-

στού τραπεζίτη, ο

οποίος συνηθίζει τα

Σαββατοκύριακα να ταξι-

δεύει πέριξ του Σαρωνι-

κού (αν και όχι πλέον, γιατί

τέρμα οι  καλές μέρες),

εθεάθη γνωστός δημοσιο-

γράφος-αρθρογράφος από

μεγάλο εκδοτικό συγκρό-

τημα. Τις προηγούμενες

μέρες, όπως μου είπαν, εί-

δαμε και άλλες τέτοιες

γνωστές δημοσιογραφικές

φιγούρες. Εικάζω ότι δεν

είναι τυχαία αυτά τα ταξί-

δια με τους διαμορφωτές

της κοινής γνώμης. 

Πάντως, ο πρωθυπουργός ήταν πολύ ξεκάθαρος στους βουλευτές αλλά και
στους υπουργούς κατά το τέλος της ομιλίας του. Τόνισε την ανάγκη να είναι
ανοικτοί και δεκτικοί σε παράπονα οι βουλευτές αλλά και οι υπουργοί να ανοί-
ξουν τις πόρτες τους και να δέχονται τα αιτήματα βουλευτών και πολιτών.
Ήταν ένα καμπανάκι για μερικούς μερικούς. 

ΑΞΙΖΕΙ… 

Ζήτημα 
για τα δασικά  
Ένα άλλο ζήτημα που έθεσαν κάποιοι
άλλοι βουλευτές, με προεξάρχοντα
τον βουλευτή Ηλείας Ανδρέα Νικο-
λακόπουλο, ήταν το θέμα των πολλών
παραπόνων που έχουν γίνει από πο-
λίτες για το κτηματολόγιο και τη δια-
δικασία τακτοποίησης των δασικών,
καθώς δεν μπορούν να εκμεταλλευ-
τούν την περιουσία τους. Ήταν τόσο
σημαντική αυτή η τοποθέτηση που
ζήτησε και πήρε τον λόγο ο υφυπουρ-
γός Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς
για να εξηγήσει την κατάσταση στο
ζήτημα αυτό. 

Σ
την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέ-
ας Δημοκρατίας, όπως περιμέναμε,
ακούστηκαν και παράπονα. Ένα από
αυτά ήταν του Γιάννη Λοβέρδου, ο

οποίος όταν πήρε τον λόγο εξέφρασε τη δυσα-
ρέσκειά του για το γεγονός ότι στις περιφέρει-
ες διενεργείται ένας αθέμιτος ανταγωνισμός
από υπουργούς και βουλευτές της ίδιας περι-
φέρειας, καθώς πολλοί χρησιμοποιούν υπουρ-
γικά κονδύλια για τις πολιτικές τους εκδηλώ-
σεις… Τότε τον λόγο πήρε ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, ευαισθητοποιημένος για τέτοια θεσμικά
ζητήματα, και αναφέρθηκε επ’ αυτού του θέ-
ματος απαγορεύοντας πλέον για όλους τους
υπουργούς να κάνουν εκδηλώσεις των υπουρ-
γείων τους στις περιφέρειες όπου κατεβαί-
νουν. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη… 

Κομμένες οι εκδηλώσεις
υπουργών στις περιφέρειες

(γ
ια

 π
ολ

ύ 
δυ

να
το

ύς
 λ

ύτ
ες

)

Παράπονα για τους
«γαλάζιους» δημάρχους 

Παράπονα έκαναν και κάποιοι
βουλευτές σχετικά με το διπλό παι-

χνίδι που παίζουν ορι-
σμένοι παράγοντες
της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης, ειδικά δή-
μαρχοι που έχουν

εκλεγεί με τη σημαία
της ΝΔ. Όπως είπαν

στη συνεδρίαση της
ΚΟ οι βουλευτές Βα-
σίλης Υψηλάντης,

Ανδρέας Κουτσούμ-
πας και Γιώργος Βλά-

χος, «γαλάζιοι» δή-
μαρχοι δεν στηρί-
ζουν το έργο της κυ-

βέρνησης και πολλές
φορές βγαίνουν και

απέναντι. Ο κ. Βλάχος μάλι-
στα ζήτησε να ανακοινωθούν τώρα οι
υποψήφιοι βουλευτές στις περιφέ-
ρειες για να μην υπάρχουν τέτοιου εί-
δους παιχνίδια. Σωστό. 



Ανάμεσα στους 27 βουλευτές που ζήτησαν
και πήραν τον λόγο κατά το κλειστό σκέλος
της χθεσινής συνεδρίασης της ΚΟ της ΝΔ, ο
Κωνσταντίνος Κυρανάκης επανήλθε στο θέ-
μα της πανεπιστημιακής αστυνομίας, για την
οποία σχετική του ανάρτηση τις προηγούμε-
νες ημέρες είχε προκαλέσει την αντίδραση
του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικο-
νόμου. Με το εν λόγω
επεισόδιο να αποτε-
λεί πλέον παρελθόν,
καθώς ο βουλευτής
του Νοτίου Τομέα της
Β’ Αθηνών εξήγησε το
σκεπτικό του στον κ.
Οικονόμου σε συνο-
μιλία που είχαν προχ-
θές στη Βουλή, ο κ. Κυρανάκης επέμεινε πως
τώρα είναι η ώρα να αλλάξουν όψη τα ελληνι-
κά πανεπιστήμια, σε διαφορετική περίπτωση,
όπως είπε, τυχόν αδράνεια θα έχει κόστος για
τη Νέα Δημοκρατία. Για να δείξει, μάλιστα,
πως εξαρχής στόχος του ήταν να ολοκληρω-
θεί η δρομολογούμενη μεταρρύθμιση στην
Παιδεία και όχι να ασκήσει κριτική στην ακο-
λουθούμενη πολιτική, ο κ. Κυρανάκης πρό-
τεινε να επιλεγεί ένα συγκεκριμένο πρότυπο
τμήμα, ώστε να λειτουργήσει εν συνεχεία ως
οδηγός για τη συνολική βελτίωση της εικόνας
και της λειτουργίας των πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων.

ΟΟικονόμου με Κυρανάκη
στα ορεινά
Πήρε το μάτι μου μια φωτογραφία από τον αγια-
σμό της Βουλής στην οποία ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος Γιάννης Οικονόμου καθόταν με τον
Κωνσταντίνο Κυρανάκη, μόνοι τους στα ορεινά
της Βουλής και τα έλεγαν ησύχως… Προφανώς
ο κ. Κυρανάκης θα έδωσε τις δικές του εξηγή-
σεις για την ανάρτηση η οποία προκάλεσε δυ-
σφορία στο Μέγαρο Μαξίμου, με αφορμή την
κριτική του τελευταίου για την αποτυχία διαχεί-
ρισης της κατάστασης στα πανεπιστήμια. Να ξέ-
ρετε, εγώ δεν βλέπω εξομάλυνση των σχέσεων
παρά το τετ α τετ με Οικονόμου.

Ο
καθηγητής κ. Σωτήρης Σέρμπος,
που πρόσφατα παραιτήθηκε από
τη θέση του συμβούλου του προ-
έδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρου-

λάκη, έγραψε ένα άρθρο στην «Καθημερινή»
για τα Ελληνοτουρκικά και τον ρόλο της Ρω-
σίας σκέτο διαμάντι. Δεν ξέρω σε ποιον ανα-
φέρεται, αλλά μεταξύ άλλων γράφει: «Είναι
εκεί που οι πολιτικές ηγεσίες δοκιμάζουν τα
όρια και τις αντοχές της ενεργητικής τους ευ-
θύνης. Δεν φεύγουν από το πρόβλημα, ούτε
το πνίγουν. Δεν κρύβουν κάτω από το χαλί τις
άβολες αλήθειες, τις μικρές και μεγάλες
αμαρτίες μας. Ακόμα χειρότερα, δεν βγάζουν
μπροστά κοντόφθαλμες εκλογικές στρατηγι-
κές. Υπονομευτικές για το εθνικό και το συλ-
λογικό ευρωπαϊκό συμφέρον. Κουμπώνον-
τας στο καλάμι της εκλογικής συμπεριφοράς,
το αγκίστρι με το τοξικό δόλωμα». 

Να έχει κάποιους στον νου του; Γράφει κι
άλλα… «Εντέλει, η ηγεσία παίζει ρόλο. Ειδι-
κά όσοι το έχουν αντιληφθεί και συνειδητο-
ποιήσει. Έχοντας αποδεχθεί την πραγματική
θέση της Ελλάδας από κοινού με την αληθινή
της κατάσταση και τους αντικειμενικούς για
εκείνη περιορισμούς. Που δεν ταλαιπωρούν-
ται από ημιμάθεια και ψευδαισθήσεις. Οι
υπόλοιποι θα κοντύνουν. Συμπεριλαμβανο-
μένων και των μουγγών». Ποιον να εννοεί
μουγγό, ρε παιδιά; 
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Επανήλθε με… πρόταση

Περί Τσιόδρα
Με αυτή την αναστάτωση με την έκθεση

Λύτρα για τους θανάτους στις ΜΕΘ
θυμήθηκα τον καθηγητή, τον κ.

Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος έχει
αποσυρθεί εδώ και πολύ καιρό
από τα φώτα της δημοσιότη-
τας. Αυτός ήταν και ο λόγος

που δεν υπέγραψε το δεύτερο
μέρος της μελέτης που είχε εκπο-

νήσει με τον καθηγητή Θόδωρο Λύ-
τρα, καθώς μετά την αποκάλυψη του πρώτου μέρους,
είχε μπει και αυτός στο κάδρο. Τώρα, όταν τον ρωτούν
απαντά: Εμένα μη με ανακατεύετε με αυτά.

Αντιπολιτευτική ένδεια 
Ελλείψει αντιπολιτευτικών επιχειρημάτων, η Κου-

μουνδούρου φέρνει στη Βουλή ξαναζεσταμένα φαγη-
τά και χτυπά τον Άδωνι Γεωργιάδη για το Turkaegean!
Η Κουμουνδούρου που παραχώρησε εν χορδαίς και
οργάνοις τον όρο «Μακεδονία» στα Σκόπια εγκαλεί τη
ΝΔ για μια τουριστική ορολογία. Ερώτηση προς τον
υπουργό Ανάπτυξης για το πόρισμα της Ένορκης Διοι-
κητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) σχετικά με την υπόθεση
«Turkaegean» κατέθεσαν 49 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Η
ερώτηση ήρθε μία ημέρα μετά τις αρνητικές εξελίξεις
και το φιάσκο των Τούρκων στην ΑΟΖ με τη Λιβύη.

Τα καρφιά 
του Σέρμπου

Λιποθυμικό επεισόδιο είχε στη Βουλή η
βουλευτής Πειραιώς Νόνη Δούνια στη
διάρκεια της συνεδρίασης της Κοινοβου-
λευτικής Ομάδας της ΝΔ. Η κυ-
ρία Δούνια αισθάνθηκε
έντονη αδιαθεσία και
αμέσως κοντά της
έσπευσαν γιατροί-
βουλευτές, αλλά
και ο γιατρός της
Βουλής. Η κυρία
Δούνια, που κατά το
παρελθόν είχε υπο-
βληθεί σε επέμβαση στην
καρδιά, ανέκτησε άμεσα τις δυνάμεις της.
Εμείς να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά με
την υγεία της… 

Για ποιον χτυπά 
η καμπάνα;
Αιχμές για υπουργούς που, όπως είπε,
κάνουν κατάχρηση προβολής του έργου
του χαρτοφυλακίου τους στην εκλογική
τους περιφέρεια άφησε, σύμφωνα με
πληροφορίες, κατά τη δευτερολογία του
χθες στην Κοινοβουλευτική Ομάδα ο
Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόσθεσε, δε,
ότι ως υπουργοί έχουν ήδη συγκριτικό
επικοινωνιακό πλεονέκτημα έναντι των
συνυποψηφίων τους βουλευτών και πο-
λιτευτών και τους παρότρυνε να επισκέ-
πτονται και άλλες πλην της δικής τους
εκλογικές περιφέρειες. Οι… κακές
γλώσσες παρατηρούν πως η… σπόντα
στόχευε σε συγκεκριμένο υπουργό, που
κατεβαίνει στο λεκανοπέδιο…

Λαχτάρισαν στη Βουλή
με τη Δούνια

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ
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Η απάτη με το ΔΝΤ
Οι απάτες μέσω ίντερνετ έχουν ανέβει σε άλλο level. Τις τελευταίες ημέρες στέλ-

νουν μηνύματα με αποστολέα την επικεφαλής του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα και
σου λένε ότι σου έστειλαν πριν από εβδομάδες email γιατί το… βραβείο σας είναι στα
αζήτητα και πρέπει να απαντήσετε άμεσα τι θα κάνετε με το βραβείο σας! Το συγκεκρι-
μένο email αναφέρει και το εξής εκπληκτικό: «Αν δεν θέλετε τα λεφτά, να τα μεταφέ-
ρουμε στο υπουργείο Οικονομικών, αν πάλι τα θέλετε, έχουν κατατεθεί στην Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων». Και από κάτω φαρδιά πλατιά υπογραφή… Κρισταλίνα
Γκεοργκίεβα του ΔΝΤ. 

Το
...

 Π
ρό

σω
πο

Δ
εν θέλω να κάμω κάποιο πολιτικό σχόλιο, απλώς παραθέτω τα γεγονότα…
Καραμανλής και Σαμαράς μπορεί να μην πήγαν στη συνεδρίαση της Κοινο-
βουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, αλλά πήγαν παρέα μετά των συζύγων τους
στο Ηρώδειο. O Κώστας Καραμανλής μαζί με τη σύζυγό του Νατάσα Παζαΐ-

τη και ο Αντώνης Σαμαράς με τη σύζυγό του Γεωργία Κρητικού βρέθηκαν στο Ηρώ-
δειο, όπου παρακολούθησαν μια σπουδαία μουσική βραδιά. Τη συναυλία του Σταμάτη
Σπανουδάκη για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή με τίτλο «Για τη
Σμύρνη». Στη συναυλία το «παρών» έδωσαν πολιτικοί, καλλιτέχνες και πλήθος κό-
σμου. Τα δύο ζευγάρια κάθισαν δίπλα δίπλα και φωτογραφήθηκαν μαζί σε καλή διά-
θεση. Πάντως, επειδή δημιουργήθηκε θέμα λόγω της απουσίας τους από την ΚΟ, κυ-
βερνητικά στελέχη έσπευσαν να διαρρεύσουν ότι οι δυο πρώην πρωθυπουργοί ήταν
δικαιολογημένα απόντες… Μη με ρωτήσετε τι σημαίνει αυτό. 

H Nίκη, ο… μέντορας
και οι συνδικαλιστές 

Αγριεύει ο πόλεμος μεταξύ συνδι-
καλιστών και της υπουργού Παιδείας
Νίκης Κεραμέως με αφορμή την εισα-
γωγή ενός νέου θεσμού, του «μέντο-

ρα». Τι είναι αυτός ο θε-
σμός; Είναι έμπειροι

παλαιοί καθηγητές
οι οποίοι θα κα-
θοδηγούν τους
νέους συναδέλ-

φους τους. Αυτή η
καινοτομία έχει

εξοργίσει το συνδικα-
λιστικό κίνημα που προανήγγει-

λε απεργίες. Η απεργία της Διδασκαλι-
κής Ομοσπονδίας κρίθηκε παράνομη
και η ΔΟΕ προσέφυγε στην ΑΔΕΔΥ, για
να καλύψει ως ανώτερο συνδικαλιστι-
κό όργανο την κινητοποίηση. Τελικά η
Νίκη Κεραμέως προσέφυγε στη Δι-
καιοσύνη ζητώντας να κηρυχθεί και
αυτή η απεργία παράνομη. Μιλάμε για
τεράστιο μπλέξιμο… 

Χύμα και τσουβαλάτα 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα είπε στους Ευρωπαίους «χύμα και
τσουβαλάτα» μέσω του Bloomberg. Κατηγόρησε την ΕΕ για αδρά-
νεια που έχει κοστίσει τουλάχιστον 62 δισ. ευρώ στην ευρωπαϊκή
οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2022 και έχει τριπλασιάσει το εμ-
πορικό πλεόνασμα της Ρωσίας. Το τραγικό είναι ότι, στο Έκτακτο
Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας την περασμένη Παρασκευή, ο
υπουργός Σκρέκας παρουσίασε την ελληνική πρόταση σχετικά με
τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου ύψους 80 δισ. ευρώ για την αν-
τιμετώπιση των επιπτώσεων από τις υψηλές τιμές φυσικού αερίου.
Και την άλλη μέρα οι Γερμανοί έδωσαν 200 δισεκατομμύρια για την
πάρτη τους!

Κοινή εμφάνιση 
Καραμανλή και Σαμαρά

Γκρίνια στον ΣΥΡΙΖΑ 
για τα όργανα
Στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει
μεγάλη δυσφορία επειδή δεν συνε-
δριάζουν συχνά τα όργανα του κόμ-
ματος και συγκεκριμένα η ΚΟ. Μάλι-
στα κάποιοι βουλευτές έχουν αρχίσει
και πετάνε καρφιά για την ηγετική
ομάδα του κόμματος. Όπως ο κ. Κώ-
στας Μπάρκας, βουλευτής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, που ανέβασε την ακόλουθη
ανάρτηση: «Η Κοινοβουλευτική Ομά-
δα της Νέας Δημοκρατίας συνεδριά-
ζει τακτικά. Σε αντίθεση με αυτήν του
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Και οι λόγοι της μη συνε-
δρίασης δεν έχουν ειπωθεί». Βέβαια,
στη συνέχεια πρέπει να έπεσαν τηλε-
φωνήματα από Κουμουνδούρου, διό-
τι την κατέβασε την ανάρτηση… Αυτά.

Και κόμμα για τα ζώα 
Όλα θα τα ζήσουμε σε αυτό τον τόπο.
Έρχεται και κόμμα για τα ζώα… Βλέ-
πετε η ζωοφιλία είναι της μοδός τε-
λευταία και, όπως φαίνεται, θα μας
απασχολήσει και πολιτικά. Το «Κόμ-
μα για τα Ζώα» ή «Κόμμα των Ζώων»
έκανε και παρουσίαση στη ΔΕΘ. Οι
ιδρυτές του είναι ο κ. Νίκος Ράπτης
που είναι ιδιοκτήτης σχολείου στη
Λάρισα και η σύζυγός του κυρία Μα-
ρία Δαλαμάγκα που είναι καθηγήτρια
χορού στο επάγγελμα… 

Πήρε και βραβείο 
η Άνγκελα… 

Η είδηση είναι πέρα για πέρα αληθι-
νή. Στην Άνγκελα Μέρκελ απονεμήθη-
κε το Βραβείο της Ύπατης Αρμοστείας
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες! Κάθε
χρόνο το βραβείο, το οποίο φέρει το
όνομα του Νορβηγού εξερευνητή, επι-
στήμονα, διπλωμάτη και φιλάνθρωπου
Φρίντγιοφ Νάνσεν, πρώτου Ύπατου Αρ-
μοστή για τους Πρόσφυγες που τιμήθη-
κε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το
1922, απονέμεται σε ένα πρόσωπο, μια
ομάδα ή έναν οργανισμό που έχει
υπερβεί το καθήκον του προκειμένου
να προστατεύσει πρόσφυγες, εσωτερι-
κά εκτοπισμένους ή απάτριδες. Φαντά-
σου να τους είχε πάρει στο σπίτι της,
δηλαδή… 
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Ο
υαί υμίν, γραμματείς
και φαρισαίοι υποκρι-
ταί! Η «Political» βρέ-

θηκε στο επίκεντρο μιας δυσώ-
δους επίθεσης επί σειρά ημε-
ρών επειδή τόλμησε να ασκήσει
κριτική στις εκπεφρασμένες και
γνωστές σε ευρύ κύκλο θέσεις
του αρχηγού Στόλου Παν. Λυμ-
πέρη για τις ανάγκες του Πολε-
μικού Ναυτικού, με αποτέλεσμα
να ακουστούν σε βάρος της
εφημερίδας και των ανθρώπων
της απαράδεκτοι χαρακτηρι-
σμοί, όπως «πληρωμένοι κον-
δυλοφόροι», «λιβελλογράφοι»,
«μαχαιροβγάλτες». Το χειρότε-
ρο; Άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν
από τις Ένοπλες Δυνάμεις και
έπρεπε να γνωρίζουν το βάρος
των λέξεων που εκστομίζουν
μας χρέωσαν «εθνική μειοδο-
σία» και «εθνικά ύποπτες ενέρ-
γειες», επειδή διαρρεύσαμε
πληροφορίες (!) και ασκήσαμε
κριτική σε αξιωματικούς που
μπορεί να «τύγχαναν αναδημοσί-
ευσης από τη “Hurryiet”»!

Οι ίδιοι είναι που κατάπιαν τη
γλώσσα τους μπροστά στο πρω-

τοσέλιδο ρεπορτάζ του Π. Καρ-
βουνόπουλου και της «Δημο-
κρατίας» με τίτλο «Είμαστε όν-
τως έτοιμοι για πόλεμο;», πρωτο-
σέλιδο που ξεχειλίζει από ηττο-
πάθεια και σκορπά αμφιβολίες
για το αξιόμαχο των Ενόπλων
Δυνάμεων, την ώρα που βγάζει
στο περίπτερο πραγματικά απόρ-
ρητες πληροφορίες, οι οποίες

συζητούνται σε κλειστές συσκέ-
ψεις, όπως είναι η μη ύπαρξη
προσομοιώσεων σε πραγματική
κρίση! «Σοβαρά προβλήματα
αποτελούν η αμφισβήτηση της
ηγεσίας του Πολεμικού Ναυτι-
κού, η αποδυνάμωση των νησιών
και η μη πραγματοποίηση “προ-
σομοιώσεων” για μια αληθινή
κρίση», είναι τα αίτια κατά το εμ-

βριθές ρεπορτάζ
ώστε να κάνουμε
προσευχές πριν
κοιμηθούμε για να
μην είναι εκείνο το
βράδυ που ο Ερν-
τογάν θα αποφα-
σίσει να μας επι-
τεθεί. Οι ίδιοι εί-
ναι που δεν βγή-

καν να καταδικάσουν τα fake
news των φίλων τους για τα τε-
θωρακισμένα BMP-1 που έφτα-
σαν στην Ουκρανία με το ελληνι-
κό εθνόσημο, παίζοντας το παι-
χνίδι της προπαγάνδας ότι ελλη-
νικά όπλα σκοτώνουν Ρώσους -
χρειάστηκε να διαψεύσει το ΓΕΣ
μέσω πηγών τις αστήρικτες πλη-
ροφορίες του «ρεπορτάζ». Γιατί,
είπαμε, η πατριωτική ευαισθησία
για κάποιους είναι α λα καρτ.
Κρίμα που αυτοί οι άνθρωποι
φόρεσαν γαλόνια...

Καλώς τους πατριώτες του… γλυκού νερού

Μ
ετά το νομικό φιάσκο της επι-
στολής στον ΟΗΕ και της δή-
θεν συμφωνίας με τη Λιβύη
για εξορύξεις, ο Ταγίπ Ερντο-

γάν επιστρέφει στις γνωστές πολεμικές ια-
χές. Ο Τούρκος πρόεδρος ανακατεύει συ-
νεχώς την τράπουλα με βεβιασμένες κινή-
σεις απλώνοντας πολλά πράγματα ταυτό-
χρονα και με τον τρόπο αυτό δημιουργεί
τεράστια σύγχυση ως προς τη στόχευση
των προθέσεών του. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ελληνική δι-
πλωματία να μην μπορεί να χαράξει μια
συγκεκριμένη εθνική στρατηγική για την
επόμενη μέρα, αλλά απλώς να δημιουργεί
μια ζώνη απόκρουσης έναντι των παράλο-
γων αιτημάτων του. Ουδείς έχει καταλάβει
τι θέλει ή πού το πάει. Ούτε η Αθήνα, ούτε
οι ΗΠΑ, ούτε η ΕΕ.

Η αλλόκοτη συμπεριφορά του ίδιου του

Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
αλλά και των υπόλοιπων γραφικών συνερ-
γατών και υπουργών του δεν αφήνει περι-
θώρια στην ορθή λογική. Παρά τις όποιες
νομικές επιφάσεις προβάλλει το καθεστώς
Ερντογάν με τις επιστολές που στέλνει στον
ΟΗΕ αλλά και με το ξαναζεσταμένο τουρ-
κολιβυκό μνημόνιο, στο εσωτερικό της
Τουρκίας έχει δημιουργηθεί ένα έντονο
πολεμικό κλίμα που μπορεί να οδηγήσει σε
λανθασμένους χειρισμούς και «αυτοκτονι-
κές» τάσεις από την πλευρά των Τούρκων.
Η ρητορική του Ταγίπ Ερντογάν έχει παρα-
σύρει όλο το πολιτικό και το στρατιωτικό
κατεστημένο της γείτονος σε συνθήκες
πραγματικού πολέμου και η διεθνής κοινό-
τητα αισθάνεται ότι απλώς μένει να οριστεί

ο χρόνος που θα υπάρξει η σύγκρουση με-
ταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. 

Η μυστική διπλωματία των ΗΠΑ
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι ΗΠΑ

έστησαν ολόκληρη αποστολή με ειδικό αε-
ροσκάφος του Λευκού Οίκου τού συμβού-
λου Εθνικής Ασφαλείας Τζέικ Σάλιβαν
προκειμένου να μεταβεί στην Κωνσταντι-
νούπολη και να συναντήσει κυριακάτικα
στο προεδρικό θέρετρο Mabeyn τον εξ
απορρήτων του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ιμ-
πραχίμ Καλίν. Ποιος λοιπόν ήταν ο λόγος
της αιφνιδιαστικής αυτής συνάντησης του
εκπροσώπου του πανίσχυρου συμβούλου
Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ με τον αμερι-
κανοσπουδαγμένο άνθρωπο που ο Ερντο-

γάν εμπιστεύεται πιο πολύ; Αυτό που προ-
καλεί περισσότερη ανησυχία στην Ουάσιγ-
κτον είναι ότι η Άγκυρα δεν έχει ακόμη επι-
κυρώσει την ένταξη της Φινλανδίας και της
Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Και απειλεί πάλι με
βέτο. Οι 28 από τις 30 χώρες του ΝΑΤΟ
έχουν επικυρώσει, πλην Τουρκίας και Ουγ-
γαρίας (αν και η Ουγγαρία υποσχέθηκε
πως θα το κάνει). 

Ταυτόχρονα διαπιστώνουν ότι η κλιμα-
κούμενη επιθετική ρητορική του Ερντογάν
κατά των ΗΠΑ, είτε με αφορμή της επέκτα-
σης της λειτουργίας του λιμένα της Αλε-
ξανδρούπολης είτε με τον δήθεν εξοπλι-
σμό των νησιών με αμερικανικής κατα-
σκευής άρματα μεταφοράς προσωπικού,
περνάει από τη δυσφορία στην απειλή.

Νομικό φιάσκο και
ακροβασίες πολέμου 

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας



ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ11
TETΑΡΤΗ 5 OKTΩΒΡΙΟΥ 2022

Απαντήσεις στην ομιλία του πρωθυπουργού προς τους
βουλευτές του δίνουν μέσω της «Political» πηγές της Κου-
μουνδούρου, εστιάζοντας στο κομμάτι της πανδημίας και
της ακρίβειας. 

«Σε λίγο θα πουν πως ο Λύτρας δεν είναι αξιόπιστος επι-
στήμονας και πως δεν πέθανε κανείς στους διαδρόμους
νοσοκομείων εξαιτίας απουσίας υποστήριξης ΜΕΘ», τονί-
ζουν, συμπληρώνοντας ότι η ίδια η πραγματικότητα ακυ-
ρώνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα στελέχη της κυβέρ-
νησης που, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, δεν μπορούν
πια να κυκλοφορήσουν ανάμεσα στους πολίτες.

Ο πρωθυπουργός μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομά-
δα της ΝΔ επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα κατηγορώντας τον
για χυδαίο και κυνικό παλαιοκομματισμό με αφορμή το
«μοίρασμα» 50 δισ. για να βγαίνει πρωθυπουργός μέχρι να
βαρεθεί. Στον πρωθυπουργό απάντησε ο εκπρόσωπος Τύ-
που του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος: «Ο κ. Μητσοτάκης σή-

μερα (σ.σ.: χθες) κατέστησε σαφές πως απομονωμένος
στα αδιέξοδά του θα προχωρήσει μέχρι τις εκλογές: με
ψέματα, χυδαιότητες και διχασμό. Σαν να ζει σε παράλλη-
λο σύμπαν, ο κ. Μητσοτάκης αυτοθαυμάζεται για την ενέρ-
γεια, την ώρα που ο κόσμος αδυνατεί να πληρώσει λογα-
ριασμούς, καύσιμα και σούπερ μάρκετ, η ΔΕΗ και οι πάρο-
χοι κάνουν πάρτι υπερκερδών και ο ίδιος απλώς επιδοτεί
την αισχροκέρδεια», για να επαναφέρει στη συνέχεια στο
επίκεντρο το θέμα της αντιμετώπισης της πανδημίας, στο
οποίο «επενδύει» αντιπολιτευτικά η αξιωματική αντιπολί-
τευση. «Το πιο χυδαίο ωστόσο ήταν που ο άνθρωπος που
“δεν πέταξε λεφτά στις ΜΕΘ” και δήθεν δεν είχε στοιχεία
για αυξημένη θνητότητα όσων νοσηλεύονται εκτός ΜΕΘ
είχε το θράσος να πει πως η αντιπολίτευση “επινοεί θανά-
τους”, λίγες μόλις μέρες μετά την αποκάλυψη της μελέτης
Λύτρα, σύμφωνα με την οποία σχεδόν όλοι όσοι διασωλη-
νώθηκαν εκτός ΜΕΘ έχασαν τη ζωή τους. Το μόνο ωστόσο

που επεδίωξε πραγματικά ο κ. Μητσοτάκης από τους βου-
λευτές του σήμερα (σ.σ.: χθες) ήταν να τους πείσει να
βγουν από τη λευκή απεργία και να τον στηρίξουν. Μάταια,
διότι όλοι έχουν καταλάβει πως ο κ. Μητσοτάκης έχει ήδη
τελειώσει».

Από την Κουμουνδούρου δίνεται έμφαση στις ηχηρές
απουσίες των Καραμανλή, Σαμαρά και Κεφαλογιάννη από
την πανηγυρική ΚΟ και σχολιάζουν την ομιλία Μητσοτάκη
ως «ύστατη έκκληση στους βουλευτές να σταματήσουν τη
λευκή απεργία και να τον στηρίξουν».

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: «Ζει σε παράλληλο σύμπαν»

Πρόεδρος PEGA: 
Άγρια κόντρα με 
τον Παπαδημούλη
Μ είζον θέμα στην Επιτροπή PEGΑ, αρμόδια για το απόρρητο των

προσωπικών δεδομένων στην Ευρωβουλή, που ασχολείται και με
το ζήτημα της επισύνδεσης Ανδρουλάκη, προκλήθηκε με αφορμή

το «σπάσιμο» της εσωτερικής ατζέντας της από τον ευρωβουλευτή του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Δημήτρη Παπαδημούλη.
Ο κ. Παπαδημούλης ανήρτησε στο Twitter την πληροφορία ότι αντιπροσω-
πεία της Επιτροπής θα έρθει στην Αθήνα στις αρχές του επόμενου μήνα για να
συλλέξει στοιχεία, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως θα συναντήσει τους Κυριά-
κο Μητσοτάκη, Γρηγόρη Δημητριάδη, Χρήστο Σπίρτζη, Φέλιξ Μπίτζιο και
Γιάννη Λαβράνο για την υπόθεση των υποκλοπών. Έκανε λόγο μάλιστα για
ομόφωνη απόφαση του προεδρείου του Ευρωκοινοβουλίου παρουσιάζοντας
και τα έγγραφα της Επιτροπής.
Η ανάρτησή του προκάλεσε την οργή του προέδρου της Επιτροπής PEGA Γε-
ρούν Λέναερς, ο οποίος εξέθεσε τον Έλληνα ευρωβουλευτή, μιλώντας για
διαρροή και παραποίηση εσωτερικών πληροφοριών και σχεδίων της Επι-
τροπής. Σύμφωνα με τον Ολλανδό ευρωβουλευτή, αυτό που παρου-
σιάζει ότι «έχει εγκριθεί ομόφωνα από το προεδρείο του Ευρω-
κοινοβουλίου» δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά «ένα πολύ
πρώιμο σχέδιο ημερήσιας διάταξης για εσωτερική διοικη-
τική χρήση»! Ο κ. Λέναερς χρησιμοποίησε σκληρή γλώσ-
σα κατά του κ. Παπαδημούλη, σημειώνοντας «είναι ντρο-
πή που ένας αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
μοιράζεται ένα τέτοιο εσωτερικό σχέδιο εγγράφου για εγ-
χώριους πολιτικούς σκοπούς», ξεκαθαρίζοντας πως η Επι-
τροπή δεν έχει προσεγγίσει κανέναν από τους αναγραφόμε-
νους στο tweet Παπαδημούλη. 

«Εκλιπαρεί να σταματήσουν 
οι βουλευτές του τη λευκή απεργία»,
λένε κύκλοι της Κουμουνδούρου 
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Η
Επιτάχυνση της Μετάβασης στην Κυκλική
Οικονομία (με όρους Κυκλικής Αποδοτικό-
τητας & Εξοικονόμησης Φυσικών Πόρων)

αποτελεί σήμερα θέμα ζωτικής σημασίας σε τοπι-
κό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Η Ελλάδα κατατάσσεται στις χειρότερες επιδόσεις
μεταξύ των χωρών της ΕΕ όσον αφορά την ανακύ-
κλωση. Η χώρα μας δεν έχει πετύχει τους στόχους
των τελευταίων ετών και συνεχίζει να χρησιμοποιεί
σε συντριπτικό ποσοστό τη μέθοδο της ταφής των
απορριμμάτων, ανακυκλώνοντας ένα ποσοστό που
ανέρχεται μετά βίας στο 20%. Αυτή τη στιγμή ανακυ-
κλώνονται περί τις 500.000 τόνοι υλικών τον χρόνο
που αντιστοιχεί μόλις στο 20% των απορριμμάτων της
ελληνικής κοινωνίας, και το υπόλοιπο 80% οδηγείται
σε χώρους υγειονομικής ταφής ή και παράνομες
χωματερές σε αρκετές περιπτώσεις. Κατά μέσο όρο
στην ΕΕ γίνεται ταφή σε ποσοστό μικρότερο του 25%
των απορριμμάτων, ενώ η ανακύκλωση φτάνει, πάν-
τα κατά μέσο όρο, στο 55%. 

Επίσης σε ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στην
Αττική από τη MΕΤΡΟΝ, τον Μάιο του 2022 και για
λογαριασμό του ΕΔΣΝΑ, οι πολίτες διαπίστωσαν
έλλειμμα διαχείρισης αλλά και ενημέρωσης όσον
αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων και την
ανακύκλωση, με τους ίδιους να μην ξέρουν τι πρέ-
πει να κάνουν. Ενδεικτικά:
• Το 81% πιστεύει ότι η ανακύκλωση των απορριμ-
μάτων δεν γίνεται σωστά. 
• Το 61% δεν γνωρίζει τι είδους απορρίμματα κατα-
λήγουν στον καφέ κάδο. 
• Το 73% θεωρεί «πολύ έως αρκετά σοβαρό» το θέ-
μα καθαριότητας και σκουπιδιών. 
• Το 68% εκτιμά ότι σε σχέση με την υπόλοιπη Ευ-
ρώπη βρισκόμαστε πολύ πίσω.
• Το 76% θεωρεί ότι οι χωματερές είναι ντροπή για
όλους μας. 
• Το 79% θεωρεί ότι το σύστημα διαχείρισης πρέπει
να αλλάξει.
• Μόνον ο μπλε κάδος έχει καταγραφεί πλήρως ως
«κάδος ανακύκλωσης» στη συνείδηση των πολι-
τών.
• Στον πράσινο κάδο δεν είναι πλέον σαφές τι
σκουπίδια βάζουμε, εφόσον ένας στους τέσσερις
απαντάει «απορρίμματα που δεν ανακυκλώνονται»
και το 38% απαντάει «γενικά σκουπίδια». 
• Το 67% δεν γνωρίζει με τι τρόπο θα μπορούσε να
μειώσει τα απορρίμματα που παράγει, ενώ το 90%
δηλώνει ότι κάνει προσπάθεια. 
• Το 76% δηλώνει ότι χρειάζεται περισσότερη ενη-
μέρωση όσον αφορά το πώς διαχωρίζονται τα
απορρίμματα και τι ανακυκλώνεται, και το 91% ζη-
τάει περισσότερους κάδους ανακύκλωσης.

Έναντι όλων των παραπάνω κρίνεται σημαντικός
ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης στο να αναλάβει ουσια-
στικές πρωτοβουλίες για τη μετάβαση των πόλεων
σε «Έξυπνες και Κυκλικές Πόλεις», όπου μέσα σε
αυτές κατοικούν «Έξυπνοι και Κυκλικοί Πολίτες».
Το μεγάλο ερώτημα όμως που τίθεται είναι κατά
πόσο η Αυτοδιοίκηση ως θεσμός είναι έτοιμη για
την «Επιτάχυνση της Κυκλικής Μετάβασης», αλλά

και τι απαιτείται για τη μετάβαση αυτή. Απαντώντας
στο παραπάνω ερώτημα, μπορούμε να καταλήξου-
με στα παρακάτω δεκατρία βασικά σημεία:
1. Χαρτογράφηση των Κυκλικών Αναγκών, μέσα

από έναν οδικό χάρτη και σύμφωνα με τις ανάγ-
κες, τις προτεραιότητες, τα χαρακτηριστικά και
τις ιδιαιτερότητες του κάθε δήμου, τοπικής κοι-
νωνίας. 

2. Δημιουργία κατάλληλης δομής στον Οργανισμό
Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) υποστηριζόμενη
από κατάλληλη στελέχωση, περιγράμματα θέσε-
ων, αρμοδιότητες και ρόλους.

3. Ανάπτυξη Συμπράξεων, Συνεργασιών με όλα τα
Ενδιαφερόμενα Μέρη, για την ενίσχυση της ανά-
πτυξης και εφαρμογής των καινοτόμων κυκλι-
κών εργαλείων, καθώς και την υλοποίηση κοι-
νών πρωτοβουλιών.

4. «Κυκλική Εκπαίδευση» ή «Κυκλική Ευαισθητο-
ποίηση» ή «Κυκλικός Εγγραμματισμός» ή «Κυ-
κλική Ικανότητα», τα οποία αποτελούν ζωτικής
σημασίας δεξιότητες του 21ου αιώνα, με σκοπό
τη μάθηση, την πληροφόρηση, την επικοινωνία
και την επίλυση βασικών προβλημάτων. 

5. Διασύνδεση του Επιχειρησιακού Σχεδίου και
των Στρατηγικών Στόχων, καθώς και της Ψηφια-
κής Στρατηγικής με την Κυκλική Μετάβαση και
τους Παγκόσμιους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυ-
ξης (SDGs).

6. Έμπρακτη Δέσμευση της Διοίκησης, η οποία θα
πρέπει να επιδεικνύει ηγεσία, να παρακινεί, να
κατευθύνει, να υποστηρίζει το ανθρώπινο δυνα-
μικό και να διαθέτει τους απαραίτητους πόρους,
για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του Κυ-
κλικού Μετασχηματισμού.

7. Διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφορετικών
Υπηρεσιών/Τεχνολογιών/Συστημάτων/Διαδικα-
σιών, στα πλαίσια της διεργασιοκεντρικής προ-
σέγγισης, όπου όλος ο δήμος να λειτουργεί ως
μια οντότητα. 

8. Υιοθέτηση Κατάλληλων Δεικτών Επίδοσης
(KPIs) καθώς ένα σύγχρονο Κυκλικό Σύστημα θα
πρέπει να το παρακολουθούμε μέσα από ειδι-
κούς δείκτες απόδοσης, οι οποίοι να μπορούν να
φέρουν στην επιφάνεια προβληματικά σημεία
των διαδικασιών και αποκλίσεις από τους Στρα-
τηγικούς Στόχους, ώστε έτσι να μπορούμε εγκαί-
ρως να προχωρούμε στις σωστές διορθωτικές
κινήσεις.

9. Αξιοποίηση όλων των Διαχειριστικών Εργαλεί-
ων, ώστε να διαχειριστούμε την Κυκλική Μετά-
βαση μέσα από την αναζήτηση όλων των Θεσμι-
κών (Κανονισμοί, Οδηγίες, Συστάσεις), Τεχνολο-
γικών (Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές), Οικονο-
μικών (Φόροι, Αντισταθμιστικά Οφέλη, Κίνητρα -
Αντικίνητρα), Κοινωνικών (Ενημέρωση, Εκπαί-
δευση), Διαχειριστικών (Διεθνή Πρότυπα ISO,
Διαδικασίες, Οδηγίες Εργασίας, Αναφορές) Ερ-
γαλείων, Εμπειρικών Μέτρων - Μέσων και Κα-
λών Πρακτικών που είναι αναγκαία για την βελτι-
στοποίηση της Κυκλικής Ικανότητας και Κυκλι-
κής Μετάβασης.

10. «Ευαισθητοποίηση» και Ενεργός Συμμετοχή
ως ένα χρήσιμο εργαλείο που υλοποιείται μέσω
οργανωτικών σχεδίων. Ευαισθητοποίηση με διά-
φορα μέσα (όπως: webinar, ημερίδες, ενημερω-
τικές ιστοσελίδες, δημιουργία κατάλληλου γρα-
φείου ενημέρωσης, διάφορες άλλες «εκστρα-
τείες»), αλλά και μέσα από έργα υποδομής (Πρά-
σινα Σημεία, Κέντρα Κυκλικής Οικονομίας, Συ-
στήματα Παρακολούθησης, Έξυπνοι Κάδοι,
κ.λπ.).

11. Προβλεπτική αντίδραση μέσα από τη Διαχείρι-
ση Διακινδύνευσης και της Επιχειρησιακής Συ-
νέχειας, δηλαδή της ικανότητας ενός δήμου να
παρέχει υπηρεσίες ακόμα και κάτω από υπερβο-
λικά αντίξοες συνθήκες. Αυτό προϋποθέτει την
ανάπτυξη και κατάρτιση ενός μακροχρόνια στο-
χευμένου και προληπτικού σχεδιασμού ο οποίος
θα έχει αναλύσει το Εσωτερικό Περιβάλλον και
το Εξωτερικό Περιβάλλον του δήμου, ώστε να αν-
τιμετωπιστούν οι απειλές και να αξιοποιηθούν οι
ευκαιρίες που μπορεί να επηρεάσουν τη Μετά-
βαση στην Κυκλική Εποχή και να επιτευχθούν τα
όποια Προσδοκώμενα Κυκλικά Αποτελέσματα. 

12. Δημιουργία μιας δυναμικής και πλήρως ρεαλι-
στικής Ψηφιακής Αναπαράστασης της πόλης (Ψη-
φιακή Αποτύπωση), όπου αλλάζοντας γρήγορα,
οικονομικά και αποδοτικά διάφορες κυκλικές
παραμέτρους, να ανιχνεύσουμε τον τρόπο με τον
οποίο θα επηρεαστούν οι αντίστοιχες μεταβλητές
απόκρισης. Η λύση έρχεται μέσω της Τεχνολογίας
των Ψηφιακών Διδύμων (Digital Twins), με την
οποία μπορούμε να αναπτύξουμε Προγνωστικά
Μοντέλα, τα οποία να μετατρέπουν την καταγε-
γραμμένη πληροφορία σε γνώση, αναβαθμίζον-
τας τις δυνατότητές μας για διάγνωση και πρό-
γνωση, αλλά και για ενεργό συμμετοχή.

13. Αναζήτηση όλων των Χρηματοδοτικών Εργα-
λείων, όπου κάθε δήμος θα πρέπει να βρει το κα-
τάλληλο μείγμα χρηματοδοτικών «εργαλείων»,
το οποίο θα αποφέρει το βέλτιστο κατά περίπτω-
ση αποτέλεσμα για την πραγματοποίηση των κυ-
κλικών έργων με το μικρότερο δυνατόν κόστος. 
Αξίζει να σημειωθεί πως τα ζητήματα Κυκλικής Οικο-

νομίας δεν μπορούν από τη μία μέρα στην άλλη, έτσι
όπως έχουμε δομήσει τον καταναλωτικό πολιτισμό μας,
να θεραπευτούν. Τα θέματα Κυκλικής Οικονομίας απαι-
τούν πάνω από όλα έναν «Ηθικό Προβληματισμό και
Επαναπροσδιορισμό της σχέσης του ανθρώπου με τη
βιόσφαιρα», καθώς η φύση και ο πολιτισμός είναι δυο
έννοιες αλληλένδετες και συνδεδεμένες μεταξύ τους. Η
φύση παρέχει βασικές εισροές στον πολιτισμό και ο πο-
λιτισμός δρα στη φύση σε έναν μόνιμο «βρόχο ανατρο-
φοδότησης». Ο πολιτισμός -με την ευρύτερη έννοια της
στάσης, των συμπεριφορών, των αξιών, των εκφράσεων,
των κανόνων, των προτύπων διαβίωσης, της τοπικής και
παραδοσιακής γνώσης, της μετάδοσης δεξιοτήτων και
των καλών πρακτικών- μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά
στην «Επιτάχυνση της Μετάβασης στην Κυκλική Οικο-
νομία». Πρέπει να γίνουμε όλοι μας «Κυκλικά Εγγράμ-
ματοι» και «Κυκλικά Ικανοί», εάν θέλουμε να διαφυλά-
ξουμε το μέλλον των επόμενων γενεών.

Η μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία 
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Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σύστα-
ση προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης για τον εκσυγχρονισμό

των εθνικών συστημάτων για το ελάχιστο εισό-
δημα σε σχέση με τη δέσμευσή τους για τη μεί-
ωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλει-
σμού στην Ευρώπη. Η σύσταση αφορά τον εκ-
συγχρονισμό των συστημάτων πρόνοιας επί
του θέματος ούτως ώστε αυτά να καταστούν
αποτελεσματικότερα και να συνδέονται άμεσα
με την ένταξη στην αγορά εργασίας για όσους
λήπτες μπορούν να εργαστούν.

Βασική παράμετρος της σύστασης είναι η
αξιοπρεπής διαβίωση - ανθρώπινο δικαίωμα
που θεωρείται αναφαίρετο στη βάση των οικο-
νομικών και κοινωνικών ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι σε όλες
τις περιόδους στα άτομα που χρήζουν της κοι-
νωνικής στήριξης του κράτους πρέπει να παρέ-
χεται αυτή η δυνατότητα και ότι σε περιόδους
κρίσεων, ειδικότερα, τα κοινωνικά μέτρα στή-
ριξης πρέπει να αντανακλούν το μέγεθος της
κρίσης και τον αντίκτυπό της στα κοινωνικά
εκείνα στρώματα που το έχουν περισσότερο
ανάγκη. Η κοινωνική πολιτική και πολιτική
ευημερίας των πολιτών που ακολουθείται από
την Κυπριακή Δημοκρατία αποτιμάται ως ιδιαί-

τερα θετική, με στοχευμένα μέτρα που ακρι-
βώς αποτυπώνουν τους βασικούς στόχους των
δεσμεύσεων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Είναι όμως γεγονός ότι η παρού-
σα τάξη πραγμάτων σε διεθνές και ευρωπαϊκό
επίπεδο λόγω της εξόδου από την κρίση της
πανδημίας του νέου κορονοϊού, του πολέμου
στην Ουκρανία, της ενεργειακής και επισιτιστι-
κής κρίσης και του ευρύτερου γεωπολιτικού
περιβάλλοντος επιβάλλει την αναγκαιότητα της
σύστασης που επιπρόσθετα με τους γενικούς
στόχους στοχεύει στη συμπερίληψη, την πρό-
σβαση σε υπηρεσίες και τη στόχευση κριτη-
ρίων που αφορούν τις προοπτικές ένταξης και
απασχόλησης.

Τα εν λόγω κριτήρια πρέπει να οριοθετούνται
από τους στόχους της πράσινης μετάβασης και
της ανάγκης ψηφιοποίησής τους ούτως ώστε
να έχουν πραγματικό αποτέλεσμα σε πλήρη
σύνταξη με τους ευρύτερους στόχους της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν το σύγχρονο
κοινωνικό περιβάλλον και την ανταπόκριση
στις προκλήσεις αλλά και στις προοπτικές του.
Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η πρόταση-σύσταση
της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά
τη μείωση κατά τουλάχιστον 15 εκατομμύρια
του αριθμού των ατόμων που αντιμετωπίζουν

κίνδυνο φτώχειας ή αποκλεισμού και τον στόχο
για επίτευξη του ποσοστού 78% απασχόλησης
του εργατικού δυναμικού.

Η στοχευμένη δημιουργία διχτύων ασφαλεί-
ας κοινωνικής πολιτικής αποτελεί αρχή εκ των
ων ουκ άνευ για τα κράτη και αυτή η πολιτική
οφείλει να είναι επαρκής, αποτελεσματική και
επωφελής για την επίτευξη των ευρύτερων
στόχων που αφορούν τον κοινωνικό πυλώνα
δράσης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Βασικοί πυλώνες τής πιο πάνω στρα-
τηγικής αποτελούν η βελτίωση της επάρκειας
της εισοδηματικής στήριξης με διαφανείς και
αξιόπιστες μεθοδολογίες, η τακτική αναθεώ-
ρηση και αναπροσαρμογή των κριτηρίων, η
βελτίωση της κάλυψης και της εφαρμογής του
ελάχιστου εισοδήματος με προσβάσιμες και
απλουστευμένες διαδικασίες που περιλαμβά-
νουν κριτήρια που ανταποκρίνονται στις κοινω-
νικοοικονομικές κρίσεις, η βελτίωση της πρό-
σβασης σε συμπεριληπτικές αγορές εργασίας,
η βελτίωση της πρόσβασης σε υποστηρικτικές
και βασικές υπηρεσίες, η προώθηση της εξα-
τομικευμένης υποστήριξης και η ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας της διακυβέρνησης των
κοινωνικών διχτύων ασφαλείας σε ενωσιακό,
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Το ελάχιστο εισόδημα και η μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
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Τι πραγματικά σημαίνει να είσαι «ο άνδρας» σε μια σχέση;

Π
ολλοί άνδρες προσέρχονται στη θεραπεία
νιώθοντας αμφισβητούμενοι από την
προσδοκία να είναι «σκληροί» μπροστά

στις δυσκολίες, ιδιαίτερα στις ρομαντικές τους
σχέσεις. Συχνά αναφέρουν: «Δεν ανατράφηκα για
να είμαι ανοιχτός στα συναισθήματά μου». «Θα
μπορέσω ποτέ να είμαι ευάλωτος με τη σύντροφό
μου;». «Πώς είμαι άνδρας αν δείξω τη συναισθη-
ματική μου αδυναμία;». «Είμαι ο τροφοδότης της
οικογένειας. Πώς βοηθάει το να εκφράζω τα άγχη
μου;».

Χρειάζεται θάρρος ώστε να μιλήσεις για θέματα
που αντιβαίνουν στους κοινωνικούς κανόνες του
φύλου. Αλλά μπορεί να είναι εξαιρετικά ικανοποι-
ητικό, καθώς συχνά εμβαθύνει τη σχέση που έχετε
με τη σύντροφό σας.

Εδώ θα μιλήσω για τρεις στρατηγικές που θα σε
βοηθήσουν να επανεξετάσεις τι σημαίνει να είσαι
άνδρας στο πλαίσιο της σχέσης σου:

1. Μάθετε να αγκαλιάζετε την αβεβαιότητα
και τη συναισθηματική ευαλωτότητα

Σε πολλούς πολιτισμούς οι άνδρες κοινωνικο-
ποιούνται ώστε να πιστεύουν ότι η έκφραση των
συναισθημάτων κάποιου είναι σημάδι αδυναμίας.
Ωστόσο, η ψυχολογική έρευνα υπογραμμίζει τη
σημασία τού να μιλά κανείς για τα συναισθήματά
του και να εκφράζει τα συναισθήματά του ακόμη
και όταν σας κάνει να νιώθετε άβολα.

Η ευαλωτότητα είναι προϋπόθεση για να είναι
κανείς αυθεντικός και να κάνει τη ζωή πιο ουσια-
στική. Υπάρχει μάλιστα μια σειρά από έρευνες που
δείχνουν ότι η αυθεντικότητα είναι ένας από τους
πιο σημαντικούς παράγοντες για την πρόβλεψη της
ευτυχίας.

Έτσι, αντί να πιστεύετε ότι η συναισθηματική έκ-
φραση είναι ενδεικτική αδυναμίας, επεκτείνετε
την κατανόησή σας για τη δύναμη για να συμπερι-
λάβετε την ευαλωτότητα και τη συναισθηματική
αυθεντικότητα.

2. Επενδύστε στη σχέση σας
Οι ρομαντικές σχέσεις απαιτούν συνεχή προσπά-

θεια και προσοχή. Όπως και με τα οικονομικά σας,
πρέπει να επενδύσετε ενεργά και να κάνετε καταθέ-
σεις για να αυξηθεί ο πλούτος της σχέσης σας.

Η επένδυση σε σχέσεις μπορεί επίσης να λάβει
τη μορφή της δέσμευσης για τακτικές βραδιές
ραντεβού με τον σύντροφό σας στο σπίτι ή έξω. 

3. Εκπαιδευτείτε στους κανόνες φύλου
Τα κοινωνικά πρότυπα έχουν συνέπειες. Για

τους άνδρες η πράξη της συναισθηματικής έκ-
φρασης προκαλεί δυσφορία. Ενώ για τις γυναίκες
αποτελεί αναγκαιότητα. Ένας τρόπος για να έρ-
θουν δύο άνθρωποι κοντά είναι να εκπαιδεύσουν
τον εαυτό τους σχετικά με τις συμπεριφορές του
άλλου φύλου. 

της
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Παραμένει βαρύ το κλίμα μεταξύ Αρμενίας και Αζερμ-
παϊτζάν μετά τις συγκρούσεις που ξέσπασαν τον Σεπτέμ-
βριο, τις σφοδρότερες από το 2020, όταν τερματίστηκε ο
πόλεμος στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, στις οποίες σκοτώ-
θηκαν πάνω από 200 άνθρωποι.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών συναντή-
θηκαν στη Γενεύη την Κυριακή και συμφωνήθηκε οι
διαπραγματεύσεις που ήταν προγραμματισμένες για
τον Νοέμβριο να πραγματοποιηθούν μέσα στον Οκτώ-

βριο. Οι Αζέροι ζητούν «την πλήρη αποχώρηση των αρ-
μενικών μονάδων από τα εδάφη τους», ενώ οι Αρμένιοι
μια ειρηνευτική συμφωνία που θα εγγυάται τα «δι-
καιώματα και την ασφάλεια των Αρμενίων στο Ναγ-
κόρνο Καραμπάχ».

Βίντεο που έκανε τον γύρο του Διαδικτύου με εκτελέ-
σεις άοπλων Αρμενίων αμάχων από Αζέρους στρατιώτες
(αν και δεν υπάρχει σαφής ένδειξη για τον χρόνο που
τραβήχτηκε) προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της

Αρμενίας, με τον πρωθυπουργό Νικόλ Πασινιάν να καλεί
τη διεθνή κοινότητα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να
«σταματήσει την επιθετικότητα του Αζερμπαϊτζάν».

Όπως μετέδωσαν χθες τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης,
ο Πασινιάν θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν αύριο Πέμπτη στην Πράγα, καθώς η
Τουρκία είχε πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στη σύγκρουση
του 2020 (με τη στρατιωτική βοήθεια στους Αζέρους)
όσο και στη συμφωνηθείσα εκεχειρία.

Ο
ι ρωσικές αποτυχίες στο πεδίο
της μάχης στην Ουκρανία
μπορεί να οδηγήσουν τον
Πούτιν στο να χρησιμοποιήσει

πυρηνικά όπλα για να τερματίσει νικηφό-
ρα τον πόλεμο, φέρνοντας σε κατάσταση
συναγερμού τις χώρες της Δύσης.

Ο Ρώσος πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει ότι
δεν μπλοφάρει και πως θα χρησιμοποι-
ήσει όλα τα όπλα του αν η Ρωσία απειληθεί
άμεσα από τη Δύση. Το Κρεμλίνο πάντως
για δεύτερη συνεχή μέρα επιχείρησε να
ρίξει τους τόνους, με τον εκπρόσωπό του
Ντμίτρι Πεσκόφ να δηλώνει χθες ότι η Μό-
σχα δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στη ρη-
τορική περί πυρηνικών που διασπείρουν
οι δυνάμεις και τα ΜΜΕ της Δύσης.

Σύμφωνα με τους «Times», το ΝΑΤΟ
έχει προειδοποιήσει τα μέλη του ότι ο
Πούτιν πρόκειται να πραγματοποιήσει
πυρηνική δοκιμή στα ουκρανικά σύνορα.
Η «Daily Mail» έγραψε ότι το Σαββατοκύ-
ριακο χάθηκαν από τα ηλεκτρονικά συ-
στήματα κατόπτευσης του ΝΑΤΟ τα ίχνη

του ρωσικού πυρηνικού υποβρυχίου
«Belgorod», που φέρει την υπερτορπίλη
«Poseidon» (ένα από τα έξι μεταπυρηνι-
κά όπλα που απέκτησε η Ρωσία το 2018),
μια έκρηξη της οποίας θα προκαλούσε
τεράστια έκλυση ραδιενέργειας. Επίσης,
σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η «Dai-
ly Telegraph» απεικονίζεται αμαξοστοι-
χία που μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό
με κατεύθυνση προς την Ουκρανία. Το
τρένο φέρεται να συνδέεται με ειδική
υπηρεσία του υπουργείου Άμυνας που
διαχειρίζεται αποθήκες πυρηνικών
όπλων στη Ρωσία.

Σημειώνεται ότι η Ρωσία διαθέτει
5.977 πυρηνικές κεφαλές έναντι 5.428
των ΗΠΑ.

Τα σενάρια για... χτύπημα
Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, τρία

είναι τα επικρατέστερα σενάρια για μια
ενδεχόμενη χρήση ρωσικών πυρηνικών.
Πρώτον, ένα «περιορισμένο» χτύπημα
στη Μαύρη Θάλασσα ή στον ουρανό της

Ουκρανίας. Δεύτερον, ένα πλήγμα κατά
ουκρανικού στρατιωτικού στόχου ή ση-
μαντικής υποδομής, όπως, για παράδειγ-
μα, το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορί-
ζια. Και, τρίτον, να αποφασίσει ο Πούτιν
πλήγμα σε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ.

Στο μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βο-
λοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε διάταγμα με
το οποίο καθίσταται αδύνατη οποιαδήποτε
διαπραγμάτευση με τον Πούτιν μετά την
προσάρτηση των τεσσάρων ουκρανικών
περιοχών από τη Ρωσία, με το Κρεμλίνο
πάντως να δηλώνει ότι η «ειδική στρατιω-
τική του επιχείρηση» δεν θα τερματιστεί
αν το Κίεβο αποκλείσει τις συνομιλίες. 

ΟΟ Τραμπ κατέθεσε
αγωγή στο CNN 
και ζητά 475 εκατ. $
Αγωγή για συκοφαντική δυσφήμη-
ση σε βάρος του τηλεοπτικού δι-
κτύου CNN κατέθεσε ο πρώην πρό-
εδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ,
αξιώνοντας αποζημίωση 475 εκατ.
δολαρίων.
Στην αγωγή 29 σελίδων που κατατέ-
θηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο
της Φλόριντα, ο Τραμπ -έχει απειλή-
σει πολλές φορές ότι θα κινηθεί νο-
μικά κατά ΜΜΕ που τον επικρίνουν-
ισχυρίζεται ότι το CNN, που έχει μα-
κρά ιστορία επιθέσεων εναντίον
του, το τελευταίο διάστημα έχει κλι-
μακώσει μια «εκστρατεία συκοφαν-
τίας επειδή φοβάται ότι θα είναι ξα-
νά υποψήφιος στις προεδρικές
εκλογές του 2024».
«Το CNN επιχείρησε να πλήξει τον
Τραμπ με μια σειρά από ολοένα και
πιο σκανδαλώδεις, ψευδείς και δυ-
σφημιστικούς χαρακτηρισμούς,
όπως “ρατσιστής”, “λακές των Ρώ-
σων”, “στασιαστής” και εσχάτως
“Χίτλερ”», αναφέρεται χαρακτηρι-
στικά στην αγωγή που κατέθεσαν
στο δικαστήριο του Φορτ Λοτερνέιλ
οι συνήγοροι του πρώην προέδρου.
Σημειώνεται ότι ο Τραμπ δεν έχει
ξεκαθαρίσει ακόμη αν θα είναι υπο-
ψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμ-
πλικανών για τις προεδρικές εκλο-
γές του 2024.

Πυρηνικός 
τρόμος από...
τρένα και 
υποβρύχια 
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Τι ζητούν Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν - Παραμένουν τεταμένες οι σχέσεις

Σε συναγερμό η Δύση από 
τις συνεχείς ρωσικές απειλές -
Ζελένσκι: «Αδύνατη οποιαδήποτε
διαπραγμάτευση με τον Πούτιν»
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Ο
ύτε κατά μία ημέρα μικρότερη
ποινή από εκείνη που είχε
αποφασιστεί στο πρωτόδικο
δικαστήριο δεν επέβαλε το

Μεικτό Ορκωτό Εφετείο στον δολοφόνο
της Δώρας Ζέμπερη που τη σκότωσε το
2017 μέσα στο Β’ Νεκροταφείο της Αθή-
νας. 

Χθες, η σύνθεση του δικαστηρίου που
εξέτασε την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό
έκρινε ότι δεν θα πρέπει να αναγνωριστεί
κανένα ελαφρυντικό στον Μανώλη Σορο-
πίδη που σκότωσε με 14 μαχαιριές τη
32χρονη εφοριακό. Έτσι του επέβαλε
ποινή κάθειρξης δις ισοβίων. 

Η σύνθεση του Μεικτού Ορκωτού Εφε-
τείου έκρινε ομόφωνα ένοχο τον 63χρο-
νο και για τα δύο αδικήματα που κατηγο-
ρούνταν. Για ανθρωποκτονία από πρόθε-
ση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και λη-
στεία με ιδιαίτερη σκληρότητα.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής
διαδικασίας ο δικηγόρος του κατηγορού-
μενου ζήτησε να αναγνωριστεί στον πε-
λάτη του το ελαφρυντικό της καλής συμ-
περιφοράς. Από την πλευρά της, όμως, η
εισαγγελέας δεν άφησε κανένα περιθώ-
ριο στην υπεράσπιση του 63χρονου. Ζή-
τησε να απορριφθεί το αίτημα του κατη-
γορούμενου, τονίζοντας ότι για να ανα-
γνωριστεί ελαφρυντικό δεν αρκεί η καλή
συμπεριφορά στις φυλακές. Εκείνη τη
στιγμή οι συγγενείς της αδικοχαμένης
γυναίκας ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.
«Είναι απολύτως βέβαιο ότι είναι ο δολο-
φόνος της Δώρας. Ο ιατροδικαστής βε-
βαιώνει ότι τα πλήγματα αυτά έγιναν με
μεγάλη μανία και ιδιαίτερο μίσος από άν-
θρωπο που ήθελε να κάνει φόνο. Ο κατη-
γορούμενος βέβαια έπαιρνε και ισχυρά
κοκτέιλ φαρμάκων και ναρκωτικών. Κα-
ταλήγουμε ότι αυτός που δολοφόνησε τη
Δώρα ήταν ένα και μόνο πρόσωπο, ο κα-
τηγορούμενος. Η Δώρα δολοφονήθηκε
από το συγκεκριμένο πρόσωπο. Αυτό εί-
ναι το ασφαλές συμπέρασμα. Κατά την

άποψή μου υπάρχουν θολά σημεία στην
υπόθεση, αλλά δεν προκύπτει κάτι ξεκά-
θαρο», είπε η εισαγγελέας απευθυνόμε-
νη σε δικαστές και ενόρκους. 

«Ήθελε να την κλέψει»
Συνεχίζοντας η εισαγγελική λειτουρ-

γός ανέφερε ότι ο Μανώλης Σοροπίδης
επιτέθηκε στην 32χρονη ενώ εκείνη βρι-
σκόταν ανάμεσα στα μνήματα, με κίνητρο
όπως όλα δείχνουν την κλοπή της τσάν-
τας της. «Ο κατηγορούμενος είδε την
τσάντα της και πήγε να την αφαιρέσει. Εί-
χε το κινητό της μέσα και λίγα χρήματα.

Ίσως και κάποια στικάκια από την εργα-
σία της. Η κοπέλα αντέδρασε και ακο-
λούθησε πάλη. Ο κατηγορούμενος της
κατάφερε 14 πλήγματα στο σώμα και τον
λαιμό της».

Η εισαγγελέας αναφέρθηκε και στην
ποιότητα της 32χρονης ως ανθρώπου αλ-
λά και στη βοήθεια που παρείχε στην οι-
κογένειά της. «Η Δώρα Ζέμπερη ήταν μια
νεαρή γυναίκα, εξαιρετική και ευσυνεί-
δητη υπάλληλος, ήταν ήσυχος άνθρωπος
και το απόλυτο στήριγμα για την οικογέ-
νειά της. Οι γονείς της είχαν χωρίσει.
Ήταν το οικονομικό στήριγμα της οικογέ-
νειας, της μητέρας, του πατέρα της αλλά
και των μικρών αδελφών της. Η Δώρα
έπαιρνε δάνεια για να εξοφλεί τα χρέη
του καταχρεωμένου πατέρα της. Πολύ
συχνά έφταναν στο σπίτι τοκογλύφοι, λό-
γω των χρεών του πατέρα της».

Δις ισόβια για
τον δολοφόνο
της Ζέμπερη

Κανένα ελαφρυντικό 
από το Εφετείο στον Μανώλη
Σοροπίδη, που σκότωσε 
με 14 μαχαιριές 
την 32χρονη εφοριακό

Με την κατάθεση μιας συνεργάτιδας-δημοσιογράφου του Πέ-
τρου Φιλιππίδη συνεχίστηκε χθες στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο
της Αθήνας η δίκη του ηθοποιού που κατηγορείται για έναν βιασμό
και δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος γυναικών συναδέλφων του.

Η μάρτυρας ανέφερε ότι συνεργάστηκε με τον κατηγορούμενο
από το 2013 έως το 2020, πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει κάτι για τις κα-
ταγγελίες που έγιναν εναντίον του Πέτρου Φιλιππίδη και υποστήρι-
ξε ότι απολύθηκε πριν από ένα έτος από τηλεοπτική εκπομπή της
δημόσιας τηλεόρασης, όταν έγινε γνωστό ότι θα κατέθετε υπέρ του
ηθοποιού. «Μου είπαν ότι οι ηθοποιοί δεν θα ερχόντουσαν στην εκ-
πομπή επειδή δούλευα εκεί εγώ και με απέλυσαν», ανέφερε η
μάρτυρας και ξέσπασε σε κλάματα, με αποτέλεσμα το δικαστήριο
να διακόψει για λίγο προκειμένου να ηρεμήσει.

Συνεχίζοντας επισήμανε πως η σχέση της με τον Πέτρο Φιλιππίδη

έχει περάσει από πολλές διαφορετικές καταστάσεις, ενώ τόνισε ότι η
συμπεριφορά του ηθοποιού απέναντι στις γυναίκες ήταν άψογη.
«Όταν τσακωνόμασταν γιατί ήθελα κάτι διαφορετικό για την επικοι-
νωνία της παράστασης, υπήρχαν εντάσεις. Έφευγα θυμωμένη από το
θέατρο. Στα πέντε λεπτά με έπαιρνε τηλέφωνο, του έφευγε ο θυμός».

Παράλληλα το δικαστήριο έκανε δεκτή την ένσταση που κατέθε-
σε η πλευρά του Πέτρου Φιλιππίδη να μην αναγνωστούν μηνύματα
που είχε ανταλλάξει ο ηθοποιός με τη δημοσιογράφο. Στα μηνύμα-
τα αυτά, η μάρτυρας φέρεται να μιλούσε αρνητικά για τον Πέτρο Φι-
λιππίδη αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρχε και ερωτική σχέση με-
ταξύ τους. «Σας παρακαλώ! Εκείνη την ημέρα είχαμε τσακωθεί με
τον κ. Φιλιππίδη και προφανώς είχα νεύρα και θα έχω γράψει ότι
ήταν κακός άνθρωπος. Όμως ήρθα εδώ συναισθηματικά φορτι-
σμένη και σας λέω αυτά που πιστεύω», είπε η μάρτυρας.

Δίκη Φιλιππίδη: Κατάθεση με κλάματα δημοσιογράφου-μάρτυρος υπεράσπισης
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Νεκρός εργάτης 
στα Χανιά από
αλυσοπρίονο που
του έκοψε τον λαιμό

Τραγικό παιχνίδι έπαιξε η μοίρα σε
έναν 35χρονο, σύζυγο και πατέρα
δύο παιδιών, ο οποίος έκοβε ξύλα με
αλυσοπρίονο σε χωράφι στην περιο-
χή Κατσιβελιανά στα Χανιά της Κρή-
της. Πιθανότατα από λάθος στον χει-
ρισμό, η αλυσίδα του αλυσοπρίονου
τον χτύπησε στον λαιμό, με αποτέλε-
σμα να βρει θάνατο από ακατάσχετη
αιμορραγία. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, ο νεαρός άνδρας εκείνη τη
στιγμή έκοβε κλαριά από ελιές, ενώ
εξετάζεται το ενδεχόμενο να βρι-
σκόταν πάνω σε σκάλα και να έπεσε,
με αποτέλεσμα το αλυσοπρίονο να
τον τραυματίσει θανάσιμα. Στο ση-
μείο βρισκόταν ένα ζευγάρι που
άκουσε την κραυγή του εργάτη και
έσπευσε κοντά του, αντικρίζοντας
τον 35χρονο σχεδόν αποκεφαλισμέ-
νο. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά
τις 11.00 το πρωί της Τρίτης 4/10 και
παρά το γεγονός ότι το ΕΚΑΒ έφτασε
γρήγορα στο χωράφι, οι διασώστες
απλώς διαπίστωσαν τον θάνατο του
άτυχου άνδρα. Την εκδοχή του δυ-
στυχήματος επιβεβαίωσε και ο ια-
τροδικαστής που εξέτασε μακρο-
σκοπικά τη σορό. 

Παπ.

Σ
ήμερα στις 10.00 το πρωί (σ.σ.:
πήρε επιπλέον προθεσμία
προκειμένου να ενημερωθεί
για τη δικογραφία ο συνήγορος

υπεράσπισής του) θα βρεθεί ενώπιον του
ανακριτή ο 41χρονος από το Μπαγκλαν-
τές ο οποίος κατηγορείται ότι για πέντε
χρόνια ασελγούσε στη 12 ετών σήμερα
κόρη του. 

Η σύλληψή του έγινε από την Υποδιεύ-
θυνση Προστασίας Ανηλίκων, ενώ η δικο-
γραφία σε βάρος του αφορά βαρύτατα
ποινικά αδικήματα και συγκεκριμένα: εν-
δοοικογενειακή απειλή, ενδοοικογενει-
ακή βία, βιασμό, γενετήσια πράξη με ανή-
λικο, γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών
και πορνογραφία ανηλίκων. Μπορεί η
σύλληψή του να έγινε την 29η Σεπτεμβρί-
ου -με τους αστυνομικούς της Ομάδας
ΔΙΑΣ να τον αναζητούν σε διάφορα ση-
μεία στην Αθήνα, να τον εντοπίζουν σε λε-
ωφορείο με προορισμό τα νότια προάστια
και τελικά να τον οδηγούν στη ΓΑΔΑ-,
ωστόσο, ο εφιάλτης που ζούσε η οικογέ-
νεια του 41χρονου από το Μπαγκλαντές
στο μικρό διαμέρισμα της οδού Ηπείρου
στον Άγιο Παντελεήμονα διήρκεσε ίσως
και περισσότερο από πέντε χρόνια. 

Φωνές, απειλές, ξύλο
Οι φωνές, οι απειλές και το ξύλο εις βά-

ρος της συζύγου του (σ.σ.: υπήκοος Γε-
ωργίας) ήταν καθημερινό φαινόμενο
σύμφωνα με πληροφορίες, για αυτό και
τον είχε καταγγείλει δύο ημέρες νωρίτε-
ρα στο ΑΤ Ομόνοιας, με αποτέλεσμα να
συλληφθεί, αλλά να αφεθεί ελεύθερος με

περιοριστικούς όρους. Η πρώτη σύλληψή
του (σ.σ.: έστω και αν αποδείχτηκε ολιγό-
ωρη) ήταν αυτή που έκανε το 12χρονο σή-
μερα κοριτσάκι να μιλήσει για πρώτη φο-
ρά στη μητέρα του για τα όσα βίωνε τα
προηγούμενα χρόνια στα χέρια του πατέ-
ρα της. Το παιδί μεγάλωνε σε καθεστώς
τρόμου στο σπίτι-κολαστήριο, καθώς από
τη μία ο 41χρονος φέρεται να ικανοποιού-
σε τις αρρωστημένες ορέξεις του και από
την άλλη να την απειλεί να μη μιλήσει. 

Η 12χρονη έχει εξεταστεί από ιατροδι-
καστή που επιβεβαίωσε ότι υπάρχει σε-
ξουαλική κακοποίηση, ενώ βρίσκεται
υπό παρακολούθηση από ειδικούς παι-
δοψυχολόγους που θα προσπαθήσουν να
γιατρέψουν τα τραύματά της. 

Πώς «έσπασε» 
η 12χρονη και μίλησε
για τον εφιάλτη της

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Απολογείται σήμερα 
ο 41χρονος από το Μπαγκλαντές
που κατηγορείται για ασέλγεια
στην κόρη του - Η μικρή έκανε την
αποκάλυψη όταν τον συνέλαβαν
για πρώτη φορά έπειτα από 
καταγγελία της μητέρας της
για ενδοοικογενειακή βία

«Δεν τη χτύπησα
πολύ», κατέθεσε 
ο παρ’ ολίγον
συζυγοκτόνος 

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως
της δημοσιότητας για τον 33χρονο -προ-
φυλακισμένο πλέον- από την Κόρινθο ο
οποίος κατηγορείται ότι χτύπησε, κακο-
ποίησε σεξουαλικά και επιχείρησε να
κάψει ζωντανή την εν διαστάσει σύζυγό
του, αφήνοντάς την τελικά γυμνή σε ερη-
μική τοποθεσία κοντά στον Ισθμό. Η
28χρονη γυναίκα έφτασε στο Αστυνομι-
κό Τμήμα για να κάνει καταγγελία, αλλά
δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια της.

Αμέσως μετά μεταφέρθηκε στο νοσο-
κομείο της περιοχής για νοσηλεία, με τον
33χρονο να την επισκέπτεται -πιθανότα-
τα για να την πιέσει να μη μιλήσει στην
ΕΛΑΣ-, ωστόσο αστυνομικοί βρίσκονταν
ήδη εκεί και του πέρασαν χειροπέδες. Ο
ίδιος -σαν μην είχε συμβεί τίποτα- φέρε-
ται να είπε στην κατάθεσή του ότι η αιτία
των καβγάδων ανάμεσά τους ήταν το γε-
γονός ότι οι γονείς της κοπέλας είχαν αν-
τιρρήσεις για τον γάμο τους και της ζη-
τούσαν να τον χωρίσει. Έφτασε μάλιστα
στο σημείο να υπερασπιστεί τον εαυτό
του λέγοντας: «Δεν τη χτύπησα πολύ! Με
ενδιαφέρει η ζωή της και δεν ήθελα να
πάθει κακό!». Τελικά, δεν έπεισε ανακρι-
τή και εισαγγελέα, οι οποίοι τον προφυ-
λάκισαν. 

Την ίδια ώρα, σοκάρει η περιγραφή της
28χρονης: «Με άρπαξε από το κεφάλι και
με χτυπούσε με δύναμη στα γόνατά του,
στο τζάμι του αυτοκινήτου και στο ταμ-
πλό. Όταν σταμάτησε το αυτοκίνητο, με
έβγαλε έξω και επειδή αρνήθηκα να βγά-
λω τα ρούχα μου, έκαψε με τον αναπτήρα
το τριχωτό της κεφαλής μου και συνέχισε
να με χτυπάει με γροθιές». 

Παπ.



Σ
ε θρίλερ δίχως τέλος εξελίσ-
σονται οι έρευνες για τον εντο-
πισμό της 48χρονης Ευρυδίκης
στην περιοχή της λίμνης Κρε-

μαστών στην Ευρυτανία, δώδεκα ημέρες
μετά την εξαφάνισή της.

Οι Αρχές έχουν αρχίσει να στρέφουν
και σε άλλα σημεία την προσοχή τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναί-
κα λίγες μέρες πριν εξαφανιστεί τηλεφώ-
νησε στη δικηγόρο της μέσα από το νοσο-
κομείο, όπου νοσηλευόταν μετά τον ξυλο-
δαρμό από τον σύζυγό της, λέγοντάς της
ότι ο άνδρας της την κακοποιούσε για
τρεις συνεχόμενες ημέρες. Τελευταία φο-
ρά που της είχε επιτεθεί ήταν όταν εργα-
ζόταν στο ιατρείο όπου απασχολούταν ως
βοηθός μικροβιολόγου. Τότε η 48χρονη
πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να καταγ-
γείλει τον ξυλοδαρμό της, όμως επειδή
ύστερα από λίγο λιποθύμησε αποφασί-
στηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νο-
σοκομείο. 

Η Ευρυδίκη, που αγνοείται εδώ και δώ-
δεκα ημέρες, όπως λένε στην «Political»
πηγές από την περιοχή, αντιμετώπιζε αρ-
κετά προβλήματα στον γάμο της και ανα-
ζητούσε συμβουλές για να προχωρήσει
στο διαζύγιο. Την ημέρα που η 48χρονη
εξαφανίστηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πλη-
ροφορίες, είχε δει τον σύζυγό της, ο οποί-
ος πήγε στην κατοικία της, παραβιάζοντας
τα περιοριστικά μέτρα που του είχαν επι-
βληθεί. Τότε η Ευρυδίκη κάλεσε στο αστυ-
νομικό τμήμα, όμως, δεν προχώρησε τις
διαδικασίες και δεν έκανε τελικά μήνυση

σε βάρος του, μιας και θεώρησε ότι ο σύ-
ζυγός της θα σεβόταν την απόφαση του
δικαστηρίου και θα έμενε μακριά της.
Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, λίγο πριν
εξαφανιστεί την κάλεσε, ενημερώνοντάς
την ότι θα πήγαινε στον λογιστή της αλλά
και σε γιατρούς για κάποιες εξετάσεις. Σε
εκείνο το τηλεφώνημα προς τη δικηγόρο
της η Ευρυδίκη ήταν αρκετά αναστατωμέ-
νη, καθώς ο σύζυγός της είχε εισβάλει στο
σπίτι της. Μάλιστα, εκείνη τη στιγμή η συ-
νήγορός της κάλεσε την ΕΛΑΣ, όμως, όταν

οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι της, εκείνη
τους έδιωξε ισχυριζόμενη ότι ο σύζυγός
της είχε φύγει.

Ανοιχτή η εγκληματική ενέργεια
Στις έρευνες, εκτός από το Λιμενικό που

την αναζητεί στη λίμνη της περιοχής, μπή-
κε πλέον και το Τμήμα Ασφαλείας Καρπε-
νησίου, αφού παραμένει ανοιχτό και το
ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Το
αυτοκίνητο της άτυχης γυναίκας είχε εν-
τοπιστεί κλειδωμένο και στη θέση του συ-

νοδηγού υπήρχε το κινητό της τηλέφωνο
και μια ιδιόχειρη επιστολή στην οποία η
48χρονη φέρεται να αναφέρει την πρόθε-
σή της να εξαφανιστεί. Όπως έγραφε η
«Political» από την περασμένη εβδομάδα
στο έργο της αναζήτησης συνέδραμε υπο-
βρύχιο drone του ΟΦΚΑΘ εθελοντικής
διασωστικής ομάδας που ήρθε από τη
Θεσσαλονίκη. Το μηχάνημα κατήλθε στον
βυθό της λίμνης σε βάθος δεκάδων μέ-
τρων, ακολουθώντας το στίγμα που είχε
δώσει το σόναρ του Ερυθρού Σταυρού και
τα σημεία που υπέδειξαν οι βατραχάν-
θρωποι του Λιμενικού, ωστόσο δεν εντό-
πισε ίχνη της αγνοούμενης.

Πλέον οι Αρχές επικεντρώνονται κατά
κύριο λόγο στα παράκτια τμήματα της λί-
μνης, περιμετρικά της γέφυρας Τατάρνας,
όπου μέλη της 7ης ΕΜΑΚ Λαμίας ερευ-
νούν την περιοχή σπιθαμή προς σπιθαμή
για τον εντοπισμό της γυναίκας. 
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Ο κορονοϊός είναι ακόμα εδώ και μάλιστα ενισχυμέ-
νος σε επίπεδο νέων μολύνσεων κατά 22% σε σχέση με
την περασμένη βδομάδα. Τη βδομάδα αναφοράς, από
26/9 έως 2/10, καταγράφηκαν 54.659 νέα κρούσματα,
από τα οποία το 25% ήταν επαναλοιμώξεις. Ευτυχώς ο
δείκτης μεταδοτικότητας παραμένει κάτω της μονάδας,
στο 0,99%. Ο δείκτης θετικότητας επί των τεστ είναι στο
7,85%. Μείωση καταγράφηκε στους θανάτους, καθώς
85 συνάνθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους, ενώ 66 νοση-
λεύονται στη ΜΕΘ. Το 95,4% των κρουσμάτων προέρ-
χονται από την παραλλαγή Όμικρον 5, ενώ η γονιδιω-
ματική ανάλυση έχει «ξετρυπώσει» μόλις τέσσερα
κρούσματα από την παραλλαγή Κένταυρος και ένα από
την παραλλαγή Μποτσουάνα. Η Ξάνθη παρουσιάζει τη
μεγαλύτερη αύξηση του ιού στα λύματα με +101%, ενώ
πτωτική πορεία ακολουθούν οι μεγάλες πόλεις της

Κρήτης και τα Γιάννενα. Την ίδια ώρα που ο κορονοϊός
συνεχίζει να μας απασχολεί όπως και οι φθινοπωρινές
ιώσεις με πονόλαιμο και δέκατα που έκαναν την εμφά-
νισή τους, έρχονται οι φετινές οδη-
γίες για τη γρίπη και τον εμβολια-
σμό μέσω εγκυκλίου του υπουργεί-
ου Υγείας. 

Ο χρόνος έξαρσης της γρίπης δεν
μπορεί να προβλεφθεί, πόσω μάλ-
λον ύστερα από 2,5 χρόνια όπου
ζούσαμε με μάσκα και μέτρα. Συνήθως η γρίπη μας
απασχολεί περισσότερο τον Ιανουάριο με έξαρση τους
μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο. Έτσι, προτείνεται ο εμβο-
λιασμός τις πρώτες βδομάδες του Οκτωβρίου και μέχρι
το τέλος Νοεμβρίου στους πολίτες, ώστε ο οργανισμός
να προλάβει να κάνει αντισώματα. Σαφώς μπορεί κα-

νείς να κάνει το αντιγριπικό εμβόλιο και κατά τη διάρ-
κεια της κυκλοφορίας του ιού της γρίπης. Γρίπη και κο-
ρονοϊός θα κυκλοφορούν παράλληλα φέτος, για αυτό

και συστήνεται ο έγκαιρος αντιγρι-
πικός εμβολιασμός κυρίως σε άτο-
μα άνω των 60 ετών και με χρόνια
προβλήματα. Στα φαρμακεία της
χώρας υπάρχει πλήρης επάρκεια
εμβολίων. Ο πρόεδρος του Πανελ-
ληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου

Απόστολος Βαλτάς είπε στην «Political» ότι στις φαρμα-
καποθήκες και στα φαρμακεία υπάρχουν ήδη
2.400.000 εμβόλια και αναμένονται άλλο 1.300.000.
Παραδοσιακά οι Έλληνες, εκτός από τον γιατρό τους,
εμπιστεύονται και τους φαρμακοποιούς της γειτονιάς
για τον αντιγριπικό εμβολιασμό. 

Covid: Ανεβαίνουν πάλι τα κρούσματα, αύξηση 22% αυτή την εβδομάδα

Συνεχίζεται το θρίλερ 
στο Καρπενήσι με την άφαντη
Ευρυδίκη - Τι είχε πει 
στη δικηγόρο της για την
κακοποίησή της από τον άνδρα
της, ο οποίος βρέθηκε στο σπίτι
της τη μέρα που χάθηκε

TETΑΡΤΗ 5 OKTΩΒΡΙΟΥ 2022

Το τελευταίο… ραντεβού 
πριν από την εξαφάνισή της

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Π
ερισσότεροι από 20.000 φα-
νατικοί του είδους πλημύρι-
σαν το Athens Flight Week
(AFW) που έγινε το προπερα-

σμένο Σαββατοκύριακο στην 114 Πτέρυγα
Μάχης στην Τανάγρα, όπου αεροπορικές
δυνάμεις από εννέα χώρες (Ελλάδα, Γαλ-
λία, Πολωνία, Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία,
Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, ΗΠΑ) παρου-
σίασαν τα αεροσκάφη τους και έδωσαν το
«παρών» με τις καλύτερες αεροπορικές
τους μανούβρες…

Από το πρωί του Σαββάτου 17/9 η 114
Στρατιωτική Βάση της Τανάγρας πλημύρι-
σε με τους φανατικούς του είδους και, φυ-
σικά, με παιδικές φωνές.

Τα περισσότερα ελληνικά αεροσκάφη
αλλά και των φιλοξενούμενων χωρών εί-
χαν παραταχτεί σε μια μοναδική στατική
έκθεση, όπου μπορούσε ο επισκέπτης να
τα θαυμάσει από πολύ κοντά, να φωτογρα-
φηθεί μαζί τους αλλά και να ζήσει το όνει-
ρό του με μια προσωπική φωτογραφία
(selfie).

Το σκάφος του Tom Cruise
Η οργάνωση ήταν υποδειγματική. Τουα-

λέτες, κάδοι σκουπιδιών, καντίνες σε πολ-
λά σημεία και, φυσικά, ατελείωτα μέτρα
πάρκινγκ κ.λπ. Ο οργανωτής αλλά και πι-
λότος Παναγιώτης Ποδηματάς, μοναδικά
υπερήφανος, μας ξενάγησε στη δέκατη
επετειακή έκθεση που για πρώτη φορά
κατέλαβε σχεδόν όλη την πλευρά του αε-
ροδιαδρόμου. «Από αυτή την πλευρά ξεκι-

νούν τα αεροσκάφη και από την άλλη τα
ελικόπτερα. Πρωταγωνιστής τα Rafale,
δυο ελληνικά και δυο γαλλικά, συγκεν-
τρώνουν τα μάτια των περισσότερων επι-
σκεπτών. Το μοναδικό αεροσκάφος του
Tom Cruise, το Maverick, το απίστευτο F15
από τη Σαουδική Αραβία αλλά και η πολω-
νική ομάδα επίδειξης και πάρα πολλές άλ-
λες εκπλήξεις». 

Ένας από τους πιλότους της ομάδας επί-
δειξης air show Ζευς μας είπε: «Η συμμε-
τοχή μας έχει σαν στόχο να μεταδώσει την
αεροπορική ιδέα σε αντίστοιχες εκδηλώ-
σεις και ασφαλώς το αίσθημα ασφάλειας
που παρέχουν τα ιπτάμενα φρούρια. Η ομά-
δα επιδείξεων έχει περίπου επτά χρόνια
ζωής, έχουμε λάβει μέρος σε όλες τις εθνι-
κές μας παρελάσεις, πετάμε αποκλειστικά
τα F-16 Block 52 Plus και μπορώ να πω ότι
με τη συμμετοχή μας έχουμε αποκτήσει
φανατικό κοινό που μας ακολουθεί». 

Όλοι ήθελαν να μπουν στον εξομοιωτή
Το τεράστιο περίπτερο της Rafale Inter-

national με τους απίστευτους εξομοιωτές
πτήσης συγκέντρωσε ατελείωτες ουρές.
Εκεί καλλίγραμμες κοπέλες ντυμένες στα
πορτοκαλί (διεθνές χρώμα της Rafale) μοί-
ραζαν σε κάθε συμμετέχοντα στην προσο-
μοίωση από ένα καπέλο και μια τσάντα. Η
25χρονη Σοφία χαμογελαστή μας εξήγησε:
«Είναι απίστευτη η χαρά των Ελλήνων για
τα Rafale. Υπομονετικά περιμένουν να έρ-
θει η σειρά τους για να τα δοκιμάσουν, να τα
πετάξουν με τον εξομοιωτή. Πιστεύω ότι
ξεπεράσαν το Σαββατοκύριακο τις 20.000
οι επισκέπτες που δοκιμάσαν τις ικανότη-
τές τους να πετάξουν ένα Rafale. Οι πιτσιρι-
κάδες το έχουν λατρέψει και με δυσκολία
τους ξεκολλάμε από τη θέση του πιλότου.
Σίγουρα θα το θυμούνται για πολλά χρόνια
αυτό το ταξίδι τους».

Αεροπορικές δυνάμεις εννέα
χωρών παρουσίασαν στην
114 Πτέρυγα Μάχης στην
Τανάγρα τα αεροσκάφη τους 

Athens Flight Week

Το θέαμα… απογείωσε 
πάνω από 20.000 κόσμο
Το θέαμα… απογείωσε 
πάνω από 20.000 κόσμο

Ο οργανωτής 
του σόου Παναγιώτης 
Ποδηματάς

Ο πρόεδρος της ΕΑΒ 
Γιάννης Κούτρας

Φωτογραφίες - κείμενο:  Ίων Κεχαγιόγλου



Μ
ε την κωδική ονομασία
«Μπουμπού» ο Γάλλος πιλό-
τος του Rafale μάς ξενάγη-
σε: «Είναι απόλυτα ευέλικτο,

σύγχρονο και μοναδικό στο είδος του. Κά-
νεις απίστευτα πράγματα, από απλές περι-
πολίες μέχρι αναχαιτίσεις και, φυσικά,
μάχες. Η χώρα σας είναι πλέον με τα Rafa-
le ένα ισχυρά εξοπλισμένο κράτος. Όποι-
ος προσπαθήσει να σας απειλήσει, θα
πρέπει να το σκεφτεί πολλές φορές πριν
το επιχειρήσει». 

Πολεμική μηχανή
Έτσι είναι, το Rafale έχει απίστευτες ικα-

νότητες και εμείς εδώ σαν μονάδα επίδειξης
των Rafale το τερματίζουμε, φτάνοντάς το
πολλές φορές στα άκρα. Και πίστεψέ με,
έχουμε πολλά ακόμα να σας επιδείξουμε.
Είναι απίστευτο, είμαστε πολύ χαρούμενοι,
διότι είμαστε στην Ελλάδα με φίλους που
τους μάθαμε τα Rafale και βλέπω ότι κρα-
τούν το τιμόνι τους επάξια.

Εκτός από την ομάδα επίδειξης των
γαλλικών Rafale έλαβαν μέρος και τα
ελληνικά Rafale. Ο κυβερνήτης ενός Ra-
fale με τον κωδικό «Nick» μας μίλησε
για αυτό το σπουδαίο όπλο. «Το Rafale
είναι μια πολεμική μηχανή που αλλάζει
τα δεδομένα εξαιτίας της τεχνολογίας
αλλά και στον οπλισμό. Ουσιαστικά επι-
κοινωνούν απίστευτα το άψυχο με τον
έμψυχο, το Rafale και ο κυβερνήτης του,
δηλαδή. Οι πληροφορίες που δέχεται εί-
ναι πάρα πολλές. Ό,τι καλύτερο υπάρχει
τεχνολογικά. Είμαστε ευχαριστημένοι
που πιλοτάρουμε την αιχμή του ελληνι-
κού δόρατος, χωρίς βέβαια αυτό να ση-
μαίνει ότι υστερούμε και στα υπόλοιπα
αεροσκάφη». 

Υπεύθυνη για την άμυνα της Αθήνας
Αξίζει να σημειωθεί ότι το επίλεκτο 114

Σύνταγμα Μάχης σταθμεύει στη στρατιω-
τική αεροπορική βάση Τανάγρας, η οποία
είναι υπεύθυνη, μεταξύ άλλων, για την
άμυνα της πρωτεύουσας της Αθήνας. Αυ-
τό το σύνταγμα περιλαμβάνει δύο μοί-

ρες, την 331 Μοίρα «Θησέας» εξοπλισμέ-
νη με αεροσκάφη μάχης Mirage-2000-
5EG και BG, καθώς και την 332 Μοίρα
«Γεράκι», η οποία βρίσκεται σε διαδικα-
σία επανεξοπλισμού από το αεροσκάφος

Mirage-2000 στα νέα Rafale EG και DG.
Στην Τανάγρα ακόμα βρίσκεται και η

έδρα της Ελληνικής Αεροδιαστημικής
Βιομηχανίας (ΕΑΒ), η οποία αποτελεί τμή-
μα της Πολεμικής Αεροπορίας και ανήκει
στο υπουργείο Οικονομικών. Εκτός από τη
συντήρηση, γενική επισκευή και επι-
σκευή στρατιωτικών αεροσκαφών, η ΕΑΒ

ασχολείται και με την παραγωγή ανταλλα-
κτικών. Να σημειωθεί ότι ανταλλακτικά
παράγονται και για το βασικό και πολυ-
πληθέστερο μαχητικό αεροσκάφος του
Ελληνικού Στρατού, το F-16. Η ΕΑΒ το με-
τατρέπει σε F-16 Viper.

Αμόκ για τα αναμνηστικά
Φυσικά, από όλο το αεροπορικό πανη-

γύρι δεν έλειπαν τα αναμνηστικά. Από
μπλουζάκια μέχρι πινάκια και από μπρε-
λόκ μέχρι καπέλα Jockey με όλους τους
τύπους αεροσκαφών. «Έχουμε όλων των
ειδών τα μπρελόκ με όλα μας τα αεροσκά-
φη», μας είπε η Σοφία Κ., υποπλοίαρχος
του ΠΝ, «μπορείτε να βρείτε ό,τι θέλετε σε
πολύ καλές τιμές. Οι πιτσιρικάδες τρελαί-
νονται για καπέλα και μπλουζάκια αλλά
και οι γονείς τους το ίδιο. Τα σουβεράκια
δίνουν και παίρνουν και τα αναμνηστικά
γίνονται άφαντα…».
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«Ισχυρά 
εξοπλισμένο
κράτος η Ελλάδα
με τα Rafale »

«Ισχυρά 
εξοπλισμένο
κράτος η Ελλάδα
με τα Rafale »

Γάλλος πιλότος 
του Rafale μάς

ξεναγεί 
στο υπερσκάφος

Πιλότος Rafale με 
την ελληνογαλλική

σημαία

Athens Flight Week
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Προσωρινά κρατούμε-
νος κρίθηκε μετά την απο-
λογία του στον ανακριτή
Θεσσαλονίκης 73χρονος
που είχε καταγγελθεί ότι
ασελγούσε επί δύο χρόνια
στην ανιψιά του, ηλικίας 12
χρόνων. Η υπόθεση έφτα-
σε στις αστυνομικές Αρ-
χές όταν το παιδί εκμυ-
στηρεύτηκε το μαρτύριο
που περνούσε στη δασκάλα του.  Το περιστατικό είχε κα-
ταγγελθεί τον περασμένο Ιούνιο στο Τμήμα Προστασίας
Ανηλίκων της Ασφάλειας και έκτοτε κινήθηκε η τακτική
ανακριτική διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας ο ηλικιωμέ-

νος απολογήθηκε χθες.
Πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι αρνήθηκε ότι εί-
χε οποιαδήποτε σχέση
με τα καταγγελλόμενα.

Σύμφωνα με τη δικο-
γραφία κατηγορήθηκε
ότι ασελγούσε επί δύο
χρόνια στην ανήλικη ανι-
ψιά του (θείος της μητέ-
ρας της), την οποία οδη-

γούσε σε αποθήκη στην περιοχή των Συκεών. Οι ισχυρι-
σμοί του δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, με σύμφω-
νη γνώμη των οποίων κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος
και οδηγήθηκε στις φυλακές.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η διπλή επιθυμία
Ορφανού για
τις εκλογές   

Πλώρη για τη διεκδίκηση του Δή-
μου Θεσσαλονίκης ξανά επιθυμεί
να βάλει,  όπως μαθαίνουμε, ο
Γιώργος Ορφανός, ο οποίος όμως
εκφράζει παράλληλα την επιθυμία
να είναι υποψήφιος και στην Α’
Θεσσαλονίκης με τη ΝΔ. Βέβαια,
όλα αυτά αποτελούν σκέψεις και
κρυφούς πόθους του καθενός, κα-
θώς ειδικά στη δεύτερη περίπτωση
τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο
τον έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επίσημα υποψήφιος
για τον δήμο
ο Νασιούλας

Την υποψηφιότητά του για τον Δήμο
Θεσσαλονίκης ανακοινώνει επίσημα το
Σάββατο 8 Οκτωβρίου και ο Ιωάννης
Νασιούλας. Η εκδήλωση θα πραγματο-
ποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάν-
νης Βελλίδης», με τον κ. Νασιούλα να
έχει ήδη ετοιμάσει και το πρώτο του
προεκλογικό σποτ μέσω του οποίου
καλεί τους δημότες να τον εμπιστευ-
τούν με την ψήφο τους.

Βουλή: Γραμματέας
ξανά ο Βασιλειάδης

Τη Δευτέρα πραγματοποιήθη-
κε στη Βουλή ο καθιερωμένος
αγιασμός για την έναρξη της νέας
κοινοβουλευτικής περιόδου και
στη συνέχεια το Σώμα προχώρη-
σε σε εκλογή κοσμητόρων και
γραμματέων, όπου ο Λάκης Βασι-
λειάδης επανεξελέγη για τέταρτη
φορά γραμματέας της Βουλής με
ευρεία αποδοχή. Ο βουλευτής
Πέλλας της ΝΔ ευχαρίστησε και
μέσα από την ανάρτησή του στο
Facebook τους συναδέλφους του
για την εμπιστοσύνη στο πρόσω-
πό του και δήλωσε ότι πρόκειται
για τιμή προς τον ίδιο αλλά και τον
νομό στον οποίο εκλέγεται.

Στην αναζήτηση φρέσκων προσώπων γυναικείου φύ-
λου επικεντρώνονται στη Νέα Δημοκρατία για να στελε-
χώσουν το ψηφοδέλτιο στην Α’ Θεσσαλονίκης. Η ποσό-
στωση επιβάλλει την επιλογή οκτώ τουλάχιστον γυναικών

και ήδη το επιτελείο της ΝΔ αναζητεί πρόσωπα αρχικώς
από την Αυτοδιοίκηση αλλά και επιτυχημένες επαγγελμα-
τίες από τον επιχειρηματικό χώρο. Η προσπάθεια, πάντως,
δεν είναι εύκολη έως τώρα…

Η ΝΔ ψάχνει γυναίκες για το ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης 

Χωρίς ατζέντα συνεδρίασε 
η Νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ

Χωρίς θεματολογία και με τον καθένα στην κυριο-
λεξία να λέει τον πόνο του πραγματοποιήθηκε ακόμα
μια συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής της Α’
Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στην Τούμπα.
Μάλλον δεν έχουν καταλάβει ότι βρισκόμαστε σε
προεκλογική περίοδο και πρέπει να μπει συγκεκρι-
μένη ατζέντα σε αυτές τις συνεδριάσεις, ώστε να κα-
ταλήγουν και σε συμπεράσματα, διαφορετικά δεν
υπάρχει λόγος κανείς να χάνει το απόγευμά του για
να ακούει αερολογίες. 

Με τη Νέα Δημοκρατία
κατεβαίνει η Ακριτίδου

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μας, νέα δυνα-
μική είσοδο κάνει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημο-
κρατίας στην Α’ Θεσσαλονίκης η Δήμητρα Ακριτίδου,
πρόεδρος της Κοινω-
φελούς Επιχείρησης
του Δήμου Θεσσαλονί-
κης, δημοτική σύμβου-
λος και πρώην αντιδή-
μαρχος Παιδείας. Η
Δήμητρα Ακριτίδου με
μεγάλη κοινωνική δρά-
ση φαίνεται ότι θα δημι-
ουργήσει νέες εξελί-
ξεις στα πολιτικά δρώμενα των επόμενων εκλογών,
μιας και οι επαφές και η απήχησή της στον κόσμο εί-
ναι πολύ μεγάλες. Με ενδιαφέρον αναμένονται οι
εξελίξεις στο θέμα.

Συνεχίζουν την αποχή από 
την εργασία της Κυριακής 

Συνεχίζουν δυναμικά την αποχή από την εργασία
της Κυριακής οι εργαζόμενοι του Δήμου Θεσσαλονί-
κης, διεκδικώντας μεταξύ άλλων από τη διοίκηση
Ζέρβα να τους χορηγηθούν τα μέσα ατομικής προστα-
σίας, να πληρωθούν τα δεδουλευμένα εξαιρέσιμων
και νυχτερινών και να τηρούνται όλα τα μέτρα για την
υγιεινή και την ασφάλειά τους. Ο «χορός» των κινητο-
ποιήσεων των εργαζομένων άνοιξε την τελευταία Κυ-
ριακή της ΔΕΘ και με απόφαση της γενικής τους συ-
νέλευσης θα συνεχιστούν για όλο τον Οκτώβρη.

Ο Ζέρβας ξεκινά επίσημα
προεκλογική εκστρατεία

Η προεκλογική περίοδος ξεκινά επίσημα για τον
Κωνσταντίνο Ζέρβα. Τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου θα
πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής η εκδήλω-
ση της δημοτικής παράταξης «Ναι στη Θεσσαλονίκη»
με θέμα «Δημιουργώντας τη Θεσσαλονίκη του 2030».
Ο κ. Ζέρβας έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεση να
διεκδικήσει την ψήφο των δημοτών για μία δεύτερη
τετραετία και πλέον μπαίνει δυνατά στη μάχη. Μετά
την εκδήλωση, όπου θα μιλήσει για τα έως τώρα πε-
πραγμένα της διοίκησής του και θα βάλει τους στό-
χους για τα επόμενα χρόνια, θα αρχίσει να ανακοινώ-
νει και τα ονόματα των νέων υποψήφιων δημοτικών
συμβούλων.

Στις φυλακές 73χρονος που κατηγορείται
ότι ασελγούσε στη 12χρονη ανιψιά του 



Μια λύση για το πώς θα αυξήσουν τα χρήματα που φτάνουν στα ταμεία τους από
τα ανταποδοτικά τέλη, ή έστω να γνωρίζουν πόσα ακριβώς τους χρωστούν οι
εταιρείες πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος που τα εισπράττουν, αναζητούν οι δή-
μαρχοι και φαίνεται πως τη λύση τούς τη δίνει ο υφυπουργός Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης Θοδωρής Λιβάνιος. Το πρόβλημα με τους παρόχους ηλεκτρικού
ρεύματος που εισπράττουν τα δημοτικά τέλη και καθυστερούν να τα αποδώ-
σουν στους δήμους είναι γνωστό, και μέχρι τώρα οι δήμοι το αντιμετωπίζουν
μόνο μέσω προσφυγής στη Δικαιοσύνη. Σύντομα, όμως, θα έχουν ένα ισχυρό
όπλο στη διάθεσή τους, καθώς στην πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ ο
κ. Λιβάνιος τους διαβεβαίωσε πως σύντομα θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα
μέσω της οποίας θα ταυτοποιούνται οι εισπράξεις, οι οφειλές των πολιτών και
τα ποσά που αποδίδονται τελικά από τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας στους
δήμους από τα δημοτικά τέλη. Να σημειωθεί ότι η δημιουργία της πλατφόρμας
αποτελεί αίτημα της Αυτοδιοίκησης, που είχε κατατεθεί από τον πρόεδρο της
ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου, ως η πιο ενδεδειγμένη λύση ώστε οι δήμοι να
έχουν «καθαρή εικόνα» για τα ανταποδοτικά τέλη. 

Απογοητευτικές
προβλέψεις 

Τις βάσεις για νέες οικονομικές διεκδικήσεις των
δημάρχων βάζει το προσχέδιο προϋπολογισμού για
τους ΟΤΑ που κατέθεσε στη Βουλή η κυβέρνηση. Η
πρόβλεψη για έλλειμμα 246 εκατομμυρίων ευρώ
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση το 2022, αντί πλεονά-
σματος 60 εκατ. που είχε προβλεφθεί πέρσι, καθώς
και η εκτίμηση για άλλα 105 εκατομμύρια ευρώ το
2023 φαίνεται να τους προκαλούν πονοκέφαλο για
το πώς θα βγουν οικονομικά οι δήμοι σε αυτή την
προεκλογική χρονιά. Ενώ είχαν αναθαρρήσει ακού-
γοντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να
εξαγγέλλει από τη ΔΕΘ αύξηση των ΚΑΠ (Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων) κατά 120 εκατ. για το 2023, τώρα
διαπιστώνουν ότι και αυτή δεν θα είναι αρκετή. 

Κλείνει «πληγές» 
που άνοιξαν άλλοι 

Εξακολουθεί να γκρινιάζει αλλά και να προσπα-
θεί να βρει λύση ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας
Κονδύλης για τις «παρεμβάσεις» που κάνουν
ιδιωτικές εταιρείες και ΔΕΚΟ στους δρόμους της
πόλεις, αφήνοντάς τους κατεστραμμένους. Παρ’
όλα αυτά δεν μένει άπραγος περιμένοντας να βρει
κατανόηση ή συνεννόηση… Ήδη συνέστησε ομά-
δα εργασίας για την παρακολούθηση των τομών
που έχουν πραγματοποιηθεί στο οδικό δίκτυο της
πόλης για την εγκατάσταση οπτικών ινών, με στόχο
να καταγράφει τις κακοτεχνίες που εγκυμονούν
κινδύνους για οδηγούς και πεζούς. Η παρέμβαση
του δήμου σε αυτές τις περιπτώσεις θα είναι άμε-
ση, ενώ θα υπάρχουν και οι αποδείξεις για τις τυ-
χόν αποζημιώσεις που θα διεκδικήσει από εται-
ρείες και εργολάβους… 

!
Αξίζει τη διάκριση

Στη μεγάλη προσπάθεια που έχει καταβάλει η περιφερει-
ακή αρχή της Αττικής του Γιώργου Πατούλη για την τουριστική
προβολή φαίνεται να αποδίδει, μεταξύ άλλων, τη διάκριση που
απέσπασε στον καταξιωμένο διεθνή τουριστικό θεσμό World
Travel Awards. Η Περιφέρεια Αττικής αναδείχθηκε στην πρώ-
τη θέση ανάμεσα σε κορυφαίους προορισμούς διεθνούς εμ-
βέλειας και όπως επισημαίνεται, πρόκειται για ένα βραβείο
που προτάσσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ενός τόπου που
τον καθιστούν ελκυστικό για διακοπές όλες τις εποχές του
χρόνου και ταυτόχρονα υπηρετεί τις αρχές της αειφορίας. Μέ-
σα σε αυτά η περιφέρεια εντάσσει και το ολοκληρωμένο σχέ-
διο που έχει συστήσει, προκειμένου να καταστεί η πρώτη
«πράσινη» περιφέρεια της χώρας. 
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Λύση για την είσπραξη των ανταποδοτικών τελών 
Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Ποιος δήμαρχος της Αττικής, από αυ-
τούς που εδώ και καιρό ακούγεται ότι
θα αποχωρήσουν στις επόμενες εκλο-

γές, έχει αρχίσει να… ανασκευάζει; Για
τον συγκεκριμένο το σενάριο ήθελε να αφήνει τον
δήμο του προκειμένου να δοκιμάσει την τύχη του
στις βουλευτικές, όμως, τις τελευταίες μέρες φαί-
νεται να το ξανασκέφτεται… Πάντως αρκετοί πι-
στεύουν πως «ανασκευάζει» προκειμένου να στα-
ματήσει ο «αλληλοσπαραγμός» που έχει ξεκινήσει
μέσα στην παράταξη και θα ανακοινώσει οριστικά
όταν έρθει η ώρα… 

Δεν θα είναι υποψήφιος
ο Τάσος Μαυρίδης

Με απόλυτα ξεκάθαρο τρόπο επιβεβαίωσε
τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και αρκετό
καιρό στον Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης ο δή-
μαρχος Τάσος Μαυρίδης ότι δεν θα είναι εκ νέ-
ου υποψήφιος δήμαρχος στις εκλογές του
2023. Όπως αποκάλυψε στη συνέντευξη Τύ-
που που έδωσε, οι κοντινοί συνεργάτες του το
γνωρίζουν εδώ και λίγο καιρό, καθώς στην πα-
ράταξη το θέμα είχε συζητηθεί (προφανώς από
εκεί διέρρευσαν και οι φήμες), ενώ ξεκαθάρι-
σε πως θα εξαντλήσει τη θητεία του μέχρι τον
Δεκέμβριο του 2023. Για τις δύο θητείες του ως
δημάρχου τόνισε πως «λειτουργήσαμε με συ-
νέπεια. Τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας και την
εμπιστοσύνη των πολιτών», ενώ όσον αφορά
την επόμενη μέρα ο κ. Μαυρίδης περιορίστηκε
στις παραινέσεις, ώστε οι δημοτικές εκλογές
του 2023 να διεξαχθούν με πολιτική ευπρέ-
πεια, προσθέτοντας πως «δεν είμαι αφελής να
πιστεύω ότι θα εισακουστώ από όλους τους
υποψηφίους». 
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Μ
ε νέο κύμα ανατιμήσεων
θα έρθουν αντιμέτωπα τα
νοικοκυριά έως το τέλος
Νοεμβρίου, καθώς ανα-

μένεται να αυξηθούν 800 κωδικοί
προϊόντων στα σουπερμάρκετ κατά
τουλάχιστον 10%-15%.

Για παράδειγμα, τα τυροκομικά θα
«δουν» αύξηση έως και 30% σε σχέση
με σήμερα, ενώ αναμένεται να εκτο-
ξευθούν αναψυκτικά και ροφήματα
κατά 35%. Μεγάλες θα είναι και οι αυ-
ξήσεις στις τιμές των απορρυπαντι-
κών που η τιμή τους θα ανέβει κατά
20% και κατά 21% θα αυξηθούν και οι
βρεφικές πάνες.

Και ενώ οι ανατιμήσεις βασικών
αγαθών συνεχίζονται με αμείωτη έν-
ταση, επιφέροντας ένα ακόμη ισχυρό
πλήγμα στους οικογενειακούς προ-
ϋπολογισμούς, οι καταναλωτές κα-
λούνται να βρίσκονται σε εγρήγορση,
καθώς στα ράφια πωλούνται προϊόντα
στην ίδια τιμή αλλά με μικρότερη συ-
σκευασία.

Τα τρικ των επιχειρήσεων
Πολλές επιχειρήσεις για να αποφύ-

γουν νέες ή μεγαλύτερες αναπροσαρ-
μογές τιμών που θα έστρεφαν τους
καταναλωτές σε ανταγωνιστές τους
προχώρησαν σε κάποια τρικ, αφήνον-
τας την ίδια συσκευασία στο προϊόν
αλλά μειώνοντας την ποσότητα.

Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γιώργος
Λεχουρίτης μίλησε στην «Political»
για «το νέο φαινόμενο εξαπάτησης
του καταναλωτή με βάση τα τελευ-
ταία στοιχεία του Ινστιτούτου Κατα-
ναλωτή». Και συνέχισε κάνοντας
λόγο για «στημένο παιχνίδι», καθώς
οι βιομηχανίες «ξεκίνησαν το καθε-

στώς της μείωσης της ποσότητας»,
ώστε να κρατιέται ίδια η τιμή των
προϊόντων, αλλά σε μικρότερη πο-
σότητα και με την ίδια ακριβώς συ-
σκευασία, ώστε να μη φαίνεται η
αύξηση της τιμής τους.

«Τερτίπια των εταιρειών, ώστε να
εξαπατήσουν τους καταναλωτές», το-
νίζει φανερά εκνευρισμένος ο κ. Λε-
χουρίτης, δίνοντας παράλληλα παρα-
δείγματα όπου συσκευασίες προϊόν-
των από 100ml έγιναν 80ml ή από 1 κι-
λό έγιναν 800 γραμμάρια. « Έχουμε
οριζόντια μείωση σε ποσότητες συ-
σκευασμένων τροφίμων, αλλά και σε
συσκευασμένα φρούτα και λαχανι-
κά», επισήμανε.

Κρίσιμη συνάντηση
Σημειώνεται πως σήμερα ο υπουρ-

γός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης θα συναντηθεί με
τους ιδιοκτήτες των σουπερμάρκετ,
προκειμένου να αναχαιτιστεί το κύμα
ακρίβειας που σαρώνει την αγορά.

Αναφορικά με τις μειωμένες πο-
σότητες των προϊόντων που πω-
λούνται στα σουπερμάρκετ, σε τηλε-
οπτική του συνέντευξη ο υπουργός
Ανάπτυξης επεσήμανε: «Στα προ-
ϊόντα έχουμε θεσπίσει ανώτατο πλα-
φόν κέρδους και πράγματι κάποιοι
πονηροί προσπάθησαν να προσπε-
ράσουν τη διάταξη του πλαφόν με
αυτό το κόλπο. Ξεκαθαρίζω ότι αυτό
είναι παράνομο. Το πλαφόν έχει
μπει σε μοναδιαίο κόστος -μετράει
την ποσότητα και οι έλεγχοι που κά-
νουμε με τη ΔΙΜΕΑ εδώ και δύο
εβδομάδες είναι εστιασμένοι σε αυ-

τό που γίνεται. Οι έλεγχοι συνεχί-
ζονται», τόνισε. Σύμφωνα με τον
ίδιο, η ευθύνη είναι της εταιρείας
που έχει αλλάξει τη συσκευασία, την
περιεκτικότητα και την ποσότητα και
όχι των σουπερμάρκετ. Όπως ανέ-
φερε ο υπουργός, οι έλεγχοι έχουν
ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να εν-
ταθούν το επόμενο διάστημα.

Οι ανοδικές τάσεις στις τιμές του πετρελαίου κί-
νησης αλλά και της βενζίνης έχουν ως αποτέλεσμα
τη μείωση της κατανάλωσης. Ο τερματισμός της
επιδότησης στο diesel κίνησης από την 1η Οκτω-
βρίου έχει φέρει την τιμή του κοντά στα 2 ευρώ το
λίτρο, την ίδια ώρα που οι τιμές του «μαύρου χρυ-
σού» καταγράφουν άλμα στις διεθνείς αγορές, κα-
θώς τα μέλη του OPEC+ ετοιμάζονται να προχωρή-
σουν σε μια γενναία μείωση της παραγωγής, προ-
κειμένου να επιστρέψουν οι τιμές σε υψηλότερα

επίπεδα, αφού τα σημερινά δεν φαίνεται να ικανο-
ποιούν τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Η τιμή του
Brent έφτασε στα 89 δολάρια το βαρέλι, ενώ ακόμα
μεγαλύτερη άνοδος σημειώθηκε στο αμερικανικό
WTI, που πλέον βλέπει τα 84 δολάρια το βαρέλι. 

Ο αντιπρόεδρος Πρατηριούχων και Εμπόρων
Καυσίμων Αττικής Γιώργος Ασμάτογλου μιλών-
τας στην «Political» ανέφερε ότι η τιμή του πετρε-
λαίου κίνησης έχει αυξηθεί: «Σήμερα η μέση τιμή
στο πετρέλαιο κίνησης είναι 1,90 ευρώ/λίτρο στα

μεγάλα αστικά κέντρα. Η επιδότηση των 15 λε-
πτών είχε βοηθήσει αρκετά». Ερωτώμενος για
την τιμή που μπορεί να φτάσει το πετρέλαιο ο
ίδιος είπε: «Δυστυχώς, κανείς δεν μπορεί να προ-
βλέψει την τιμή στα καύσιμα. Αν υπάρξει πρόβλη-
μα, θα το δούμε στην πορεία. Θα δούμε αν θα
απορροφηθούν οι τιμές».

Μάλιστα ο κ. Ασμάτογλου ανέφερε ότι «οι οδηγοί
έχουν περιορίσει την κατανάλωση καυσίμων, η κί-
νηση έχει μειωθεί».

Κρίσιμη συνάντηση Άδωνι
Γεωργιάδη με τους ιδιοκτήτες
των σουπερμάρκετ,
προκειμένου να αναχαιτιστεί
το κύμα ακρίβειας που
σαρώνει την αγορά

Παίρνουν πάλι την ανηφόρα οι τιμές των καυσίμων 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Έρχονται ανατιμήσεις
-φωτιά στα ράφια 



«Ζ
εστό» χρήμα -800
εκατ. ευρώ- για την
ενεργειακή στήριξη
χιλιάδων μικρομεσαί-

ων επιχειρήσεων θα διοχετεύσει η
κυβέρνηση μετά το «πράσινο φως»
που έλαβε το ελληνικό πρόγραμμα
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανοί-
γοντας τον δρόμο για την παροχή
ενισχύσεων από 62.000 έως 500.000
ευρώ ανά επιχείρηση.

Πρόκειται για ένα ειδικό πρό-
γραμμα στήριξης μη οικιακών κατα-
ναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, στο
πλαίσιο της αντιμετώπισης των συ-
νεπειών που προκαλεί ο πόλεμος
της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και
με βάση το προσωρινό πλαίσιο κρί-
σης που επιτρέπει την παροχή κρατι-
κών ενισχύσεων. Σύμφωνα με την
αντιπρόεδρο της ΕΕ και αρμόδια για
την πολιτική ανταγωνισμού Μαργ-
κρέτε Βεστάγκερ, «ο αδικαιολόγη-
τος επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας
κατά της Ουκρανίας εξακολουθεί να
έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οι-
κονομία της ΕΕ και στην ελληνική οι-
κονομία. Έτσι, με το πρόγραμμα των
800 εκατ. ευρώ που εγκρίθηκε θα
δώσει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να
στηρίξει τους πληγέντες τομείς και

τις πληγείσες επιχειρήσεις, ιδίως τις
μικρότερες, διασφαλίζοντας ότι πα-
ραμένει διαθέσιμη επαρκής ρευστό-
τητα».

Στο πλαίσιο της ενεργειακής κρί-
σης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας είχε κα-
ταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
πλήρες πρόγραμμα στήριξης των μι-
κρών μη οικιακών καταναλωτών
ρεύματος, οι οποίοι είναι ιδιαιτέρως
ευάλωτοι στις αυξήσεις των τιμολο-
γίων της ηλεκτρικής ενέργειας. Το
πρόγραμμα θέτει τις εξής τρεις προ-
ϋποθέσεις για την παροχή της στήρι-
ξης προς μη οικιακούς καταναλωτές:

Α. Να έχουν συνάψει σύμβαση για
μεταβλητό τιμολόγιο παροχής ηλε-
κτρικής ενέργειας και αυτή να μην
υπερβαίνει τα 35 kVA. 

Β. Να λειτουργούν ως αρτοποιεία
(ανεξάρτητα από το όριο παροχής). 

Γ. Να έχουν αγροτικό τιμολόγιο
ανεξάρτητα από το όριο παροχής. 

Επιπλέον, ορίζονται τα εξής:

1. Το μέτρο θα καλύπτει αναδρομι-
κά από την 1η Οκτωβρίου την κατα-
νάλωση έως 2.000 κιλοβατώρες μη-
νιαίως για τις μικρές επιχειρήσεις με
παροχή ενέργειας έως 35 kVA. 

2. Η ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει
τις 62.000 ευρώ ανά επιχείρηση που
δραστηριοποιείται στην πρωτογενή
παραγωγή γεωργικών προϊόντων, τις
75.000 ευρώ ανά επιχείρηση που
δραστηριοποιείται στον τομέα της
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
και τις 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση
που δραστηριοποιείται σε όλους
τους άλλους τομείς.

Η ενίσχυση θα δοθεί το αργότερο
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και όσοι
επιλεγούν θα δικαιούνται να λαμβά-
νουν περιορισμένα ποσά ενίσχυσης
με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσε-
ων. Το μηνιαίο ποσό επιδότησης ανά
εταιρεία θα καθορίζεται ανάλογα με
την τιμή χονδρικής πώλησης ηλε-
κτρικής ενέργειας στην αγορά. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Πυρά κατά Κομισιόν
και Βερολίνου από
Ευάγγελο Μυτιληναίο

Στα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα ανα-
μένεται να υποχωρήσει σύντομα η τι-
μή του φυσικού αερίου, σύμφωνα με
τον μεγαλοεπιχειρηματία Ευάγγελο
Μυτιληναίο, ο οποίος άσκησε αυστη-
ρή κριτική σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και Βερολίνο σχετικά με την επιλογή
της προσκόλλησης στο ρωσικό φυσι-
κό αέριο.

Ο επικεφαλής της Mytilineos, μι-
λώντας χθες σε εκδήλωση του Κύ-
κλου Ιδεών, απέδωσε τα εύσημα στην
ενεργειακή πολιτική που ασκεί η κυ-
βέρνηση, επισημαίνοντας παράλληλα
ότι η Γερμανία δημιούργησε δημοσιο-
νομικό χώρο παίρνοντας επί 50 χρόνια
τσάμπα αέριο από τη Ρωσία. Προέβλε-
ψε, δε, ότι το 2023 δεν υπάρχει περί-
πτωση να έχουμε και ασφάλεια εφο-
διασμού και χαμηλές τιμές, ενώ για το
πλαφόν στο ρωσικό φυσικό αέριο ανέ-
φερε ότι πρόκειται «για μια αστεία
πρόταση», καθώς κάτι τέτοιο θα σή-
μαινε αυτόματη διακοπή της ροής από
τη Ρωσία. Μάλιστα, διατύπωσε το ρη-
τορικό ερώτημα «πού πρέπει να απευ-
θυνθώ αν ληφθεί μια τέτοια απόφαση,
στην κυρία Φον ντερ Λάιεν;», προσθέ-
τοντας ότι μια τέτοια απόφαση θα στεί-
λει στην ανεργία 5.000 εργαζομένους
από τον όμιλο.

Σύμφωνα με τον κ. Μυτιληναίο, οι
ευθύνες της Κομισιόν και του Βερολί-
νου είναι πολύ μεγάλες για την κατά-
σταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα,
ρίχνοντας τα βέλη του κυρίως προς
τους Γερμανούς, «οι οποίοι επικα-
λούνται την κοινοτική αλληλεγγύη
όποτε θέλουν και την πετάνε στο κα-
λάθι των άχρηστων όταν δεν θέλουν».
Σε αυστηρό ύφος τόνισε ότι «στην Ευ-
ρώπη τα έχουν κάνει μαντάρα» εν μέ-
σω ενεργειακής κρίσης.
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«Πράσινο φως» από την
Κομισιόν - Ανάσα για
εμπορικές επιχειρήσεις,
αρτοποιεία και αγρότες

Ενεργειακή στήριξη
έως 500.000 € σε ΜμΕ
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E
να μεγάλο έργο υποδομής
ολοκληρώθηκε και τη Δευτέ-
ρα 10 Οκτωβρίου οι τρεις νέοι
σταθμοί του μετρό -της επέ-

κτασης της γραμμής 3 προς τον Πει-
ραιά- εγκαινιάζονται από τον ίδιο τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και
παραδίδονται στο επιβατικό κοινό.

Η ανακοίνωση έγινε από τα πλέον
επίσημα χείλη, από το βήμα της Βου-
λής και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, κα-
τά τη διάρκεια της ομιλίας του στη συ-
νεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομά-
δας της Νέας Δημοκρατίας.

Με την παράδοση των τριών νέων

σταθμών -«Μανιάτικα», «Πειραιάς»,
«Δημοτικό Θέατρο»- υπολογίζεται
πως θα εξυπηρετούνται καθημερινά
στο δίκτυο, στο σύνολο της επέκτασης
της γραμμής 3, περίπου 132.000 επι-
βάτες, μειώνοντας τόσο την κυκλοφο-
ρία των ΙΧ οχημάτων κατά 23.000 όσο
και τις εκπομπές διοξειδίου του άν-
θρακα κατά 120 τόνους αντίστοιχα.

Με την επέκταση του δικτύου στον
Πειραιά ο συνολικός χρόνος που θα
χρειάζεται κανείς για να μετακινηθεί
από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας στο
αεροδρόμιο θα είναι μόλις 55 λεπτά.

Ο Πειραιάς μετατρέπεται έτσι σε
συγκοινωνιακό κόμβο, καθώς εκεί θα
συνενώνονται ο προαστιακός, το με-
τρό και το τραμ με το λιμάνι, διευκολύ-
νοντας τις μετεπιβιβάσεις μεταξύ
όλων των μέσων μεταφοράς και
προσδίδοντας ιδιαίτερα αναπτυξιακά
οφέλη στην ευρύτερη περιοχή.

Καραγιάννης: «Είμαστε συνεπείς»
Η γραμμή «Αγία Μαρίνα - Πειραιάς»,

σήραγγα μήκους 7,6 χλμ., θα αποτελεί-
ται από 6 συνολικά σταθμούς - «Αγία
Βαρβάρα», «Κορυδαλλός», «Νίκαια»,
«Μανιάτικα», «Πειραιάς» και «Δημοτικό
Θέατρο». Πρόκειται για μια επένδυση
ύψους 730 εκατ. ευρώ σε περιοχές του
Δήμου Πειραιά και των όμορων δήμων,
της Νίκαιας, του Κορυδαλλού και της
Αγίας Βαρβάρας, οι οποίοι σήμερα αντι-
μετωπίζουν έντονα κυκλοφοριακά προ-
βλήματα και χαμηλό επίπεδο εξυπηρέ-
τησης από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Στα σημαντικά οφέλη των μεγάλων
έργων υποδομής αναφέρθηκε και ο
υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καρα-
γιάννης μιλώντας σε ραδιοφωνικό
σταθμό: «Μέσα σε μια υγειονομική,
εφοδιαστική και ενεργειακή κρίση πα-
ραμένουμε συνεπείς. Η συνέπεια έχει
πολύ μεγάλη σημασία για την κυβέρνη-

ση του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς οι
υποδομές δεν γίνονται για τις κυβερνή-
σεις αλλά για τους πολίτες. Δουλέψαμε
συστηματικά και με επιμονή για να πα-
ραμείνει το έργο μέσα στο χρονοδιά-
γραμμα και μετά το τραμ ο Πειραιάς να
έχει και μετρό».

Τα μέσα σταθερής τροχιάς είναι έργα
που βοηθούν ουσιαστικά στην επίλυση
των κυκλοφοριακών προβλημάτων που
καταγράφονται στην πρωτεύουσα.

Με θετικό ορόσημο έκλεισε το α’ εξάμηνο του έτους
για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αυξάνοντας τα έσοδα
και την κερδοφορία του σε όλους τους τομείς δραστη-
ριότητάς του. Συγκρίνοντας τα στοιχεία με την αντίστοι-
χη περίοδο του 2021, τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου,
συμπεριλαμβανομένης και της μοναδικής θυγατρικής
ThPA Sofia, το 100% των μετοχών της οποίας ανήκει στη
μητρική, άγγιξαν τα 40,8 εκατ. €, ενώ τα έσοδα της θυ-
γατρικής ThPA Sofia προσέγγισαν τα 0,64 εκατ. €, αυ-
ξημένα κατά 9%. Για τη μητρική εταιρεία ΟΛΘ ΑΕ τα συ-

νολικά έσοδα έφτασαν τα 40,2 εκατ. € το α’ εξάμηνο,
αυξημένα κατά 8,4% σε σχέση με τα 37 εκατ. € του αντί-
στοιχου διαστήματος του 2021. 

Τα έσοδα από τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων αυ-
ξήθηκαν κατά 7,1% και έφτασαν τα 26,8 εκατ. €, ενώ τα
έσοδα από τον Συμβατικό Λιμένα αυξήθηκαν κατά 7,3%
στα 12 εκατ. €. 

Τα έσοδα του Επιβατικού Σταθμού εκτοξεύτηκαν σε
ποσοστό 86,4%, αγγίζοντας τις 229 χιλ. €, ενώ τα έσο-
δα Εκμετάλλευσης Χώρων αυξήθηκαν επίσης σημαν-

τικά κατά 56,3% στα 1,1 χιλ. € για το ίδιο διάστημα.
«Υλοποιούμε ένα πολυεπίπεδο επενδυτικό πλάνο με

γνώμονα τον αναπτυξιακό ρόλο μας. Ήδη έχουμε επεν-
δύσει περισσότερα από 55 εκατ. € για την αναβάθμιση
του Λιμένα της Θεσσαλονίκης από το 2018. Ξεπερνάμε
τα σύνορα με δυναμικές κινήσεις εξωστρέφειας και
δημιουργίας συνεργειών που αναδεικνύουν τον διεθνή
προσανατολισμό μας», δήλωσε ο εκτελεστικός πρό-
εδρος ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ Θάνος
Λιάγκος. 

Στις 10 Οκτωβρίου
εγκαινιάζονται από 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη 
οι τρεις νέοι σταθμοί 
της επέκτασης της γραμμής 3
που θα ενώνει το μεγάλο
λιμάνι με το αεροδρόμιο

Λιμάνι Θεσσαλονίκης: Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας για το α’ εξάμηνο

Γράφει 
η Ρεγγίνα Σαβούρδου

ΜΕΤΡΟ…
αντίστροφα
για Πειραιά 
ως τη Δευτέρα 
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του Μιχάλη Μαστοράκη

«Τ
ο φυσικό αέριο σε χι-
λιάδες νέους κατανα-
λωτές ανά την επικρά-
τεια της χώρας» είναι η

φράση που περιγράφει τα όσα περι-
λαμβάνουν τα νέα Προγράμματα Ανά-
πτυξης των ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ΔΕΔΑ και ΕΔΑ
Αττικής για την περίοδο 2022-2026,
δηλαδή των εταιρειών ανάπτυξης των
δικτύων διανομής φυσικού αερίου, τα
οποία βρίσκονται σε δημόσια διαβού-
λευση. Στο σύνολό τους προβλέπουν
την κατασκευή πάνω από 3.000 χιλιό-
μετρα δικτύων μέσης και χαμηλής πίε-
σης την επόμενη τετραετία με το σύνο-
λο των προς επένδυση κεφαλαίων να
φτάνουν τα 740 εκατομμύρια ευρώ. 

Οι επενδύσεις αυτές δρομολογούν-
ται παρά την εκτίναξη των τιμών του
φυσικού αερίου, καταδεικνύοντας ότι
οι τρεις εταιρείες διαχείρισης συνεχί-
ζουν απερίσπαστες την υλοποίηση
των business plans που έχουν εκπο-
νήσει για τη γεωγραφική εξάπλωση
της χρήσης του φυσικού αερίου, ως
του κύριου ενεργειακού «χημικού
φορέα» για την απανθρακοποίηση της
οικονομίας. 

ΕΔΑ ΘΕΣΣ
Στην περίπτωση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, η

εταιρεία προγραμματίζει στη Θεσσα-
λία επενδύσεις 99 εκατ., για την ανά-
πτυξη νέων δικτύων, τη σύνδεση νέων
καταναλωτών, την ασφάλεια και την
«υποδοχή» ανανεώσιμων αερίων. Στο
πρόγραμμα της εταιρείας για τη Θεσ-
σαλία προβλέπεται η επέκταση του δι-
κτύου σε νέες περιοχές, όπως η σύν-
δεση του Πλατυκάμπου και της Γαλή-
νης του Δήμου Κιλελέρ, ή της Τσαρι-
τσάνης του Δήμου Ελασσόνας, του

Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών, του
Μαυροματίου του Δήμου Μουζακίου,
των Άνω Λεχωνίων και της Άλλης Με-
ριάς του Δήμου Βόλου, της Χλόης του
Δήμου Ρήγα Φεραίου και της Οιχαλίας
του Δήμου Φαρκαδόνας μέσω νέου
σταθμού αποσυμπίεσης CNG. 

ΕΔΑ Αττικής
Επενδύσεις 122,23 εκατ. προβλέπει

στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης η ΕΔΑ Ατ-
τικής, ώστε μεταξύ άλλων να αναβαθ-
μιστούν και να επεκταθούν 570 χιλιό-
μετρα δικτύων χαμηλής και μέσης
πίεσης έως το 2026. Η εταιρεία εκτιμά
ότι θα πραγματοποιηθούν 85.500 νέες

συνδέσεις, ώστε στο τέλος της επόμε-
νης τετραετίας οι καταναλωτές αερίου
να φτάσουν τις 260.000. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΔΑ Ατ-
τικής σε συνεργασία με τον ΔΕΣΦΑ
μελετά και προωθεί την ανάπτυξη
δικτύου διανομής στον Δήμο Μεγα-
ρέων - Νέας Περάμου. Το έργο αυτό
έχει στρατηγικό χαρακτήρα συνερ-
γασίας με τον διαχειριστή του συ-
στήματος μεταφοράς και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση με στόχο την ανάπτυ-
ξη υποδομών στην Περιφερειακή
Ενότητα Δυτικής Αττικής προς όφε-
λος της πρωτογενούς παραγωγής
και των κατοίκων. 

ΔΕΔΑ
Αναλαμβάνοντας την άφιξη του αε-

ρίου σε επτά περιφέρειες, αναμφι-
σβήτητα η ΔΕΔΑ δρομολογεί έως το
2026 το μεγαλύτερο Πρόγραμμα Ανά-
πτυξης. Είναι ενδεικτικό ότι οι επεν-
δύσεις της εταιρείας θα αγγίξουν τα
396 εκατ., από τα οποία τα 137,6 εκατ.
θα προέλθουν από αναπτυξιακά προ-
γράμματα (ΕΣΠΑ, ΠΔΕ). 

Στόχος της ΔΕΔΑ είναι το τέλος της
επόμενης τετραετίας να έχουν ανα-
πτύξει 1.795 χιλιόμετρα χαμηλής πίε-
σης και 289 μέσης πίεσης.

Για λόγους σύγκρισης, αξίζει να
σημειωθεί ότι το συνολικό μήκος των
δικτύων φυσικού αερίου της εταιρεί-
ας, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021,
διαμορφωνόταν σε 330 χιλιόμετρα
μέσης πίεσης και 176 χιλιόμετρα χα-
μηλής πίεσης για τα 7 δίκτυα διανο-
μής της. 

Επιπρόσθετα, στο τέλος του 2026 οι
τελικοί της πελάτες εκτιμάται ότι θα
ανέρχονται σε 88.500, από 2.130 τον
Δεκέμβριο του 2020. 

Σύμφωνα με 
τα προγράμματα ανάπτυξης
των διαχειριστών
επεκτείνεται πανελλαδικά
το δίκτυο έως το 2026 

Επενδύσεις
740 εκατ.για 
το φυσικό αέριο
κόντρα στην κρίση

Νέο πρόγραμμα ομολογιακού δανείου 
για τη ΔΕΠΑ Υποδομών
Υπέρ των θετικών «σημάτων» στην αγορά φυσικού αερίου καταγράφεται η
πρόσφατη είδηση για την υπογραφή νέου προγράμματος ομολογιακού δα-
νείου της ΔΕΠΑ Υποδομών (μέλος του ομίλου Italgas) με τη Eurobank, συ-
νολικού ονομαστικού ποσού έως 580 εκατομμυρίων ευρώ, διαιρούμενου
σε 3 δόσεις με λήξη σε έως 5, 7 και 12 έτη αντίστοιχα. Το ομολογιακό δά-
νειο θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων
που προβλέπονται στο σχέδιο ανάπτυξης των υποδομών της ΔΕΠΑ Υποδο-
μών και των θυγατρικών της στην Ελλάδα (οι ΕΔΑ αποτελούν θυγατρικές
της ΔΕΠΑ Υποδομών). 
«Το δάνειο, το οποίο υπογράφηκε σε λιγότερο από έναν μήνα από την είσο-
δό μας στη ΔΕΠΑ Υποδομών» -ανέφερε ο Paolo Gallo, διευθύνων Σύμβου-
λος της Italgas- «επιβεβαιώνει την εκτίμηση του χρηματοπιστωτικού συ-
στήματος για το αναπτυξιακό όραμα που σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε
στην Ελλάδα». 
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Ο
λοκληρώθηκαν οι ανακοι-
νώσεις των εταιρικών απο-
τελεσμάτων α’ εξαμήνου,

όμως, όπως φάνηκε στο χρηματι-
στηριακό ταμπλό, πολύ λίγοι προ-
χώρησαν σε μια δεύτερη αξιολόγη-
ση των οικονομικών μεγεθών των
εισηγημένων, με αποτέλεσμα οι
επιλεκτικές τοποθετήσεις να είναι
ελάχιστες. 

Η καθαρή αξία συναλλαγών παρέ-
μεινε σε απαξιωτικά επίπεδα, ενώ
συνεχίστηκε και το ανησυχητικό
φαινόμενο της «νηνεμίας» στην ει-
κόνα του Γενικού Δείκτη. Τεχνικά,
απαιτείται κίνηση πάνω από τις 847
μονάδες για τον Γενικό Δείκτη, αλλά
και κλεισίματα υψηλότερα της ζώ-
νης 837-873 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60
και 200 ημερών), ώστε να κινηθεί
προς 895, 900, 906-908 και 944 μο-

νάδες. Αντίθετα, όσο δίνει κλεισίμα-
τα χαμηλότερα των 836 (εκθετικός
ΚΜΟ 30 μηνών), 822 (εκθετικός
ΚΜΟ 200 εβδομάδων) και 805 μονά-
δων, το αρνητικό σενάριο και η δοκι-
μασία της ζώνης στήριξης στις 795-
779 μονάδες παραμένουν στο τρα-

πέζι. Για τη μερική αποκατάσταση
της τεχνικής εικόνας του δείκτη
υψηλής κεφαλαιοποίησης θέλει συ-
νεχόμενα κλεισίματα υψηλότερα
των 1.954 (απλός ΚΜΟ 200 εβδομά-
δων), 2.040 και 2.050 (εκθετικός
ΚΜΟ 200 εβδομάδων).

Συνεργασία 
ομίλου Ηρακλής - SciFY

Ο όμιλος Ηρακλής προχωρά σε συ-
νεργασία με τον οργανισμό Science
For You (SciFY), με στόχο τη στήριξη
των παιδιών με αναπηρία και την ισότι-
μη συμμετοχή τους στην ψυχαγωγία,
στην εκπαίδευση και σε κάθε πτυχή
της ζωής, σύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση. Προασπίζοντας το δικαίωμα
κάθε παιδιού στο παιχνίδι και την πλή-
ρη ανάπτυξη των δεξιοτήτων του, ο όμι-
λος Ηρακλής αναλαμβάνει την πρωτο-
βουλία χρηματοδότησης ηλεκτρονικού
παιχνιδιού για παιδιά με αναπηρίες,
που θα φέρει την αιγίδα του υπουργεί-
ου Παιδείας & Θρησκευμάτων. Ειδικό-
τερα, στο πλαίσιο της ΕΚΕ «Ένας άθλος
ακόμα», ο όμιλος ενώνει τις δυνάμεις
του με τη SciFY, με στόχο να δημιουρ-
γήσουν και να προσφέρουν δωρεάν ει-
δικά διαμορφωμένο ηλεκτρονικό παι-
χνίδι για παιδιά με αναπηρία. 

Νηνεμία και απουσία ενδιαφέροντος στο χρηματιστήριο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Μια νέα εποχή στις ηλεκτρονικές
συναλλαγές στην Ελλάδα, έναν νέο
τρόπο πληρωμών, χωρίς πορτοφόλι,
φέρνει η νέα mobile εφαρμογή «pay-
zy by COSMOTE». Το νέο app είναι μια
ολιστική λύση, εντελώς ψηφιακή, για
όλους αυτούς που θέλουν ευελιξία
και απλότητα στην καθημερινότητά
τους. Το «payzy by COSMOTE», που
παρουσιάστηκε επισήμως στο πλαί-
σιο εκδήλωσης στο Διοικητικό Μέγα-
ρο του Ομίλου ΟΤΕ, είναι προϊόν της
COSMOTE Payments, θυγατρικής του
Ομίλου ΟΤΕ, η οποία έχει λάβει άδεια
από την Τράπεζα της Ελλάδος ως
ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος. Το
payzy επιτρέπει στον χρήστη να καλύ-
πτει καθημερινές αγορές και λογα-
ριασμούς, κάνοντας παράλληλα συ-
ναλλαγές με τους δικούς του ανθρώ-
πους μέσα από το κινητό του εύκολα,
γρήγορα και με ασφάλεια.

«Στον Όμιλο ΟΤΕ προσαρμοζόμα-
στε συνεχώς στα νέα δεδομένα της
ψηφιακής εποχής. Σημαντικό κομμά-
τι της στρατηγικής μας είναι να μπαί-
νουμε σε νέες αγορές και με τη δύνα-
μη της τεχνολογίας να δίνουμε ολο-
κληρωμένες λύσεις στους πελάτες
μας. Όραμά μας είναι να μετατρέψου-
με τον Όμιλο ΟΤΕ σε έναν digital ser-

vices provider που δεν θα παρέχει
μόνο τηλεπικοινωνίες και κορυφαία
συνδεσιμότητα στον πελάτη, αλλά
σύγχρονες λύσεις τεχνολογίας. Σε
αυτό πλαίσιο κάνουμε το επόμενο με-
γάλο βήμα, και με το “payzy by CO-
SMOTE” μπαίνουμε δυναμικά στην
αγορά των ηλεκτρονικών συναλλα-
γών και στις υπηρεσίες πληρωμών
μέσω κινητού», δήλωσε ο πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος του Ομί-
λου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ.

Το «payzy by COSMOTE» είναι μια
πρωτοποριακή λύση για όλες τις κα-
θημερινές πληρωμές και συναλλα-
γές. Μέσω εφαρμογής στο κινητό

(iOS & Android) ο χρήστης μπορεί να
αποκτήσει έναν ελληνικό IBAN λογα-
ριασμό, να εκδώσει χρεωστική VISA
κάρτα (ψηφιακή ή/και φυσική ) και να
κάνει όλες τις αγορές του σε φυσικά
και ηλεκτρονικά καταστήματα. Χωρίς
κόπο και με ασφάλεια. Επίσης, με το
payzy μπορεί να πληρώσει λογαρια-
σμούς στη στιγμή.

Ανταμοιβή με ευρώ - 
Φόρτιση χωρίς προμήθεια

Το «payzy by COSMOTE» αποτελεί
το μοναδικό mobile app στην ελληνι-
κή αγορά που ανταμείβει με χρήματα
τον χρήστη, τα οποία μπορεί να χρησι-

μοποιήσει όποτε θέλει και όπου θέ-
λει. Έτσι ο χρήστης κερδίζει χρήματα
όσο περισσότερο χρησιμοποιεί το
payzy.

Το «payzy by COSMOTE» είναι εξο-
λοκλήρου ψηφιακό και απευθύνεται
σε όλους τους ενήλικες καταναλωτές,
ανεξάρτητα από τον τηλεπικοινωνια-
κό τους πάροχο. Ο χρήστης μπορεί να
τα πληρώνει όλα και όλους από το κι-
νητό του, ενώ δεν υπάρχει προμήθεια
κατά τη φόρτιση του ΙΒΑΝ λογαρια-
σμού του. Είναι διαθέσιμο στο Google
Play και το App Store.

Διαδικασία εγγραφής 
με απλά βήματα

Η διαδικασία εγγραφής είναι πολύ
εύκολη, διαρκεί λίγα λεπτά και ο εν-
διαφερόμενος θα χρειαστεί το smart-
phone του, το email και τον αριθμό
του κινητού του. Κατά τη διάρκεια της
εγγραφής χρειάζεται να έχει την ταυ-
τότητά ή το διαβατήριό του, ενώ η δια-
δικασία μπορεί να απαιτήσει και μία
βιντεοκλήση με εξουσιοδοτημένο
υπάλληλο της COSMOTE Payments.

Οι συνδρομητές κινητής COSMOTE,
με κάθε νέα εγγραφή στο «payzy by
COSMOTE», κερδίζουν απεριόριστα
data για 1 μήνα.

Ο OTE μπαίνει στην αγορά ηλεκτρονικών συναλλαγών
με την εφαρμογή «payzy by COSMOTE»
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Την έναρξη της συνεργασίας τους ανακοίνωσαν η
Dahua Technology και η Info Quest Technologies,
με στόχο τη διάθεση στην ελληνική αγορά του συ-
νόλου των καινοτόμων IoT & AIoT προϊόντων της
κατασκευάστριας εταιρείας, που κάνουν την καθη-
μερινότητα πιο έξυπνη και ασφαλή. Η Dahua Tech-
nology είναι ένας κορυφαίος κατασκευαστής προ-
ϊόντων και λύσεων IoT & ΑΙοΤ, που διαμορφώνουν
το Έξυπνο Σπίτι και την Έξυπνη Πόλη (Smart Home
/ Smart City). Με περισσότερες από 2.100 κατατε-
θειμένες πατέντες, 10% του κύκλου εργασιών της να
επενδύεται και άνω του 50% των 16.000 εργαζομέ-
νων της να απασχολείται στο R & D, η εταιρεία έχει
αλματώδη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, που στη-
ρίζεται στην καινοτομία. Σήμερα, στην γκάμα των
προϊόντων της, τα οποία είναι διαθέσιμα σε περισ-
σότερες από 180 χώρες, περιλαμβάνονται κάμερες
ασφαλείας, web κάμερες, οθόνες, video walls, δια-
δραστικοί πίνακες, SSD δίσκοι και μνήμες, switch-
es και πολλά ακόμα.

Wolt Market: Μειώσεις τιμών 
σε 1.500 προϊόντα 

Τα νέα στελέχη της Attica Bank
Η συμφωνία

μετόχων για την
αύξηση μετοχι-
κού κεφαλαίου
και τα επόμενα
βήματα της Atti-
ca Bank ανοίγει
τον δρόμο και για τη δημιουργία της ομάδας
στελεχών που θα συνδράμουν στο έργο της
νέας CEO, Ελένης Βρεττού. Αν η τράπεζα θέ-
λει να αποκτήσει αναπτυξιακό χαρακτήρα,
χρειάζεται και μεγάλη ανανέωση στο έμψυ-
χο δυναμικό, το οποίο να ξέρει τη δουλειά
και να μπορεί να τη φέρει εις πέρας. Μέχρι
πρότινος, η κουβέντα ήταν αποκλειστικά και
μόνο θεωρητική, όμως με την ολοκλήρωση
της ΑΜΚ το σχέδιο πλέον αρχίζει να παίρνει
σάρκα και οστά. Και μένει να δούμε αν τα
«δίχτυα» που θα ρίξει η Ελένη Βρεττού στην
αγορά θα φέρουν ψάρια, είτε ανάμεσα σε
παλιούς της συνεργάτες είτε ευρύτερα από
την τραπεζική αγορά.

REDS και το Cambas Project

Κομβικό θα είναι το 2023 για τη REDS Ανώ-
νυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακίνητων και Υπη-
ρεσιών. Ο όμιλος REDS εμφάνισε στο πρώτο
εξάμηνο του 2022 έσοδα ύψους περίπου 4,2
εκατ. ευρώ, σχεδόν διπλάσια έναντι του πρώ-
του εξάμηνου του 2021, και όλα δείχνουν πως
αυτό θα επαναλαμβάνεται τα επόμενα χρόνια.
Το πλέον υποσχόμενο project της REDS είναι
το Cambas Project, το οποίο αφορά την ανά-
πτυξη εμπορικού, επιχειρηματικού και πολιτι-
στικού πάρκου στο κτήμα Καμπά στην Παλλή-
νη Αττικής. Το business plan του έργου έχει
προσφάτως επικαιροποιηθεί και σειρά παίρ-
νουν οι διαδικασίες τελικής διαμόρφωσης του
master plan. Μέσα στο 2023 θα ακολουθήσει
η έκδοση των οικοδομικών αδειών και αμέ-
σως θα ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής
με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2026. 

Lamda Hellix: 
Νέο data center στην Κρήτη 

Η Lamda Hellix (Digital Realty), ο μεγα-
λύτερος παγκόσμιος πάροχος λύσεων data
center, colocation και διασύνδεσης cloud
και carrier-neutral, ανακοίνωσε τα σχέδιά
της για την κατασκευή του πρώτου data cen-
ter του ομίλου στην Κρήτη, ενισχύοντας τον
ρόλο της ως κόμβου συνδεσιμότητας στην
Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Με έδρα το Ηρά-
κλειο, το νέο data center θα είναι η πρώτη
εγκατάσταση carrier-neutral στο νησί και
αναμένεται να υποστηρίξει την ανάπτυξη
έως και 6,5 MW εγκατεστημένου φορτίου ΙΤ,
με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης να
έχει προγραμματιστεί το 2025. 

Αγγελάκης: Στα 40 εκατ. 
ο πήχης για τον τζίρο

Τα επίπεδα των 40 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι
θα προσεγγίσει φέτος η Αγγελάκης Πτηνο-
τροφική, σύμφωνα με τον επικεφαλής της
εταιρείας Θάνο Αγγελάκη, ο οποίος επισημαί-
νει ότι στο 9μηνο του 2022 έτρεχε με ρυθμούς
της τάξης του 35%. Υπογραμμίζει, δε, ότι το με-
γαλύτερο ποσοστό αυτής της ανάπτυξης προ-
έρχεται από βελτίωση των πωλήσεων και του
μεριδίου αγοράς σε όλες τις προϊοντικές κα-
τηγορίες όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία,
με το 17% να οφείλεται στις ανατιμήσεις που
προχώρησε για να αντιμετωπίσει τη μεγάλη
αύξηση του κόστους. 

Στην ελληνική αγορά τα προϊόντα
της Dahua από Info Quest 

Μειοψηφικό ποσοστό στην 
Octane απέκτησε ο όμιλος Λάτση

Η Octane Σύμβουλοι Επιχειρήσεων (Octane) ανα-
κοίνωσε τη στρατηγική συνεργασία της και την από-
κτηση μειοψηφικής συμμετοχής στο κεφάλαιό της
από το Latsco Family Office. H Octane ιδρύθηκε το
2007 και διοικείται σήμερα από τους Γιάννη Σπυρό-
πουλο, Γιώργο Παυλάτο (συνιδρυτές) και Δημήτρη
Χριστακόπουλο, στελέχη με πολυετή εμπειρία στον
συμβουλευτικό και τραπεζικό χώρο στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό. Έχει εξελιχθεί σε μία από τις ση-
μαντικότερες ελληνικές εταιρείες παροχής συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών, έχοντας ολοκληρώσει πά-
νω από 800 έργα στρατηγικής, βελτιστοποίησης εμ-
πειρίας πελάτη, εταιρικής οργάνωσης, υποστήριξης
συναλλαγών και διαχείρισης έργων στρατηγικής
σημασίας, εστιάζοντας πάντοτε στην παροχή πρα-
κτικών, υλοποιήσιμων συμβουλών υψηλής προστι-
θέμενης αξίας.

Η Wolt Market
ανακοίνωσε ότι
έχει προχωρήσει
σε μειώσεις τιμών
σε βασικά κατα-
ναλωτικά αγαθά
από την 1η Οκτω-
βρίου. Η ενέργεια
αφορά 1.500 κωδικούς προϊόντων όπως γα-
λακτοκομικά, ζυμαρικά, φρούτα, λαχανικά,
απορρυπαντικά, καθώς και άλλες κατηγορίες
προϊόντων, σε όλα τα καταστήματα Wolt Mar-
ket σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. «Στό-
χος μας είναι τα καταστήματα Wolt Market να
είναι ο εβδομαδιαίος προορισμός αγορών για
όλα όσα χρειάζονται οι Έλληνες καταναλω-
τές. Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε μει-
ώσεις τιμών, προκειμένου να συνεχίσουν να
απολαμβάνουν τα αγαπημένα τους προϊόντα
πιο οικονομικά, κόντρα στο κύμα ανατιμήσε-
ων στην ευρύτερη αγορά. Είμαστε ιδιαίτερα
χαρούμενοι που οι Έλληνες καταναλωτές
έχουν αγκαλιάσει ήδη τη συγκεκριμένη
ενέργεια», δήλωσε ο Αθανάσιος Μπιλάλης,
γενικός διευθυντής της Wolt Market για Ελ-
λάδα, Κύπρο και Μάλτα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Μ ε την ωστική αύρα της μεγαλειώδους
εκδήλωσης εγκαινίων της «OPAP Arena
- Αγιά Σοφιά», αφιέρωμα στις ρίζες του

Ελληνισμού της προσφυγιάς, η ΑΕΚ διέλυσε 4-1
τον Ιωνικό και κατέλαβε τη δεύτερη θέση της βαθ-
μολογίας, αλλά λίγες ώρες αργότερα ο Ντέμης Νι-
κολαΐδης προέβη σε ένα θεαματικό, ιστορικό και
απαράδεκτο ατόπημα. Στην τηλεοπτική του εκπομ-
πή ισχυρίστηκε ότι μελλοντικά το γήπεδο θα έπρεπε
να μετονομαστεί σε «Δημήτρης Μελισσανίδης»!
Όταν ο ηγέτης της ΑΕΚ θα μνημονεύεται εις τους
αιώνας των αιώνων όχι τόσο για την κατασκευή του
γηπέδου αλλά για το ένα εκατομμύριο συμβολι-
σμούς που προέκυψαν τη βραδιά των εγκαινίων,
που το δάκρυ κυλούσε ποτάμι στους Ενωσίτες κάθε
γενιάς, ο ίδιος ο Μελισσανίδης που το προκάλεσε
δεν θα το ήθελε. 

Άλλωστε, κανένα πρόσωπο δεν είναι υπεράνω
ιδεών και ιδεολογιών. Απλώς τις υπηρετούν. Ο Με-
λισσανίδης δεν είναι υπεράνω της ΑΕΚ, ούτε της
συλλογικής μνήμης που αναδείχτηκε εκείνη τη μυ-
σταγωγική βραδιά της περασμένης Παρασκευής. Η
«Αγιά Σοφιά», σαρξ εκ σαρκός της ΑΕΚ, «εκπλη-
ρώνει τη συνέχεια της ύπαρξής της», σε μια παρα-
φθορά των λόγων του Αριστοτέλη. 

Ο Μελισσανίδης θα γραφτεί στην ιστορία ως ένας
εκ των «ηρώων» του ξεριζωμού σε καιρό ειρήνης.
Δεν χρειάζεται τοποθετήσεις τύπου Ντέμη που παρα-
πέμπουν στην ελαφρότητα ενός ποσταρίσματος στα
social media, όπου αφαιρούνται πλήρως το συναίσθη-
μα, οι συμβολισμοί και προτάσσονται το κενό και η
επιφανειακή-επικοινωνιακή αυταρέσκεια.  Σε στιγμές
συνένωσης όλων των κατατρεγμένων προσφύγων της
Ελλάδας κάτω από το νέο γήπεδο, δεν θα ήταν δόκιμο

να αναφέρουμε ότι το 2005 ο Ντέμης Νικολαΐδης, ως
πρόεδρος της ΠΑΕ, δήλωνε «σε γήπεδο που θα ονο-
μάζεται “Αγιά Σοφιά” η ΑΕΚ δεν θα παίξει ποτέ»! Τό-
τε που απέτρεψε τον Μελισσανίδη από το να ξεκινήσει
το όραμα…

Δύο γκολ πέτυχε ο Γκατσίνοβιτς για την ΑΕΚ και
από ένα οι Λιβάι Γκαρσία και Αραούχο μέσα σε πα-
ραλήρημα από 32.000 κόσμο. Μείωσε ο Ελευθε-
ριάδης για τον Ιωνικό.

Στο άλλο ματς, ΠΑΣ Γιάννινα - Παναιτωλικός 1-4.

Πρότεινε να μετονομαστούν η ιδέα
«Αγιά Σοφιά» και το γήπεδο σε

«Δημήτρης Μελισσανίδης» - Δεν θα
το ήθελε ούτε ο ηγέτης της ΑΕΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
σε 6 αγώνες

Παναθηναϊκός............18 

ΑΕΚ.............................12

Ολυμπιακός................11

Βόλος..........................11

ΠΑΟΚ..........................11

Άρης............................10

Παναιτωλικός.............10

Ατρόμητος ..................8

Αστέρας Τρ..................7

Λαμία ..........................6

ΟΦΗ ............................4

ΠΑΣ Γιάννινα ..............4

Λεβαδειακός ..............2

Ιωνικός .......................1

Ιστορικό ατόπημα Ντέμη

Επόμενη αγωνιστική
8 Οκτωβρίου

17.00: Παναιτωλικός - Βόλος
19.30: Ιωνικός - Λαμία

9 Οκτωβρίου 2022

16.00: ΟΦΗ - Ολυμπιακός
16.30: Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ

19.30: Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης
21.15: Άρης - ΑΕΚ

10 Οκτωβρίου 2022

18.00: Ατρόμητος - ΠΑΣ Γιάννινα



Ο
πρώην διεθνής διαιτητής
Γιώργος Κασναφέρης, νυν
τεχνικός διευθυντής της

Λαμίας, είπε μεγάλες αλήθειες σε
συνέντευξή του στην ΕΡΑσπορ και
τον δημοσιογράφο Σπύρο Τσάμη.
Αλλά, ως συνήθως, οι μεγάλες αλή-
θειες έχουν μικρή δημοσιότητα από
τον Τύπο. Ο Κασναφέρης τόνισε ότι,
όπως έχει διαμορφωθεί η κατάστα-
ση στα ποδοσφαιρικά πράγματα της
χώρας τα τελευταία χρόνια, οι ομά-
δες της Super League 2 (την αποκα-
λεί από συνήθεια «Β’ Εθνική»)
ωθούνται να παίζουν στοίχημα για
να επιβιώσουν. Είναι μια μεγάλη
αλήθεια, αν αναλογιστεί κανείς ότι η
συνεργαζόμενη με την UEFA εται-
ρεία ανίχνευσης παράνομου στοιχη-
ματισμού Sports Radar έχει στείλει
στην ΕΠΟ 160 φακέλους με παιχνί-
δια «ύποπτα προς χειραγώγηση». Το
αποτέλεσμα; Όλοι οι φάκελοι είναι
καταχωνιασμένοι σε κάποια γρα-

φεία. Πλήρης δικαίωση του Κασνα-
φέρη. Κάθε φορά οι οχλήσεις της
UEFA για λήψη αποφάσεων από τα

δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαί-
ρου, αλλά και την ποινική Δικαιοσύ-
νη, πέφτουν στο κενό. 

Η ανέχεια ωθεί στο στοίχημα Αναγκαστικό σεξ στην
εθνική των ΗΠΑ

Χαμός στο ποδόσφαιρο γυναικών της Αμερι-
κής. Έρευνα που ανατέθηκε από την ομοσπονδία
και δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα αποκαλύπτει μια
«συστημική» πρακτική σεξουαλικής κακοποί-
ησης και επίθεσης, θύματα της οποίας υπήρξαν
κυρίως οι παίκτριες που απαρτίζουν την εθνική
ομάδα της χώρας. Αναφέρει, συγκεκριμένα,
ότι στο γυναικείο ποδόσφαιρο των Ηνωμένων
Πολιτειών Αμερικής υπάρχουν «σεξουαλικά
φορτισμένα σχόλια, ανεπιθύμητες σεξουαλικές
προθέσεις και αναγκαστικό σεξ».

Συντριβή Νότιγχαμ,
Μπενίτεθ προ των πυλών

Η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη
γνώρισε μία ακόμα συντριβή, 4-0 εκτός έδρας
από τη Λέστερ και είναι πλέον ουραγός της βαθ-
μολογίας. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, είναι
υπ’ ατμόν ο προπονητής της Στιβ Κούπερ. Υπο-
ψήφιος να τον αντικαταστήσει είναι ο άλλοτε
προπονητής της πρωταθλήτριας Ευρώπης Λί-
βερπουλ, Ισπανός Ράφα Μπενίτεθ, που αποχώ-
ρησε τον περασμένο Ιανουάριο από την Έβερτον.

Φεύγει ο Ρονάλντο
τον Ιανουάριο

Πολύ κοντά στην έξοδο από τη Μάντσεστερ Γι-
ουνάιτεντ βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο και θα
αποχωρήσει τη μεταγραφική περίοδο του Ια-
νουαρίου. Ο Ολλανδός κόουτς που πήγε στη
Μάντσεστερ για να την… αναμορφώσει (ηττήθη-
κε 6-3 από τη Μάντσεστερ Σίτι την περασμένη
αγωνιστική) άφησε για μία ακόμη φορά στον
πάγκο τον Κριστιάνο, αλλά και τον Βραζιλιάνο
Κασεμίρο, τον οποίο πλήρωσε 70 εκατ. ευρώ για
να τον πάρει από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Γιάννης τρώει καραμέλες
και πληρώνεται

Είναι μέρος του σύγχρονου μάρκετινγκ. Ο Γιάν-
νης Αντετοκούνμπο ανεβάζει τουλάχιστον ένα βιν-
τεάκι την ημέρα στα social media και ειδικά στο In-
stagram. Το βίντεο γίνεται viral και τρέχουν στην
τσέπη του τα δολάρια. Αυτή τη φορά, στο αεροπλά-
νο των Μπακς με προορισμό το Άμπου Ντάμπι για
σειρά φιλικών αγώνων, ο Γιάννης διαφήμισε γνω-
στή φίρμα καραμέλας και άλλων σνακ. 

Παίζουν στοίχημα τις… ομάδες τους
Στις νόρμες της FIFA/UEFA προς όλες τις ομοσπονδίες του κό-
σμου αναφέρεται ρητά ότι απαγορεύεται οι ποδοσφαιριστές να
παίζουν στοίχημα. Ωστόσο, στην Ολλανδία, σύμφωνα με την
έρευνα της ένωσης παικτών VVCS, το 11% των ποδοσφαιριστών
που αγωνίζονται στην Eredivisie… στοιχηματίζει σε αγώνες πο-
δοσφαίρου και μάλιστα τις περισσότερες φορές σε παιχνίδια της
ίδιας κατηγορίας ή ακόμα και σε παιχνίδια όπου συμμετέχουν!

Πονοκέφαλος 
το συμβόλαιο 
του Αϊτόρ

Ο Αϊτόρ είναι το πιο πολύτιμο σμαράγδι που έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, πρώτος
σκόρερ με επτά γκολ σε έξι ματς πρωταθλήματος, αλλά και μεγάλος πονοκέφαλος της
«πράσινης» ΠΑΕ. Τέλος της σεζόν λήγει το συμβόλαιό του και σχετική πρόταση δεν 
έχει γίνει για ανανέωση. Θα γίνει, ωστόσο. Ο Αλαφούζος, τώρα που ο Παναθηναϊκός 
«πάει τρένο», θα δώσει κάτι παραπάνω για να τον κρατήσει, λένε οι πληροφορίες. 

SPORTS
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

Δ
ιακόσιοι εβδομήντα δύο καλλιτέχνες,
αριστουργηματικοί σκηνοθέτες, εκ-
πληκτικοί ηθοποιοί, «φρέσκοι» δόκι-
μοι συντελεστές και ταλαντούχοι δη-

μιουργοί της νέας γενιάς αποτελούν τη φετινή
δυνατή ομάδα της πιο διάσημης σκηνής πολιτι-
σμού της χώρας.

Με το σύνθημα «Είμαστε όλοι διαφορετικοί, εί-
μαστε όλοι ίδιοι», το Εθνικό Θέατρο αφιερώνει το
πλούσιο χειμερινό ρεπερτόριό του (2022-2023)
στην Ειρήνη Παπά, παρουσιάζοντας κλασικά κεί-
μενα καθώς και άπαιχτα έργα Ελλήνων και ξένων
συγγραφέων, με τη διαφορετικότητα να είναι το
«κλειδί» των νέων παραγωγών.

Κτίριο Τσίλερ - Κεντρική Σκηνή
Είκοσι πέντε χρόνια από την τελευταία φορά

που ανέβηκαν οι «Βρικόλακες» του Χένρικ Ίψεν
επιστρέφουν με τον Σταμάτη Φασουλή σε μια νε-
ότερη αναμέτρηση με το έργο που αποτέλεσε το
σκηνοθετικό του ντεμπούτο το 1979. Παίζουν:
Νένα Μεντή, Αργύρης Πανταζάρας  Γιώργος Ζιό-
βας, Κατερίνα Μαούτσου και Περικλής Μουστά-
κης. Πρεμιέρα στις 26 Οκτωβρίου.

Ο Ακύλλας Καραζήσης και ο Νίκος Χατζόπου-
λος σκηνοθετούν τη «Σπασμένη στάμνα» του
Χάινριχ φον Κλάιστ. Παίζουν: Ακύλλας Καραζή-
σης, Θάνος Τοκάκης, Μάρθα Φριντζήλα, Νίκος
Χατζόπουλος.  Πρεμιέρα στις 10 Δεκεμβρίου.

Ο Δημήτρης Καραντζάς αναβιώνει το σαιξ-
πηρικό αριστούργημα «Ρωμαίος και Ιουλιέτα»
παρουσιάζοντας τον Ρωμαίο ως έναν μικρότε-
ρο αδερφό του Άμλετ, που θέλει επιτακτικά να
αλλάξει τον κόσμο, έστω και με τον θάνατό του.
Πρεμιέρα στις 4 Μαρτίου.

Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος»
Σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση ανεβαίνουν

οι παραστάσεις: «Ο άνθρωπος απ’ το Παντόλσκ»
του Ντμίτρι Ντανίλοβ σε σκηνοθεσία Γιώργου
Κουτλή (πρεμιέρα 14/10), «Ο Άλλος» της Πένυς
Φυλακτάκη σε σκηνοθεσία Σοφίας Πάσχου (πρε-
μιέρα 21/12) και το «Ένα σπίτι φωτεινό σαν μέρα»
του Τόνι Κούσνερ σε σκηνοθεσία Γιάννη Μόσχου
(πρεμιέρα 1/3).

Θέατρο REX
«Τα φώτα της πόλης» του Τσάρλι Τσάπλιν ανά-

βουν στη Σκηνή Κοτοπούλη, σε ένα ιδιότυπο μι-
ούζικαλ με ζωντανή μουσική και τραγούδια,
αφιερωμένο στον ηρωισμό των απλών ανθρώ-
πων. Σκηνοθεσία: Αμαλία Μπένετ. Παίζουν: Αλε-
ξάνδρα Αϊδίνη, Στέλλα Αντύπα, Θοδωρής Βρά-

χας, Σαβίνα Γιαννάτου κ.ά. Πρεμιέρα στις 18 Νο-
εμβρίου.

Ο Νίκος Καραθάνος ζωντανεύει το «Μια νύ-
χτα στην Επίδαυρο», ένα μεταφυσικό μιούζι-
καλ με τους Χάρι Αλεξίου, Θανάση Αλευρά, Νί-
κο Καραθάνο, Έμιλυ Κολιανδρή, Χρήστο Λού-
λη, Ζέτα Μακρυπούλια. Πρεμιέρα στις 16 Φε-
βρουαρίου.

Πειραματική Σκηνή Νέων Δημιουργών
«Τοπογραφία θανάτου ή Ας μην ξεχάσουμε»

της Μπρικένα Γκίστο (18/11), «Οι Προβοκάτορες»
σε σκηνοθεσία Ορέστη Σταυρόπουλου (1/12), «Δε
φάιναλ θολούθιον» του Σωτήρη Ρουμελιώτη
(27/1), «Goodbye Lindita» του Μάριο Μπανούσι
(23/3) και το «Υes, we can’t» της Μαριλένας Κα-
τρανίδου (19/4).

Εθνικό: Έτος-αφιέρωμα
στην Ειρήνη Παπά



Καλή πράξη

Το πρώτο της δεντράκι φύτεψε η Ιωάννα Μαλέσκου
στον Υμηττό. Η παρουσιάστρια συμμετείχε σε δράση
περιβαλλοντικής οργάνωσης για την αναδάσωση του
κατεστραμμένου από τις φωτιές βουνού, ποζάροντας
εν ώρα δράσης: «Παρέα με όμορφους ανθρώπους,
βάλαμε ένα χεράκι για ένα καλύτερο αύριο. Έμαθα
τόσα πολλά γύρω από τη φύση, σκάψαμε το χώμα, λε-
ρωθήκαμε, φυτέψαμε δεντράκια, κρατηθήκαμε χέρι
χέρι για να μην κουτρουβαλήσουμε τον λόφο, γελά-
σαμε, δημιουργήσαμε. Κι έγινε μια όμορφη αρχή ζω-
τικής σημασίας!».

Ο Φανούρης στο Netflix

Στη Νότια Ιταλία βρίσκεται για γυρίσματα ο
εξαιρετικός ηθοποιός Κωνσταντίνος Δανίκας. Ο
τηλεοπτικός «Φανούρης» του Διαφανίου πέρα-
σε από οντισιόν και κατέκτησε με το ταλέντο και
τον επαγγελματισμό του μια θέση στο διάσημο
καστ της ξένης ταινίας με τίτλο «Septimo», που
προορίζεται για την παγκόσμια συνδρομητική
πλατφόρμα Netflix. Αν και χαμηλών τόνων, ο
πρωταγωνιστής ανακοίνωσε τα καλά νέα στο
Instagram, ποζάροντας αγνώριστος στα όμορ-
φα τοπία και αξιοθέατα της περιοχής όπου
πραγματοποιούνται τα γυρίσματα.

Ο χολιγουντιανός σταρ Ματ
Ντίλον βρίσκεται στην Ελλάδα
για τα γυρίσματα της νέα ται-
νίας τού βραβευμένου με
Όσκαρ Φερνάντο Τρουέμπα
«Haunted Heart». Την αποκά-
λυψη έκανε ο Αμερικανός
πρωταγωνιστής στο Insta-
gram, ποζάροντας με τους συ-
νεργάτες του χαμογελαστός
και κούκλος! Μάλιστα, σε ένα
διάλειμμα από τις επαγγελμα-
τικές του υποχρεώσεις πετά-
χτηκε στη Θεσσαλονίκη και
επισκέφθηκε τους χώρους του
Thessaloniki International
Film Festival.

Το ίνδαλμα 
των κοριτσιών

ΈΈριξε… βόμβα
Μαντίλι θα κουνήσει στο τέλος της τηλεοπτικής χρονιάς ο Νί-
κος Μουτσινάς. Ο παρουσιαστής αποφάσισε να εγκαταλείψει
για μία σεζόν τη μικρή οθόνη, ανακοινώνοντας on air: «Παι-
διά, εγώ θα ακολουθήσω το παράδειγμα της Ελένης Μενεγά-
κη και πιστεύω φέτος είναι η τελευταία χρονιά στην τηλεόρα-
ση. Κάποια στιγμή όλοι χρειαζόμαστε να κάνουμε δέκα λεπτά
διάλειμμα. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Τα έχουμε κά-
νει όλα».

Η εγκυμονούσα Ιωάννα Τούνη μετράει μία
μία τις ημέρες μέχρι την άφιξη του πελαρ-
γού! Η δημοφιλής influencer αναμένεται να
γεννήσει σε δύο μήνες, την ίδια εποχή που η
επίσης εγκυμονούσα Κωνσταντίνα Σπυρο-
πούλου θα γίνει μαμά! Άρα, πάμε για διπλό
τζακ ποτ στη showbiz μέσα στις γιορτές. «Το
due date μου είναι στις 13 Ιανουαρίου, που
σημαίνει ότι μπορεί να γεννήσω και τέλη
Δεκεμβρίου», αποκάλυψε η influencer.

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
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Συγκίνησε το Instagram

Μάλλον… διπλά
γεννητούρια

Μ
ε μια τρυφερή φωτογραφία δίπλα στον πατέρα του, ο
Αλέξανδρος Μπουρδούμης «έλιωσε» το διαδίκτυο! Ο
δημοφιλής ηθοποιός παρευρέθηκε στη φιέστα εγκαι-
νίων του νέου γηπέδου της ΑΕΚ, συνοδεύοντας τον

λατρεμένο του μπαμπά, και περιέγραψε την πρώτη φορά που πήγαν
μαζί γήπεδο σε αγώνα των «κιτρινόμαυρων»: «Ήμουν 6 ετών όταν
πρωτοήρθα στη Νέα Φιλαδέλφεια με τον πατέρα μου να δω την ΑΕΚ
σε ένα παιχνίδι με τον Ηρακλή, αν θυμάμαι καλά κερδίσαμε 2-0. Με
έφερε πάνω στους ώμους του και χάζευα το στάδιο και μου μιλούσε
για τις χαμένες πατρίδες της ομάδας και τον δικέφαλο αετό. Τώρα,
μετά 40 χρόνια, τον φέρνω μαζί μου στο καινούργιο γήπεδο, για να
θυμηθούμε τα παλιά και να φτιάξουμε την καινούργια ιστορία της
ομάδας. Μόνο ΑΕΚ!».



Μ
πορεί να συμβεί έστω μία φορά στη
ζωή μας να βλέπουμε στο ένα μας
μάτι σκιές, μαύρα στίγματα, μυγά-
κια ή συννεφάκια που κινούνται.

Άλλες φορές τα πράγματα μπορεί να είναι πιο
επικίνδυνα και να βλέπει κανείς λάμψεις, κε-
ραυνούς ή δυνατές ριπές φωτός. 

Όταν συμβαίνουν όλα αυτά, οι αιτίες μπορεί
να είναι πολλές και διαφορετικές, ωστόσο
υπάρχει η πιθανότητα να παρουσιάζει κανείς
αποκόλληση υαλοειδούς ή κάποιο άλλο πρό-
βλημα στον βυθό του οφθαλμού του. Ειδικά
όταν αυτά τα περίεργα συμπτώματα συνο-
δεύονται από στιγμιαίες λάμψεις στο σκοτάδι,
τότε σίγουρα θα πρέπει να ελεγχθεί κανείς το

συντομότερο δυνατό από οφθαλμίατρο.
«Το οπίσθιο μέρος του οφθαλμού είναι γεμάτο

με ένα παχύρευστο υγρό σαν ζελέ, το υαλοειδές
σώμα. Με την αύξηση της ηλικίας, το υαλοειδές
αρχίζει να αλλάζει και σε άλλα σημεία να ρευστο-
ποιείται, ενώ σε άλλα να είναι πιο συμπαγές. Οι
πυκνότερες αυτές περιοχές χάνουν τη διαφάνειά
τους και όταν το χρώμα στο φόντο είναι ανοικτό,
εμφανίζονται ως στίγματα σκόνης, χνούδια,
γραμμές, διακλαδώσεις κλαδιών ή αράχνες.

Το υαλοειδές αποσπάται από τα τοιχώματα
του αμφιβληστροειδούς. Όταν συμβεί αυτό,
ονομάζεται οπίσθια αποκόλληση του υαλοει-
δούς σώματος. Παρόμοια συμπτώματα μπορεί
να δώσει και μια μικρή αιμορραγία ή μια φλεγ-

μονή μέσα στο υαλοειδές», επισημαίνει ο κ.
Παντελής Α. Παπαδόπουλος, διευθυντής χει-
ρουργός οφθαλμίατρος. Εκτός από τα μυγάκια,
όμως, ανησυχία μάς προκαλούν και οι φωτο-
ψίες (λάμψεις) όταν συμβούν. 

Οι λάμψεις φωτός στην οπίσθια αποκόλληση
του υαλοειδούς εμφανίζονται σαν σπινθήρες,
φλας φωτογραφικής μηχανής ή ένα τόξο του
φωτός στο πλάι. Οι λάμψεις προκαλούνται είτε
από έλξεις του υαλοειδούς ή από πρόσκρουση
του χαλαρού υαλοειδούς πάνω στα κύτταρα του
αμφιβληστροειδούς. Φλας ή λαμπυρίζοντα σω-
ματίδια μπορεί επίσης να υπάρχουν με πονοκε-
φάλους ημικρανίας. Στην περίπτωση αυτή,
όμως, η διάρκεια των λάμψεων είναι μεγαλύτε-
ρη από μερικά λεπτά. 

Εάν έχουμε τέτοια συμπτώματα σε φάση ημι-
κρανικής κρίσης, καλό θα είναι να συμβουλευ-
θούμε τον γιατρό μας, κυρίως τον νευρολόγο
που μας παρακολουθεί, προκειμένου να μας
κατευθύνει. Όμως πάντα θα πρέπει να αποκλεί-
ουμε το ενδεχόμενο ότι κάτι μπορεί να συμβαί-
νει με τα μάτια μας! 
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kpapakosto@yahoo.gr

Πάμε στον γιατρό όταν βλέπουμε
σκιές, μαύρα στίγματα, μυγάκια ή
συννεφάκια που κινούνται, λάμψεις,
κεραυνούς ή δυνατές ριπές φωτός 

Έγκαιρη εξέταση  από τον οφθαλμίατρο 
Στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα με τα μυγάκια και τις λάμψεις είναι έντονα, πρέπει να
δούμε επειγόντως τον οφθαλμίατρό μας. Τις περισσότερες φορές, η αποκόλληση υαλοει-
δούς περιορίζεται σε μια απλή απόσπαση υαλοειδούς από τον αμφιβληστροειδή, η οποία
δεν χρειάζεται περαιτέρω αντιμετώπιση. Μερικές φορές, όμως, δημιουργεί ρωγμές στον
αμφιβληστροειδή που μπορεί να οδηγήσουν σε αποκόλλησή του. Η κατάσταση αυτή είναι
σοβαρή και μπορεί να προκαλέσει σημαντική μείωση οράσεως. «Η αποκόλληση αμφιβλη-
στροειδούς αντιμετωπίζεται πάντοτε χειρουργικά.  Η αξία της έγκαιρης εξέτασης από
οφθαλμίατρο μόλις παρουσιαστούν οι λάμψεις ή τα μυγάκια είναι στο να διαγνωστούν οι πι-
θανές ρωγμές στα αρχικά στάδια, πριν προχωρήσει η αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Οι
ρωγμές περιχαρακώνονται με Argon Laser και έτσι προλαμβάνεται μια μεγάλη ταλαιπωρία
για τον ασθενή. Για ένα διάστημα ενός έως δύο μηνών, ο ασθενής θα πρέπει να αποφεύγει
την έντονη σωματική δραστηριότητα και να παρακολουθείται συχνά από οφθαλμίατρο»,
καταλήγει ο κ. Παπαδόπουλος.

Α Π Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η  Υ Α Λ Ο Ε Ι Δ Ο Υ Σ

Όσα πρέπει να γνωρίζουμε
Παντελής Α. Παπαδόπουλος,
διευθυντής χειρουργός
οφθαλμίατρος



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

www.facebook.com/alexandra.karta
astro.karta19@gmail.com - Τηλ.: 697 3232 775

Κριός
(21/3-20/4)
Θα ζήσετε μια παροδική αλλά γεμάτη
απογοήτευση στιγμή σε προσωπικό
επίπεδο. Μπορεί να εμπλακούν σε
αυτό και φιλικά σας πρόσωπα, όπου
θα αναγκαστείτε να πάρετε κάποιες
αποφάσεις.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς που έχετε γεννηθεί στο δεύ-
τερο δεκαήμερο, η μέρα σας θα έχει
κάποιες δυσκολίες. Ακόμη και αν δεν
συμβούν σημαντικά γεγονότα, το όλο
κλίμα γύρω σας θα είναι αρνητικό και
κάπως ανατρεπτικό.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η Σελήνη αν και σχηματίζει σήμερα
καλή γωνία με το ζώδιό σας, είναι μια
ταλαιπωρημένη Σελήνη, που θα σας
προκαλέσει ψυχολογικές μεταπτώ-
σεις και ίσως να πρέπει να αποφύγετε
μετακινήσεις και επαγγελματικές
αποφάσεις.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Οικονομικά θέματα συνεχίζουν να
σας απασχολούν, αλλά μην εστιάζετε
συνέχεια στην ανασφάλεια που σας
δημιουργούν άνθρωποι και καταστά-
σεις. Φροντίστε να απομακρυνθείτε
από πρόσωπα που δεν εμπιστεύεστε.

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς του δεύτερου δεκαημέρου
τα πράγματα δεν θα είναι ήρεμα, κυ-
ρίως στην προσωπική σας ζωή, αλλά
και σε θέματα που αφορούν τα επαγ-
γελματικά σας. Είναι μια χρονική
στιγμή που, όσο και να προσπαθείτε,
κάτι θα σταματά την εξέλιξή σας.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους, το άγχος
της εργασίας και η έντονη ανησυχία
σας για ένα θέμα υγείας δεν θα σας
αφήσουν να ολοκληρώσετε το καθη-
μερινό σας πρόγραμμα. Ίσως το κα-
λύτερο είναι να αφήσετε τα δύσκολα
για άλλη μέρα.

.Ζυγός
(23/9-23/10)
Με αρκετούς οικονομικούς και συναι-
σθηματικούς προβληματισμούς θα ξε-
κινήσει η μέρα σας. Ίσως, μάλιστα, αν
είστε γονείς, να περάσετε μια έντονη
δοκιμασία με ένα παιδί σας, κυρίως αν
βρίσκεται στην εφηβεία. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ανήκετε σήμερα στα ζώδια που έχουν
μια έντονη πλανητική δυσαρμονία,
ενώ πολύ σύντομα θα καταλάβετε ότι
όσο αφήνετε τις καταστάσεις να οριο-
θετούνται από τους άλλους, θα φτά-
σετε στο σημείο να κάνετε έντονη την
επανάστασή σας.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Είναι πολύ πιθανό να απογοητευτείτε
από την επικοινωνία που θα έχετε με
κάποιο πρόσωπο. Πολύ πιθανό επί-
σης είναι να συμβούν ανατρεπτικά γε-
γονότα στο περιβάλλον σας.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για ακόμη μία φορά τα οικονομικά σας
θα γίνουν το μόνιμο άγχος σας, κάτι
που είναι πολύ φυσικό για εσάς που
σας χαρακτηρίζει η τάξη σε αυτό τον
τομέα. Φροντίστε να μην έχετε μεγάλες
προσδοκίες από τους άλλους. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η Σελήνη σήμερα στο δεύτερο δε-
καήμερό σας συναντά τον Κρόνο, αλ-
λά και δέχεται την αρνητικότητα του
Ουρανού. Μην αφήσετε την ψυχολο-
γία σας να εξαρτάται από τη διάθεση
των άλλων και απομακρυνθείτε από
τοξικές συμπεριφορές.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς, τα θέματα που
σας απασχολούν σήμερα θα έχουν
μια βαριά για εσάς εξέλιξη. Ίσως βλέ-
πετε το ποτήρι μισοάδειο ή αντιλαμ-
βάνεστε σε λάθος διάταση τα πράγ-
ματα γύρω σας, για αυτό προστατευ-
τείτε και μην πάρετε σημαντικές απο-
φάσεις.
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Μια μέρα αρκετά απαιτητική, με τη
Σελήνη να βρίσκεται στο δεύτερο
δεκαήμερο του Υδροχόου. Η θέση αυτή
δέχεται τη δύσκολη όψη του Ουρανού και

τη σύνοδο του Κρόνου. Τα ζώδια του Σταθερού
Σταυρού (Ταύρος, Λέων, Σκορπιός και Υδροχόος), του
δεύτερου δεκαημέρου, θα έχουν ανατροπές και
απογοητεύσεις.



«O
ταν σπρώχνεις το λιοντάρι στη
γωνία, δεν ξέρεις τι θα σου κά-
νει. Φοβάμαι ένα θερμό επει-
σόδιο πριν από τις τουρκικές

εκλογές», είπε χωρίς περιστροφές και μισόλο-
γα η πρώην υπουργός Εξωτερικών και πολύ-
πειρη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις Ντόρα
Μπακογιάννη.

Για τη σημασία της νέας τουρκολιβυκής συμ-
φωνίας υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή είναι
μια χώρα διαλυμένη, με τους μισούς να διαφω-
νούν με τη συμφωνία. Η ανησυχία, ωστόσο, και
η εγρήγορση για την πολυεπίπεδη στρατηγική
του Ερντογάν να αποκτήσει ντε και καλά ενι-
σχυμένο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή και γεω-
στρατηγικά αλλά και ενεργειακά υφίστανται
πλήρως, όπως επιβεβαίωσε και η πρώην
υπουργός. 

Και η Αθήνα, ορθώς, είναι σε συναγερμό και
θα επιδοθεί, όπως διαρκώς το τελευταίο διά-
στημα, σε έναν ακόμα διπλωματικό μαραθώνιο
για να αναδείξει τους κινδύνους που ελλο-
χεύουν για τη σταθερότητα στην ευρύτερη πε-
ριοχή (και) από τη νέα τουρκολιβυκή συμφω-
νία. Θα το πράξει ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτά-
κης στην άτυπη συνάντηση των Ευρωπαίων
ηγετών στην Πράγα, το πράττει ήδη ο υπουργός
Εξωτερικών Ν. Δένδιας με σειρά συναντήσεων
αλλά και επίσκεψη στο Κάιρο την Κυριακή, το
πράττουν οι διπλωμάτες μας σε όλα τα επίπεδα. 

Διπλωμάτες με εμπειρία και γνώση προεξο-
φλούν ότι, κατά την προχθεσινή συνάντηση του

Συμβούλου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου κ.
Σάλιβαν με τον Ερντογάν στην Άγκυρα, ο Τούρ-
κος πρόεδρος πήρε το μήνυμα ότι οι ΗΠΑ είναι
αντίθετες και σε αυτή την τουρκολιβυκή συμ-
φωνία. Τώρα θα πρέπει να αναμένεται και η δη-
μόσια καταδίκη της. 

Είναι επίσης σαφές ότι και η ΕΕ αντέδρασε
έντονα, διότι αντιλαμβάνεται πού το πάει ο Ερν-
τογάν. Η χώρα μας έκανε σε αυτή τη φάση το
μόνο που θα μπορούσε να κάνει. Διεθνοποιεί το
πρόβλημα για μία ακόμη φορά και σπεύδει στην
Αίγυπτο για να επιβεβαιώσει την κοινή γραμμή
πλεύσης Αθήνας - Καΐρου. 

Η ελληνική φαρέτρα, όμως, δεν είναι κενή. Το
αντίθετο. Ο Ερντογάν εμφανίζεται επισπεύδων,
γιατί έχει συνειδητοποιήσει ότι μέχρι σήμερα η
υπογραφή του τουρκολιβυκού μνημονίου του
2019 δεν επέφερε κανένα ουσιαστικό όφελος
στην Τουρκία, αλλά λειτούργησε ως επιταχυν-
τής για την Αθήνα, η οποία αξιοποίησε τον χρό-
νο για να συνάψει συμφωνίες με την Ιταλία και
κυρίως με την Αίγυπτο.

Η νέα κίνηση του Ερντογάν είναι προβληματι-
κή, καθώς αφενός δεν αναγνωρίζεται από το
κοινοβούλιο και αφετέρου διότι έρχεται σε αν-
τίθεση με το Δίκαιο της Θάλασσας αλλά και πα-
ραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα άλλων κρατών
της περιοχής (πχ, με την οριοθέτηση μεταξύ Ελ-
λάδας - Αιγύπτου). Άλλωστε, ήταν και βασικός
λόγος που η ΕΕ έσπευσε να καταδικάσει για μία
ακόμη φορά την Άγκυρα. 

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν ο Τούρκος πρό-

εδρος, πέραν της προφανούς επιδίωξής του να
καταγραφεί ως αυτόνομη περιφερειακή γεω-
πολιτική δύναμη, προτίθεται ή και σχεδιάζει να
αξιοποιήσει αυτή την καθ’ όλα προβληματική
και παράνομη συμφωνία για να δημιουργήσει
την εστία έντασης με την Ελλάδα που καιρό τώ-
ρα αναζητεί. 

Και επειδή σε αυτό το ερώτημα μόνο ο χρό-
νος θα δώσει ασφαλή απάντηση, το επόμενο
ερώτημα θα πρέπει να διατυπωθεί ευθαρσώς
και ευθέως προς την Ουάσιγκτον για το αν προ-
τίθεται ή όχι να διασφαλίσει την εφαρμογή στην
πράξη του Διεθνούς Δικαίου από την Τουρκία
και αν θα την παρεμποδίσει, ακόμα και στρα-
τιωτικά, στην περίπτωση που ο πρόεδρος Ερν-
τογάν επιχειρήσει να δημιουργήσει ένα θερμό
επεισόδιο με την Ελλάδα, στο πλαίσιο των ανα-
θεωρητικών του ονειρώξεων και των επεκτα-
κτικών του διεκδικήσεων.

Και το ίδιο ερώτημα να τεθεί στους Συμμά-
χους μας στο ΝΑΤΟ -ειδικά στον γγ της Συμ-
μαχίας, γνωστό ως «ισαποστάκια»- και στους
εταίρους, συμμάχους και φίλους μας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτονόητες και ανα-
γκαίες οι λεκτικές καταδίκες. Ο Ερντογάν,
όμως, έχει αποδείξει πολλάκις ότι «δεν ιδρώ-
νει τ’ αυτί του». Θα πρέπει αυτή τη φορά να
του καταστεί σαφές ότι, αν τολμήσει να επιτε-
θεί στην Ελλάδα, με όποια δικαιολογία, πρό-
σχημα ή κατασκευασμένο ψέμα, η απάντηση
θα είναι άμεση και συντριπτική. Μόνο έτσι
«κλείνεις το λιοντάρι στο κλουβί»… 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Αυτή τη φορά θα
πρέπει να καταστεί
σαφές στον
Ερντογάν ότι 
αν τολμήσει να
επιτεθεί στην
Ελλάδα, με όποια
δικαιολογία,
πρόσχημα ή
κατασκευασμένο
ψέμα, η απάντηση
θα είναι άμεση 
και συντριπτική

Το λιοντάρι στο κλουβί


