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E
να παλαιό στέλεχος της ΝΔ, όταν κυβερ-
νούσε ο Κώστας Καραμανλής, έλεγε ότι «η
ορθή διακυβέρνηση είναι πολύ δύσκολη,
διότι πίσω από όλα υπάρχει ένα κράτος-

ΠΑΣΟΚ που είναι δύσκολο να σπάσει». Αυτή ήταν
και παραμένει ακόμη και τώρα μια θλιβερή πραγμα-
τικότητα. Το «κράτος-ΠΑΣΟΚ» είναι αυτό που λέμε
μια κομματική γραφειοκρατία με βαθιές ρίζες και
πλοκάμια στον δημόσιο τομέα και τον συνδικαλισμό,
που επί σειρά δεκαετιών δεν άφηνε τίποτα στον τόπο
να προχωρήσει μπροστά.

Μην ξεγελιέστε, δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη κομ-
ματική ταυτότητα. Γεννήθηκαν και διογκώθηκαν επί
ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν έχουν κάποιο πολιτικό πρόσημο.
Αρκεί να ελέγχουν τους αρμούς. Και σήμερα, εν έτει
2022, ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει τα ρέστα του να πάρει αυτό το
σύστημα, αυτό το απόστημα που λειτουργούσε πα-
ρασιτικά πίσω από κάθε εξουσία. Είναι αυτό που
πολλά στελέχη της Κουμουνδούρου ονομάζουν «οι
αρμοί της εξουσίας».

Οι τελευταίες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα κινούν-
ται προς αυτή την κατεύθυνση. Προς την αναγέννη-
ση του παλαιοκομματικού συνδικαλισμού. Ζυμώ-
σεις λοιπόν γίνονται παντού και στους συνδικαλι-
στές του Δημοσίου, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ φέρεται να έχει
προσεγγίσει την κεντρική «δημοκρατική» παράταξη
στην ΠΟΕ-ΟΤΑ, με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα να έχει
θέσει ως στόχο την πρωτιά στο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ,
που θα διεξαχθεί τον Δεκέμβριο.

Τον διακαή πόθο του ΣΥΡΙΖΑ για επιστροφή στην
«εποχή των δεινοσαύρων» τον έχουν αναλάβει δύο
στελέχη: η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, η οποία
ως τομεάρχης Εργασίας έχει αναλάβει τα συνδικα-
λιστικά αφήνοντας εποχή ως γραμματέας του Εθνι-
κού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ για τις σχέσεις που εί-
χαν καλλιεργηθεί μεταξύ της Χαριλάου Τρικούπη
και των συνδικάτων, και ο Χρήστος Σπίρτζης με τε-
ράστια εμπειρία στο ΤΕΕ και με αρκετές γνωριμίες
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και στον Συνδικαλι-
σμό. Και οι δύο προέρχονται από αυτό που προανα-

φέραμε, το «κράτος-ΠΑΣΟΚ», άρα γνωρίζουν πώς
δρουν στους λεγόμενους «μαζικούς χώρους», τα
συνδικάτα και την αυτοδιοίκηση, αλλά έχουν ασχο-
ληθεί και με τη «δικτύωση» του πάλαι ποτέ Κινήμα-
τος στους κοινωνικούς φορείς.

Η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου λοιπόν έχει ήδη
αρχίσει να φέρνει αποτελέσματα: συγκεκριμένα, οι
δύο συνδικαλιστικές παρατάξεις του ιδιωτικού το-
μέα που κινούνται στον αστερισμό της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, το ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ με επικεφαλής τον
Νίκο Φωτόπουλο και η ΕΑΚ του Θάνου Βασιλόπου-
λου, βαίνουν προς ενοποίηση και ετοιμάζονται να
δώσουν ένα πολύ δυναμικό «παρών» στην πανελλα-
δική απεργία της 9ης Νοεμβρίου.

Δεν χρειάζεται να γράψουμε περισσότερα. Κάποι-
οι θέλουν η Ελλάδα να γυρίσει σελίδα και να πάει
μπροστά, να γίνει ένα σύγχρονο κράτος, και κάποιοι
άλλοι θέλουν να γυρίσουμε πίσω στην εποχή των
δεινοσαύρων. 
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ΡOLITICAL 2 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Πίσω στην εποχή των «δεινοσαύρων»

Ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει τα ρέστα του για 
να πάρει αυτό το σύστημα, αυτό 
το απόστημα που λειτουργούσε 

παρασιτικά πίσω από κάθε εξουσία, 
το λεγόμενο «κράτος-ΠΑΣΟΚ»



Αθήνα τα τεθωρακισμένα τύπου Marder, για να
απαντήσει ο πρωθυπουργός ότι οι Ένοπλες Δυ-
νάμεις θεωρούν πως τα νέα γερμανικά τεθωρακι-
σμένα θα είναι χρησιμότερα στον Έβρο. Σύμφωνα
με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Μητσοτάκης ενημέ-
ρωσε πλήρως τον κ. Σολτς και για το παράνομο
και άκυρο τουρκολιβυκό μνημόνιο, αλλά και για
τους κινδύνους αποσταθεροποίησης της ευρύτε-
ρης περιοχής από τις προκλητικές πρωτοβουλίες
της Άγκυρας.

Βούληση για λύση στο Ενεργειακό
Στα θετικά καταγράφουν στην κυβέρνηση και την

εκπεφρασμένη βούληση του Γερμανού καγκελάριου
για μια ευρωπαϊκή παρέμβαση με στόχο να αποκλι-
μακωθούν οι υψηλές διεθνείς τιμές του φυσικού αε-
ρίου, αλλά και να αποφεύγονται εφεξής οι ακραίες
διακυμάνσεις των τιμών στην ενέργεια, μολονότι εί-
ναι σαφές πως δεν έχουν καμφθεί οι γερμανικές αν-
τιρρήσεις σε ό,τι αφορά την επιβολή πλαφόν στο φυ-
σικό αέριο. «Ο στόχος μας θα πρέπει να είναι απολύ-
τως σαφής: οι τιμές θα πρέπει να πέσουν. Και είμαστε
σύμφωνοι ότι αυτή η κρίση μπορεί να αντιμετωπιστεί
μόνον εάν επιδείξουμε αλληλεγγύη», επεσήμανε
χαρακτηριστικά ο Γερμανός καγκελάριος. Από την
πλευρά του, ο Έλληνας πρωθυπουργός κατέγραψε
εκ νέου τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε
επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τόνισε την
ανάγκη να καταλήξουν σε συγκεκριμένες αποφά-
σεις οι υπουργοί Ενέργειας, ώστε να μην επιστρέψει
το θέμα στους ηγέτες.

Πολεμικές αποζημιώσεις
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε, μάλιστα,

να υπογραμμίσει ότι το θέμα των γερμανικών αποζη-
μιώσεων και δη αυτό του κατοχικού δανείου παρα-
μένει ανοιχτό για την Αθήνα και ότι η επίλυσή του θα
ήταν αμοιβαία επωφελής, την ώρα που η συνεργασία
Αθήνας και Βερολίνου στο φόντο της ρωσικής ει-
σβολής στην Ουκρανία είναι πλέον ακλόνητη. Ο κ.
Μητσοτάκης διευκρίνισε, πάντως, ότι το εν λόγω ζή-
τημα δεν επισκιάζει τις ελληνογερμανικές σχέσεις.
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Α
ναγνώριση του αναβαθμισμένου ρόλου
της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά και διεθνή τε-
κταινόμενα, αλλά και σύσφιξη των διμε-
ρών σχέσεων σε σημαντικούς τομείς,

όπως η οικονομία, οι επενδύσεις, η ενέργεια και η
άμυνα, φαίνεται πως είναι τα σημαντικότερα από τα
κέρδη που μετρά η Αθήνα στον απόηχο της πρώτης
επίσημης επίσκεψης του Γερμανού καγκελαρίου
Όλαφ Σολτς στη χώρα μας. 

Κυβερνητικές πηγές σημείωναν με ικανοποίηση
την αποστροφή του κ. Σολτς ότι ήλθε αντιμέτωπος με
μια νέα Ελλάδα, παρά τις αντιξοότητες που προκύ-
πτουν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τη
δύσκολη οικονομική συγκυρία διεθνώς. Στο ίδιο μή-
κος κύματος, τα εγκωμιαστικά σχόλια του κ. Σολτς
για τα βήματα μπροστά της Αθήνας στο ενεργειακό
μέτωπο και δη τη μετατροπή της Ελλάδας σε ενερ-
γειακό κόμβο ανάμεσα στη Μέση Ανατολή, την Ανα-
τολική Μεσόγειο και την Ευρώπη, αλλά και τις υπο-
δομές για την υποδοχή του LNG, πιστοποιούν τον
σημαίνοντα ρόλο που διαδραματίζει την τελευταία
τριετία η χώρα μας στις ευρωπαϊκές διεργασίες.

Η Τουρκία στο τετ α τετ
Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο υπό το

πρίσμα της εντεινόμενης τους τελευταίους μήνες
τουρκικής προκλητικότητας τέθηκαν κατά πληρο-
φορίες στην κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών.
Κυβερνητικές πηγές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην
ξεκάθαρη, όπως τη χαρακτηρίζουν, στήριξη της
χώρας μας από τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ
Σολτς απέναντι στην εμπρηστική ρητορική του Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Δεν νοείται η αμφισβήτηση
της εθνικής κυριαρχίας από σύμμαχο χώρα», διε-
μήνυσε ο κ. Σολτς, που επέμεινε πως τα προβλή-
ματα λύνονται με διάλογο και επί τη βάσει του Διε-
θνούς Δικαίου, καθώς, όπως τόνισε, η Ανατολική
Μεσόγειος είναι μια περιοχή με μεγάλα περιθώρια
συνεργασίας για όλους τους εμπλεκομένους. «Τα
ελληνικά νησιά δεν απειλούν κανέναν, το γνωρί-
ζουν όλοι οι γείτονες και εταίροι μας, η γεωγραφία
δεν αλλάζει με παραχαραγμένους χάρτες, στην
προκλητικότητα αντιτάσσουμε τη διεθνή νομιμότη-
τα και το Δίκαιο της Θάλασσας, το μόνο εργαλείο
επίλυσης της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφο-
ράς, που δεν είναι άλλη από την οριοθέτηση της με-
ταξύ μας ΑΟΖ», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, που
δήλωσε έτοιμος να τείνει χείρα φιλίας σε περίπτω-
ση που η ηγεσία στην Τουρκία επιστρέψει στον δρόμο
του Διεθνούς Δικαίου. 

Στον Έβρο τα Marder
Από τους συνεργάτες του πρωθυπουργού δεν

πέρασε, δε, απαρατήρητη και η αναφορά του Γερ-
μανού καγκελάριου ότι σε καμία περίπτωση το
Βερολίνο δεν θα υποδείξει πού θα κατευθύνει η

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Νέα εποχή 
στις σχέσεις 
Ελλάδας -
Γερμανίας 

Ξεκάθαρος ο Σολτς: «Δεν νοείται 
η αμφισβήτηση της εθνικής
κυριαρχίας από σύμμαχο χώρα»

Μητσοτάκης για Τουρκία: 
«Το “ΟΧΙ” είναι εθνική μας θέση 
σε κάθε εχθρική απειλή»
Από το ιστορικό Καλπάκι, στην έδρα του Δήμου Πωγω-
νίου όπου βρίσκεται, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης παρακολούθησε αργά χθες το απόγευμα την
αναπαράσταση της γνωστής μάχης, με τα ελληνικά
στρατεύματα να κερδίζουν τη μάχη έναντι των ιταλι-
κών. Ο Έλληνας πρωθυπουργός έστειλε ηχηρό μήνυ-
μα: «Και εδώ στο Καλπάκι μέσα στη νύχτα ήρθαν, για
να τους απαντήσουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες».
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Ο
τρόπος με τον οποίο διαχειρί-
ζεται το πρόβλημα, που προ-
έκυψε με αποκλειστική ευθύνη
του ίδιου, ο ανεξάρτητος πλέον

βουλευτής Γρεβενών Ανδρέας Πάτσης
εξοργίζει τόσο το Μαξίμου όσο και τη βάση
της Νέας Δημοκρατίας.

Απλά μέλη των ΝΟΔΕ και ψηφοφόροι
του κόμματος είναι στα... κάγκελα με τη
συμπεριφορά του πρώην «γαλάζιου» βου-
λευτή, ζητούν να λογοδοτήσει στη Δικαιο-
σύνη και απαιτούν να παραδώσει την έδρα
που απέκτησε με τη σημαία της Νέας Δη-
μοκρατίας. Το γενικότερο κλίμα που απο-
πνέεται από το «γαλάζιο» στρατόπεδο είναι
να μην υπάρχει η παραμικρή έκπτωση σε
θέματα ηθικής και αρχών, για αυτό και επι-
κρότησαν τα άμεσα ανακλαστικά του Μαξί-
μου και της Πειραιώς, όταν πολλά ΜΜΕ -
ακόμη και φιλικά προς την κυβέρνηση-
προανήγγειλαν πως η υπόθεση θα «σερνό-
ταν» για καιρό. Ωστόσο, όπως και στο πα-
ρελθόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν
ανένδοτος και έδωσε αμέσως το πράσινο
φως για να εκκινήσουν οι διαδικασίες.

Η απόφαση του Μαξίμου ήταν στη γραμμή της πλει-
ονότητας και των κοινοβουλευτικών στελεχών του κόμμα-
τος, που είτε σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, ακόμη και στα ευχε-
τήρια τηλεφωνήματα λόγω της εορτής του Αγίου Δημητρί-
ου, είτε σε δημόσιες αναρτήσεις τους μέμφονταν τον ανε-
ξάρτητο βουλευτή. Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση του
Γιώργου Κουμουτσάκου, ο οποίος ξέσπασε διαδικτυακά
κατά του Ανδρέα Πάτση, γράφοντας «επιτέλους, μη μας
προκαλείτε κιόλας», αντιδρώντας με αυτό τον τρόπο στην
προσπάθεια του τελευταίου να καταστήσει όλο το κόμμα
κοινωνό στις μπίζνες του.

Απαντήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ από Πιερρακάκη και Τσιάρα
Άμεση ήταν και η αντίδραση των υπουργών που η αξιω-

ματική αντιπολίτευση επιχειρεί να εμπλέξει στην υπόθεση
Πάτση με λογικά άλματα και fake news. Καταρχάς, από
πλευράς υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με
αφορμή ρεπορτάζ της «ΕΦΣΥΝ» για απευθείας αναθέσεις
από την εποπτευόμενη του υπουργείου Κοινωνία της Πλη-
ροφορίας ΑΕ, που υιοθέτησαν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο αρμό-
διος τομεάρχης Μ. Κάτσης, σημειώνεται: «Η
“Εφημερίδα των Συντακτών” επαναφέρει ένα
ζήτημα για το οποίο έχει ήδη δοθεί απάντηση
προσφάτως σε ερώτηση συντάκτη της. Όπως
έχει ήδη τονιστεί, οι απευθείας αναθέσεις
του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
αποτελούν ποσοστό μικρότερο του 2% του συ-
νολικού προϋπολογισμού έργων του υπουργείου
και των εποπτευόμενων φορέων του.

Οι εν λόγω αναθέσεις κατά βάση αφορούν είτε πλατφόρ-
μες που συνιστούν υπηρεσίες του gov.gr, οι οποίες προστί-
θενται καθημερινά στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη με στόχο τη
διευκόλυνση του πολίτη, είτε ειδικές ανάγκες της εποχής

Covid-19, οι οποίες έπρεπε να υλοποιηθούν μέσα σε λίγες
εβδομάδες, όπως η πλατφόρμα εμβολιασμού της χώρας.
Ειδικά για την τελευταία τα σχόλια περιττεύουν. Μιλούν πε-
ρίτρανα η εμπειρία του κάθε Έλληνα και οι ζωές που σώθη-
καν χάρη στην Επιχείρηση “Ελευθερία”. Είναι αυτονόητο
επίσης ότι σε όλες ανεξαιρέτως τις διαδικασίες τηρήθηκε
απαρέγκλιτα η κείμενη νομοθεσία, δηλαδή ο νόμος
4412/2016, τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ εισήγαγε.Για χρόνια στην
Ελλάδα ο ψηφιακός μετασχηματισμός καθυστερούσε δρα-
ματικά. Παραλάβαμε μια χώρα που μετρούσε συνολικά μό-
λις 8,8 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές των πολιτών με

το ελληνικό Δημόσιο το 2018, αριθμός που το
2022 θα προσεγγίσει το 1 δισεκατομ-

μύριο. Αυτό συντελείται μέσα
από τη μεγάλη μεταρρύθμιση
του gov.gr και από τις 1.471
υπηρεσίες και σχετικές πλατ-
φόρμες που αυτό μέχρι στιγμής

εμπεριέχει, αρκετές από τις οποί-
ες αποτελούν παραδοτέα έργα των συγ-

κεκριμένων αναθέσεων. Όπως κάθε πολίτης μπο-
ρεί να διαπιστώσει, η ετήσια επίδοση στον αριθμό των ψη-
φιακών συναλλαγών του 2018 σήμερα πραγματοποιείται σε
περίπου τέσσερις μέρες.

Τέλος, επί της πολιτικής ουσίας, η στόχευση του ΣΥΡΙΖΑ

είναι σαφής: καθημερινή -πλέον- λάσπη στον ανεμιστήρα
με στόχο σκοπίμως να παρεμποδιστεί η ολοκλήρωση ενός
μεγάλου έργου προς όφελος των πολιτών, αυτού της ψηφια-
κής μεταρρύθμισης του κράτους. Πρόκειται ξεκάθαρα για
υπονόμευση που μεθοδεύεται από την αξιωματική αντιπο-
λίτευση προκειμένου το έργο του υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης να απαξιωθεί προεκλογικά, ένας στόχος
μάταιος και καταδικασμένος να αποτύχει. Η εμπειρία της
βελτίωσης της εξυπηρέτησης του κάθε πολίτη αποτελεί
βίωμα της ελληνικής κοινωνίας και κατάκτηση όλων των
Ελλήνων ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων.

Απέναντι στις διαρκείς, αυξανόμενες και κατευθυνόμε-
νες προσπάθειες σπίλωσης απαντάμε πρωτίστως με το έρ-
γο μας. Υπάρχουν αυτοί που χτίζουν και εκείνοι που γκρε-
μίζουν. Εμείς ανήκουμε στους πρώτους, ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε
να ανήκει στους δεύτερους».

Απαντήσεις στην προσπάθεια εμπλοκής της συζύγου του
στην υπόθεση Πάτση έδωσε και ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώ-
στας Τσιάρας μέσω κύκλων του: «Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να σερ-
βίρει στους πολίτες ξαναζεσταμένο φαγητό για να προκαλέσει
συνειρμούς και να δημιουργήσει στρεβλές εντυπώσεις. Ξε-

καθαρίζονται λοιπόν για μια ακόμη φορά τα εξής:
Α) Η εν λόγω εταιρεία συστάθηκε το 2016 και εί-
χε αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μεταφο-
ράς προσώπων. Ουδεμία σχέση είχε με διαχεί-
ριση κόκκινων δανείων, όπως παραπλανητικά
αναφέρεται σε δημοσιεύματα του έντυπου και
ηλεκτρονικού Τύπου.
Β) Με την αποχώρηση της εταιρείας της συζύ-

γου του υπουργού από το εν λόγω εταιρικό σχήμα,
δεν υφίσταται ουδεμία κοινή επιχειρηματική δραστηριό-

τητα ήδη από το 2020.
Γ) Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της συζύγου

του υπουργού έχουν δηλωθεί κανονικά στις δηλώσεις πό-
θεν έσχες». 

Βράζει η βάση με τον Πάτση 

Απλά μέλη των ΝΟΔΕ 
και ψηφοφόροι του κόμματος 

ζητούν να λογοδοτήσει 
στη δικαιοσύνη και απαιτούν 

να παραδώσει την έδρα 
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Π
ροσπαθώντας να εξιλεωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ για τα
κακώς κείμενα της κυβέρνησης 2015-2019,
«σηκώνει» την υπόθεση Πάτση, μιλώντας για

«γαλάζιες ακρίδες» και «τρωκτικά». Τα τελευταία
24ωρα γίνεται το απόλυτο σόου στα πολιτικά πάνελ, με
το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να «πέφτει
από τα σύννεφα» με όσα βλέπουν το φως της δημο-
σιότητας.

Ο κ. Τσίπρας ενέταξε για άλλη μία φορά τον βερμ-
παλισμό στο λεξιλόγιό του χρησιμοποιώντας βαρύ-
γδουπα τσιτάτα του τύπου «δίνουν τα σπίτια του κο-
σμάκη στα funds», λησμονώντας βεβαίως το ποιος
ψήφισε να μπουν τα funds στη διαχείριση των κόκκι-

νων δανείων.  Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης επιλέγει να απλώσει και να γενικεύσει την υπόθε-
ση Πάτση, δημιουργώντας την αίσθηση της γενικευ-
μένης σαπίλας και της πλήρους τοξικότητας στον δη-

μόσιο βίο. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα κάνει ό,τι
μπορεί διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα ή μάλ-
λον αποκρύπτοντας μέρος της. Έτσι, λοιπόν, συνεχί-
ζεται η σκανδαλολογία του ΣΥΡΙΖΑ, αποσκοπώντας
στο να καταφέρει να «τσιμπήσει» δημοσκοπικά, αφού
οι δείκτες είναι κολλημένοι και οι πολίτες τον κοιτούν
ακόμη με δυσπιστία. 

Δεν θυμάται, όμως, ούτε τα κόκκινα δάνεια ούτε τον
νόμο Κατρούγκαλου που έκοψε τις συντάξεις, ούτε το
Υπερταμείο που δέσμευσε τη δημόσια περιουσία για
τα επόμενα 99 χρόνια. Η νέα ατάκα που σερβίρουν τα
τρολ της Κουμουνδούρου κατά της ΝΔ, στο πλαίσιο
του διχασμού, είναι «αυτοί θα φάνε και τα πόμολα». 

Ν
έo μέτωπο πολιτικής αντιπα-
ράθεσης άνοιξε στην κοινο-
βουλευτική αρένα ανάμεσα
στο ΠΑΣΟΚ και το ΜέΡΑ25.

Αφορμή στάθηκαν τα όσα είπε χθες ο γραμ-
ματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης
για τις αποχωρήσεις βουλευτών από το
κόμμα του και ειδικά τα υπονοούμενα που
άφησε για το ΠΑΣΟΚ.

«Κάποιος ο οποίος εκλέγεται με ψήφους
του ελληνικού λαού, είναι βουλευτής, δεν εί-
ναι υπάλληλος, εκπροσωπεί ανθρώπους που
τον ψήφισαν και μέσα στο κόμμα και έξω από
το κόμμα και δεν συμμετέχει, δεν καταγγέλ-
λει, δεν χρησιμοποιεί τις δημοκρατικές δια-
δικασίες του κόμματος και μετά αφού φύ-
γει… Και ξέρετε, η κ. Αδάμου ερωτοτροπεί
με το ΠΑΣΟΚ, η κ. Αδαμοπούλου θα κατέβει
υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ στο Λασίθι», είπε ο κ.
Βαρουφάκης και πρόσθεσε: «Αυτά τα παλαι-
οκομματικά, αποστασιακά, μικροκομματικά
αλισβερίσια όταν ντύνονται με ένα περιτύλιγ-
μα metoo που κατηγορούν εμένα προσωπικά

για σεξισμό, το οποίο πραγματικά με κάνει να
χάνω την ανάσα μου… Αλλά ταυτόχρονα δεν
μπορώ να ξεπεράσω και το γεγονός ότι δεν
χρησιμοποίησαν ούτε μία ευκαιρία που είχαν
να μιλήσουν για οτιδήποτε τις προβλημάτιζε
όσο ήταν μέσα στο κόμμα. Μετά την απομά-
κρυνση από το κόμμα θα μου επιτρέψουν να
μην ενδιαφέρομαι».Το ΠΑΣΟΚ απάντησε με
ένα βιτριολικό σχόλιο δέκα λέξεων: «Ο δια-
χρονικά αναξιόπιστος Γιάνης Βαρουφάκης
κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια».

«O Τσίπρας έκαψε την απλή αναλογική»
Στο μεταξύ, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Αν-

δρέας Σπυρόπουλος μιλώντας στο iefimeri-
da, κληθείς να σχολιάσει τα όσα είπε ο Αλέ-
ξης Τσίπρας για το κόμμα του, υποστήριξε:

«Η εντολή που μας έδωσαν οι πολίτες που
συμμετείχαν στις εσωκομματικές μας διαδι-
κασίες είναι ξεκάθαρη: ανανέωση - ενότητα
- πολιτική αυτονομία. […] Ο Αλέξης Τσίπρας
δείχνει ότι μοναδική του αγωνία είναι να δια-
σώσει την καρέκλα του. Δεν έχει προτεραι-
ότητα να αλλάξει η κυβέρνηση και να αποκα-
θηλώσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη». Ο αντι-
πρόεδρος της Βουλής Οδυσσέας Κωνσταντι-
νόπουλος, εκ των στενών συνομιλητών του
Νίκου Ανδρουλάκη, σε μια ανάλυση της ει-
κόνας των δημοσκοπήσεων εκτίμησε πως
«έχουμε προχωρήσει από το 8% στο 14%. Εί-
μαστε το μοναδικό κόμμα που έχει αυξήσει
το ποσοστό του στις δημοσκοπήσεις. Τα άλλα
δύο κόμματα πέφτουν σταθερά». Επιπλέον,
σε μια προσπάθεια αποκωδικοποίησης της
απλής αναλογικής σημείωσε: «Την απλή
αναλογική την έκαψε αυτός που την ψήφισε.
Δεν καταλαβαίνω γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε την
απλή αναλογική, αφού δεν προτίθεται να την
εφαρμόσει. Η απλή αναλογική υπάρχει για
να μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση με 151

βουλευτές και με ποσοστά πάνω από 50%,
ακόμα και αν δεν είναι το πρώτο κόμμα. Εγώ
δεν ψήφισα την απλή αναλογική και αυτό
που καταλαβαίνω είναι ότι ο κ. Τσίπρας μας
λέει, “ψηφίστε Μητσοτάκη”. Αυτό που ο ίδιος
ο ΣΥΡΙΖΑ έφτιαξε, την απλή αναλογική, ο
ίδιος την καταργεί. Εμείς που δεν ψηφίσαμε
την απλή αναλογική, λέμε ότι από την πρώτη
Κυριακή μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση
με βάση ένα πρόγραμμα σοσιαλδημοκρατι-
κό, με τις προϋποθέσεις που θέσαμε, χωρίς
τον κ. Τσίπρα και τον κ. Μητσοτάκη, η οποία
θα δώσει μια νέα δυναμική στη χώρα. Εμείς
δεν θα κυβερνήσουμε για να μοιράσουμε
καρέκλες, όπως κάνουν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα
Δημοκρατία». 

Σκανδαλολογίας
το ανάγνωσμα

από ΣΥΡΙΖΑ 

Στη Χαριλάου Τρικούπη
ανοίγουν μέτωπο
και με τον Τσίπρα 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com

«Σφαγή» ΠΑΣΟΚ και ΜέΡΑ25
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Π
ρωταρχικός στόχος του πρωθυπουργού είναι
η ΝΔ να κερδίσει τις δεύτερες εκλογές με
αυτοδυναμία, ωστόσο το σημαντικό βήμα θα
πρέπει να γίνει στην πρώτη κάλπη με το σύ-

στημα της απλής αναλογικής. Εκλογολόγοι εκτιμούν πως
με τα μέχρι τώρα δημοσκοπικά ευρήματα φαίνεται πως η
κεντροδεξιά παράταξη δεν απέχει μακριά από αυτόν τον
στόχο. Όπως εξηγούν στην «Political», η πόλωση που θα
υπάρξει με την προκήρυξη των εκλογών θα αυξήσει τα
ποσοστά των δύο μεγάλων κομμάτων ενώ θα συμπιε-
στούν τα μικρότερα. 

Ήδη το ΠΑΣΟΚ καταγράφει στις τελευταίες μετρήσεις
πτωτικές τάσεις, ενώ στη δημοσκόπηση της Pulse για τον
ΣΚΑΪ για πρώτη φορά βλέπουμε πεντακομματική Βουλή,
καθώς το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 2,5%. Επίσης, στην ίδια
μέτρηση κάνει αίσθηση το ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό των
ερωτηθέντων που τάσσονται υπέρ μιας αυτοδύναμης κυ-
βέρνησης, καθώς φτάνει το 47%, και το 35% θέλει συνερ-
γασία κομμάτων, ενώ υπέρ μιας μονοκομματικής κυβέρ-
νησης τάσσεται και το 44% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. 

Καθοριστικό ρόλο για τον πήχη της αυτοδυναμίας με το
σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής θα διαδραματίσουν
ο αριθμός των κομμάτων που θα μπουν στη Βουλή, αλλά
και το συνολικό ποσοστό των συνδυασμών που δεν θα κα-
ταφέρουν να πιάσουν τον στόχο του 3%. Στην περίπτωση
που η επόμενη Βουλή είναι πεντακομματική, τότε με τον
νόμο Γεραπετρίτη, το πρώτο κόμμα, που όπως όλα δεί-
χνουν θα είναι η ΝΔ, θα πρέπει να συγκεντρώσει 37,5% για
να έχει οριακή αυτοδυναμία, δηλαδή, 152 έδρες. 

«Κλειδί» η πρώτη κάλπη
Πρόκειται, ωστόσο, για ένα ποσοστό το οποίο δεν είναι

μακριά από την εκλογική δύναμη της ΝΔ, καθώς, σύμφω-
να με τις δημοσκοπήσεις και χωρίς να γνωρίζουμε πότε θα
στηθούν οι κάλπες, το κυβερνών κόμμα καταγράφει 33%-
34%. Αξίζει να σημειωθεί πως στις εκλογές του 2019 η
κεντροδεξιά παράταξη είχε συγκεντρώσει 39,8%. Στην πε-
ρίπτωση της εξακομματικής Βουλής, το ποσοστό που

απαιτείται για την αυτοδυναμία ξεπερνά το 38,5%, γεγονός
που κάνει την προσπάθεια δυσκολότερη, καθώς εκτός
κοινοβουλίου τα κόμματα θα πρέπει συνολικά να συγκεν-
τρώσουν κάτω από 8%.

Στο Μαξίμου τονίζουν πως «κλειδί» για την επίτευξη της
αυτοδυναμίας είναι η πρώτη κάλπη, καθώς μια ευρεία νί-
κη θα δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τη δεύτερη κάλπη,
η οποία παραδοσιακά ευνοεί τα δύο πρώτα κόμματα, ενώ
συμπιέζονται ασφυκτικά τα μικρότερα. Σημαντικό ρόλο θα
παίξουν οι βουλευτές οι οποίοι θα δώσουν σκληρή μάχη
με το σύστημα της απλής αναλογικής για να μπουν στη
Βουλή ή, αν δεν τα καταφέρουν με την πρώτη, να έχουν
στη συνέχεια μία ακόμη ευκαιρία, καθώς οι δεύτερες κάλ-
πες θα γίνουν με λίστα. 

Οι ημερομηνίες των εκλογών
Όλα δείχνουν πως οι εθνικές εκλογές -εκτός απρο-

όπτου- θα πραγματοποιηθούν στα τέλη της άνοιξης του
2023, όπως αρχικά είχε τονίσει ο πρωθυπουργός. Δύσκο-
λα το Μαξίμου θα πάει νωρίτερα στις κάλπες, καθώς
υπάρχει ο αστάθμητος παράγοντας της ενεργειακής κρί-
σης όπως και το χρονικό διάστημα που θα επικρατήσουν

οι χαμηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας. 
Για αυτό τον λόγο κυβερνητικά στελέχη δεν βλέπουν να

στήνονται κάλπες τον Μάρτιο, αλλά ούτε και τον Απρίλιο
που πέφτει το Πάσχα. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλά-
βουμε και τις ανακατατάξεις που θα γίνουν στις έδρες λό-
γω της απογραφής, οι οποίες θα ανακοινωθούν πιθανότα-
τα τον Ιανουάριο από το υπουργείο Εσωτερικών. 

Στην περίπτωση που η ΕΕ αποφασίσει να πάρει μέτρα για
τη μείωση της τιμής του φυσικού αερίου, τότε δεν αποκλεί-
εται η κυβέρνηση να αλλάξει τον εκλογικό σχεδιασμό και
παράλληλα να ρίξει το βάρος σε άλλους τομείς που επηρε-
άζουν αρνητικά την καθημερινότητα των πολιτών. Στο Μα-
ξίμου εκτιμούν πως ο αντίκτυπος θα είναι θετικός από τα
μέτρα στήριξης που έχουν ήδη ψηφιστεί στη Βουλή και θα
αρχίσουν άμεσα να εφαρμόζονται. Ωστόσο, η ημερομηνία
της πρώτης κάλπης θα παίξει ρόλο για το πότε θα στηθεί η
δεύτερη. Ο Ιούνιος είναι εκτός κάδρου λόγω των πανελλα-
δικών εξετάσεων και μένει ο Ιούλιος που είναι ο πιο πιθα-
νός μήνας. Αξίζει να σημειωθεί πως στόχος του Μαξίμου
είναι οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις να έχουν απόσταση
από 20 έως 30 ημέρες και με το σκεπτικό αυτό, δεν απο-
κλείεται οι δύο κάλπες να στηθούν ακόμα και τον ίδιο μήνα. 

ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ 

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Ποιες ημερομηνίες απομακρύνονται 
για τις κάλπες και ποιες είναι οι επικρατέστερες

Ασκήσεις επί
χάρτου για 
αυτοδυναμία 



Λυπηρή η στάση 
της «πονόψυχης»
Αριστεράς

ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ25 καταψή-
φισαν την τροπολογία του υπουργεί-
ου Ανάπτυξης για το «καλάθι του νοι-
κοκυριού», που έχει στόχο να διατί-
θενται σε προσιτή τιμή τα βασικά
προϊόντα που είναι απαραίτητα για
την ανθρώπινη διαβίωση. Τόσο εν-
διαφέρουν τους δήθεν «ευαίσθη-
τους αριστερούς» η επιβίωση των
αδυνάμων και η προστασία των κα-
ταναλωτών. Λυπηρή η στάση τους και
θα τη βρουν μπροστά τους.
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Στο Πήλιο 
ο Καιρίδης, 
στη Σαλαμίνα 
ο Μαρκόπουλος

Οικογενειακά και στο σπίτι του
την πέρασε την ονομαστική του

εορτή ο βουλευτής Βόρει-
ου Τομέα της ΝΔ

Δημήτρης Και-
ρίδης προχ-
θές του Αγί-
ου Δημητρί-
ου. Ωστόσο,

ε τ ο ι μ ά ζ ε τ α ι
για τριήμερο στο

Πήλιο, όπως
έμαθα, για να
ξεκουραστεί
και να γιορ-

τάσει μακριά
από τις βουλευ-

τικές και τηλεοπτι-
κές του υποχρεώσεις… Ένας άλλος
Δημήτρης, ο Μαρκόπουλος, θα μεί-
νει στην Αθήνα, στον Πειραιά και τη
Σαλαμίνα, γιατί έρχεται τριήμερο με
πλούσια πολιτική αντιπαράθεση,
όχι στη Βουλή αλλά στα κανάλια. 

Στην Ουάσιγκτον
Έλληνες βουλευτές

Αντιπροσωπεία της ελληνικής
Βουλής θα φύγει από την Ελλάδα
την επόμενη εβδομάδα και θα κα-
τευθυνθεί στην Ουάσιγκτον με τον
ρόλο του παρατηρητή στις ενδιάμε-
σες εκλογές του Κογκρέσου. Δεν θα
πάνε όλοι οι βουλευτές που ανή-
κουν στη μόνιμη αντιπροσωπεία του
ΟΑΣΕ, αλλά μια μερίδα βουλευτών
(Καράογλου, Μαρκόπουλος, Γκαρά,
Βαρεμένος, Αρβανιτίδης). Σημει-
ωτέον, οι εκλογές είναι σημαντικές
και έχουν έντονο ελληνικό ενδιαφέ-
ρον, αφού η αλλαγή δυνάμεων στο
Κογκρέσο μπορεί να επιδράσει στα
ελληνικά συμφέροντα και κυρίως
στο ζήτημα με την αναβάθμιση των
τουρκικών F-16.

Συνδύασαν 
τις δυνάμεις τους 

Συνεργασία είχαν τις προηγού-
μενες μέρες ο δήμαρχος Αθηναίων
Κώστας Μπακογιάννης, η υφυ-
πουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχα-
ράκη -και οι δύο κατάγονται από το
Καρπενήσι- μαζί με τον αντιπερι-
φερειάρχη Αλέξανδρο Θάνο και
την αντιδήμαρχο Θεσσαλονίκης
Μαρία Καραγιάννη για να προωθή-
σουν μια σημαντική σύμπραξη της
πόλης των Αθηνών, της Θεσσαλονί-
κης και των φορέων συνεδριακού
τουρισμού ΗΑPCO&DES και ACVB
TCB. Ο συνεδριακός τουρισμός εί-
ναι μια μορφή τουρισμού από τον
οποίο προσδοκά το υπουργείο ση-
μαντικά έσοδα. 

Θ
α ήταν γελοίο -αν δεν ήταν τρα-
γικό- το γεγονός ότι η οικονομι-
κή ιστοσελίδα The Power
Game του μιντιακού ομίλου

των «Παραπολιτικών» πήρε αυτούσιο το
παραπολιτικό σχόλιο της στήλης «Κεντρί»
στο φύλλο της 26ης/10 και το αναπαρήγα-
γε χθες στις 27/10 χωρίς να αλλάξει ούτε
κόμμα... Το πιο αστείο βέβαια είναι ότι ο
συντάκτης δεν κατάλαβε ούτε καν ποιον
εκδότη αφορούσε το παραπολιτικό σχό-
λιο. Ακόμη ψάχνεται...

Είναι γνωστό στην πιάτσα ότι ο εκδότης
των «Παραπολιτικών» Γιάννης Κουρτάκης
επαίρεται ότι τα ΜΜΕ του έχουν μοναδική
πληροφόρηση και αποκλειστικά ρεπορ-
τάζ. Όπως όταν πριν από λίγες μέρες
έγραφαν ότι ο πρωθυπουργός θα αιφνι-
διάσει με εκλογές τον Ιανουάριο (!) και δεν
πέρασαν λίγες ώρες και βγήκε ο καθηγη-

τής του Μαξίμου και τους διέψευσε κατη-
γορηματικά λέγοντας ότι «εκλογές στο τέ-
λος της τετραετίας». 

Όμως, θα πρέπει να πούμε ότι η εφημε-
ρίδα του ομίλου «Παραπολιτικά» κυκλο-
φόρησε με πρωτοσέλιδο ότι θα γίνουν
εκλογές βάσει της απογραφής του 2011
και αμέσως βγήκε ο Θ. Λιβάνιος και έκοψε
κάθε συζήτηση τονίζοντας ότι θα γίνουν
εκλογές με βάση την απογραφή του 2021.
Νέο γκανιάν, ρεκόρ εβδομάδας!

Και για να το κλείσουμε, αυτοί που
βαυκαλίζονται ότι πέφτουν συνεχώς θύ-
ματα  αντιγραφής, τελικά αποδεικνύεται
ότι είναι κάτοχοι μάστερ στην αντιγρα-
φή. Και δεν κάνουν και ένα rewriting της
προκοπής. Τς, τς, τς… 

Power μόνο στο...copy paste! 

Τους ενοχλεί η διείσδυση στην Κεντροαριστερά
Είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς στοιχεία και αποδείξεις προσπαθεί συνεχώς να

βάλει στο κάδρο τον πιο δημοφιλή υπουργό της κυβέρνησης, τον Κυριάκο Πιερρακάκη.
Δεν το κάνει μόνο γιατί είναι πετυχημένος και έχει δώσει πνοή στο μεταρρυθμιστικό έρ-
γο της κυβέρνησης, με κυρίαρχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. Το κάνει
και γιατί ο Πιερρακάκης έχει διείσδυση τόσο στο κοινό της Κεντροαριστεράς όσο και
στους νέους, φοιτητές και επαγγελματίες, αποτελώντας έναν πόλο έλξης για ένα δυνα-
μικό και σοβαρό κομμάτι της κοινωνίας. Θα τους συνιστούσα να αλλάξουν τροπάρι, διότι
κανένας δεν τσιμπάει. 

ΑΞΙΖΕΙ…

Δέχτηκε πολλά εγκωμιαστικά σχόλια από συναδέλ-
φους του ο βουλευτής Γιώργος Κουμουτσάκος, ο
οποίος άδειασε τον διαγραμμένο Ανδρέα Πάτση λέ-
γοντας με θάρρος ότι «δεν γνωρίζαμε τις δουλειές
σου, μη μας προκαλείτε». Με το άδειασμα αυτό έκο-
ψε και τον τσαμπουκά όσων έλεγαν ότι όλη η ΝΔ ήξε-
ρε από παλιά τον Πάτση. Λάθος, τα περισσότερα στε-
λέχη θεωρούσαν ουρανοκατέβατο τον Πάτση... 
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Τα αποτελέσµατατου προγράµµατοςΓεννηµατά
Πριν από τρεις µήνες ο πρωθυπουρ-γός ανακοίνωσε το καθολικό πρό-γραµµα «Φώφη Γεννηµατά» για δω-ρεάν µαστογραφίες. Μέσω του προ-γράµµατος «Φώφη Γεννηµατά» µέσασε τρεις µήνες έχουν γίνει 40.000µαστογραφίες, ενώ σε 2.411 γυναί-κες εντοπίστηκαν ευρήµατα εγκαί-ρως, που πήραν τον δρόµο της θερα-πείας. Αυτή είναι µια πραγµατική χα-ρακτηριστική περίπτωση πρόληψηςτου κράτους µε τεράστια οφέλη… 

Συγχαρητήρια
Κυρανάκη

Και πάµε στον βουλευτή της Ν∆Κώστα Κυρανάκη τώρα, ο οποίοςέδωσε συγχαρητήρια στον διευθυντήτου σχολείου «Ευκλείδης» στη Θεσ-σαλονίκη, που για πρώτη φοράέστειλαν τον λογαριασµό στους γο-νείς για ζηµιές που έκαναν τα καλό-παιδά τους… Πράγµατι, είναι άξιοςσυγχαρητηρίων, καθώς τόσα χρόνιατις ζηµιές από τις καταλήψεις σεσχολεία και πανεπιστήµια τις πλή-ρωναν οι φορολογούµενοι.

Σ ε εκδήλωση του Συνδέσµου Αποφοί-των της Σχολής Ικάρων «Ο Ίκαρος»,αφιερωµένη στη Σοφία Βέµπο, πα-ραβρέθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Κώ-στας Καραµανλής. Στην αίθουσα, εκτός απόγνωστά «γαλάζια» στελέχη, είδαµε και τηνπρώην υπηρεσιακή πρωθυπουργό καιπρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου ΒασιλικήΘάνου, παρουσία που προκάλεσε ερωτήµα-τα σε πολλούς. Η αλήθεια είναι ότι µε την εί-σοδο Καραµανλή η αίθουσα σείστηκε από τοπαρατεταµένο χειροκρότηµα. Όπως παρα-τήρησε και εν ενεργεία βουλευτής που βρέ-θηκε στην εκδήλωση, οι κινήσεις Καραµαν-λή το τελευταίο διάστηµα δεν δείχνουν πολι-τικό που θέλει να αποστρατευτεί… 

Χειροκρότηµα για Καραµανλή,παρουσία-αίνιγµα Θάνου

Πληροφορούµαι πως τελευταία είναι ιδιαιτέρως υψηλές οι
µετοχές του Κωνσταντίνου Τσιάρα. Ο υπουργός ∆ικαιοσύνης
είχε προ ηµερών συνοµιλία µε τον Γιάννη Μπρατάκο στο κα-
φενείο της Βουλής, ενώ κατά την πρόσφατη περιοδεία του
πρωθυπουργού στην Καρδίτσα, που είναι η εκλογική του πε-
ριφέρεια, ήταν συνεχώς δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Μάλιστα είναι τόσο καλό το κλίµα µε το Μαξίµου που λέγεται
πως στην επόµενη κυβέρνηση της Ν∆ θα αναλάβει µεγαλύ-
τερο χαρτοφυλάκιο από αυτό της ∆ικαιοσύνης. Ίδωµεν…

∆∆ιιααψψεεύύσσεειιςς……
Ένας από τους λίγους που συντέλεσαν στο να παρθεί η απόφαση ότι οι επόµε-

νες εκλογές θα γίνουν µε την απογραφή του 2021 ήταν ο τεχνοκράτης του Μα-

ξίµου, ο οποίος σε συνεννόηση µε τον εκλογολόγο τέλειωσε το θέµα άπαξ διά

παντός. Το οποίο να πούµε ότι δεν άνοιξε τυχαία, αλλά το άνοιξε ο καθηγητής

και αυτός µετά το έδωσε σε συγκεκριµένο εκδοτικό σύστηµα, που έβγαλε ότι

θα γίνουν εκλογές µε την απογραφή του 2011 και ότι µπορεί να έχουµε εκλο-

γές ακόµη και τον Γενάρη! Γκανιάν, σας λέω! Εντέλει, ο καθηγητής όχι µόνο

διαψεύστηκε, αλλά αναγκάστηκε να κάνει και δηλώσεις ότι οι εκλογές θα γί-

νουν στο τέλος της τετραετίας και µε την απογραφή του 2021. 

Ποιο κυβερνητικό στέλεχος, το οποίο όλοιφωνάζουν «κουµπάρο»,κάθεται στα κάρβουνα το τελευταίο διάστηµα; 

Ποιο άλλο κυβερνητικόστέλεχος, που ήταν στοστόχαστρο του ανεξάρτη-του βουλευτή, χάρηκε ιδιαίτεραµε τη διαγραφή του τελευταίου;Είναι τέτοια η χαρά που σκέφτε-ται να κάνει και µια βόλτα µε τανέα γερµανικά τεθωρακισµένα...

Αναβαθµισµένες οι µετοχές του

Θα σας πω µια ιστορία. Ανεξάρτητος πλέ-ον βουλευτής είχε πάει από υπουργείο γιανα ζητήσει από τον υπουργό «δουλίτσα»από έναν φορέα που είναι υπό την εποπτείατου υπουργείου. Ο υπουργός, επειδή ταπροηγούµενα χρόνια έβλεπε ότι τις νοµικέςυποθέσεις του φορέα πολλών εκατοµµυ-ρίων τις έπαιρναν νταβατζηλίκι συγκεκρι-µένα άτοµα, έβαλε πλαφόν στις υποθέσεις

που αναλάµβανε ο κάθε επαγγελµατίας.Οπότε ο βουλευτής έµεινε άπραγος µε ψιλι-κοκό που λένε. Τότε άρχισε ένας τεράστιοςπόλεµος κατά του υπουργού από βουλευτέςαλλά και κουµπάρο βουλευτή που είχε τε-ράστια σχέση µε τα ΜΜΕ. Εντέλει, εκπαρα-θυρώθηκε ο υπουργός, εκπαραθυρώθηκεόµως και ο βουλευτής, αν και πολύ αργότε-ρα. Πώς το λένε; Karma is a bitch. 

Karma is a bitch

Αδειάστηκαν και οι δύο

Λίγο πριν από τη διαγραφή του ΑνδρέαΠάτση από την ΚΟ της Ν∆, συγκεκριµένοςΕΚ∆ΟΤΗΣ από τη στήλη του στο επιχειρη-µατικό σάιτ του µεγάλου µιντιακού οµίλουέβαλλε κατά του Χρήστου Σταϊκούρα γιατην απόφαση της κυβέρνησης να πάρειαπό τις εταιρείες διαχείρισης κόκκινωνδανείων -servicers- το δικαίωµα τωνπλειστηριασµών. ∆ηλαδή τι ζητούσε; Ναπροχωρήσει σε πλειστηριασµούς. ∆εν πέ-ρασε ένα 24ωρο και η Ν∆ «άδειασε» καιτον βουλευτή αλλά και τον εκδότη, καλύ-πτοντας πλήρως τον υπουργό για τη θαρ-ραλέα και ηθική απόφαση να σταµατήσουνοι πλειστηριασµοί. 
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ριφέρεια, ήταν συνεχώς δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Μάλιστα είναι τόσο καλό το κλίµα µε το Μαξίµου που λέγεται
πως στην επόµενη κυβέρνηση της Ν∆ θα αναλάβει µεγαλύ-
τερο χαρτοφυλάκιο από αυτό της ∆ικαιοσύνης. Ίδωµεν…

∆ιαψεύσεις…
Ένας από τους λίγους που συντέλεσαν στο να παρθεί η απόφαση ότι οι επόµε-

νες εκλογές θα γίνουν µε την απογραφή του 2021 ήταν ο τεχνοκράτης του Μα-

ξίµου, ο οποίος σε συνεννόηση µε τον εκλογολόγο τέλειωσε το θέµα άπαξ διά

παντός. Το οποίο να πούµε ότι δεν άνοιξε τυχαία, αλλά το άνοιξε ο καθηγητής

και αυτός µετά το έδωσε σε συγκεκριµένο εκδοτικό σύστηµα, που έβγαλε ότι

θα γίνουν εκλογές µε την απογραφή του 2011 και ότι µπορεί να έχουµε εκλο-

γές ακόµη και τον Γενάρη! Γκανιάν, σας λέω! Εντέλει, ο καθηγητής όχι µόνο

διαψεύστηκε, αλλά αναγκάστηκε να κάνει και δηλώσεις ότι οι εκλογές θα γί-

νουν στο τέλος της τετραετίας και µε την απογραφή του 2021. 

Ποιο κυβερνητικό στέλεχος, το οποίο όλοιφωνάζουν «κουµπάρο»,κάθεται στα κάρβουνα το τελευταίο διάστηµα; 

Ποιο άλλο κυβερνητικόστέλεχος, που ήταν στοστόχαστρο του ανεξάρτη-του βουλευτή, χάρηκε ιδιαίτεραµε τη διαγραφή του τελευταίου;Είναι τέτοια η χαρά που σκέφτε-ται να κάνει και µια βόλτα µε τανέα γερµανικά τεθωρακισµένα...

Αναβαθµισµένες οι µετοχές του

Θα σας πω µια ιστορία. Ανεξάρτητος πλέ-ον βουλευτής είχε πάει από υπουργείο γιανα ζητήσει από τον υπουργό «δουλίτσα»από έναν φορέα που είναι υπό την εποπτείατου υπουργείου. Ο υπουργός, επειδή ταπροηγούµενα χρόνια έβλεπε ότι τις νοµικέςυποθέσεις του φορέα πολλών εκατοµµυ-ρίων τις έπαιρναν νταβατζηλίκι συγκεκρι-µένα άτοµα, έβαλε πλαφόν στις υποθέσεις

που αναλάµβανε ο κάθε επαγγελµατίας.Οπότε ο βουλευτής έµεινε άπραγος µε ψιλι-κοκό που λένε. Τότε άρχισε ένας τεράστιοςπόλεµος κατά του υπουργού από βουλευτέςαλλά και κουµπάρο βουλευτή που είχε τε-ράστια σχέση µε τα ΜΜΕ. Εντέλει, εκπαρα-θυρώθηκε ο υπουργός, εκπαραθυρώθηκεόµως και ο βουλευτής, αν και πολύ αργότε-ρα. Πώς το λένε; Karma is a bitch. 

Karma is a bitch

Αδειάστηκαν και οι δύο

Λίγο πριν από τη διαγραφή του ΑνδρέαΠάτση από την ΚΟ της Ν∆, συγκεκριµένοςΕΚ∆ΟΤΗΣ από τη στήλη του στο επιχειρη-µατικό σάιτ του µεγάλου µιντιακού οµίλουέβαλλε κατά του Χρήστου Σταϊκούρα γιατην απόφαση της κυβέρνησης να πάρειαπό τις εταιρείες διαχείρισης κόκκινωνδανείων -servicers- το δικαίωµα τωνπλειστηριασµών. ∆ηλαδή τι ζητούσε; Ναπροχωρήσει σε πλειστηριασµούς. ∆εν πέ-ρασε ένα 24ωρο και η Ν∆ «άδειασε» καιτον βουλευτή αλλά και τον εκδότη, καλύ-πτοντας πλήρως τον υπουργό για τη θαρ-ραλέα και ηθική απόφαση να σταµατήσουνοι πλειστηριασµοί. 



Μ
ια πολύ περίεργη υπόθεση βγαίνει
στο φως της δημοσιότητας την ώρα
που τα Ελληνοτουρκικά βρίσκονται

στην πιο κρίσιμη καμπή. Όλως αιφνιδίως
βγαίνει, λοιπόν, σε αυτό το timing η είδηση
ότι υπάρχει έρευνα του FBI σε βάρος του φι-
λέλληνα γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ. Ο
επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υπο-
θέσεων της αμερικανικής Γερουσίας είναι
αντικείμενο ομοσπονδιακής ποινικής έρευ-
νας, ανέφεραν πρόσωπα με γνώση της υπό-
θεσης και εκπρόσωπος του γερουσιαστή. «Ο
γερουσιαστής Μενέντεζ γνωρίζει για μια
έρευνα που αναφέρθηκε σήμερα, ωστόσο
δεν γνωρίζει το εύρος της», δήλωσε την Τε-
τάρτη ο σύμβουλος του Μενέντεζ, Μάικλ Σό-
λιμαν. Ο Σόλιμαν πρόσθεσε: «Όπως πάντα,
εάν γίνουν οποιεσδήποτε επίσημες έρευνες,
ο γερουσιαστής είναι διαθέσιμος να παρά-
σχει οποιαδήποτε βοήθεια ζητηθεί από αυ-
τόν ή το γραφείο του». Εσάς, δηλαδή, πού πά-
ει το μυαλό σας;

Ο αντ’ αυτού
Μου μεταφέρθηκε από καλή πηγή κάτι που δεν

θέλω να πιστέψω. Ότι ο κ. Μιχάλης Κατρίνης του
ΠΑΣΟΚ αρνείται να συμμετέχει σε πολιτικά και σε
τηλεοπτικά πάνελ είτε με υπουργούς εί-
τε με μέλη ΚΟ είτε με στελέχη κομ-
μάτων. Θέλει, λένε, να παρευρί-
σκεται μόνο με γραμματείς ή αν
είναι δυνατόν με αρχηγούς κομ-
μάτων! Μάλιστα οι επικριτές του
λένε ότι ο ίδιος ισχυρίζεται: «Είναι
σαν να είμαι ο Ανδρουλάκης». Αν και η πη-
γή μου είναι καλή, αρνούμαι να πιστέψω ότι ο επι-
κεφαλής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ θέτει τέτοιους όρους… 
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Περίεργη
στοχοποίηση
Μενέντεζ

Εντυπωσιακές εικόνες από την προ-

εκλογική εκστρατεία του Ερντογάν. Οπα-

δοί κάλυψαν με ροδοπέταλα το αυτοκίνη-

τό του, ενώ τραγούδησαν και προεκλογικό

τραγούδι για τον Τούρκο πρόεδρο. Οι στί-

χοι του τραγουδιού λένε: «Έχτισε γέφυρα

αγάπης στις καρδιές εκατομμυρίων αν-

θρώπων, έχει γίνει θρύλος στα στόματα

και στις γλώσσες τους. Δεν έχει παρα-

στρατήσει ποτέ, με τον έρωτα αυτόν είναι

στις διαταγές του λαού του! H ελπίδα του

λαού, ο Ερντογάν, το όνομά του είναι Ρε-

τζέπ Ταγίπ Ερντογάν!». Μιλάμε για απί-

στευτη παρωδία! 

Ο Νίκας δεν
ενδιαφέρεται… 

«Δεν με ενδιαφέρει». Αυτό λέει πλέον

και δημόσια για ενδεχόμενη νέα υποψη-

φιότητά του ο περιφερειάρχης Πελοπον-

νήσου Παναγιώτης Νίκας! Περιμένει να

δει τι θα γίνει με τα χρίσματα στις εθνικές

εκλογές. Ο Τατούλης, από την άλλη μεριά,

ενδιαφέρεται…   

Ολοταχώς στον δρόμο που χάραξαν ο Πά-

νος Καμμένος και ο Βασίλης Λεβέντης,

των οποίων οι κοινοβουλευτικές ομάδες

διαλύθηκαν πριν ολοκληρωθεί η κοινο-

βουλευτική θητεία, ακολουθεί ο Γιάνης

Βαρουφάκης. Η κοινοβουλευτική του

ομάδα φυλλο-

ροεί. Αυτή τη

στιγμή, το Μέ-

ΡΑ25 έχει έξι

βουλευτές και

στην περίπτω-

ση που αποχω-

ρήσουν δύο

ακόμη κοινο-

β ο υ λ ε υ τ ι κ ά

στελέχη, τότε η

κοινοβουλευτι-

κή ομάδα δια-

λύεται και χά-

νονται και τα προνόμια που υπάρχουν στις

συνεδριάσεις και τις επιτροπές. Ανάλογη

είναι η πτώση του ΜέΡΑ25 και στις δημο-

σκοπήσεις, καθώς φαίνεται να μην μπαί-

νει στη Βουλή. Τι κοινό είχε ο Πάνος Καμ-

μένος με τον Γιάνη Βαρουφάκη; Ήταν και

οι δύο στην ίδια κυβέρνηση του Αλέξη

Τσίπρα, ωστόσο το asset του πρώην πρω-

θυπουργού δεν δείχνει να έχει διαφορε-

τική μοίρα από τον συγκυβερνήτη του. 

Μαθαίνω πως οι εργαζόμενοι της παρά-

ταξης που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ τα

έχουν πάρει στο… κρανίο με τον κ. Αν-

δρέα Νεφελούδη αλλά και την κυρία Μα-

ριλίζα Ξενογιαννακοπούλου αναφορικά

με τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Γιατί; Μα

γιατί αισθάνονται -λένε- εξαπατημένοι.

Ότι, δηλαδή, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν

βάζουν ιδιαίτερα πλάτη για τα δεδουλευ-

μένα, τις αποζημιώσεις και τη διασφάλι-

ση των θέσεων εργασίας… 

Απίστευτο σόου 
με Ερντογάν

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ Κίνδυνος για Βαρουφάκη 

Τι γίνεται στα ναυπηγεία
Ελευσίνας;

Και ο Πάτσης ΠΑΣΟΚ ήταν; 
Μιας και πιάσαμε την «Πατσιάδα», έχω να καταθέσω

και τούτο: Ξέρετε μήπως από ποιον πολιτικό χώρο προ-
έρχεται ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Γρεβενών; Κι
όμως, αγαπητοί αναγνώστες της στήλης, ο Ανδρέας Πά-
τσης υπήρξε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και της ΠΑΣΠ επί σει-
ρά ετών. Και της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ στον Βύρωνα.
Πρασινοφρουρός, δηλαδή! Θα μου πείτε, πώς κατέληξε
στη ΝΔ; Μετά το 2000 άρχισε να το παίζει δεξιός. 
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Ο Αλέξης Τσίπρας πήρε
την οικογένειά του και
έφυγε για Βουδαπέστη,
προκειμένου να κάνει ένα
ωραίο τετραήμερο. Και
καλά έκανε ο άνθρωπος,
να ξεκουραστεί όπως έχει
δικαίωμα. Μόλις γυρίσει,
θα επιτεθεί στον Μητσοτά-
κη και θα καταγγείλει ότι ο
πρωθυπουργός πήγε για
διακοπές στο Καλπάκι ή
στο Μαράθι για μπάνια την
ώρα που ο λαός δοκιμάζε-
ται κ.λπ.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Τo
...

 Π
ρό

σω
πo

«Σ
ε αντίθεση με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, η ΝΔ δεν δια-
γράφει για να τους
πάρει πίσω έξι μήνες

μετά. Δεν τον ξέρει τον Μητσοτάκη ο
κύριος Πάτσης. Μπορούσε να είναι
στα ψηφοδέλτια, από την ώρα που
θα σταματούσε κάθε είδους τέτοια
δραστηριότητα, για να λέμε τα πράγ-
ματα με το όνομά τους. Θα μπορούσε
να επιλέξει τη δόξα, για να το πω
ωμά, και όχι τα χρήματα», είπε η κ.
Μπακογιάννη, ενώ παραδέχθηκε
πως πράγματι υπήρξε καθυστέρηση
και «δικαίως μας κατηγορούν για

αυτό». Είπε, όμως, και κάτι άλλο η
Ντόρα: «Στην προκειμένη περίπτω-
ση, ξέφυγε στη Νέα Δημοκρατία να
κάνει την έρευνα εγκαίρως, αλλά
από εκεί και πέρα, από την ώρα που
το αντελήφθη, προχωράει η πλήρης
έρευνα, η πλήρης διαλεύκανση του
θέματος και ταυτόχρονα βεβαίως
διεγράφη ο κ. Πάτσης από τη ΝΔ»,
ανέφερε. Σε ποιον αναφέρεται η
Ντόρα; Ποιος έφερε τον Πάτση στη
ΝΔ; Επανέλαβε, δε, πως ο κ. Πάτσης
δεν πρόκειται να επιστρέψει στο
κόμμα. «Είναι αδύνατο αυτό με τον
Κυριάκο Μητσοτάκη».

Κάτι κάνει καλά 
ο Μητσοτάκης

Άλλως πώς να εξηγηθεί το μένος των
τουρκικών ΜΜΕ εναντίον του Έλληνα
πρωθυπουργού; Μετά τη συνάντηση
Μητσοτάκη - Σολτς βγήκαν πάλι από τα
ρούχα τους. Η «Hurriyet» αναφέρει:
«Σκανδαλώδεις δηλώσεις από τον Μη-
τσοτάκη για την Τουρκία. Ο πρωθυπουρ-
γός της Ελλάδας ισχυρίστηκε πως ο
Ερντογάν δηλητηριάζει τον λαό του με
ψέματα και πως τα νησιά δεν αποτελούν
απειλή για την Τουρκία». Σε ανάλογο
πνεύμα, η «Sabah» γράφει χαρακτηρι-
στικά: «Η Ελλάδα επέστρεψε στις εργο-
στασιακές της ρυθμίσεις. Κατηγόρησε
την Τουρκία στη Γερμανία. Ο Γερμανός
καγκελάριος τους υποστήριξε». Ενώ
σύμφωνα με τη «Milliyet», «Η Ελλάδα
παίζει με τη φωτιά. Τα γερμανικά άρμα-
τα μάχης πάνε στα σύνορα με την Τουρ-
κία. Ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως τα
γερμανικά τεθωρακισμένα θα μεταφερ-
θούν στα σύνορα με την Τουρκία, καθώς
όπως δήλωσε εκεί είναι απαραίτητα».

Δεν ήθελε να φύγει 
Εντυπωσιάστηκε ο Όλαφ Σολτς από την επί-
σκεψή του στον ιερό βράχο της Ακρόπολης.
Εκεί τον υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός ενώ τον
ξενάγησε ο καθηγητής Μανώλης Κορρές, ο
οποίος απαντούσε και στις απορίες που είχε ο
Γερμανός καγκελάριος, που δεν ήταν και λί-
γες. Μάλιστα, ήταν τόσο ενθουσιασμένος ο
Όλαφ Σoλτς, που έμεινε περισσότερη ώρα από
ό,τι αρχικά υπολόγιζε, ενώ ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης του έδειξε από ψηλά τα ιστορικά κτίρια
της πρωτεύουσας.

Το καρφί της Ντόρας 

Δεν το κουνάει ο Αλέξης…  
Επειδή κάποιοι μέσα στην Κουμουνδούρου περιμένουν την επομένη των

εκλογών ο Αλέξης να ανοίξει τον δρόμο για την επόμενη ημέρα, σας θυμίζω τι εί-
πε στη Σία Κοσιώνη: Ακόμα και αν ηττηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, για όλα θα αποφασίσουν
τα όργανα του κόμματος. Τα 170.000 μέλη όπως είπε. Άρα ο ίδιος δεν παραιτείται,
σύντροφοι, με όση διαφορά και αν χάσει! Έχει, λέει, ακόμα τρία χρόνια με βάση
το νέο καταστατικό. 

Το «ΟΧΙ» 
του Τασούλα 

Το δικό του «όχι» απέναντι στον
αναθεωρητισμό του Πούτιν εξέ-
φρασε ηχηρά και ο πρόεδρος της
Βουλής Κώστας Τασούλας, στο
βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην
Κοινοβουλευτική Σύνοδο Διε-
θνούς Πλατφόρμας Κριμαίας, που
συνήλθε στο Ζάγκρεμπ. «Η Ελλάδα
δεν θα αναγνωρίσει ποτέ αυτά τα
εδάφη ως τίποτε άλλο παρά ως
τμήμα της Ουκρανίας. Η Κριμαία, η
Χερσώνα, η Ζαπορίζια, το Ντο-
νέτσκ και το Λουγκάνσκ είναι τμή-
μα της Ουκρανίας». 
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Τ
α αναβαθμισμένα ελλη-
νικά F-16 σε έκδοση Vi-
per πετούν ήδη πάνω

από το Αιγαίο, ενώ μέχρι τον Ια-
νουάριο του ’23 η χώρα μας
αναμένεται να ενισχυθεί με
ακόμη έξι (καινούργια) μαχητι-
κά Rafale. 

Το αεροπορικό πλεονέκτημα
βρίσκεται αδιαμφησβήτητα στα
«μπλε φτερά» και οι Τούρκοι
επιτελείς βρίσκονται σε αναμμέ-
να κάρβουνα, καθώς η αεροπο-
ρία τους αντιμετωπίζει σημαντι-
κά προβλήματα και μέρα με τη
μέρα βλέπουν το δόγμα της «Γα-
λάζιας Πατρίδας» να βουλιάζει.
Ένα από τα βασικά προβλήματα
της τουρκικής αεροπορίας είναι
οι χαμηλές διαθεσιμότητες λόγω
της έλλειψης ανταλλακτικών
από τις κυρώσεις των ΗΠΑ. Σύμ-
φωνα με στοιχεία από στρατιωτι-
κές πηγές, η τουρκική αεροπο-
ρία αυτήν τη στιγμή διαθέτει 232
μαχητικά F-16, με το ποσοστό

διαθεσιμότητας να είναι χαμη-
λότερο του 60%, αλλά και μια μι-
κρή δύναμη από 15 F-4 Phan-
tom με διαθεσιμότητα μικρότε-
ρη του 50%.

Ακόμη ένα πρόβλημα που αν-
τιμετωπίζει η τουρκική αεροπο-
ρία είναι η έλλειψη έμπειρων
ιπτάμενων, αφού μετά το αποτυ-
χημένο πραξικόπημα στην
Τουρκία μεγάλος αριθμός πιλό-
των της τουρκικής πολεμικής

αεροπορίας εκδιώχθηκε ή οδη-
γήθηκε στις φυλακές, καθώς
θεωρήθηκαν μέλη του κινήμα-
τος Γκιουλέν. Δεν είναι τυχαίο
ότι πριν από έναν μήνα το τουρ-
κικό υπουργείο Άμυνας ζήτησε
να επεκταθεί το όριο των 15 ετών
στα 21 έτη για την υποχρεωτική
υπηρεσία των χειριστών, έτσι
ώστε να μειωθεί η έλλειψη σε
μάχιμους ιπτάμενους. Ακόμη
ένα ζήτημα που αντιμετωπίζει το

τουρκικό αεροπορικό επιτελείο
είναι ότι η αεροπορία της Τουρ-
κίας έχει αρκετά ανοιχτά μέτω-
πα (Συρία, Κούρδοι, Ιράκ) με
αποτέλεσμα οι αεροπορικές δυ-
νάμεις της να έχουν διασπαστεί.

Αναβάθμιση των 
F-16 Block 50 της Αγχιάλου

Είναι σαφές ότι η Αθήνα τρέχει
με γρήγορο ρυθμό την ενίσχυση
του οπλοστασίου της και σπεύ-

δει να καλύψει με σύγχρονα
όπλα τα κενά που δημιουργήθη-
καν την περίοδο των μνημονίων
με την περιστολή δαπανών. Μετά
την αναβάθμιση των F-16 σε έκ-
δοση Viper δόθηκε το «πράσινο
φως» για τον εκσυγχρονισμό
των 38 μαχητικών F-16 Βlock 50.
Η ελληνική πλευρά προχώρησε
σε αποστολή της LoR, δηλαδή
του επίσημου εγγράφου «δήλω-
σης ενδιαφέροντος», προς την
αρμόδια αρχή των ΗΠΑ ανοίγον-
τας ουσιαστικά τον δρόμο για τον
μελλοντικό εκσυγχρονισμό των
ελληνικών μαχητικών. Πρόκει-
ται για ένα σημαντικό πρόγραμ-
μα που θα ενισχύσει την Πολεμι-
κή μας Αεροπορία και αφορά το
σύνολο των 38 μαχητικών F-16
Block 50 από τις Πολεμικές Μοί-
ρες της 111 Πτέρυγας Μάχης στη
Νέα Αγχίαλο, 341 Βέλος και 347
Περσέας. Το συνολικό κόστος
του προγράμματος φτάνει τα 700
εκατ. ευρώ.

Βουλιάζει το δόγμα 
της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Σ
αφές μήνυμα αποτροπής έστειλε
στην Άγκυρα ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ,
στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώ-
ρος, με αφορμή την εθνική επέ-

τειο του «ΟΧΙ». Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στην
ημερήσια διαταγή του, μεταξύ άλλων, τόνι-
σε ότι «η Ελλάδα είναι έτοιμη με τις πανί-
σχυρες και έτοιμες ένοπλες δυνάμεις της
να κλείσει μια για πάντα όσα στόματα την
απειλούν, την προσβάλλουν, την επιτιμούν
και την υποτιμούν».

Ο στρατηγός Φλώρος ξεκαθάρισε ότι η
Ελλάδα δεν θα ακολουθήσει κανέναν στον
ολισθηρό και εύκολο δρόμο της κλιμάκω-
σης και των προκλήσεων: «Δεν θα παρα-
συρθούμε εκόντες άκοντες σε καταστάσεις
βολικές για τις επιδιώξεις άλλων. Είμαστε
εδώ ακοίμητοι φρουροί των δικαίων εθνι-
κών συμφερόντων μας γεμάτοι αυτοπεποί-
θηση και γνώση. Με αυτοπεποίθηση γιατί
ξέρουμε ότι μπορούμε και ξέρουμε πως θα
το κάνουμε αν χρειαστεί».

Βρετανία - Τουρκία
και στη μέση Eurofighter

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν
Ουάλας, ο οποίος συναντήθηκε με τον
Τούρκο ομόλογό του Χουλουσί Ακάρ, επι-
βεβαίωσε ότι Λονδίνο και Άγκυρα συζη-

τούν την αγορά βρετανικών μαχητικών αε-
ροσκαφών Eurofighter Typhoon από την
Τουρκία. Όπως δήλωσε ο Μπεν Ουάλας
κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην
Τουρκία, «ανταλλάσσουμε πληροφορίες
για τα Eurofighters, μιλάμε για μελλοντι-
κές επενδύσεις, αλλά ας μην κάνουμε ει-
κασίες σχετικά με την τουρκική πολεμική
αεροπορία και τη δική μας. Για παράδειγ-
μα, αν θέλετε, μπορείτε να τοποθετήσετε
ακόμη και τουρκικούς πυραύλους σε αυτά
(Eurofighters)».

Ο Βρετανός υπουργός ρωτήθηκε επί-
σης αν η Βρετανία σκοπεύει να αγοράσει
τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
«Αυτήν τη στιγμή τα νέα μοντέλα UAV και
TB2 θα ανοίξουν νέους δρόμους. Υπάρ-

χουν στοιχεία που αλλάζουν το παιχνίδι
εδώ. Είμαστε εδώ για διερεύνηση, όχι
για αγορά. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Θα
επενδύσουμε και στην πολεμική αερο-
πορία», απάντησε ο Ουάλας, αφήνοντας
να εννοηθεί ότι Μεγάλη Βρετανία και
Τουρκία δεν αποκλείεται να προχωρή-
σουν σε αμυντική συμφωνία.

Πίεση στις ΗΠΑ
Εδώ και καιρό η Άγκυρα χρησιμοποιεί τα

βρετανικά μαχητικά ως χαρτί πίεσης προς
την Ουάσιγκτον έτσι ώστε οι Αμερικανοί να
δώσουν το «πράσινο φως» για τον εκσυγ-
χρονισμό και την πώληση αμερικανικών
μαχητικών F-16 στην Τουρκία, κάτι που
ακόμη δεν έχει γίνει, αφού δεν έχουν ξε-

περαστεί οριστικά οι αντιδράσεις στο Κογ-
κρέσο. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι συ-
ζητήσεις Ακάρ - Ουάλας για τα Εurofighter
Typhoon φαίνεται να προχωρούν. Κατά τη
συνάντηση Ακάρ - Oυάλας έγινε προσπά-
θεια από την τουρκική πλευρά ώστε η βρε-
τανική αμυντική βιομηχανία να συμφωνή-
σει την πώληση κινητήρων Rolls Royce
στην Τουρκία για τα τουρκικά μαχητικά που
κατασκευάζει.

«Δεν θα παρασυρθούμε 
για επιδιώξεις άλλων»,
διαμηνύει ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ 

Γράφει η 
Γεωργία Γαραντζιώτη

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Κ. ΦΛΩΡΟΣ:

«H Ελλάδα 
είναι έτοιμη 
να κλείσει
στόματα»



Τ
έσσερα χρόνια έντασης στις ελ-
ληνοτουρκικές σχέσεις παρα-
δέχτηκε ότι αντιμετώπισε ο
Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα

κατά την αποχαιρετιστήρια ουσιαστικά
ομιλία του, με αφορμή τη δεξίωση για την
επέτειο της ίδρυσης της Τουρκικής Δημο-
κρατίας. 

«Κοιτάζω πίσω αυτά τα τέσσερα χρόνια,
βλέπω πολλή ένταση στις διμερείς μας
σχέσεις χωρίς αμφιβολία. Αλλά ειλικρινά
βλέπω και κάποιες ξεχωριστές στιγμές,
τις στιγμές που βοηθήσαμε ο ένας τον άλ-
λο. Απλώς ευχόμουν να μη χρειαζόμα-
σταν φωτιές ή σεισμούς ή άλλες κατα-
στροφές να μας υπενθυμίσουν ότι είμαστε
γείτονες».

Ο Μπουράκ Οζουγκερκίν εμφανίστηκε
βέβαιος ότι οι δύο χώρες δεν θα πάψουν να
διαφωνούν, άρα θα πρέπει να χειριστούμε
τις διαφορές μας καλύτερα. Και πρέπει να
έχουμε υπόψη ότι δεν χρειάζεται κάθε δια-
φωνία να δημιουργεί έναν εχθρό. 

Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος της τουρ-
κικής κυβέρνησης, Φουάτ Οκτάι, μιλών-
τας στην επιτροπή προϋπολογισμού της
τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, αναφέρθηκε
μεταξύ άλλων και στην πορεία των ερευ-
νών στο πεδίο της ενέργειας και του φυσι-
κού αερίου, σημειώνοντας ότι τέταρτο γε-
ωτρύπανο συνεχίζει τις δραστηριότητές
του και ελπίζει να ανακαλύψουν νέα κοι-
τάσματα στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Οι έρευνες για νέα κοιτάσματα φυσι-
κού αερίου συνεχίζονται με τις γεωτρή-
σεις του τέταρτου γεωτρυπάνου μας, του
“Αμπντουλχαμίτ Χαν”, στη Μεσόγειο,
όπως και στη Μαύρη Θάλασσα, και στο-
χεύουμε να προσφέρουμε πολύ περισσό-
τερο φυσικό αέριο στους πολίτες μας με
πιθανές -πρώτα ο Αλλάχ- ανακαλύψεις
νέων κοιτασμάτων».

Πάντως ο υπουργός Άμυνας του Ισ-
ραήλ που επισκέφτηκε την Άγκυρα για

πρώτη φορά ύστερα από δώδεκα χρόνια
τόνισε την ισχυρή συνεργασία που έχει η
χώρα του με την Ελλάδα, αποκαλώντας
τη «φίλη», ενώ εξέφρασε την ελπίδα να
προχωρήσει ο θετικός διάλογος με την
Τουρκία για την επίλυση των ζητημάτων
της περιοχής. «Οι ανησυχητικές απειλές,
μία εκ των οποίων είναι το Ιράν, αντιμε-
τωπίζονται από συμμαχίες που δημιουρ-
γούνται. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η
Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ και σύμμαχος
του κοινού μας φίλου των ΗΠΑ, διαδρα-
ματίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση
της παγκόσμιας σταθερότητας. Ενώ δια-
τηρούμε ισχυρές συνεργασίες με τους

φίλους μας στην Ελλάδα, στην Κύπρο και
τις χώρες του Κόλπου, οι δεσμοί μας με
την Τουρκία έχουν επίσης στραφεί σε
θετική κατεύθυνση», υπογράμμισε με
νόημα.
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Η Κίνα στήνει 
παράνομα κέντρα 
για αντιφρονούντες
στην ΕΕ;

Και η Αθήνα βρίσκεται ανάμεσα στις
πόλεις όπου η Κίνα φέρεται, σύμφωνα
με καταγγελίες, να στήνει παράνομα
αστυνομικά κέντρα για αντιφρονούντες.
Οι καταγγελίες αυτές, πάντως, διαψεύ-
δονται από το Πεκίνο, που τις χαρακτη-
ρίζει ως «εντελώς ψευδείς». Σύμφωνα
με τη διεθνή ΜΚΟ «Υπερασπιστές των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», η Κίνα φέ-
ρεται να έχει ανοίξει δεκάδες παράνομα
αστυνομικά τμήματα σε όλο τον κόσμο,
τα οποία δημιουργήθηκαν φαινομενικά
για να προσφέρουν διπλωματικές υπη-
ρεσίες, όπως η ανανέωση κινεζικών δι-
πλωμάτων οδήγησης, αλλά ο πραγματι-
κός σκοπός της ύπαρξής τους είναι ο
έλεγχος και η φίμωση των αντιφρο-
νούντων που διαμένουν στο εξωτερικό.

«Η Κίνα χρησιμοποιεί παράνομες με-
θόδους για να εξαναγκάσει πολίτες στο
εξωτερικό να επιστρέψουν στη χώρα
παρά τη θέλησή τους. Παράνομες μεθό-
δους, που περιλαμβάνουν απειλές για
συγγενείς και μέλη των οικογενειών
τους στην Κίνα», ανέφερε η εκπρόσω-
πος της ΜΚΟ, Λόρα Χαρθ.

Το ολλανδικό υπουργείο Εξωτερικών
ανακοίνωσε ότι διερευνά αναφορές για
λειτουργία δύο τέτοιων παράνομων
αστυνομικών σταθμών στο Άμστερνταμ
και το Ρότερνταμ από το 2018. «Οι Ολ-
λανδοί υπουργοί Δικαιοσύνης και Εξω-
τερικών έλαβαν γνώση των αναφορών
και αντιμετωπίζουν το θέμα πολύ σοβα-
ρά. Όταν έχουμε περισσότερη σαφήνεια
σχετικά με αυτό, θα ληφθούν τα κατάλ-
ληλα μέτρα», δήλωσε εκπρόσωπος του
ολλανδικού ΥΠΕΞ.

Η κινεζική πρεσβεία στην Ολλανδία
δηλώνει άγνοια για την ύπαρξη των πα-
ράνομων αστυνομικών τμημάτων. Όμως
σύμφωνα με τα κρατικά ΜΜΕ της Κίνας,
από τον Απρίλιο του 2021 έως τον Ιούλιο
του 2022, 230.000 Κινέζοι του εξωτερι-
κού επέστρεψαν στην πατρίδα τους,
όπου ομολόγησαν διαφόρων ειδών εγ-
κλήματα. 

Σημειώνεται ότι τον Σεπτέμβριο η
ισπανική ΜΚΟ «Safeguard Defenders»
ανέφερε ότι τουλάχιστον 36 κινεζικά
«αστυνομικά τμήματα» έχουν δημιουρ-
γηθεί σε πόλεις ανά την Ευρώπη, συμ-
περιλαμβανομένης και της Αθήνας. 

Ο Τούρκος πρέσβης
αποχωρεί -  H πολιτική 
της  Άγκυρας δεν αλλάζει

Ο Μπουράκ Οζουγκερκίν
εμφανίστηκε βέβαιος 
ότι οι δύο χώρες δεν 
θα πάψουν να διαφωνούν

Γράφει η
Αλεξία Τασούλη
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Ας μην πάει χαμένο το αίμα των ηρώων του 1940!

Το νέο αφήγημα

Τ
ο «ΟΧΙ» του 1940 είναι ένα ορόσημο στην ιστορία
της Ελλάδας, αλλά και του κόσμου ολόκληρου, μια
μεγάλη στιγμή, ένας σταθμός δόξας και τιμής, που,

ειδικά, στις μέρες μας δεν πρέπει να ξεχνάμε. 
Η 28η Οκτωβρίου του ’40 ήταν η ημέρα που έδωσε την

ευκαιρία στον ελληνικό λαό να πάρει θέση στα δραματικά
παγκόσμια γεγονότα, κάτι που οφείλει να είναι έτοιμος να
επαναλάβει, όταν και αν χρειαστεί.

Ήταν η ώρα που ο Έλληνας επιβεβαίωσε και απέδειξε
και εξέφρασε την πραγματική του υπόσταση, δηλαδή, να
είναι αγωνιστής, καθώς σε όλη του τη μακρά ιστορία ξέ-
ρει να ζει με αξιοπρέπεια. Μια υπόσταση που είναι ανάγ-
κη να υπάρχει στην κρίσιμη εποχή μας.

Και δίδαξε στους λαούς της πολιτισμένης Δύσης πώς
να εξασφαλίζουν, και με τη ζωή τους ακόμη, τα ιδανικά
της ζωής. Μια διδαχή που την περίοδο αυτή είναι επίκαι-
ρη παρά ποτέ.

Γνήσιοι Έλληνες στάθηκαν οι Έλληνες του ’40, ξε-
χνώντας τις αδυναμίες και τα μίση που χώριζαν τον έναν
με τον άλλον. Και σαν μια ψυχή, ύψωσαν ένα τείχος έμ-
ψυχο, αλύγιστοι όλοι τους.

Γνήσιοι Έλληνες έχουμε χρέος να σταθούμε και οι Έλ-
ληνες του 2022, με τη σφραγίδα της άγρυπνης αγωνιστι-
κότητας. Τι στιγμές ηρωισμού οι στιγμές του 1940. Με πα-
τριωτική και ψυχική έξαρση. Ενωμένοι όλοι στο μεγαλείο
της ανδρείας.

Καθένας, από τα βουνά της Πίνδου έως τα βουνά της
Αλβανίας, από τους κάμπους έως τις λαγκαδιές, ήταν πο-

λεμιστής, που κρατούσε το όπλο με το δάχτυλο στη σκαν-
δάλη ή εφορμούσε με τη λόγχη για να διώξει τον εχθρό,
που ενώ θεωρούσε πως θα κάνει… περίπατο με την ισχύ
του, καταποντίστηκε. Ας το έχουν αυτό υπόψη τους οι
επίδοξοι «κατακτητές», γιατί η ιστορία μιλά…

Πιο πίσω, γυναίκες στο πρόχειρο χειρουργείο ή με το
μουλάρι φορτωμένο βαριά πολεμικά σύνεργα και τα κι-
βώτια των πυρομαχικών στην πλάτη, στα απρόσιτα, στα
δύσβατα μονοπάτια των βουνοκορφών, ή με τη βελόνα
του πλεξίματος και την κάθε είδους εκδήλωση συμπαρά-
στασης, έδιναν και εκείνες τον κοινό αγώνα, αποτελού-
σαν και αυτές μια έπαλξη αντίστασης.

Στα μετόπισθεν, άλλος με το τσαπί, άλλος με τα εργα-
λεία της τέχνης του, άλλος με την πένα του, μαχόταν ο κα-
θένας με τον τρόπο του και σύμφωνα με τις δυνατότητές
του.

Οι νεκροί ήρωες, οι τιμημένοι νεκροί, που έχυσαν το
αίμα τους και έπεσαν στο μέτωπο, μέσα από τους τάφους
τους «αγωνιούν» να μην εξανεμιστούν οι καρποί της νί-
κης του 1940.

Θυσιάστηκαν, βέβαια, για να αποκρουσθούν οι επιδρο-
μείς, που ζήτησαν να μας κατασπαράξουν, αλλά και για
να βγει κάτι παραπάνω από αυτό. Να προβάλει καρπός
των τόσων θυσιών μια Ελλάδα άξια των θυσιών που έγι-
ναν.

Στο «παρόν» η ελληνική μαρτυρία είναι χρήσιμη. Διέρ-
χεται και ο σύγχρονος κόσμος καμπή κρίσης, αναστατώ-
σεων και ακαταστασίας. Τι θα ακουστεί από την Ελλάδα;

ΟΧΙ, δεν θα επιτρέψουμε στον εαυτό μας να δειχθεί
διαφορετικός. Ποτέ δεν λυγίσαμε, έστω και αν μείναμε
μόνοι.

Με τα ίδια ιδεώδη, με την ίδια πίστη, με τον ίδιο ενθου-
σιασμό, με το ίδιο αίσθημα ευθύνης, με την ίδια έμπνευ-
ση από τις εθνικές μας παραδόσεις, με την ίδια ακτινοβο-
λία, με την ίδια φωτεινότητα, με το ίδιο φρόνημα, με το
ίδιο βίωμα, θα δείξουμε και πάλι τον δρόμο της ειρήνης
και της ελευθερίας. Το επιτάσσουν οι καιροί.

Και χρειάζεται να καταλάβουμε ότι η μάχη δεν γίνεται
μόνο στα πολεμικά πεδία. 

Γίνεται και μέσα στις ψυχές, γίνεται στα αυτιά, που
πρέπει να ξεβουλώσουν, στα μάτια, που πρέπει να ανοί-
ξουν, στο ηθικό, που πρέπει να τονωθεί, στα παράλυτα
γόνατα, που πρέπει να μείνουν αλύγιστα, στις «πνιγμέ-
νες» καρδιές, που πρέπει να αναπνεύσουν και πάλι τον
καθαρό αέρα της αλήθειας, για να ζωογονηθούν.

Ας νιώσουμε ότι η μάχη αυτή η πνευματική, είναι ακρι-
βώς ό,τι και η άλλη, η στρατιωτική μάχη. Είναι ζήτημα
ζωής ή θανάτου.

Λαοί που παθαίνουν απώλεια μνήμης και παύουν να
θυμούνται τις ρίζες και την ιστορία τους ή αγνοούν το πα-
ρελθόν στον βωμό της σκοπιμότητας του παρόντος, δεν
έχουν μέλλον, εξαφανίζονται στο ιστορικό σκοτάδι. 

Η 28η Οκτωβρίου του 1940 και η επέτειος του «ΟΧΙ» εί-
ναι ένα δυνατό κέντρισμα της εθνικής μνήμης, για να
νιώσουμε βαθύτερα τι μας αξίζει και να ατενίζουμε το
μέλλον με το μέτωπο ψηλά. 

Η
Ελλάδα έχει περάσει μέσα από μια δίνη πολλα-
πλών κρίσεων. Έχει περάσει από μια δεκαετή
οικονομική κρίση, η οποία ακολουθήθηκε από

μια τριετή υγειονομική κρίση και με τη σειρά της ακο-
λουθήθηκε από την τρέχουσα ενεργειακή και πληθωρι-
στική κρίση.

Όλες αυτές οι κρίσεις έχουν επιδεινώσει σημαντικά
την οικονομική κατάσταση στη χώρα και έχουν συμβάλει
στο να κινείται η εφαρμοζόμενη πολιτική σε ένα επίπεδο
πολιτικής διαχείρισης, παρά σε ένα επίπεδο με στόχους
βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους που θα έχουν
ως σκοπό αφενός να βελτιώσουν την καθημερινότητα
του πολίτη (οι πρώτοι) και αφετέρου να θέσουν τις βά-
σεις για σταθερούς δείκτες ανάπτυξης σε μια μακροχρό-
νια περίοδο (οι δεύτεροι). 

Ένας άλλος λόγος που η χώρα κινείται σε μια διαχειρι-
στική κατάσταση είναι ότι μετά το 2004 οι περισσότερες
κυβερνήσεις δεν είχαν όραμα ούτε αφήγημα για το πώς
θα ήθελαν να δουν τη χώρα τα επόμενα χρόνια. Με εξαί-
ρεση την κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου που οραματιζόταν
την Πράσινη Ανάπτυξη, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας· πράγματα
επίκαιρα όσο ποτέ, για τα οποία έθεσε τις νομοθετικές
και τις λειτουργικές βάσεις, αλλά δεν μπόρεσε να τα ολο-
κληρώσει, επειδή μόλις ύστερα από επτά μήνες διακυ-
βέρνησής της εισήλθαμε αναγκαστικά στην περίοδο των
μνημονίων και επειδή δεν της επιτράπηκε να ολοκληρώ-
σει την τετραετία της. 

Ουσιαστικά η χώρα κινείται χωρίς αφήγημα για 18 πε-
ρίπου χρόνια. Κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης στην

Ελλάδα έχουν δημιουργηθεί και ολοκληρωθεί δύο με-
γάλα αφηγήματα. Το αφήγημα της «Αλλαγής» της δεκαε-
τίας του ’80 και το αφήγημα του εκσυγχρονισμού της χώ-
ρας, των μεγάλων έργων της ένταξης της Ελλάδας στην
Ευρωζώνη και της Κύπρου στην ΕΕ.

Το πρώτο άλλαξε τις βάσεις στο θεσμικό πλαίσιο της
χώρας, έφερε μεγάλες καινοτομίες και μεγάλα έργα
στην υγεία, στην παιδεία, στο κοινωνικό κράτος, στην
αγροτική πολιτική, δημιούργησε τη μεσαία τάξη στη χώ-
ρα και μετέτρεψε τη μέχρι τότε κοινωνική πλειοψηφία
των μη προνομιούχων σε πολιτική πλειοψηφία του ελλη-
νικού λαού. Μέσα από την πολιτική παρουσία του Ανδρέα
ενσαρκώνονταν το πνεύμα, οι πόθοι και τα οράματα γε-
νεών Ελλήνων που για δεκαετίες έμεναν στο περιθώριο. 

Το δεύτερο αποτελούσε ένα αφήγημα στο οποίο
εφαρμόστηκαν μακροοικονομικά μέτρα νομισματικής,
συναλλαγματικής, δημοσιονομικής εξυγίανσης και συ-
νάφθηκαν κοινωνικές συμφωνίες για την εισοδηματική
πολιτική. Σημαντική ώθηση στου αναπτυξιακούς επιτα-
χυντές εκείνης της περιόδου έδωσε η ανάληψη των
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, η οποία ακολουθήθηκε
από μια σειρά μεγάλων έργων υποδομών, όπως η Εγνα-
τία οδός, η γέφυρα Ρίου-Αντίρριου, το αεροδρόμιο «Ελ.
Βενιζέλος», το μετρό της Αθήνας, οι περισσότεροι οδικοί
άξονες, αθλητικές εγκαταστάσεις, κ.λπ. 

Αυτή τη στιγμή, αυτό που χρειάζεται η πατρίδα μας εί-
ναι ένα νέο αφήγημα, μέσα από το οποίο θα εκφράσουμε
το πώς οραματιζόμαστε την Ελλάδα την επόμενη δεκαε-
τία. Αυτό το νέο αφήγημα πρέπει να ξεκινήσει με τη δη-
μιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου στη χώρα. Η

δημιουργία του δύναται να γίνει με την επίτευξη πολλών
μικρότερων στόχων που ως συνιστώσες θα συνδράμουν
στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στη χώρα. Ενός
μοντέλου που θα δίνει έμφαση στην εξωστρέφεια και
βασικός του άξονας θα είναι ο πρωτογενής τομέας. 

Η χώρα μας χρειάζεται:
α) Παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής προστι-

θέμενης αξίας, με ολιστική ποιότητα, με καινοτόμες
καλλιέργειες, με ένα νέο μοντέλο αγροτικών - επιχειρη-
ματικών συνεταιρισμών, που θα στοχεύουν όχι μόνο στη
συλλογή των αγροτικών προϊόντων, αλλά και στο mar-
keting και την εμπορία μέσω ισχυρών εταιρικών επωνυ-
μιών τους στις διεθνείς αγορές, διαμορφώνοντας προ-
ϋποθέσεις για υψηλότερες τιμές στα προϊόντα τους. 

β) Σύνδεση του πρωτογενή με τον δευτερογενή τομέα,
δημιουργώντας εκτός από οριζόντια και κάθετα επιχει-
ρηματικά clusters που θα καταστήσουν τα αγροτικά μας
προϊόντα περισσότερο ανταγωνιστικά. 

γ) Την εφαρμογή πολιτικών που θα δίνουν βάση στη
στήριξη των νέων, οι οποίοι θα μπορούν να εργάζονται
στην Ελλάδα και να ευημερούν. Με αυτόν τον τρόπο θα
αντιμετωπιστεί και το δημογραφικό πρόβλημα. 

Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις όπου οι Έλλη-
νες θα μπορούν να ευημερούν πάνω όμως σε μια διαφο-
ρετική βάση. Όχι στη βάση του δανεισμού και των ελ-
λειμμάτων, αλλά πάνω στη βάση ενός ισχυρού παραγω-
γικού ιστού με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Αυτό, λοιπόν, το πολιτικό αφήγημα και το όραμα που
χρειάζεται η πατρίδα μας γνωρίζει και μπορεί να τα υλο-
ποιήσει το ΠΑΣΟΚ.

τoυ
Σπύρου
Φράγκου

Οικονομολόγος,
μέλος της Κεντρικής
Πολιτικής Επιτροπής
του ΠΑΣΟΚ και 
αναπληρωτής 
γραμματέας 
του Τομέα Ανάπτυξης
και Επενδύσεων

του
πατέρα 

Ηλία Μάκου



Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν
δήλωσε ότι «η Κίνα απορρίπτει το μακρόχρονο status
quo όσον αφορά την Ταϊβάν», θεωρώντας ότι το Πεκίνο
θα επιταχύνει το χρονοδιάγραμμα της επανένωσης του
νησιού με την ηπειρωτική χώρα ακόμα και με τη βία αν
χρειαστεί, όπως επαναλαμβάνει μετ’ επιτάσεως ο Κινέ-
ζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ.

Ο Μπλίνκεν μίλησε λίγες ημέρες αφότου ο Σι εξασφά-

λισε μια πρωτοφανή τρίτη θητεία στην ηγεσία της Λαϊ-
κής Κίνας, στο 20ό συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμ-
ματος, που τον έστεψε «δεύτερο Μάο». Γεγονός που εν-
τείνει την ανησυχία ότι το Πεκίνο θα διπλασιάσει τις
προσπάθειες για επανένωση.

Ο Μπλίνκεν είπε πως το (σ.σ.: σκόπιμα ασαφές) status
quo -βάσει του οποίου η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει μεν
την ενιαία Κίνα, αλλά προμηθεύει με όπλα το νησί για

την άμυνά του- επέτρεψε να «διασφαλιστεί ότι δεν θα
ξεσπάσει σύρραξη ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα για
την Ταϊβάν».

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν «αποσχισθείσα επαρχία
της» προορισμένη να επανενωθεί με την ηπειρωτική
χώρα, παρόλο που το νησί των 23 εκατ. κατοίκων έχει
δική του κυβέρνηση από το τέλος του κινεζικού εμφυλί-
ου το 1949 και ενεργεί ως ανεξάρτητο κράτος.

Τ
ην ώρα που Μόσχα και Κίεβο
ανταλλάσσουν πυρηνικές κατη-
γορίες περί ενδεχόμενης χρή-
σης «βρόμικης βόμβας» με ρα-

διενεργό υλικό στην Ουκρανία, το Κρεμ-
λίνο προειδοποιεί τη Δύση απειλώντας
ότι εμπορικοί δορυφόροι και ημιπολιτι-
κές υποδομές των ΗΠΑ και των συμμά-
χων τους αποτελούν «νόμιμους στόχους
αντιποίνων» και ενδέχεται να πληγούν,
αν οι χώρες αυτές εμπλακούν στον πόλε-
μο στην Ουκρανία.

«Αναφερόμαστε στην εμπλοκή εξαρ-
τημάτων υποδομών του Διαστήματος για
μη στρατιωτικούς σκοπούς, περιλαμβα-
νομένων εμπορικών, από τις ΗΠΑ και
τους συμμάχους τους σε ένοπλες συγ-
κρούσεις», τόνισε ανώτερος αξιωματού-
χος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερι-
κών μιλώντας στον ΟΗΕ. 

Η Δύση έχει πάρει το μέρος της Ου-
κρανίας και σε μια παράλληλη αντιπαρά-
θεση με τη Ρωσία περί της χρήσης «βρό-
μικης βόμβας», ενός ολέθριου όπλου
που συνδυάζει συμβατικά εκρηκτικά με
ραδιενεργό υλικό.

«Οι Ρώσοι κάνουν μυστικές εργασίες
στη Ζαπορίζια (σ.σ.: όπου υπάρχει πυρη-
νικός σταθμός)… Πιθανόν ετοιμάζουν
πυρηνική επίθεση», καταγγέλλουν οι Ου-
κρανοί, ενώ εδώ και ημέρες το Κρεμλίνο
επιμένει ότι είναι η Ουκρανία που ετοι-
μάζει μια προβοκάτσια, σκοπεύοντας να
χρησιμοποιήσει μια «βρόμικη βόμβα»
και να κατηγορήσει τη Μόσχα για αυτό. 

Προβοκάτσια
Ρωσικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι το Κίεβο

έχει ήδη ολοκληρώσει τις τεχνικές προ-
ετοιμασίες για προβοκάτσια με ρίψη
«βρόμικης βόμβας» στο Τσερνόμπιλ, δί-
νοντας μάλιστα λεπτομέρειες της φημο-

λογούμενης επιχείρησης. 
Σύμφωνα με την προπαγάνδα του

Κρεμλίνου, «ειδικοί της ουκρανικής επι-
χείρησης Yuzhmash έχουν ετοιμάσει
ομοίωμα πυραύλου, το οποίο πρόκειται
να γεμίσουν με ραδιενεργό υλικό. Στη
συνέχεια οι ουκρανικές δυνάμεις θα
ισχυριστούν ότι καταρρίφθηκε πάνω από
τη ζώνη αποκλεισμού του πυρηνικού ερ-
γοστασίου στο Τσερνόμπιλ και θα αναγ-
γείλουν την εκτόξευση πυρηνικού φορτί-
ου από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις».

Το Κίεβο αρνείται αυτούς τους ισχυρι-
σμούς υπογραμμίζοντας ότι δεν διαθέτει
πυρηνικά, σε αντίθεση με τη Ρωσία. 

Στο πεδίο των μαχών, η Ουκρανία ενί-
σχυσε τις δυνάμεις της κοντά στη Λευ-
κορωσία για την περίπτωση επίθεσης
από τον βορρά. Κρίσιμη θεωρείται η κα-
τάσταση στο Ντονέτσκ, στα ανατολικά,
ενώ πλησιάζει η «ώρα μηδέν» της μάχης

στην κατεχόμενη Χερσώνα, στον νότο,
την οποία έχουν ήδη εγκαταλείψει πε-
ρισσότεροι από 70.000 κάτοικοι.

«Πολύ άγριες μάχες» διεξάγονται κον-
τά στην περιοχή του Ντονέτσκ, που εδώ
και μήνες αποτελεί προτεραιότητα για
τον ρωσικό στρατό, ανακοίνωσε ο Ου-
κρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσι,
τονίζοντας, πάντως, ότι αναμένονται «κα-
λά νέα» από τα μέτωπα, χωρίς να δώσει
κάποια διευκρίνιση. 

ΈΈρευνα στην Ιταλία
κατά της Pfizer
για φοροδιαφυγή
1,2 δισ. ευρώ
Η ιταλική οικονομική αστυνομία
διενεργεί έρευνα για ενδεχόμενη
φοροδιαφυγή του πολυεθνικού
φαρμακευτικού κολοσσού Pfizer
Inc. με έδρα τη Νέα Υόρκη.
Ιταλικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως πρό-
κειται για έρευνα η οποία διενεργεί-
ται σε συνεργασία με εφοριακούς
και πως υπάρχουν υποψίες ότι η P-
fizer ενδέχεται να διοχέτευσε σε
θυγατρικές της στις ΗΠΑ κέρδη
ύψους 1,2 δισ. ευρώ, για να μην
αποδώσει τους αναλογούντες φό-
ρους στην Ιταλία. Η έρευνα πρόκει-
ται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέ-
ρες, ενώ εκπρόσωπος της εταιρείας
διαβεβαίωσε ότι «η Pfizer σέβεται
τους κανόνες και τους νόμους της
Ιταλίας» και ότι πρόκειται «για
απλούς ελέγχους».
Η έρευνα φέρεται να αφορά τα φο-
ρολογικά έτη 2017, 2018 και 2019,
προτού ξεσπάσει η πανδημία του
κορονοϊού.
Εκτιμάται ότι τα συνολικά έσοδα της
Pfizer φέτος θα κυμαίνονται μεταξύ
98 και 102 δισ. δολαρίων. Μόνο το
εμβόλιο κατά της Covid αναμένεται
να αποφέρει 32 δισ. δολάρια σε πω-
λήσεις, και το αντιιικό χάπι Paxlovid
22 δισ. δολάρια.

Η Ρωσία απειλεί να ρίξει
τους δορυφόρους των ΗΠΑ
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Δριμύ «κατηγορώ» Μπλίνκεν κατά Πεκίνου για το status quo της Ταϊβάν

Η Δύση έχει πάρει το μέρος 
του Κιέβου και σε μια παράλληλη
αντιπαράθεση με τη Μόσχα 
περί χρήσης «βρόμικης βόμβας» 
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Τον πρώτο μήνα του φθινοπώρου
καταγράφηκε αύξηση κρουσμάτων
στην Ευρώπη και τις επόμενες βδο-
μάδες αναμένεται νέο κύμα με υπο-
παραλλαγές της Όμικρον. Ο επικε-
φαλής του Γραφείου Βιολογικών
Απειλών και Στρατηγικής Εμβολίων
του ΕΜΑ, Μάρκο Καβαλιέρι, έδωσε
ενδιαφέροντα στοιχεία για το πώς
προβλέπεται το μέλλον της επιδη-
μίας. Ο κ. Καβαλιέρι παρατηρεί αύ-
ξηση μολύνσεων και νοσηλειών σε
άτομα άνω των 65 ετών και καλεί
τους πολίτες να εμβολιαστούν ή να
προχωρήσουν σε ενισχυτικές δό-
σεις. Την Ευρώπη απασχολεί η εί-

σοδος των υποπαραλλαγών BQ.1
και BQ.1.1. Πρόκειται για παρακλά-
δια της Όμικρον 5, που πολλαπλα-
σιάζονται γρήγορα και στη χώρα
μας καταγράφονται ήδη 15 κρού-
σματα στο σύνολο και των δύο υπο-
παραλλαγών. Το ECDC εκτιμά πως
αυτές οι δύο υποπαραλλαγές θα εί-
ναι κυρίαρχες μέχρι τα μέσα Νοεμ-
βρίου με αρχές Δεκεμβρίου. Ωστό-
σο ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το

τοπίο σχετικά με το αν η υποπαραλ-
λαγή BQ.1 θα αποδειχθεί πιο μετα-
δοτική ή θα προκαλεί πιο σοβαρή
νόσηση σε σχέση με την Όμικρον 4
& 5. Σε σχέση με την επίσης ανησυ-

χητική υποπαραλλαγή XBB η οποία
συναντάται κυρίως στην Ασία και σε
μερικές ευρωπαϊκές χώρες, ο κ.
Καβαλέρι ανέφερε πως οι ειδικοί
την παρακολουθούν επίσης.

Στη Σαγκάη ξεκίνησε η χορήγηση
του πρώτου εισπνεόμενου εμβολί-
ου κατά της Covid-19. Το εμβόλιο -
έχει τη μορφή σπρέι που αναρρο-
φάται από το στόμα- προσφέρεται
δωρεάν ως αναμνηστική δόση σε
άτομα που έχουν εμβολιαστεί προ-
ηγουμένως. Αφού εισπνεύσουν αρ-
γά, οι άνθρωποι κρατούν την ανα-
πνοή τους για πέντε δευτερόλεπτα,
με την όλη διαδικασία να ολοκλη-
ρώνεται σε 20 δευτερόλεπτα. Οι
επιστήμονες ελπίζουν ότι τέτοια εμ-
βόλια, χωρίς τη χρήση βελόνας,
ίσως καταφέρουν να πείσουν
όσους φοβούνται τις ενέσεις. 

Η ζωή μας με τις νέες υποπαραλλαγές της Όμικρον και το πρώτο εισπνεόμενο εμβόλιο

του Νίκου Καϊμακούδη

Α θήνα, Κυριακή 27 Οκτωβρίου
1940. Τέταρτος χρόνος της
μεταξικής δικτατορίας. Η

ζωή στην πρωτεύουσα κυλούσε
στους δικούς της ρυθμούς, παρά την
έντονη φημολογία που είχε καλλιερ-
γηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα
για την ιταλική επίθεση. Η απόβαση
των Ιταλών στην Αλβανία τον Απρίλιο
του 1939 και οι προκλήσεις τους που
είχαν ενταθεί από την αρχή του καλο-
καιριού του 1940 είχαν θέσει σε επι-
φυλακή την Ελλάδα.

Το κοσμικό και πολιτιστικό γεγονός
των ημερών ήταν η πρεμιέρα της όπε-
ρας του Τζάκομο Πουτσίνι «Μαντάμα
Μπατερφλάι» από τη νεοσύστατη Λυ-
ρική Σκηνή. Την παράσταση θα τιμού-
σε ο γιος του συνθέτη, γεγονός που

είχε κινητοποιήσει την κοσμική Αθή-
να. Ο πρεσβευτής της Ιταλίας, Εμα-
νουέλε Γκράτσι, είχε καλέσει τον
Ιωάννη Μεταξά σε γεύμα μετά την πα-
ράσταση. Ο δικτάτορας τελικά αρνή-
θηκε. «Είναι δυσάρεστο για τον καθέ-
να μας να δεχθεί το φιλί του Ιούδα»,
σημείωσε στο ημερολόγιό του.

Δύο ημέρες πριν, στο υπουργικό
συμβούλιο της Παρασκευής, ο Μετα-
ξάς θορυβημένος από την έντονη φη-
μολογία και την κατάσταση που είχε
δημιουργηθεί μετά τα γεγονότα του
Δεκαπενταύγουστου και τον τορπιλι-
σμό της « Έλλης» στην Τήνο -για τον
οποίο όπως αποδείχθηκε αργότερα
ευθύνονταν οι Ιταλοί- ενημέρωσε
τους υπουργούς του για την κατάστα-
ση, διαβεβαιώνοντάς τους ότι η στρα-
τιωτική προπαρασκευή της χώρας εί-
χε προχωρήσει κανονικά.

Το βράδυ της 27ης Οκτωβρίου το ιτα-
λικό πρακτορείο ειδήσεων «Stefani»
εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της Ελλά-
δας, στην οποία απάντησε αμέσως το
Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Λοιπόν, κύριε, έχουμε πόλεμο»
Η ελληνική ηγεσία ήταν πεπεισμένη

ότι η ιταλική επίθεση ήταν ζήτημα
ωρών (όπως αποδείχθηκε, ο Μουσου-
λίνι την είχε αποφασίσει από τις 15
Οκτωβρίου). Στις 03.00 τα ξημερώματα
της Δευτέρας 28 Οκτωβρίου, ο Ιταλός
πρέσβης συναντήθηκε τελικά με τον
Μεταξά για να του επιδώσει στο σπίτι
του στην Κηφισιά τελεσίγραφο, με το
οποίο ο Μουσολίνι απαιτούσε από την
Ελλάδα να μην εμποδίσει τον στρατό
του να καταλάβει ορισμένες στρατηγι-
κές θέσεις στη χώρα μας. Η απάντηση
ήταν άμεση. «Alors, monsieur, c’est la

guerre» («Λοιπόν, κύριε, έχουμε πό-
λεμο»). Με αυτά τα λόγια στα γαλλικά
ειπώθηκε το θρυλικό «ΟΧΙ» από τον
Ιωάννη Μεταξά, που απηχούσε πλή-
ρως τις διαθέσεις του ελληνικού λαού.
Ο αρχιστράτηγος των ιταλικών ενό-
πλων δυνάμεων, Βισκόντι Πράσκα,
έδωσε την εντολή για προσβολή των
ελληνικών θέσεων από τις 05.00 το
πρωί. Η συνέχεια είναι γνωστή.

Ο σπουδαίος Έλληνας λογοτέχνης Άγγε-
λος Τερζάκης στο έργο του «Ελληνική Επο-
ποιία 1940-1941» περιέγραψε την κατά-
σταση των Ελλήνων στρατιωτών εκείνο τον
φοβερό χειμώνα του 1940: «Στα βουνά της
Αλβανίας, ο στρατός αυτός έγινε κάτι σαν
λαός, ψυχές κολασμένες, όραμα στοιχει-
ωμένο από βαρυποινίτες του Άδη… Είχαν
γίνει κάτι σαν τις άγριες εκείνες αγέλες
των αγωνιστών του ’21, αγρίμια του λόγγου
με μάτι πυρωμένο, πρόσωπο αγκαθερό».

28η Οκτωβρίου: Ημέρα μνήμης και εθνικής υπερηφάνειας

Όταν οι ήρωες 
πολέμησαν 
σαν  Έλληνες

ΤΟ «ΟΧΙ» ΤΟΥ ’40 

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 
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Δίωξη για παιδεραστία
σε 18χρονο που άφησε
έγκυο τη 12χρονη...
σύζυγό του

Ένα περιστατικό παιδεραστίας είδε το
φως της δημοσιότητας χθες, αυτήν τη φορά
στην Ξάνθη. Ειδικότερα, ένας 18χρονος
βίασε μια 12χρονη και το περιστατικό έγινε
γνωστό όταν η ανήλικη εισήχθη στο νοσο-
κομείο λόγω λιποθυμίας. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, ο παιδεραστής καταδικάστηκε
την προηγούμενη εβδομάδα σε φυλάκιση
δύο ετών με τριετή αναστολή παρά την
αθωωτική πρόταση του εισαγγελέα στο
Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ξάνθης.

Όμως, ο νεαρός προχώρησε σε άσκηση
έφεσης, καθώς η πρόταση απαλλαγής αφο-
ρούσε τις αμφιβολίες αλλά και τις περίερ-
γες συνθήκες και τους «νόμους» που ανα-
λύθηκαν στην εκδίκαση. Όλα έγιναν στο Δι-
δυμότειχο και συνεχίστηκαν στη Γερμανία,
όταν το κορίτσι ήταν 12 χρόνων και ο άνδρας
18. Και οι δύο είναι Μουσουλμάνοι και παν-
τρεύτηκαν στο Διδυμότειχο με βάση τη Σα-
ρία και στη συνέχεια μετανάστευσαν στη
Γερμανία ως οικονομικοί μετανάστες. Η
ανήλικη ξεκίνησε να πηγαίνει σχολείο στη
ξένη χώρα, όπου μια μέρα λιποθύμησε.

Τότε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της
πόλης όπου έμεναν και εκεί διαπιστώθηκε
ότι ήταν έγκυος. Όμως, λόγω του γεγονότος
πως ήταν ανήλικη ενημερώθηκε η γερμα-
νική αστυνομία μαζί με τις υπόλοιπες κρα-
τικές υπηρεσίες προκειμένου να εντοπι-
στούν οι συγγενείς της. Η Εισαγγελία
άσκησε δίωξη κατά του φερόμενου ως συ-
ζύγου της για παιδεραστία.

Μίλτος Σακελλάρης

Δ
ιασωληνωμένος στη Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας του Νο-
σοκομείου «Παπανικολάου»
της Θεσσαλονίκης νοσηλεύε-

ται ο 70χρονος άνδρας από την Αρμενία,
που είναι ο βασικός ύποπτος για τη δολο-
φονία του 41χρονου γιου του στο σπίτι
τους στη Μενεμένη. Για αυτό άλλωστε
έξω από τη ΜΕΘ υπάρχει και αστυνομική
παρουσία.

Η οικογενειακή τραγωδία φαίνεται
πως εκτυλίχθηκε αργά το απόγευμα της
Τετάρτης, με τη σύζυγο του 70χρονου να
επιστρέφει στο σπίτι και να αντικρίζει τον
άνδρα της και το παιδί της πεσμένους μέ-
σα σε μια λίμνη αίματος. Άμεσα κάλεσε
το ΕΚΑΒ και την αστυνομία, ωστόσο για
τον 41χρονο ήταν ήδη πολύ αργά. «Βρήκα
τον γιο μου νεκρό και τον άνδρα μου
αναίσθητο», είπε, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, η γυναίκα στο τηλεφώνημα της
Άμεσης Δράσης, με τον ιατροδικαστή
που εξέτασε το άψυχο σώμα του παιδιού
της να εντοπίζει πολλαπλά θλαστικά
τραύματα στο κεφάλι. Όσον αφορά τον
σύζυγό της, ήταν σε ημιλιπόθυμη κατά-
σταση και με απώλεια συνείδησης, ενώ
έφερε και αυτός εμφανή τραύματα σε
διάφορα σημεία του κορμιού του. 

Δεν προκύπτει τρίτο πρόσωπο
Από τη διενεργηθείσα προανάκριση

δεν προκύπτει παρουσία τρίτου προσώ-
που στη σκηνή του εγκλήματος, με τις
υποψίες μοιραία να πέφτουν στον 70χρο-
νο Αρμένιο. Υποψίες που ενισχύονται

από μαρτυρικές καταθέσεις που κάνουν
λόγο για συχνούς καβγάδες ανάμεσα σε
πατέρα και γιο, οι οποίοι είχαν γίνει κα-
θημερινοί το τελευταίο χρονικό διάστη-
μα. Ο ηλικιωμένος διακομίστηκε στο Νο-
σοκομείο «Παπανικολάου», με τους για-
τρούς να προσπαθούν να σταθεροποι-
ήσουν την υγεία του, ενώ στον 41χρονο θα
γίνει νεκροψία-νεκροτομή για να διαπι-
στωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου.
Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι τα θανατηφό-
ρα χτυπήματα προήλθαν πιθανότατα από
ένα σκεπάρνι που βρέθηκε σε πολύ κον-
τινή απόσταση, ενώ και από τους δύο έγι-
νε λήψη αίματος για τοξικολογικές εξε-
τάσεις, καθώς υπάρχουν αναφορές ότι το
θύμα έκανε χρήση ουσιών. 

Τι λέει η γειτόνισσα
«Λυπάμαι τη γειτόνισσα και φιλενάδα

μου. Ο γιος της συνέχεια έκανε φασαρία
στους δρόμους και το σπίτι, δεν είχε ησυ-
χία αυτή η οικογένεια. Ο άνδρας της είναι
σοβαρά άρρωστος, δεν άντεξε και θόλω-
σε και αυτός. Η γυναίκα μού έλεγε πως ο
γιος της έκανε φασαρίες γιατί ζητούσε
λεφτά για ναρκωτικά», ανέφερε μια γει-
τόνισσα και φίλη της οικογένειας που δεν
μπορούσε να πιστέψει την οικογενειακή
τραγωδία. Προανάκριση για το περιστατι-
κό διενεργεί το Τμήμα Εγκλημάτων κατά
Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. 

Σκότωσε (;) με σκεπάρνι
τον 41χρονο γιο του...

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Οικογενειακή τραγωδία στη
Μενεμένη με βασικό ύποπτο
τον 70χρονο πατέρα 
του θύματος που νοσηλεύεται
στη ΜΕΘ - Οι δυο τους είχαν 
συνεχώς καβγάδες 

Θάνατος αρχιμανδρίτη:
Γιατί ανέλαβε την έρευνα
το Ανθρωποκτονιών και
τι ψάχνει ο ιατροδικαστής

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τον
θάνατο του αρχιμανδρίτη Χρυσό-
στομου Λεβογιάννη, ο οποίος βρέ-
θηκε απαγχονισμένος στο διαμέρι-
σμά του στην οδό Κύπρου στην Κυ-
ψέλη το μεσημέρι της Τετάρτης.
Παρά το γεγονός ότι η πρώτη εικό-
να έδειχνε αυτοχειρία, η ανάληψη
της έρευνας από το Τμήμα Εγκλη-
μάτων Κατά Ζωής της Ασφάλειας
Αττικής δείχνει ότι υπάρχουν ευρή-
ματα που προβληματίζουν τις Αρ-
χές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι
βρέθηκαν μώλωπες στο σώμα του
κληρικού, ενώ φέρεται να είχε αίμα
στο στόμα του. Σε κάθε περίπτωση,
η νεκροψία-νεκροτομή και οι τοξι-
κολογικές εξετάσεις θα δώσουν τις
απαντήσεις που χρειάζεται ο ιατρο-
δικαστής Νίκος Καρακούκης, ο
οποίος έχει αναλάβει τη σύνταξη
της έκθεσης θανάτου. Η μητέρα
πάντως του αρχιμανδρίτη αποκλεί-
ει από την πλευρά της το ενδεχόμε-
νο αυτοχειρίας: «Αποκλείεται. Τόσο
χαρούμενο παιδί, τόσο. Δεν ξέρω.
Ήτανε για να φύγει; Μου το σκοτώ-
σανε; Τι κάνανε; Δεν ξέρω. Για να
αυτοκτονήσει αυτό το παιδί απο-
κλείεται. Είχε τόσο αδυναμία σε
εμένα και στον αδελφό του και σε
όλο τον κόσμο». Να σημειώσουμε,
τέλος, ότι ο Χρυσόστομος Λεβο-
γιάννης σε όλες τις κοινωνικές
επαφές που είχε τις τελευταίες
ημέρες δεν είχε δώσει καμία ένδει-
ξη πως τον απασχολεί κάτι που θα
τον οδηγούσε ακόμη και στο απο-
νενοημένο διάβημα. 

Κ.Παπ. 



A
φαντος παρέμενε μέχρι χθες ο άνδρας ο
οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι και βίασε μία
γυναίκα πριν από λίγες ημέρες στο Παλαιό
Φάληρο. Στην αστυνομία έχει σημάνει συνα-

γερμός, καθώς υπάρχουν μαρτυρίες και για άλλο θύμα,
με τις αρμόδιες Αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωπο-
κυνηγητό για τον εντοπισμό του επικίνδυνου άνδρα.

Αξιωματικός της ΕΛΑΣ που ασχολείται με τις έρευνες
είπε στην «Political» πως υπάρχει και ένα δεύτερο θύμα
του κακοποιού. Ειδικότερα, πρόκειται για ακόμη μία γυ-
ναίκα, η οποία -λίγο πριν από τον βιασμό της 34χρονης-
είχε μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα και είχε καταγγείλει
πως το ίδιο άτομο προσπάθησε να τη βιάσει. Η δεύτερη
γυναίκα ανέφερε στους αρμόδιους αξιωματικούς της
Ασφάλειας πως κατάφερε να σωθεί και να γλιτώσει την
τελευταία στιγμή, φωνάζοντας και χτυπώντας τον επίδο-
ξο βιαστή. Στη συνέχεια, έντρομη απομακρύνθηκε από
το σημείο της επίθεσης και μετέβη σε αστυνομικό τμή-
μα, προκειμένου να καταγγείλει την επίθεση.

Το προφίλ του δράστη
Από τις έως τώρα περιγραφές οι αστυνομικοί έχουν κα-

ταλήξει στο προφίλ του δράστη. Οι πληροφορίες από την
αστυνομία αναφέρουν πως πρόκειται για έναν άνδρα 30
ετών, εύσωμο, ο οποίος έχει ανάστημα 1,65 με 1,70 και
αραιά καστανά μαλλιά. Ταυτόχρονα, εκτός από το τατουάζ
που έχει στο δεξί μπράτσο, σύμφωνα με τις περιγραφές,

φορούσε ένα μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι, μαύρο στενό
τζιν και μαύρα αθλητικά παπούτσια. Οι αρμόδιοι αστυνομι-
κοί έχουν σαρώσει την ευρύτερη περιοχή του Παλαιού Φα-
λήρου, καθώς το γεγονός πως ο δράστης και τις δύο φορές
έφυγε από τα σημεία των επιθέσεων με τα πόδια αποδει-
κνύει πως κατά πάσα πιθανότητα είναι κάτοικος της περιο-
χής. Παράλληλα, οι Αρχές ψάχνουν βίντεο από κάμερες
ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστεί ο δρά-
στης είτε από τα χαρακτηριστικά του προσώπου του ή από
τη διαδρομή που ακολούθησε, προκειμένου να διαφύγει. 

Επιπλέον, οι αστυνομικοί κάνουν προσεκτικά αλλά γρήγο-
ρα τις έρευνές τους, καθώς εκτιμούν πως ο δράστης μπορεί
να «χτυπήσει» ξανά και να επιτεθεί σε κάποια ανυποψίαστη
γυναίκα σε οποιοδήποτε απόμερο και σκοτεινό σημείο της
περιοχής του Παλαιού Φαλήρου.

Η σοκαριστική περιγραφή
«Μου έβγαλε μαχαίρι και μου είπε να τον ακολου-

θήσω. Φοβήθηκα ότι θα με σκοτώσει. Μου έβγαλε τα
ρούχα και με βίασε. Δεν μπορούσα να αντιδράσω.
Αφού ολοκλήρωσε την πράξη του, έφυγα και φοβό-
μουν. Με ακολούθησε και στη στάση του λεωφορείου
και μου είπε να μην πω τίποτα στην αστυνομία, γιατί
θα με βρει και θα με σκοτώσει», περιέγραψε το θύμα
στους αστυνομικούς, μετά τον βιασμό της, σύμφωνα
με πληροφορίες της «Political».
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Και δεύτερη γυναίκα παραλίγο θύμα του -
Κατήγγειλε στην Ασφάλεια πως κατάφερε
να σωθεί και να γλιτώσει την τελευταία
στιγμή, φωνάζοντας και χτυπώντας τον

Επεισοδιακές είναι, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, οι πρώτες ημέρες του 53χρονου Ηλία Μί-
χου στις φυλακές Γρεβενών, καθώς δυσκολεύε-
ται να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα.
Μπορεί ο προφυλακισμένος για την υπόθεση
βιασμού και μαστροπείας με θύμα το 12χρονο
κορίτσι από τον Κολωνό να μην έχει προβλήματα
με τους συγκρατούμενούς του για τη φύση των
αδικημάτων που κατηγορείται, έχει ωστόσο αρ-
κετά… ζητήματα λόγω της στάσης του. 

Μετά τις πρώτες ημέρες της καραντίνας λόγω
των μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του
κορονοϊού, οδηγήθηκε σε κελί με ακόμη τρία
άτομα που κρατούνται για παρόμοιας φύσης
αδικήματα και σχεδόν αμέσως ξεκίνησαν τα
προβλήματα. Ο Μίχος δυσανασχετούσε για το
γεγονός ότι αναγκαζόταν να κοιμάται στο… πά-
τωμα λόγω έλλειψης κρεβατιών, προσπαθών-
τας ταυτόχρονα να αναδειχθεί σε «ηγέτη» του
κελιού προτάσσοντας την οικονομική του επι-

φάνεια. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι εμφανί-
στηκε ενώπιον των σωφρονιστικών υπαλλήλων
με 3.000 ευρώ μετρητά, χρήματα που κρατήθη-
καν και αντικαταστάθηκαν με «μάρκες», όπως
προβλέπει ο κανονισμός των φυλακών. Το απο-
τέλεσμα, για να μην υπάρξουν έκτροπα με τους
συγκρατούμενούς του, ήταν να μεταφερθεί σε
άλλο κελί με άτομο πολύ χαμηλών τόνων. 

Στον αντίποδα, ο επίσης προφυλακισμένος -με
την κατηγορία του κατά συρροή βιασμού της
12χρονης- 42χρονος Ιωάννης Σοφιανίδης φαίνε-
ται να έχει προσαρμοστεί πολύ πιο εύκολα στο
περιβάλλον του καταστήματος κράτησης Τριπό-
λεως. Μετά την αρχική παγωμάρα που προκαλεί
σε κάθε νέο κρατούμενο η φυλακή, φαίνεται σι-
γά σιγά να αναπτύσσει επικοινωνία και σχέσεις
με τους άλλους έγκλειστους. Μάλιστα, σε αντί-
θεση με τον Ηλία Μίχο, έχει δεχτεί και επισκε-
πτήριο από συγγενικά του πρόσωπα. 

Κώστας Παπαδόπουλος

«Σαφάρι» για τον βιαστή με το τατουάζ

Η ζωή πίσω από τα κάγκελα για Μίχο, Σοφιανίδη

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Κλωθάκης Ευθύμιος Λαζαρίδης Αναστάσιος Κοντάρης Νικόλαος

Στη δημοσιότητα 3  συλληφθέντες 
για τον βιασμό της 12χρονης
Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτο-
γραφίες των τριών που συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδι-
εύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής
για την υπόθεση βιασμού του 12χρονου κοριτσιού από τον Κολωνό.
Πρόκειται για τους:
1. ΚΛΩΘΑΚΗ Ευθύμιο του Ελευθερίου και της Ευαγγελίας, γεννη-
θέντα στις 20/4/1988 στο Μαρούσι Αττικής.
2. ΛΑΖΑΡΙΔΗ Αναστάσιο του Ηλία και της Σοφίας, γεννηθέντα στις
20/10/1989 στην Αθήνα.
3. ΚΟΝΤΑΡΗ Νικόλαο του Ιωάννη και της Ζωής, γεννηθέντα στις
5/11/1986 στον Πειραιά.



Η
πρόσφατη δικαστική διαμάχη
της γνωστής παρουσιάστριας
Σίσσυς Χρηστίδου με τον τρα-
γουδιστή Θοδωρή Μαραντίνη

για τη διατροφή και την επιμέλεια των παι-
διών τους άνοιξε και πάλι τον μεγάλο διά-
λογο για το τι ισχύει όταν ένα ζευγάρι ακο-
λουθήσει τη δικαστική οδό έπειτα από
απόφαση για διαζύγιο. 

Τα ερωτήματα είναι πολλά. Η «Political»
επικοινώνησε με τον γνωστό ποινικολόγο
Βασίλη Νουλέζα, ο οποίος μας έδωσε όλες
τις απαραίτητες διευκρινίσεις και απαντή-
σεις στα ερωτήματα που απασχολούν αρκε-
τούς γονείς που δεν τα «βρήκαν» και πλέον
οι διαφορές τους θα λυθούν στα δικαστήρια.

«Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το
τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση
της κατά το δυνατόν ευρύτερης επικοινω-
νίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται
τόσο η φυσική παρουσία και επαφή του με
το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το
τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προ-
ωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλ-
λον γονέα σε τακτή χρονική βάση», ανέφερε
αρχικά στις δηλώσεις του ο ποινικολόγος.

Ο χρόνος επικοινωνίας
Τι ισχύει όμως για τον χρόνο της επικοι-

νωνίας; Ο νόμος προβλέπει τα εξής: «Ο
χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσι-
κή παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο
δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτον
(1/3) του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γο-
νέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοι-
νωνίας ή επιβάλλεται να καθοριστεί μι-
κρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοι-
νωνίας για λόγους που αφορούν τις συν-
θήκες διαβίωσης ή το συμφέρον του τέ-
κνου, εφόσον σε κάθε περίπτωση δεν δια-
ταράσσεται η καθημερινότητα του τέ-
κνου», δήλωσε και πρόσθεσε: «Αποκλει-
σμός ή περιορισμός της επικοινωνίας εί-
ναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς
λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο
δεν διαμένει το τέκνο κριθεί ακατάλληλος
να ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας. Επι-
πλέον, οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να
εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με
τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελ-
φούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος
λόγος. Ακόμη, οι γονείς δεν έχουν το δι-
καίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία

του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύ-
ξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική
σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με
την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέ-
ρον του τέκνου. Όταν συντρέχει περί-
πτωση κακής ή καταχρηστικής
άσκησης του δικαιώματος
επικοινωνίας, ο άλλος γονέ-
ας ή κάθε ένας από τους
γονείς, αν πρόκειται για
επικοινωνία με τρίτο, μπο-
ρεί να ζητήσει από το δικα-
στήριο τη μεταρρύθμιση της
επικοινωνίας».

Οι αποφάσεις για τη διατροφή
Αναφορικά με το ύψος της καταβαλλό-

μενης διατροφής σε ανήλικα τέκνα, είτε
πρόκειται για εν διαστάσει συζύγους είτε
για συντρόφους, αυτή καθορίζεται πάντοτε

από το Αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο.
Σύμφωνα με τον νομικό, πρόκειται για ει-
δική διαδικασία γαμικών διαφορών, ενώ
αναφορικά με τα χρήματα αυτά μπορούν

να αποφασιστούν με αίτηση ασφαλι-
στικών μέτρων όταν υπάρχει

επείγουσα περίπτωση. Όσον
αφορά το χρηματικό ποσό
που θα λάβει ο γονέας ως
διατροφή, αυτό καθορίζε-
ται από το δικαστήριο στην

πλειονότητα των περιπτώσε-
ων με βάση την οικονομική και

περιουσιακή κατάσταση του πατέ-
ρα. «Αναφορικά με τη συνεισφορά της μη-
τέρας, συνυπολογίζεται πέραν από την οι-
κονομική και η τήρηση των γονεϊκών κα-
θηκόντων και της διατροφής - διαπαιδα-
γώγησης του ανήλικου τέκνου», πρόσθεσε
ο γνωστός ποινικολόγος.

Επιπρόσθετα, η διατροφή μπορεί να
συμφωνηθεί εξωδικαστικά από τους δύο
γονείς, στο πλαίσιο ενός ιδιωτικού συμ-
φωνητικού που στην περίπτωση του συ-
ναινετικού διαζυγίου περιβάλλεται το έγ-
γραφο (συμβολαιογραφικό). Στις περιπτώ-
σεις που η μητέρα δεν εργάζεται και δεν
έχει εισοδήματα, επιδικάζεται μηνιαία
διατροφή και για την ίδια. Παράλληλα, ο
θεσμός της συνεπιμέλειας, που ισχύει
στην ελληνική έννομη τάξη με τον Ν.
4800/21, «διευκολύνει περαιτέρω τους γο-
νείς για ειρήνευση και συμφιλιωτική συμ-
φωνία για τη διατροφή, αφού δεν υπάρχει
γονεϊκή ένταση και διαμάχη», ανέφερε
χαρακτηριστικά. Η παραβίαση της υπο-
χρέωσης διατροφής τιμωρείται με φυλά-
κιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή, ενώ
για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση.

«Η οικονομική δυνατότητα του υπόχρε-
ου κρίνεται εν αναφορά προς την οικονο-
μική κατάσταση και την επαγγελματική
δραστηριότητά του», τόνισε χαρακτηριστι-
κά ο κ. Νουλέζας.
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Ο γνωστός ποινικολόγος
Βασίλης Νουλέζας μιλά 
στην «Ρ» για το θέμα που
απασχολεί πολλούς
χωρισμένους γονείς

Όλες οι απαντήσεις
για το διαζύγιο και
τη συνεπιμέλειατου 

Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Στη σύλληψη τριών Πακιστανών
και μιας 18χρονης Ρομά προχώρη-
σαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης
Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγ-
κλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων
Θεσσαλονίκης με τη συνδρομή προ-
σωπικού της Υποδιεύθυνσης Ειδι-
κών Επιχειρησιακών Δράσεων της
Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονί-
κης και αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ. Το κλιμάκιο της
ΕΛΑΣ εντόπισε και απελευθέρωσε συνολικά επτά άτομα
από Συρία και Αφγανιστάν, οι οποίοι κρατούνταν παρά τη
θέλησή τους σε οικία στην περιοχή του Δενδροποτάμου.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία,
ενώ αναζητούνται τρεις αλλοδαποί συνεργοί τους. Πέντε
εκ των εμπλεκομένων, αφού διευκόλυναν την είσοδο των

αλλοδαπών στην ελληνική επικρά-
τεια έναντι χρηματικής αμοιβής,
τους μετέφεραν σε οικία του Δεν-
δροποτάμου, όπου τουλάχιστον τις
τελευταίες δύο εβδομάδες, με απει-
λές και χρήση σωματικής βίας,
απαιτούσαν εκβιαστικά είτε από
τους παθόντες είτε από οικεία τους
πρόσωπα την καταβολή χρηματικών

ποσών προκειμένου να τους αφήσουν ελεύθερους.
Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε επίσης ότι δύο εκ

των συλληφθέντων φιλοξενούσαν, παρέχοντας κατάλυμα,
δύο επιπλέον άτομα, τα οποία στερούνταν εγγράφων που
να δικαιολογούν τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα. Οι
συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελει-
οδικών Θεσσαλονίκης.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
«Κρας τεστ»
για Ορφανό

Ο Γιώργος Ορφανός ήταν ο
πρώτος από τους υποψήφιους
δημάρχους του 2019 που
έσπευσε από πολύ νωρίς να
ανακοινώσει την εκ νέου κάθο-
δό του στις εκλογές του 2023.
Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι θέλει
προηγουμένως αφενός να ενι-
σχύσει τα ποσοστά της ΝΔ στη
Δυτική Θεσσαλονίκη «κατεβαί-
νοντας» στην Α’ Περιφέρεια ως
υποψήφιος βουλευτής, αφετέ-
ρου να κάνει ένα crash test σε
ρεαλιστικά δεδομένα ενόψει της
εκλογικής αναμέτρησης στον
Δήμο Θεσσαλονίκης. 

Η τρυφερή ανάρτηση
Παπαμιμίκου

Με ένα repost της συζύγου του
από το μέρος όπου γεννήθηκε, τη
Σάντα της Γεωργίας, και με τη λε-
ζάντα «χρόνια πολλά στον στυλοβά-
τη της οικογένειάς μας» της ευχή-
θηκε ο Ανδρέας Παπαμιμίκος. Η
γυναίκα του Σόνια χθες έκλεισε τα
38 και κάτω από τη φωτογραφία
που ανάρτησε έγραψε: «Στο μέρος
που γεννήθηκα σαν σήμερα 38 χρό-
νια πριν... στη ΣΑΝΤΑ μου! Μαζί με
τον Άνθρωπό μου...».

Η Βούλα έκλεψε
τις εντυπώσεις 
Fashion icon θα μπορούσε να χαρακτη-
ρίσει κανείς τη Βούλα Πατουλίδου. Η
αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακε-
δονίας για ακόμη μια φορά χθες έκλε-
ψε τις εντυπώσεις στην εκκλησία του
Αγίου Δημητρίου με το κομψότατο
φουξ σύνολο που φορούσε. Περιμέ-
νουμε να δούμε και τη σημερινή της
επιλογή στην παρέλαση! 

Η ανακοίνωση του Γ. Γεραπετρίτη περί της διεξαγωγής των
εκλογών με την απογραφή του 2021 σημαίνει πρακτικά ότι η
Α’ Θεσσαλονίκης μεγαλώνει κατά μία έδρα. Άρα μειώνεται
το εκλογικό μέτρο, κάτι που ανοίγει την όρεξη στους υποψη-

φίους του ΠΑΣΟΚ που καραδοκούν, καθώς η μόλις μία έδρα
που κέρδιζε μέχρι τις προηγούμενες εκλογές αποτελούσε
αποτρεπτικό παράγοντα για την όποια ανανέωση του ψηφο-
δελτίου.

Η επιπλέον έδρα ανοίγει την όρεξη στους υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ

Έρχεται ανασχηματισμός
από τον Ζέρβα

Όπως φαίνεται, ο κύβος ερρίφθη. Την Τρίτη 1 Νο-
εμβρίου θα ανακοινώσει τελικά ο δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας τον ανασχηματι-
σμό της διοίκησής του. Πώς και πώς περιμένουν
ορισμένοι να μάθουν αν θα αλλάξουν αντιδημαρχία
και κάποιοι άλλοι αν θα επιστρέψουν σε θέση ευ-
θύνης. Μία εβδομάδα αργότερα ο κ. Ζέρβας σχε-
διάζει να ανακοινώσει και την πρώτη δεκάδα των
νέων προσώπων που θα στελεχώσουν το ψηφο-
δέλτιό του για τις εκλογές του 2023. Κινείται μεθο-
δικά ο δήμαρχος!

Από το πάλκο στα δημοτικά
έδρανα ο Φωτιάδης
Από τις πίστες ετοιμάζεται να «μετακομίσει »
στα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου. Ο  γνω-
στός λαϊκός τραγουδιστής Σταύρος Φωτιάδης
είπε το μεγάλο «ναι» στον Λευ-
τέρη Αλεξανδρίδη και ενσωμα-
τώθηκε στο ψηφοδέλτιό του για
τη διεκδίκηση του Δήμου Κορδε-
λιού - Ευόσμου. Ο κ. Φωτιάδης
ήταν ένα από τα ονόματα που
ανακοινώθηκαν στην πρόσφατη
επίσημη εκδήλωση του υποψή-
φιου δημάρχου κ. Αλεξανδρίδη και θα διεκδική-
σει την ψήφο των δημοτών. Το σίγουρο είναι ότι
ως τραγουδιστής έχει μεγάλη απήχηση στο κοι-
νό. Μένει να αποδειχθεί αν θα τον «σταυρώ-
σουν» την ώρα της κάλπης. 

Νέα δεδομένα για ΣΥΡΙΖΑ
στην Α’ Θεσσαλονίκης

Ο αδόκητος χαμός του Αλέξανδρου Νικολαΐδη
δημιουργεί νέα δεδομένα στην Α’ Θεσσαλονίκης για
τον ΣΥΡΙΖΑ. Συμβολικά ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να
κατέλθει υποψήφιος σε τρεις εκλογικές περιφέρει-
ες και η μία να είναι αυτή. Και αυτό διότι στις προ-
ηγούμενες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ είχε σημειώσει ση-
μαντική επίδοση, ενώ γενικότερα ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιεί πολλές φορές τη ρητορική της
δριμείας κριτικής για θέματα που την αφορούν. 

Η παραφιλολογία και
η αποτυχία της Κατερίνας

Πολλοί πάντως θεωρούν ότι όλη η παραφιλολο-
γία γύρω από την ενίσχυση του ψηφοδελτίου της Α’
Θεσσαλονίκης από τον πρόεδρό του δεν είναι παρά
ένα επικοινωνιακό τέχνασμα. Άλλωστε και τη διάρ-
κεια της τετραετούς διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ τα
προβλήματα στη Θεσσαλονίκη διογκώθηκαν. Και η
συμμετοχή της Κατερίνας Νοτοπούλου, παρά το ότι
εξέφραζε μια δυναμική νίκης μέσω του δευτέρου
γύρου, τελικώς δεν κατάφερε να διεκδικήσει την
εκλογή της στον δεύτερο γύρο. 

Σπείρα βασάνιζε μετανάστες και ζητούσε
λεφτά για να τους απελευθερώσει



Πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες εργασίες αποκατά-
στασης του υποθαλάσσιου αγωγού υδροδότησης της Αίγινας μετά την πρόσφατη δολιοφθορά τον Ιούλιο. Θυμί-
ζουμε ότι αμέσως μετά τη διαπίστωση ότι επρόκειτο περί δολιοφθοράς με χρήση εκρηκτικού μηχανισμού, ο πε-
ριφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης κινητοποίησε την ανάδοχο εταιρεία του έργου ώστε να αποστείλει
άμεσα εξειδικευμένο καταδυτικό συνεργείο με καταγραφικό εξοπλισμό και υποβρύχιο όχημα (ROV) στην πε-
ριοχή με στόχο τη διερεύνηση της κατάστασης. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε σχετική έρευνα για το συμβάν
από το λιμεναρχείο. Έτσι, αφού έγινε εκτίμηση του εύρους της βλάβης, έγινε και άμεση έναρξη των εργασιών
αποκατάστασής της. Οι απαραίτητες εργασίες πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση πλωτού γερανού και τη συνδρο-
μή δυτών και τελικά η διαδικασία της επισκευής ολοκληρώθηκε στις 24 Οκτωβρίου. Μάλιστα, πρέπει να σημει-
ώσουμε ότι παρά τις ζημιές από τη δολιοφθορά ο αγωγός λειτουργούσε κανονικά. Όπως επισήμανε ο κ. Πατού-
λης με αφορμή την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου, «με άμεσες ενέργειες και συστηματική δουλειά παραδίδου-
με επισκευασμένο τον υποθαλάσσιο αγωγό. Η περιφρούρηση του έργου, το οποίο εξασφαλίζει το απαραίτητο πό-
σιμο νερό για τους κατοίκους της Αίγινας, αποτελεί υποχρέωση αλλά και ένδειξη σεβασμού στα δημόσια αγαθά».

Υποδομές για ΑμεΑ
στα σχολεία

Μπορεί ο δήμαρχος Λυκόβρυσης - Πεύκης Τά-
σος Μαυρίδης να ανακοίνωσε και επισήμως ότι δεν
θα είναι υποψήφιος για την επόμενη θητεία, ωστό-
σο αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει το έργο για
την παρούσα θητεία, κάθε άλλο… Στο πλαίσιο αυτό
παρουσίασε το έργο για την κατασκευή ραμπών και
χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπη-
ρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες με στόχο να πε-
τύχει τη δυνατότητα ολικής πρόσβασης και εξυπη-
ρέτησης των ΑμεΑ σε 16 σχολεία όλων των βαθμί-
δων εκπαίδευσης στη Λυκόβρυση και την Πεύκη.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις
112.800 ευρώ.

Κινητοποίηση 
για τους παιδικούς

Ξεκίνησαν με απλές διαμαρτυρίες και πλέον
έχουν φτάσει και σε κινητοποιήσεις οι γονείς των
παιδιών που πηγαίνουν στους παιδικούς σταθ-
μούς του Δήμου Χαϊδαρίου, ενώ βρίσκουν στήρι-
ξη και από τους εργαζόμενους σε αυτούς. Όπως
καταγγέλλουν και οι δύο πλευρές, η δύσκολη κα-
τάσταση στους παιδικούς σταθμούς της πόλης
οφείλεται στις ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, στις
συγχωνεύσεις τμημάτων και στην κατάργηση της
σωστής αναλογίας παιδαγωγών - παιδιών. Ακόμη
κάνουν λόγο για μετακίνηση βοηθητικού προσω-
πικού των σταθμών σε άλλες υπηρεσίες του δή-
μου, για ελλείψεις σε επαρκή και ποιοτικά είδη
καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής, καθώς
και ότι σε πολλές περιπτώσεις πληρώνουν οι γο-
νείς τα βασικά αναλώσιμα, όπως πάνες, μωρο-
μάντιλα, χαρτομάντιλα κ.λπ. 

!
Ετοιμάζεται το Μουσείο
«Μαρία Κάλλας»

Με αφορμή τη
συμπλήρωση 100
χρόνων από τη
γέννηση της Μα-
ρίας Κάλλας το
2023, ο Δήμος
Αθηναίων ετοι-
μάζεται πυρετω-
δώς ώστε το ερ-
χόμενο καλοκαί-
ρι να ανοίξει τις
πόρτες του το Μουσείο «Μαρία Κάλλας». Όπως έχει ήδη δε-
σμευτεί ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, θα
στεγάζεται σε ένα όμορφο νεοκλασικό κτίριο επί της οδού
Μητροπόλεως 44. Στο μουσείο θα παρουσιάζονται πολύτιμο
ιστορικό υλικό, ηχητικά ντοκουμέντα, σπάνιες ζωντανές
ηχογραφήσεις και προσωπικά αντικείμενα της μεγάλης σο-
πράνο. Ήδη το ζεύγος Κωνσταντίνου και Βικτωρίας Πυλαρι-
νού (πρόεδρος και μέλος αντίστοιχα του σωματείου) κατά τη
διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του «Σωματείου Υποτρο-
φιών Μαρία Κάλλας» δώρισε 50 μοναδικά αντικείμενα της
Μαρίας Κάλλας από την προσωπική του συλλογή.
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Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση
του υποθαλάσσιου αγωγού Αίγινας

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής προς τα βό-
ρεια της Αθήνας ο αριστερός δήμαρ-
χος βρέθηκε στο στόχαστρο της «γα-

λάζιας» αντιπολίτευσης για... αύξηση
τελών; Βέβαια, δικαιολογήθηκε ότι η αύξηση

δεν αφορά τις κατοικίες παρά την πολύ δύσκολη
συνθήκη που αντιμετωπίζουν οι δήμοι με την πλη-
ρωμή του ενεργειακού κόστους, όμως και η μικρή
αύξηση που αφορά τις επιχειρήσεις έδωσε ισχυρό
επιχείρημα να τον κατηγορήσουν για «αντικοινωνι-
κή» πολιτική! 

Με τριπλή 
συμμαχία ο Θώδας

Με νέο συνδυασμό θα είναι υποψήφιος
στις εκλογές του 2023 ο δήμαρχος Ζωγρά-
φου Βασίλης Θώδας, καθώς κατάφερε να
επεκτείνει τις πολύ καλές συνεργασίες που
έχει δημιουργήσει στην παρούσα θητεία και
σε εκλογική συμμαχία. Ο νέος συνδυασμός
που ανακοίνωσε «Συμμαχία Δημιουργίας
για τον Δήμο Ζωγράφου» αποτελεί τη μετε-
ξέλιξη της συνεργασίας εδώ και τρία χρόνια
τής δημοτικής κίνησης του «γαλάζιου» δη-
μάρχου Βασίλη Θώδα με τις παρατάξεις των
«πασοκογενών» Άγη Παπακωνσταντίνου και
Γιώργου Γιαννακόπουλου και στην οποία εν-
τάχθηκαν και ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμ-
βουλοι. Δικαιολογώντας την πολιτικά ετερό-
κλητη συμμαχία, ο κ. Θώδας τόνισε ότι πρό-
κειται για «μια συμμαχία ενεργών πολιτών,
ανθρώπων που νοιάζονται για τον δήμο και
ήδη το έχουν αποδείξει. Έχουμε λοιπόν την
εμπειρία, έχουμε τα πρόσωπα, έχουμε το
σχέδιο, έχουμε το όραμα και κυρίως έχουμε
την αποφασιστικότητα να κάνουμε ό,τι πρέ-
πει για το μέλλον της πόλης». 
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εαματική εξέλιξη στην υπόθεση της Παγκρή-
τιας Tράπεζας, καθώς το διοικητικό της συμ-
βούλιο έκανε αποδεκτή την πρόταση της
Thrivest Holding Ltd, συμφερόντων των κ.κ.

Μπάκου, Καϋμενάκη και Εξάρχου, για την απόκτηση του
συνόλου των αδιάθετων νέων μετοχών με ποσό 65 εκατ.
ευρώ.  Όπως αναφέρει, προχωρούν οι διαδικασίες πιστο-
ποίησης της συναλλαγής, οι οποίες αναμένεται να ολοκλη-
ρωθούν μέχρι το τέλος της μέρας. Με την ολοκλήρωση της
διαδικασίας η επενδυτική εταιρεία Thrivest Holding Ltd
καθίσταται πλέον ο μεγαλύτερος μέτοχος της τράπεζας με
ποσοστό 32,5%, ενώ η πλευρά του Μιχάλη Σάλλα θα είναι ο
δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος.

Η Lyktos Particiapation, συμφερόντων Μιχάλη Σάλλα,
που δεν μπήκε στη διαδικασία απόκτησης των αδιάθετων
νέων μετοχών αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, απέκτησε
τη συμμετοχή της ΑΝΕΚ στο μετοχικό κεφάλαιο της Παγ-
κρήτιας, θα μειώσει το ποσοστό της στο 11,5% από 19,95%.
Σημειώνεται ότι την Πέμπτη το πρωί έληξε η προθεσμία
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση των αδιάθε-
των νέων μετοχών, με σκοπό την ολοκλήρωση της αύξη-
σης κεφαλαίου ύψους 97,8 εκατ. ευρώ της Παγκρήτιας. Με
την ολοκλήρωση της ΑΜΚ θα μπει στην τελική ευθεία το
σχέδιο συγχώνευσης με τη Συνεταιριστική Χανίων την
ΗSBC Eλλάδος.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις επιχει-
ρηματίες διατηρούν το επενδυτικό τους ενδιαφέρον για
την πρώην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών και νυν Κεν-
τρικής Μακεδονίας.

«Η είσοδος των τριών επενδυτών στο μετοχικό κεφά-
λαιο της Παγκρήτιας Τράπεζας εντάσσεται στο ευρύτερο
στρατηγικό επενδυτικό πλάνο τους, με κύριο άξονα την Ελ-
λάδα, που εστιάζει σε τομείς με σημαντικές προοπτικές
ανάπτυξης όπως ο κλάδος των υποδομών, των ΑΠΕ, του
Real Estate, του τουρισμού, της διαχείρισης απορριμμά-
των κ.ά. Σε αυτό το πλαίσιο ο τραπεζικός κλάδος, ο οποίος
μέσω της τεχνολογικών εξελίξεων μπαίνει δυναμικά στην
ψηφιακή εποχή, ανακάμπτει σταθερά και καθίσταται ικα-

νότερος να διαδραματίσει τον κρίσιμο ρόλο του για την
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας», αναφέρεται στη
σχετική ανακοίνωση της Thrivest Holdings.

Τα media και η ΑΜΚ της Intrakat
Σημειώνεται πως εκτός από την Ιntrakat οι δύο εφοπλι-

στές προχώρησαν και σε επενδύσεις στα media: αγόρασαν
τους τηλεοπτικούς σταθμούς Action 24 και Attica TV.

Αναφορικά με την Ιntrakat, η νέα διοίκηση ανακοίνωσε
πρόσφατα αύξηση κεφαλαίου ύψους 100 εκατ. ευρώ. Τέσ-
σερις μήνες μετά την απόκτηση του βασικού ποσοστού της
Intrakat, ο κύριος μέτοχος της εταιρείας, η Winex Invest-
ments (Μπάκος, Καϋμενάκης, Εξάρχου), δείχνει ξεκάθα-
ρα τις προθέσεις του να δώσει ισχυρή ώθηση στην ανάπτυ-
ξη της εταιρείας και να ενισχύσει την επενδυτική εξωστρέ-
φεια και ανταγωνιστικότητα του ομίλου. Το 50% της ΑΜΚ θα
χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης για τη χρηματοδό-
τηση υφιστάμενων έργων και το υπόλοιπο για εξαγορές. 

Μπαράζ έργων
Ειδικότερα, το τρέχον ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της

Ιntrakat διαμορφώνεται σε 1,3 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα η
εταιρεία συμμετέχει σε διαγωνισμούς για έργα αξίας άνω
των 6 δισ. ευρώ.Πέρα από αυτά, ο όμιλος συμμετέχει και
σε άλλα μεγάλα ΣΔΙΤ έργα, όπως το νέο Κτίριο της Γενικής
Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών, των εστιών των

Πανεπιστημίων Κρήτης, Θεσσαλίας και Θράκης, των Περι-
φερειακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας και του νέου
Ιατρικού Κέντρου της Ακαδημίας Αθηνών. Σε εξέλιξη είναι
και μεγάλα έργα σε Κύπρο και Βαλκάνια. Επιπλέον, μέσω
και της κεφαλαιακής ενίσχυσης εκτιμά ότι θα είναι σε θέση
να διεκδικήσει νέα έργα υποδομών, περιβάλλοντος και
πράσινης ενέργειας από ΑΠΕ, τομείς στους οποίους είναι
ήδη τοποθετημένη. 

Στις ΑΠΕ
Στον τομέα των ΑΠΕ, μετά την εξαγορά αδειών για την

κατασκευή 500 MW φωτοβολταϊκών πάρκων η εταιρεία
διαθέτει πλέον συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ ισχύος
1,8 GW και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0,7
GW. Παράλληλα, η εταιρεία ολοκληρώνει επαφές για χρη-
ματοδότηση ύψους 120 εκατ. ευρώ για την πλήρη ανάπτυ-
ξη 100 MW αιολικών πάρκων, οι χρηματοροές των οποίων
θα αρχίσουν εντός του 2023.

Επίσης, η εταιρεία, πέρα από την πρόσφατη στρατηγική
συνεργασία με την Ellington, προχωρά σε επενδύσεις στον
τομέα των τουριστικών ακινήτων, όπου μετά τις πρόσφατες
επενδύσεις στη Μύκονο αναζητά ευκαιρίες σε Σαντορίνη,
Πάρο, Σύρο, Αθήνα και Κρήτη, όπου θα αναπτύξει πολυτε-
λείς ξενοδοχειακές και οικιστικές μονάδες. 

Μετά την τοποθέτηση στο πεντάστερο ξενοδοχείο «Xen-
odocheio Milos» στην Αθήνα και την επένδυση σε κτίριο
γραφείων επί της Ιπποκράτους συνολικής επιφάνειας
7.300 τμ, ο διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου
ανακοίνωσε την εξαγορά υφιστάμενου ξενοδοχείου στη
Μύκονο, το οποίο θα μετατραπεί σε πολυτελές πεντάστερο,
ενώ λίγες μέρες αργότερα έκλεισε μια εξαιρετικά σημαντι-
κή συμφωνία-κλειδί για την εγχώρια αγορά του real es-
tate, δίνοντας τα χέρια με το Ellington Group.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Μπαίνουν στην Παγκρήτια 
τράπεζα με 32,5% 

- Η δραστηριοποίηση στα media 
και η αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου της Ιntrakat

Βασικός μέτοχος το σχήμα
Μπάκος,Καϋμενάκης, Εξάρχου



Π
λήρη επικουρική σύντα-
ξη γήρατος με την ανα-
γνώριση επιπλέον ημε-
ρών ασφάλισης μπο-

ρούν να λάβουν όσοι συμπληρώ-
νουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 το
67ο έτος της ηλικίας τους. Με την
εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ, αναλύονται
οι δύο δυνατότητες που έχουν οι
ασφαλισμένοι, αναγνωρίζοντας
υπολειπόμενο χρόνο και συμπλη-
ρώνοντας χρόνο με προαιρετική
ασφάλιση. Ειδικότερα:

• Αναγνωρίζονται έως 150 ημέ-
ρες ασφάλισης για τη θεμελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε
όσους ασφαλισμένους συμπλη-
ρώσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου
2022 το 67ο έτος της ηλικίας τους.
Βασική προϋπόθεση είναι η πραγ-
ματοποίηση 4.350-4.499 ημερών
πραγματικής ασφάλισης αθροιστι-
κά σε έναν ή περισσότερους από
τους φορείς αυτούς. Ταυτόχρονα,
πρέπει να μην εργάζονται, να
έχουν διακόψει την πραγματική ή
προαιρετική ασφάλιση, να μην
έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιο-
δότησης στην Ελλάδα και το εξω-
τερικό, να μη δικαιούνται σύνταξη
από οποιαδήποτε αιτία από τους
πρώην φορείς του e-ΕΦΚΑ, του
Δημοσίου, της Τραπέζης της Ελλά-
δος ή το εξωτερικό. Η αναγνώριση

πρόσθετου χρόνου ασφάλισης γί-
νεται με την εφάπαξ καταβολή των
εισφορών εργοδότη και ασφαλι-
σμένου, ενώ το δικαίωμα αυτό δεν
ισχύει εάν ο ασφαλισμένος έχει
αναγνωρίσει πάνω από 5 έτη πλα-
σματικού χρόνου ασφάλισης.

• Ασφαλισμένοι σε φορείς κοι-
νωνικής ασφάλισης που εντάχθη-
καν στον e-ΕΦΚΑ και έχουν
ασφαλισθεί για τουλάχιστον 500
ημέρες εργασίας τα τελευταία 5
χρόνια πριν από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης συνταξιο-
δότησης, μπορούν να ζητήσουν
την προαιρετική συνέχιση της
ασφάλισής τους, κατά περίπτωση,
για χρονικό διάστημα μέχρι 3 έτη
από την υποβολή της αίτησης,
προκειμένου να συμπληρωθεί ο
ελάχιστος συνολικός αριθμός
ημερών ασφάλισης για τη συμ-
πλήρωση των προϋποθέσεων
συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.
Στην περίπτωση αυτή δεν ελέγχε-
ται η συνδρομή περί μη αναπηρίας
του ασφαλισμένου. Αν συντρέχουν

οι υπόλοιπες προϋποθέσεις για
την απονομή σύνταξης, εκδίδεται
πράξη απονομής σύνταξης, η
οποία περιλαμβάνει την αποδοχή
της αίτησης για προαιρετική συνέ-
χιση της ασφάλισης, τον χρόνο της
προαιρετικής συνέχισης, το κατα-
βλητέο ποσό, την ημερομηνία
συμπλήρωσης των προϋποθέσε-
ων για τη λήψη σύνταξης γήρατος
και την ημερομηνία έναρξης της
συνταξιοδότησης, η οποία είναι η
πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα
από την ημερομηνία συμπλήρω-
σης των προϋποθέσεων για τη λή-
ψη σύνταξης γήρατος. Η αίτηση
της παρούσας παραγράφου μπο-
ρεί να υποβληθεί και αν κατά την
εξέταση αίτησης συνταξιοδότησης
διαπιστωθεί ότι υπολείπονται μέ-
χρι 3 έτη για τη συμπλήρωση των
προϋποθέσεων συνταξιοδότησης
γήρατος. Η παρούσα παράγραφος
εφαρμόζεται και επί αιτήσεων
συνταξιοδότησης που είναι εκ-
κρεμείς κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ΔΥΠΑ: Επιδότηση έως
14.800 ευρώ σε 3.220
νέους ελ. επαγγελματίες 

Νέα πνοή στις δράσεις της επιχειρηματι-

κότητας δίνει το πρόγραμμα της Δημόσιας

Υπηρεσίας Απασχόλησης που ξεκινά τη

Δευτέρα 31 Οκτωβρίου και απευθύνεται σε

3.220 ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι

μπορούν να λάβουν επιδότηση έως 14.800

ευρώ για να δημιουργήσουν τη δική τους

δουλειά.

Η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ θα ανοίξει στις

13.00 και στο πρόγραμμα μπορούν να συμ-

μετάσχουν 3.220 νέοι ελεύθεροι επαγγελ-

ματίες, ηλικίας 30-45 ετών, οι οποίοι κατοι-

κούν στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέ-

ρειες της χώρας και στην Περιφέρεια Δυτι-

κής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή

οικονομία. Η δράση αφορά την ενίσχυση

νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργή-

σει από 1/1/2022 πρώην άνεργοι ηλικίας

30-45 ετών. Η προθεσμία υποβολής αιτήσε-

ων λήγει την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου

2022 και ώρα 15.00.

Η επιχορήγηση του προγράμματος ανέρ-

χεται σε 14.800 και καταβάλλεται σε τρεις

δόσεις. Η πρώτη δόση, ύψους 4.000 ευρώ,

θα καταβληθεί μετά την έγκριση της αίτη-

σης χρηματοδότησης, η δεύτερη δόση,

ύψους 5.400 ευρώ, θα δοθεί μετά τη λήξη

του α’ εξαμήνου από την έναρξη, ενώ η τρίτη

και τελευταία δόση με τα υπόλοιπα 5.400

ευρώ θα δοθεί μετά τη λήξη του β’ εξαμήνου

από την έναρξη. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση

χρηματοδότησης αποκλειστικά μέσω του

Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενι-

σχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυ-

ξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση

https://www.ependyseis.gr.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προ-

γράμματος ανέρχεται σε 47.656.000 ευρώ

και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό

Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-

μείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ-

γράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρη-

ματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)

2014-2020. 

Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια

αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται

αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση. Για πε-

ρισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να επισκεφθούν τη διεύθυνση

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-

anoikhta.
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Οι προϋποθέσεις και 
το «κλειδί» των 4.350
ημερών ασφάλισης
για υψηλότερα ποσά

Επικουρικές: Ποιοι και πώς 
θα πάρουν πλήρη σύνταξη 
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ι θεματικές μορφές τουρι-
σμού αδιαμφισβήτητα
προσφέρουν στον τουρίστα
αυθεντικές βιωματικές εμ-

πειρίες, ταυτόχρονα όμως αυξάνουν
την ελκυστικότητα και ανταγωνιστικό-
τητα του εγχώριου προϊόντος, επιμη-
κύνουν περαιτέρω την τουριστική σε-
ζόν, βελτιώνουν τις υφιστάμενες υπη-
ρεσίες, δημιουργούν θέσεις εργασίας
και στηρίζουν τις περιφερειακές και
τοπικές οικονομίες.

Τα «εργαλεία» που ενισχύουν την
αειφορία του τουριστικού προϊόντος
εντοπίζονται στην προσβασιμότητα,
στις υψηλού επιπέδου προσφερόμε-
νες υπηρεσίες, στην ασφάλεια και
στις σύγχρονες υποδομές. Η Ελλάδα
είναι ένας τουριστικός προορισμός
παγκόσμιου βεληνεκούς, προσφέρει
όμως και ελκυστικές προτάσεις για
θεματικό τουρισμό καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του χρόνου.

Η πλούσια πολιτισμική κληρονο-
μιά, η φυσική ομορφιά του κάθε τό-
που και η γεωγραφική ποικιλομορ-
φία της είναι τα ανταγωνιστικά της
πλεονεκτήματα που προσελκύουν
παράλληλα και σημαντικές επενδύ-
σεις στον κλάδο.

«Η χώρα εισέρχεται σε έναν νέο κύ-
κλο βιώσιμης ανάπτυξης, με τον του-
ρισμό να εξακολουθεί να είναι η
ναυαρχίδα της ελληνικής οικονομίας.
Με περισσότερα από 16.000 χιλιόμε-
τρα ακτογραμμής, με περίπου 6.000
μεγαλύτερα και μικρότερα νησιά και
νησίδες και με εδραιωμένη πλέον θέ-
ση στην παγκόσμια αγορά τουρισμού,
η Ελλάδα παρουσιάζει εξαιρετικές
επενδυτικές ευκαιρίες στον συγκεκρι-
μένο κλάδο. Αυτό αποδεικνύεται μέσω
της πρόσφατης συμφωνίας στρατηγι-
κής συνεργασίας, ύψους 2,3 δισ. ευ-
ρώ, μεταξύ του ομίλου Sani/Ikos και
του κρατικού επενδυτικού ταμείου GIC
της Σιγκαπούρης αλλά και μέσω της
νέας επένδυσης, ύψους 130 εκατ. ευ-
ρώ, για την απόκτηση και αναβάθμιση
ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα

που προχώρησε η Goldman Sachs»,
τόνισε η Ολυμπία Αναστασοπούλου,
γενική γραμματέας Τουριστικής Πολι-
τικής και Ανάπτυξης, από το βήμα του
11ου Αραβο-Ελληνικού Οικονομικού
Φόρουμ.

Οι επενδυτικές ευκαιρίες
Ο τουρισμός στη χώρα μας παρου-

σιάζει επενδυτικές ευκαιρίες που
εντοπίζονται στην ιδιωτικοποίηση
βασικών κρατικών περιουσιακών
στοιχείων, όπως είναι οι μαρίνες, τα
περιφερειακά αεροδρόμια και τα
τουριστικά ακίνητα, από το Ταμείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

Επίσης, ενδιαφέρον των επενδυ-
τών εκδηλώνεται και για τη δημιουρ-
γία πολυτελών τουριστικών θέρε-
τρων με τη βοήθεια επενδυτικών κι-
νήτρων, όπως είναι οι κρατικές επι-
χορηγήσεις και οι φορολογικές διευ-
κολύνσεις. Ισχυρό επενδυτικό ενδια-
φέρον υπάρχει και στην ανάπτυξη
εξειδικευμένων τουριστικών προ-

ϊόντων και υποδομών που επικεν-
τρώνονται γύρω από συγκεκριμένες
θεματικές ενότητες όπως η γαστρο-
νομία, ο πολιτισμός, η ευεξία και η
πολυτέλεια, στις υποκατηγορίες του-
ρισμού όπως ο ιατρικός τουρισμός,
αλλά και ο τουρισμός MICE, καθώς
και στις σημαντικές αγορές της
Ασίας, επί παραδείγματι, αλλά και
στις δημογραφικές ομάδες όπως εί-
ναι οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες
και τα ζευγάρια.

Και το όνομα αυτού «Greek Meetings Alliance». Αυτός
θα είναι ο εθνικός φορέας προβολής της Ελλάδας
ως συνεδριακού προορισμού με απώτερο στό-
χο τη διαμόρφωση μιας ενιαίας πολιτικής
προσέλκυσης συνεδριακών και επαγγελμα-
τικών διοργανώσεων.

Πρωτεργάτες της πρωτοβουλίας, ο Σύν-
δεσμος Ελλήνων Επαγγελματιών Εκδηλώ-
σεων και Οργανωτών Συνεδρίων - HAPCO &
DES, το «This is Athens Convention & Visitors Bu-

reau» του Δήμου Αθηναίων και το «Thessaloniki Con-
vention Bureau». Οι φορείς υπέγραψαν Μνημόνιο

Συνεργασίας ως το επισφράγισμα μιας ιδέας
που γεννήθηκε εν μέσω πανδημίας και απο-
τέλεσε το πρώτο βήμα ώστε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη να πρωταγωνιστήσουν στον
παγκόσμιο συνεδριακό τουρισμό.

«Ο συνεδριακός τουρισμός βοήθησε πο-
λύ στην άνοδο του ελληνικού τουρισμού και το

υπουργείο Τουρισμού θα σταθεί αρωγός σε οποι-

αδήποτε προσπάθεια αναβάθμισής του», επεσήμανε η
υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη. Ο δήμαρχος
Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, αφού αναφέρθηκε
στις δράσεις του δήμου για την προώθηση και προβολή
της Αθήνας στην παγκόσμια τουριστική σκηνή, έκανε ει-
δική αναφορά στη διοργάνωση του Trade Athens, το ετή-
σιο ραντεβού των επαγγελματιών του τουρισμού, το
οποίο φέτος θα διοργανωθεί στις 23 έως τις 26 Απριλίου
του νέου έτους με 80 διεθνείς συμμετοχές.

Ρ.Σ. 

Πέρα από τις καλοκαιρινές
διακοπές, οι ξένοι
επισκέπτες ελκύονται από
την πλούσια πολιτισμική
κληρονομιά, τη φυσική
ομορφιά του κάθε τόπου
και τη γεωγραφική
ποικιλομορφία της χώρας 

Εθνικός Φορέας για την προβολή της χώρας ως συνεδριακού προορισμού

Πόλος έλξης
η Ελλάδα και
για θεματικό
τουρισμό 365 

Γράφει 
η Ρεγγίνα Σαβούρδου
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Σ
τα 23,8 λεπτά ανά κιλοβα-
τώρα ή 238 ευρώ ανά μεγα-
βατώρα για τα νοικοκυριά
ορίζεται η επιδότηση των

λογαριασμών ρεύματος για τον μήνα
Νοέμβριο, σύμφωνα με όσα ανακοί-
νωσε χθες ο υπουργός Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας. 

Το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων
στο ρεύμα σε νοικοκυριά και επιχει-
ρήσεις ανέρχεται στα 430 εκατομμύ-
ρια ευρώ, με το όφελος των κατανα-
λωτών να κυμαίνεται από 48 έως 60%,
δηλαδή το μέγεθος της εξοικονόμη-
σης με τα ποσά που θα πλήρωναν αν
δεν υπήρχαν οι επιδοτήσεις.

Οι σημαντικά χαμηλότερες χρεώ-
σεις που ανακοίνωσαν οι προμηθευ-
τές ρεύματος για τον επόμενο μήνα,
με πτώση έως και 37% σε σχέση με
εκείνες του Οκτωβρίου, μείωσαν το
κόστος των επιδοτήσεων που καλύ-
πτεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τους
πόρους του Ταμείου Ενεργειακής Με-
τάβασης (ΤΕΜ), διατηρώντας, ωστό-
σο, με την επιδότηση παρόμοιες «κα-
θαρές» τιμές για τους καταναλωτές
συγκριτικά με τους προηγούμενους
μήνες. 

Ειδικότερα, το μεγαλύτερο μέρος
του ποσού προέρχεται από τον μηχα-
νισμό ανάκτησης των υπερεσόδων
από τους ηλεκτροπαραγωγούς, που
εφαρμόζεται από τον προηγούμενο
Ιούλιο και έχει αποδώσει μέχρι σήμε-
ρα πάνω από 2,3 δισ. ευρώ, σύμφωνα
με όσα ανέφερε ο υπουργός. 

Οικιακά τιμολόγια
Διατηρώντας το μοντέλο της κλιμα-

κωτής επιδότησης, η κρατική στήριξη
για τα οικιακά τιμολόγια, για όλες τις
παροχές (κύριες και μη κατοικίες),
χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανε-
ξαρτήτως παρόχου διαμορφώνεται ως
εξής:
• 0-500 κιλοβατώρες στα 23,8 λεπτά.
• 501-1.000 κιλοβατώρες στα 18,8 λε-
πτά. Αφορά το 90% των νοικοκυριών
στην Ελλάδα.
•Από 1.001 κιλοβατώρες και πάνω στα
9,8 λεπτά. Στην κατηγορία αυτή εντάσ-
σεται το 2% των νοικοκυριών.
•Ισχύει το κίνητρο εξοικονόμησης με
πρόσθετη επιδότηση 5 λεπτά ανά κι-
λοβατώρα για όσους μειώσουν την
κατανάλωση κατά 15%.
•Για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο,
όπως είπε ο κ. Σκρέκας, απορροφάται
το 100% της αύξησης με επιδότηση
28,6 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Η αξία της επιδότησης για τα νοικο-
κυριά τον Νοέμβριο ανέρχεται στα
270 εκατ. ευρώ.

Επαγγελματικά τιμολόγια
Για τα επαγγελματικά τιμολόγια με

ισχύ παροχής έως 35 kvA, και για κα-
τανάλωση έως 2.000 κιλοβατώρες, η
επιδότηση ανέρχεται στα 20 λεπτά ανά
κιλοβατώρα. Για μεγαλύτερη ισχύ και
όλα τα υπόλοιπα επαγγελματικά τιμο-
λόγια, χαμηλής, μέσης και υψηλής τά-
σης, η επιδότηση είναι 50 ευρώ ανά
μεγαβατώρα. Το ποσό στήριξης για
την εν λόγω κατηγορία ανέρχεται στα
160 εκατομμύρια ευρώ. 

Για τους αγρότες προβλέπεται ορι-
ζόντια επιδότηση στα 23,8 λεπτά ανά
κιλοβατώρα.

Τι δίνει η ΔΕΠΑ Εμπορίας
Όσον αφορά την επιδότηση της ΔΕ-

ΠΑ Εμπορίας για το φυσικό αέριο, αυ-

τή ορίζεται στα 25 ευρώ ανά θερμική
MWh για όλους τους οικιακούς κατα-
ναλωτές. Το μέτρο αφορά 700.000 οι-
κιακούς καταναλωτές ανεξαρτήτως
εισοδήματος, μεγέθους κατοικίας ή
παρόχου.

Ενδεικτικά παραδείγματα 
Από 48% έως 60% φθάνει το όφελος

των καταναλωτών από τις επιδοτήσεις
στους λογαριασμούς ρεύματος του
Νοεμβρίου. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενδει-
κτικά παραδείγματα του υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
• Ένα νοικοκυριό με μηνιαία κατανά-
λωση 400 κιλοβατώρες θα πλήρωνε
χωρίς την επιδότηση 159 ευρώ, ενώ
μετά την επιδότηση θα πληρώσει 64
ευρώ (εξοικονόμηση 59,7%).
• Για κατανάλωση 700 κιλοβατώρες
τον μήνα το κόστος χωρίς επιδότηση
θα ήταν 278 ευρώ, ενώ με την επιδότη-
ση μειώνεται στα 121 ευρώ (-56,4%). Αν
συνυπολογιστεί το μπόνους εξοικονό-
μησης ενέργειας, το κόστος μειώνεται
περαιτέρω στα 111 ευρώ (όφελος 60%).
• Για κατανάλωση 1.200 κιλοβατώρες
το κόστος χωρίς την επιδότηση θα
ήταν 476 ευρώ και μειώνεται στα 244
ευρώ (-48,7%) ή 209 ευρώ με το μπό-
νους εξοικονόμησης (-56%).

Στα 430 εκατομμύρια ευρώ
το κέρδος για τα νοικοκυριά
- Στα 25 ευρώ ανά θερμική
MWh η επιδότηση 
στο φυσικό αέριο

Έως και 60% 
το όφελος για
τους καταναλωτές

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Συσκευές-βαμπίρ και καταναλώσεις 
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έκανε σύσταση προς τους κατα-
ναλωτές για περιορισμό της χρήσης των ενεργοβόρων συσκευών για τις
ώρες αιχμής, από τις 18.00 έως τις 21.00. Η ορθή διαχείριση της λειτουρ-
γίας τους, δηλαδή, κλείνουμε τις συσκευές από τον διακόπτη ή τις βγάζου-
με από την πρίζα, μπορεί να απομειώσει την κατανάλωση ρεύματος έως
και 15 κιλοβατώρες μηνιαίως και κατά συνέπεια να περιορίσει σε έναν
ορισμένο βαθμό τους λογαριασμούς ρεύματος.
Ποιες είναι οι πιο ενεργοβόρες συσκευές:

1. Θερμοσίφωνας (3.000W έως 5.000W)
2. Φούρνος (2.200W έως 4.000W)
3. Αερόθερμο (2.000W έως 3.000W)
4. Πιστολάκι μαλλιών (1.800W έως 2.500W)
5. Μάτι κουζίνας (1.500W έως 2.000W)

6. Βραστήρας (1.200W έως 3.000W)
7. Στεγνωτήρας (1.000W έως 4.000W)
8. Πλυντήριο πιάτων (1.000W έως 2.400W)
9. Σίδερο (1.000W έως 2.000W)
10. Κλιματιστικό (900W έως 5.000W)
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Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε ομό-
φωνα, με την υπ’ αριθ. 797/2022 απόφασή
της, κατ’ άρθρο 8 παράγραφο 3 του ν.
3959/2011, τη δημιουργία κοινής επιχείρη-
σης, της υπό σύσταση εταιρείας με την επω-
νυμία «Hellenic Hydrogen ΑΕ» στον χώρο
παραγωγής και προμήθειας πράσινου
υδρογόνου μέσω της απόκτησης κοινού
ελέγχου της από τις εταιρείες με την επω-
νυμία «Motor Oil» και «ΔΕΗ». Σύμφωνα με
την απόφαση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού
έκρινε ότι η αγορά της παραγωγής υδρογόνου στην Ελλάδα είναι υπό διαμόρφωση και οποιεσδήποτε συγ-
κεκριμένες προβλέψεις για τη μελλοντική δομή και λειτουργία της, συμπεριλαμβανομένων των ανταγω-
νιστικών συνθηκών, θα ήταν επί του παρόντος επισφαλείς, καθώς και ότι οι ανταγωνιστές της νέας οντό-
τητας κατά πάσα πιθανότητα θα δραστηριοποιηθούν σε αυτή στο μέλλον και άρα η υπό κρίση συγκέντρω-
ση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση σε οριζόντιο επίπεδο στο άμεσο μέλλον.
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Σ
ε υψηλά διμήνου παραμέ-
νει το ελληνικό χρηματι-
στήριο και το ζητούμενο
πλέον είναι αν η ανοδική

κίνηση θα συνεχιστεί. Υπενθυμίζε-
ται ότι από τις 20 έως τις 31 Οκτωβρί-
ου οι οκτώ εταιρείες συμμετέχου-
σες στον MSCI θα αξιολογηθούν για
το αν πληρούν τα κριτήρια συμμετο-
χής στον δείκτη. Η ανακοίνωση της
αναθεώρησης των δεικτών θα γίνει
την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου. Από εκεί
και πέρα και ενώ απομένει μόλις μία
συνεδρίαση για τη λήξη του μήνα και
του χρηματιστηριακού 10μήνου, θε-
ωρείται βέβαιο ότι οι λίγοι αγορα-
στές θα προσπαθήσουν να διακρα-
τήσουν τα κεκτημένα και να πάνε
κόντρα στην παράδοση που θέλει
τον Οκτώβριο ιδιαίτερα αρνητικό

μήνα σε διεθνείς αγορές και ΧΑ. Τε-
χνικά ο Γενικός Δείκτης έχει δώσει
ημερήσιο σήμα, το οποίο αναιρείται
με επιστροφή χαμηλότερα των 804
μονάδων. Επόμενο τεχνικά ζητού-

μενο, το κλείσιμο υψηλότερα της
ζώνης 855 - 869 (συγκλίνουν οι
ΚΜΟ 200 ημερών) και να κινηθεί
προς 895 - 900, 906 - 908 και 944
μονάδες. 

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ: Πρώτο
κοινό περίπτερο στη SIAL

Δυναμική ήταν η παρουσία του πρώτου
κοινού περιπτέρου 10 μελών της πρωτοβου-
λίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στη SIAL 2022, προ-
βάλλοντας το one-stop-shop μήνυμα. Ειδι-
κότερα, στη SIAL 2022 συμμετείχαν οι 10
εταιρείες-μέλη της πρωτοβουλίας: Agrino,
ΕΨΑ, Λουξ, Καλαμάτα Παπαδημητρίου,
Ήλιος, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, Μανδρέκας,
Γεωδή, Νικολοπούλου και ο φορέας πιστο-
ποίησης των μελών Eurocert. Το κοινό περί-
πτερο της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ αποτέλεσε ση-
μείο εποικοδομητικών συναντήσεων και διε-
ρεύνησης συνεργασιών και συνεργιών μετα-
ξύ των μελών, ενώ για πρώτη φορά στην Έκ-
θεση παρουσιάστηκε το Σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ
ΜΑΣ Essentially Greek».

Αύξηση κερδών κατά 61,8% 
για τον ΟΛΠ

Οι πωλήσεις της ΟΛΠ ανήλθαν σε 145.759
χιλ. ευρώ στην περίοδο 1/1/2022 - 30/9/2022
και σε 52.684 χιλ. ευρώ κατά το γ’ τρίμηνο του
2022, έναντι 113.850 χιλ. ευρώ και 41.851 χιλ.
ευρώ στις αντίστοιχες περιόδους της προ-
ηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας θετική
μεταβολή κατά 28,02% και 25,88% αντίστοιχα.
Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 47.094
χιλ. ευρώ την περίοδο 1/1/2022 - 30/9/2022
και σε 21.194 χιλ. ευρώ κατά το γ’ τρίμηνο του
2022, έναντι 29.099 χιλ. ευρώ και 14.005 χιλ.
ευρώ στις αντίστοιχες περιόδους της προ-
ηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύ-
ξηση κατά 61,84% και 51,32% αντίστοιχα.

Τιτάν: Μείωση 5,5% 
στις καθαρές εκπομπές CO2

Τη δέσμευσή του για έναν κόσμο με ουδέ-
τερο αποτύπωμα άνθρακα ενισχύει ο Όμιλος
Τιτάν, επιτυγχάνοντας σημαντική μείωση των
εκπομπών CO2 και ανανεώνοντας τους επι-
στημονικά επικυρωμένους στόχους του.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι
ανανεωμένοι στόχοι μείωσης CO2 του Τιτάνα
θα συμβάλουν στη συγκράτηση της αύξησης
της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5 βαθ-
μό Κελσίου και έχουν ήδη υποβληθεί για επι-
στημονική επικύρωση στην πρωτοβουλία
Science Based Targets. Το γ’ τρίμηνο του
2022 ο Όμιλος Τιτάν μείωσε τις καθαρές εκ-
πομπές CO2 κατά 5,5%, επιτυγχάνοντας δι-
πλάσιο ρυθμό μείωσης από αυτόν της αντί-
στοιχης περιόδου πέρυσι. 

Επιλογές για την υλοποίηση έργων ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώ-
πη εξετάζει ο Όμιλος Helleniq Energy (ΕΛΠΕ),
δήλωσε στο SeeNews ο διευθύνων σύμβουλος
Ανδρέας Σιάμισιης. «Διερευνούμε επίσης ευκαι-
ρίες για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στην ευρύτερη
περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης. Η ανάπτυξη θα έρθει μέσω ενός συν-
δυασμού οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών, κα-
θώς και ενός διαφοροποιημένου γεωγραφικού
αποτυπώματος, λαμβάνοντας υπόψη την ωριμό-

τητα της αγοράς, το ρυθμιστικό πλαίσιο και τις αποδόσεις», επεσήμανε. Συνολικά το άμεσο επενδυτικό
σχέδιο για τον μετασχηματισμό του ομίλου θα ανέλθει σε περίπου 4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα μισά στο-
χεύουν στον εκσυγχρονισμό της παραδοσιακής του δραστηριότητας και στην παραγωγή υγρών καυσί-
μων χαμηλών εκπομπών, ενώ τα υπόλοιπα θα διατεθούν για την ενεργειακή μετάβαση με έμφαση στις
καθαρότερες μορφές ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών CO2, σημείωσε ο κ. Σιάμισιης.

Ζητούμενο η συνέχιση της αντίδρασης στο χρηματιστήριο

Σιάμισιης: «Εξετάζουμε επιλογές ανάπτυξης στη ΝΑ Ευρώπη»

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

«Πράσινο φως» για Motor Oil - ΔΕΗ στην αγορά υδρογόνου
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Α
ισιόδοξη παραμένει για την Ελλάδα η
Jefferies σε ανάλυσή της, τονίζοντας
πως «αποζημίωσε την εμπιστοσύνη μας
στην οικονομική της ανάπτυξη, καθώς οι

τουριστικές αφίξεις από την αρχή του έτους έφτα-
σαν σε νέα υψηλά, βοηθώντας ώστε να ενισχυθούν
το θετικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και τα
κέρδη». Προσθέτει δε ότι μια ισχυρή ονομαστική
άνθιση το 2022 θα επισκιαστεί από μια «ρηχή» επι-
βράδυνση (ύφεση) το 2023. Ωστόσο, οι ανισορρο-
πίες αυξάνονται με την εκτόξευση του πληθωρι-
σμού (12%) και τη βαθιά διαφορά του TARGET 2.
«Με το χρηματιστήριο να βρίσκεται εν μέσω θετι-
κής αναθεώρησης κερδών, η αγορά έχει αρχίσει να
μοιάζει λίγο ακριβή έναντι των ομολόγων. Επίσης,
ορισμένοι από τους μακροοικονομικούς παράγον-
τες εξακολουθούν να είναι αρκετά μη ισορροπημέ-
νοι. Διατηρούμε bullish αξιολόγηση για την Ελλά-
δα», σημείωσε η Jefferies.

Noval Property: Απέκτησε κτίριο
γραφείων επί της Κηφισίας

Αυξήθηκαν πωλήσεις 
και τζίρος της Unilever

Αυξήθηκαν οι υποκείμενες πωλήσεις και ο
τζίρος της Unilever στο γ’ τρίμηνο, καθώς επι-
σπεύστηκε η αύξηση των τιμών και οι όγκοι
μειώθηκαν, ενώ αναβάθμισε τις εκτιμήσεις
για τις πωλήσεις στο έτος. Η αγγλοολλανδική
εταιρεία λιανικής, με brands όπως τα παγωτά
Ben & Jerry’s και το σαπούνι Dove, ανέφερε
ότι οι τριμηνιαίες υποκείμενες πωλήσεις αυ-
ξήθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση και ότι ο τζί-
ρος αυξήθηκε κατά 18% στα 15,8 δισ. ευρώ,
έναντι των 13,5 δισ. ευρώ πριν από έναν χρόνο.
Για το εννεάμηνο οι υποκείμενες πωλήσεις
αυξήθηκαν κατά 8,9% και ο τζίρος ήταν υψη-
λότερος κατά 16% στα 45,6 δισ. ευρώ.

Ζημίες-μαμούθ για 
την Credit Suisse

Σημαντικά χειρότερες από τις εκτιμήσεις
τριμηνιαίες απώλειες ανακοίνωσε η Credit
Suisse, καθώς η τράπεζα σχεδιάζει μια τερά-
στια στρατηγική αναμόρφωση. Το πιστωτικό
ίδρυμα σημείωσε καθαρή ζημία 4,034 δισ. ελ-
βετικών φράγκων ή 4,09 δισ. δολαρίων για το
γ’ τρίμηνο, σε σύγκριση με τις προσδοκίες των
αναλυτών για ζημία 567,93 εκατ. ελβετικών
φράγκων. Ο αριθμός ήταν επίσης πολύ χαμη-
λότερος από τα κέρδη των 434 εκατ. ελβετι-
κών φράγκων που καταγράφηκαν για το ίδιο
τρίμηνο πέρυσι.

Carrefour: Πάνω από 
τα 23 δισ. οι πωλήσεις

Σημαντική αύξηση στα έσοδα από πωλήσεις
κατέγραψε η Carrefour για το γ’ τρίμηνο του
2022, με τη γαλλική αλυσίδα σούπερ μάρκετ
να προσελκύει περισσότερους πελάτες στα
οικονομικά προϊόντα της εν μέσω της ανόδου
του πληθωρισμού παγκοσμίως. Oι πωλήσεις
της εταιρείας ανήλθαν σε 23,5 δισ. ευρώ, αυ-
ξημένα κατά 11,3% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο
του 2021 και ενισχυμένα κατά 7,3% σε σχέση
με το β’ τρίμηνο του 2022. Στην αγορά της Γαλ-
λίας οι πωλήσεις αυξήθηκαν 6,6% σε ετήσιο
επίπεδο, με τις αγορές στα υπερμάρκετ της
Carrefour να ενισχύονται κατά 5%.

Jefferies: Δηλώνει bullish για
Ελλάδα και ελληνικές μετοχές

Τράπεζες: Υψηλότερες τιμές-
στόχοι από Eurobank Equities

Σε αναβάθμιση των τιμών-στόχων για Alpha Bank,
Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε
έκθεσή της η Eurobank Equities, διατηρώντας τη σύ-
σταση «αγορά» («buy») αλλά και την Εθνική Τράπεζα
ως τη βασική της επιλογή. Η νέα τιμή-στόχος για την
Alpha Bank τοποθετείται στο 1,50 ευρώ (από 1,42 ευ-
ρώ πριν), για την Εθνική Τράπεζα στα 4,58 ευρώ (από
4,50 ευρώ πριν) και για την Τράπεζα Πειραιώς στα
2,02 ευρώ (από 1,80 ευρώ πριν), βλέποντας σημαντική
άνοδο για τις τρεις μετοχές σε σύγκριση με τα τρέχον-
τα επίπεδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη σημερινή συ-
νεδρίαση του ΧΑ η Alpha Bank διαμορφώνεται στο
0,9250 ευρώ, η Εθνική Τράπεζα στα 3,6290 ευρώ και η
Τράπεζα Πειραιώς στο 1,2140 ευρώ. 

Η Noval Property ανακοινώνει ότι απέκτησε,
έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία, κτίριο γρα-
φείων επί της Λεωφόρου Κηφισίας 199 στο Μα-
ρούσι, πρώην ιδιοκτησίας της Helleniq Energy
Holdings SA. Το συγκεκριμένο κτίριο, συνολι-
κής δομημένης επιφάνειας 6.636 τμ, θα ανακα-
τασκευαστεί σε ένα σύγχρονο, πράσινο και έξυ-
πνο κτίριο γραφείων, που θα ενσωματώνει τις
αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και θα
στοχεύει στην πιστοποίηση κατά LEED. Ο επανα-
σχεδιασμός αυτός του κτιρίου εντάσσεται στο
πλαίσιο της επιδίωξης της Noval Property να
αξιοποιεί παλιό κτιριακό απόθεμα και να το με-
τατρέπει σε σύγχρονο, πράσινο και βιοκλιματι-
κό, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δέσμευσή της να
επενδύει σε έργα που συμβάλλουν στη βιώσιμη
ανάπτυξη. Η αξία της συναλλαγής ανήλθε σε
10,96 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από το
Πράσινο Ομόλογο της Noval Property.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Eurobank: Καλύτερη Τράπεζα Private
Banking σε Ελλάδα και Κύπρο
Το βραβείο της «Καλύτερης Τράπεζας Private
Banking» για το 2023 σε Ελλάδα και Κύπρο  απέ-
σπασε η Eurobank. Όπως αναφέρεται σε σχετική
ανακοίνωση, η σημαντική αυτή διάκριση, από το
διεθνούς κύρους περιοδικό «Global Finance»,
αποτελεί αναγνώριση των εξαιρετικών επιδόσεων
της τράπεζας στην ελληνική και κυπριακή αγορά,
αντίστοιχα. Η βράβευση είναι η όγδοη διαδοχική
για τις υπηρεσίες στην Ελλάδα, την οποία η Eu-
robank λαμβάνει ανελλιπώς από τότε που το Global
Finance θεσμοθέτησε τα συγκεκριμένα βραβεία,
ενώ αποτελεί την τέταρτη διαδοχική για τις υπηρε-
σίες στην Κύπρο.
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Ο Παναθηναϊκός κατεβάζει επισήμως
15.000 κόσμο στον Βόλο για το αυριανό
παιχνίδι με την ομώνυμη ομάδα στο

Πανθεσσαλικό - ενδεχομένως και παραπάνω αν
ανοίξουν όλες οι θύρες. Το γήπεδο χωράει
26.000 θεατές και οι οπαδοί του Βόλου κατά μέ-
σα όρο δεν υπερβαίνουν τους 1.000. Αυτή η
σύγχρονη «κάθοδος των μυρίων» στη θεσσαλική
πόλη είναι οι τελικές εξετάσεις του οργανωμένου
οπαδικού κινήματος στο σύνολό του ενόψει της
συνέχισης του πρωταθλήματος. Αν προκληθούν
επεισόδια, θα απαγορευτούν ακόμη και οι μεμο-
νωμένες μετακινήσεις. Σε αντίθετη περίπτωση θα
εξεταστεί το ενδεχόμενο να επιτρέπονται και πέ-
ραν των «μεμονωμένων», όπως έγινε στα παιχνί-
δια του Λεβαδειακού με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ,
του Παναιτωλικού με τον Ολυμπιακό και της Λα-
μίας με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός, έχοντας το απόλυτο των εν-
νέα νικών σε ισάριθμα ματς, έχει συσπειρώσει
τον λαό του, ο οποίος δεν μπορεί να στοιβαχτεί
στη Λεωφόρο. Δεδομένου και του τριημέρου, μια
εκδρομή στον Βόλο με όλα τα συνοδά... τσιπου-
ράκια, θάλασσα, καθαρό αέρα -άλλος κόσμος,
επαρχιώτικος- είναι ό,τι πρέπει. Όμως, υπάρ-
χουν και οι θερμοκέφαλοι των Αθηνών που συμ-
περιφέρονται σαν αγρίμια. Μπορεί κάποιος να
τους τιθασεύσει; Θα δείξει.

Μπορεί να γίνουν εκ των έσω παραινέσεις; Αν
όχι και αρχίσουν πάλι τις φασαρίες, τότε θα θέ-
σουν σε κίνδυνο και την ίδια τους τη ζωή αλλά και
την ομάδα τους που υποτίθεται ότι αγαπούν. Μπο-
ρεί να τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός και να παίξει
χωρίς κόσμο στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό τη με-
θεπόμενη Κυριακή 6 Νοεμβρίου. Άρα, οι ίδιοι
πρέπει να περιφρουρήσουν την εκδρομή τους. Μη

λησμονούμε ότι σε αυτή την αερογέφυρα του γη-
πέδου έχει γίνει μια από τις μεγαλύτερες «μάχες»
όλων των εποχών, στον τελικό ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 2-1.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», η
παρουσία της αστυνομίας θα είναι διακριτική
στην παρακολούθηση των «μυρίων» του «πράσι-
νου» ποταμιού. Θα επέμβουν μόνο σε έσχατες
καταστάσεις. Τις οποίες δεν θα έχει προκαλέσει η
ίδια. Διότι είναι γνωστή η μόνιμη επωδός οπαδι-
κών επεισοδίων κάθε φορά, ότι «για όλα φταίει η
αστυνομία». 

Ο Παναθηναϊκός κατεβάζει 
στον Βόλο 15.000 φιλάθλους, 
οι οποίοι θα δώσουν εξετάσεις 
για τις μετακινήσεις των οπαδών

Η κάθοδος των μυρίων



Η
πέμπτη, προτελευταία
αγωνιστική των ομίλων
του Champions League

σήμανε και την κατάρρευση του
ισπανικού ποδοσφαίρου. Μόνο η
πρωταθλήτρια Ευρώπης Ρεάλ Μα-
δρίτης έμεινε «φυλάττειν Θερμο-
πύλας». Η Μπαρτσελόνα έχασε 3-
0 από την Μπάγερν στη Βαρκελώ-
νη, έχασε και τα προϋπολογισμένα
25 εκατ. ευρώ και θα συνεχίσει
στο Europa League. 

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έφερε 2-2
στην έδρα της με την Μπάγερ Λε-
βερκούζεν, έχασε πέναλτι στις κα-
θυστερήσεις και αποκλείστηκε
από τη συνέχεια του Champions
League και ενδεχομένως να μη

συνεχίσει ούτε στο Europa
League. Το αυτό και η Σεβίλλη, νι-
κήτρια 3-0 επί της Κοπεγχάγης.
Για τη δε καταχρεωμένη Μπαρτσε-
λόνα, αυτός ήταν ο δεύτερος σερί
αποκλεισμός από τους ομίλους

και ο προπονητής Τσάβι είναι ο
χειρότερος στην ιστορία της για το
Champions League με δύο νίκες
σε 14 ματς! Παρόμοιο σοκ το ισπα-
νικό ποδόσφαιρο είχε περάσει και
πριν από 24 χρόνια. 

Χειρότερη Μπάρτσα, χειρότερος προπονητής Τι είχες Γιάννη, 
τι είχα πάντα...

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναστάτωσε και πά-
λι το ΝΒΑ και οδήγησε τους Μπακς στη νίκη 110-
99 κόντρα στους Νετς του Κέβιν Ντουράντ. Ο
«Greek Freak» ήταν ασταμάτητος και τελείωσε
τον αγώνα με 43 πόντους με 15/21 δίποντα, 1/4
τρίποντα, 10/14 βολές! Παράλληλα, ο Έλληνας
σούπερ σταρ κατάφερε να γεμίσει τη στατιστική
του, καθώς είχε επιπλέον 14 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1
κλέψιμο και 3 μπλοκ. Όλα αυτά σε 38 λεπτά συμ-
μετοχής.

Άγγλοι και Γερμανοί 
για τον Γιακουμάκη

Ο Γιώργος Γιακουμάκης πέτυχε το παρθενικό
του γκολ στο Champions League με τη Σέλτικ
κόντρα στη Σαχτάρ (1-1) και παρότι αναπληρωμα-
τικός από τον Έλληνα κόουτς Άγγελο Ποστέκο-
γλου, ετοιμάζει βαλίτσες για Γερμανία ή Premier
League! Ο προ διετίας πρώτος σκόρερ του ολλαν-
δικού πρωταθλήματος έχει φτάσει τα 25 γκολ με
τη Σέλτικ. Πέρυσι πέτυχε 9 τέρματα σε 16 συμμε-
τοχές στη σκωτσέζικη Premier League, ενώ στην
τρέχουσα σεζόν μετρά 6 σε 9 εμφανίσεις.

Ο Νταμπράουσκας 
στη θέση του Νιόπλια

Ο Λιθουανός Βάλντας Νταμπράουσκας είναι ο
νέος προπονητής στον ΟΦΗ στη θέση του Νίκου
Νιόπλια. Ο 45χρονος προπονητής δούλεψε στη
Χάιντουκ Σπλιτ από τις 2 Νοεμβρίου 2021 έως τις
12 Σεπτεμβρίου 2022. Από τον Ιανουάριο του
2021 έως και τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς κα-
θόταν στον πάγκο της Λουντογκόρετς. Επίσης,
μεταξύ άλλων έχει προπονήσει τις Γκόριτσα,
Ζαλγκίρις και Εκράνας.

Το Μεξικό για τους
Ολυμπιακούς του 2036

Το Μεξικό ανακοίνωσε ότι έθεσε υποψηφιότη-
τα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2036. Ση-
μασία ωστόσο έχει η δήλωση του επικεφαλής
της οργανωτικής επιτροπής Μαρία Χοσέ Αλκαλά:
«Οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν αλλάξει, ο πρό-
εδρος της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ έχει διασφαλίσει ότι
οι χώρες μπορούν να συμμετέχουν χωρίς να
χρεώνονται, χωρίς να χρειάζεται να επιτύχουν
μεγάλα οικονομικά κατορθώματα». Ό,τι δεν συ-
νέβη το 2004...

Στη Μύκονο το Final 4
της EuroLeague
Πού θα γίνει ο τελικός του Final 4 στο μπάσκετ το 2023; Για «πολι-
τικούς λόγους» δεν επελέγη η Κωνσταντινούπολη. Οι Λιθουανοί
απέσυραν το ενδιαφέρον τους, μπήκε και το Ντουμπάι, μέχρι που
προέκυψε η... Μύκονος. Προφανώς με δόση χιούμορ, ο ΑΟ Μυ-
κόνου έκανε πρόταση στη EuroLeague μέσω των social media
ώστε να γίνει εκεί ο τελικός. Και μετά τα ματς… clubbing. 

Αντιντόπινγκ 
για Στέφανο, Μαρία

Με αφορμή την «ντοπέ» Ρουμάνα τενίστρια Σιμόνε Χάλεπ, η παγκόσμια ομοσπονδία γνωστοποίησε
και τους ελέγχους αντιντόπινγκ του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη. Ο Έλληνας
πρωταθλητής έχει περάσει 85 φορές από έλεγχο ντόπινγκ από το 2017 έως το 2021, ενώ 
στο ίδιο χρονικό διάστημα η Μαρία Σάκκαρη πέρασε 84. Και οι δυο τους βρέθηκαν αρνητικοί, φυσικά.
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Συνέντευξη 
στη Δήμητρα

Δάρδα

Ο
Κώστας Λειβαδάς και η Ανδριάνα Μπάμπαλη με αγαπημένα τραγούδια στις
«αποσκευές» τους ετοιμάζονται πυρετωδώς για δύο special live με την πιο
ανατρεπτική μουσική παράσταση της χρονιάς. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια με
την εξαιρετική φωνή και τα σημαντικά τραγούδια συνεχίζει και φέτος τις εμ-

φανίσεις με τον καλό της φίλο και σημαντικό τραγουδοποιό, παρουσιάζοντας ένα απί-
θανο πρόγραμμα με τίτλο «Τι άλλο μπορεί να πάει στραβά;». Λίγο πριν από την έναρξη
της πρόβας η Ανδριάνα Μπάμπαλη μίλησε στην «Political» για όλα όσα θα δούμε τον
χειμώνα, για τη συνεργασία της με τον Δάκη, τον Rous αλλά και για τον σύντροφό της
Άρη Κατσουπάκη και τον γάμο τους.

Η γνωριμία σας με τον Κώστα Λειβαδά μάλλον ήταν καρμική!
Γνωριστήκαμε πολύ μικροί, κάπου στο 1999, μέσω της μπάντας του Νίκου Πορτοκά-
λογλου και του Οδυσσέα Τσάκαλου. Ήμασταν δύο τρελόπαιδα με αγάπη για τη μου-
σική, το γέλιο και τη στιχοπλοκή και έτσι «κολλήσαμε» πρώτα ως φίλοι και έπειτα ως
συνεργάτες.

Επιστρέφετε στη μουσική ζωή της πόλης με ένα κόνσεπτ γεμάτο εκπλήξεις!
Ξεκινάμε μια σειρά συναυλιών αρχίζοντας από τη «Σφίγγα» με προγραμματισμένες
εμφανίσεις τα Σάββατα 5 και 12 Νοεμβρίου. Εκεί θα... σηκώσουμε χορό και κύμα,
όπως λέει το νέο τραγούδι που μου έγραψε ο Κώστας Λειβαδάς! Ε, μετά τον χορό θα
έρθει το γέλιο! Δηλαδή;
Έπειτα από τα τρία πολύπαθα χρόνια θέτουμε πλέον την ερώτηση «Τι άλλο μπορεί να
πάει στραβά;», φέρνοντας κοντά μας το παντοδύναμο χιούμορ και το stand up comme-
dy. Θα υποδεχτούμε οn stage τρεις ξεχωριστούς, πολύ ταλαντούχους δημιουργούς: τον
καταπληκτικό Δημήτρη Χριστοφορίδη (το πρώτο Σάββατο) και το απόλυτο δίδυμο Χαρι-
ζάνη - Αυγερινό (το επόμενο). Τους περιμένουμε και εμείς με πολλή χαρά γιατί οι παρα-
στάσεις τους είναι απολαυστικές.

Απολαυστική ήταν και η συνεργασία
σας με τον Δάκη;
Ακριβώς! Ο Δάκης ήταν πλάσμα άλλης
εποχής με μια φωνή-χάδι στα αυτιά μας.
Ένας άνθρωπος άλλης ποιότητας, ευγένει-

ας και καλοσύνης. Λυπάμαι πολύ για την
απώλειά του, αλλά είμαι πολύ τυχερή που

τον γνώρισα και συνεργαστήκαμε. Θα τον θυ-
μάμαι πάντα με αγάπη.

Ήταν το ίδιο ζωηρός και χαμογελαστός στα
παρασκήνια;
Ήταν γελαστός και ήρεμος, τον πειράζαμε και
μας πείραζε. Τον ρωτούσαμε να μας πει ιστο-
ρίες από τα παλιά, τις οποίες δεν μπορώ να
μοιραστώ.

Δεν έχετε ωστόσο στεγανά, έχετε συνεργα-
στεί και με τον Rous. Σε ποιο σημείο συ-

ναντήθηκε η ραπ με το καλό ελληνικό
τραγούδι;

Ο Rous είναι ένας πολύ ταλαντούχος
τραγουδοποιός και εξαιρετικός

τραγουδιστής. Άλλωστε, η ραπ
και το χιπ χοπ έχουν κάνει
πολλά και ενδιαφέροντα
παντρέματα με το τραγούδι.

Πριν σας κερδίσει το πεντάγραμμο εργαζόσασταν σε τράπεζα. Έχετε
σκεφτεί πώς θα ήταν η ζωή σας αν είχατε παραμείνει εκεί;

Θα ήταν σίγουρα διαφορετική, αλλά θα προσπαθούσα να την κάνω ευχάρι-
στη. Η μουσική ως επάγγελμα είναι κομμάτι και της προσωπικής ζωής βέβαια,

αλλά η ευτυχία βρίσκεται σε πολλά πράγματα εκτός επαγγέλματος.

Η σχέση αγάπης με τον σύντροφό σας Άκη Κατσουπάκη μετράει 17 χρόνια.
Μια ολόκληρη ζωή. Ποιο χαρακτηριστικό του ξεχωρίζετε;
Εργατικότητα, σταθερότητα, μεγάλη αγάπη και απόλυτη εμπιστοσύνη.

Προγραμματίζατε τον γάμο σας πριν από τρία χρόνια, αλλά αναβλήθηκε.
Μήπως παντρευτήκατε κρυφά;
Δεν θα σας το αποκαλύψω αυτό! 

Η Ελληνίδα 
τραγουδίστρια

και τραγουδοποιός 
μίλησε στην «Political» 

για όλα όσα θα δούμε 
τον χειμώνα, για τη 

συνεργασία της με Δάκη 
και Rous αλλά και 
για τον σύντροφό 

της Άρη Κατσουπάκη
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κρυφά;

Ανδριάνα 
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Μήπως 
παντρεύτηκε 
κρυφά;



Τη μνήμη της κορυφαίας Ελληνίδας ηθοποιού Ει-
ρήνης Παπά, που έφυγε από τη ζωή πριν από 40 μέ-
ρες, τίμησαν στενοί φίλοι, συνεργάτες και πολιτικά
πρόσωπα, μεταξύ των οποίων η Όλγα Κεφαλογιάννη
και ο σύζυγός της Μίνως Μάτσας. Το μνημόσυνο τε-
λέστηκε στο σχολείο της διεθνούς φήμης πρωταγω-
νίστριας, το οποίο παραχωρήθηκε στη Δραματική
Σχολή του Εθνικού Θεάτρου έπειτα από πρωτοβου-
λία του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή Σωτήρη Χα-
τζάκη και στενών συγγενών της, όπως του ανιψιού
της και γνωστού σκηνοθέτη Μανούσου Μανουσάκη.

Τίμησαν την Ειρήνη Παπά

«Έφυγε» η Φρόσω

Συντετριμμένος ο Λάμπρος Κωνσταντάρας
από την απώλεια της γατούλας που τον συν-
τρόφευε τα τελευταία χρόνια. Ο δημοσιογρά-
φος ανάρτησε ένα συγκινητικό ποστ αποχαι-
ρετισμού αποκαλύπτοντας με λύπη: «Το Φρο-
σάκι μου έφυγε μέσα στη νύχτα. Δυστυχώς
όχι στην αγκαλιά μου, αλλά σε έναν θάλαμο.
Ελπίζω να ένιωσε πόσο την αγαπήσαμε και να
μην πήγε με παράπονο. Σε ευχαριστώ για κά-
θε φορά που κοιμήθηκες στα πόδια μου και
μετανιώνω για κάθε φορά που είπα “έχω δου-
λειά, θα παίξουμε μετά”».

Φρέσκια, όμορφη και ξεκού-
ραστη επέστρεψε η Σία Κοσιώ-
νη στο κεντρικό δελτίο του
ΣΚΑΪ. Η newscaster του φαλη-
ρικού καναλιού απουσίαζε από
το πόστο της την τελευταία
εβδομάδα λόγω μιας ίωσης
που την ταλαιπώρησε αρκετά
και την κράτησε το κρεβάτι με
υψηλό πυρετό: «Έπειτα από
ένα πενθήμερο με βαριά ίωση
πίσω στη θέση μου με διάθεση,
ζωντάνια και λίγο χρώμα!».

Επιστροφή 
στις επάλξεις

ΤΤύπου μοντέλου
Λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου της, η
Αθηναΐς Νέγκα επέστρεψε στο Instagram κεφάτη και μπριό-
ζα. Η παρουσιάστρια φωτογραφήθηκε σε πόζες τύπου μοντέ-
λου, σχολιάζοντας με το γνωστό της χιούμορ: «Εγώ εδώ κάνω
την ωραία γιατί θέλω πλέον να καθιερωθώ ως καλλονή! Είμαι
αρκετά ώριμη τώρα και για τους περισσότερους διαγωνισμούς
ομορφιάς που μέχρι πρόσφατα με απέκλειαν λόγω νεότητας».

Τη λένε Άννα, έχει τρελά μαλλιά και είναι
κανονικό party animal! Αυτός είναι ο νέος
θεατρικός ρόλος της Μαρίας Χάνου στην πα-
ράσταση «Οι εύθυμες κυράδες του Ουίνδ-
σορ», για χάρη του οποίου άλλαξε εντελώς
εμφάνιση και ξανασυστήθηκε στο Insta-
gram. «Άλλο μαλλί, άλλη προσωπικότητα,
άλλα όλα. Η κοπέλα στις φωτογραφίες λέγε-
ται Άννα και θα τη συναντήσετε στο καλύτε-
ρο πάρτι της πόλης», έγραψε η ηθοποιός.
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Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Το επόμενο απίθανο βήμα

Μια άλλη

Τ
η γνωρίσαμε στο θέατρο ως ηθοποιό, αλλά ήρθε η στιγ-
μή για τη δίμετρη κουκλάρα Ζώζα Μεταξά να αποδείξει
πως διαθέτει ταλέντο και στη συγγραφή! Η γνωστή
ηθοποιός και μητέρα της Κόνι Μεταξά ανακοίνωσε στο

Instagram το επόμενο επαγγελματικό της βήμα, αποκαλύπτον-
τας πως είναι πλέον μέλος στην ομάδα πολύ γνωστής σειράς:
«Κάνω ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα. Νιώθω πολύ χαρούμε-
νη και ευγνώμων που αμέσως μετά την αποφοίτησή μου από τη
σχολή επιλέχθηκα για να συγγράφω στη σεναριακή ομάδα τής
ήδη πολύ επιτυχημένης σειράς του Μega “Μαύρο Ρόδο”, που εί-
ναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ελένης Καπλάνη.
Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο Κρητικό που με
πίστεψε, στην Ντίνα Κάσσου που μου έδωσε την ευκαιρία και
στον Γιάννη Καραγιάννη. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους
τους καθηγητές μου στη σχολή σεναρίου του ΑΝΤ1».



Π
άνω από ένας στους έξι ανθρώπους πά-
σχουν από έκζεμα. Σε πολλές περιπτώ-
σεις πρωτοεμφανίζεται στην παιδική
ηλικία. Συνήθως οφείλεται στην ατοπι-

κή δερματίτιδα, δηλαδή στην εκδήλωση δερματι-
κών αντιδράσεων λόγω κληρονομικής προδιάθε-
σης. Οι αντιδράσεις αυτές συμπεριλαμβάνουν
επώδυνη ξηροδερμία με ερεθισμένο εξάνθημα,
που προκαλεί πολύ έντονο -σχεδόν ανυπόφορο-
κνησμό. Το εξάνθημα ξεφλουδίζει και μπορεί να
εξαπλώνεται σε ολόκληρο το χέρι και τα δάκτυλα ή
να εκδηλώνεται κατά τόπους. Μπορεί επίσης να
έχει κόκκινο, σκούρο καφέ, μοβ ή γκρι χρώμα. Το
ξηρό, ερεθισμένο δέρμα στα χέρια είναι πολύ ενο-
χλητικό, αλλά συχνά δεν αποτελεί ένδειξη μιας
απλής ξηροδερμίας.

Σε πολλές περιπτώσεις ο ένοχος είναι το έκζεμα,
μια δερματική αντίδραση που πυροδοτείται από
πολλούς παράγοντες. «Αν το δέρμα στα χέρια σας
είναι εξαιρετικά ξηρό και επώδυνο και η χρήση ενυ-
δατικής κρέμας στη διάρκεια της μέρας δεν το κα-
ταπραΰνει, πιθανότατα έχετε έκζεμα», αναφέρει ο
δερματολόγος - αφροδισιολόγος, δρ Μάρκος Μιχε-
λάκης. Η αποτελεσματική θεραπεία προϋποθέτει
ότι θα εντοπιστούν οι παράγοντες που συμβάλλουν
στην ανάπτυξή του.

«Η αλήθεια είναι πως δεν γνωρίζουμε την ακριβή
αιτία του εκζέματος. Σε μερικούς ανθρώπους το έκ-
ζεμα σχετίζεται με μια γενετική μεταλλαγή που
επηρεάζει τη λειτουργία του δέρματος ως προστα-
τευτικού φραγμού. Με αποδυναμωμένη αυτήν τη

λειτουργία, το δέρμα είναι λιγότερο ικανό να κατα-
κρατά υγρασία και να προστατεύεται από βακτήρια,
ερεθιστικές ουσίες, αλλεργιογόνα και περιβαλλον-
τικούς παράγοντες όπως ο καπνός των τσιγάρων. Σε
άλλους ανθρώπους στο έκζεμα μπορεί να αναπτυχ-
θεί υπερπαραγωγή του βακτηρίου χρυσίζων στα-

φυλόκοκκος. Αυτό εκτοπίζει τα ωφέλιμα βακτήρια
από την επιδερμίδα, διαταράσσοντας τη λειτουργία
του δέρματος ως φραγμού», εξηγεί ο ειδικός.

Το έκζεμα κατά κανόνα εκδηλώνεται με εξάρσεις
και υφέσεις. Τις εξάρσεις μπορεί να πυροδοτήσουν
διάφοροι παράγοντες, οι οποίοι διαφέρουν από
άτομο σε άτομο. Μερικοί ασθενείς έχουν έξαρση
τον χειμώνα λόγω του ψύχους και της μειωμένης
υγρασίας, ενώ άλλοι παρουσιάζουν αναζωπύρωση
το καλοκαίρι λόγω της αυξημένης εφίδρωσης.

Άλλοι παράγοντες που το προκαλούν είναι η συ-
νεχής υγρασία στα χέρια, η αλλεργική αντίδραση σε
υλικά όπως το λάτεξ και ορισμένα μέταλλα των κο-
σμημάτων, η έκθεση σε χημικά όπως τα διαλυτικά,
τα απορρυπαντικά και το τσιμέντο, η έκθεση σε
αρώματα, σκληρά μάλλινα υφάσματα, συνθετικά
υφάσματα ή στον καπνό των τσιγάρων και το στρες.
Αυξημένο κίνδυνο διατρέχουν επίσης οι εργαζόμε-
νοι που εκτίθενται συχνά σε νερό ή χημικά, όπως οι
νοσηλευτές, οι κομμωτές, οι υδραυλικοί, οι εργαζό-
μενοι στις κατασκευές, οι μηχανικοί.
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Μερικοί ασθενείς έχουν 
έξαρση τον χειμώνα λόγω ψύχους
και μειωμένης υγρασίας, ενώ άλλοι
παρουσιάζουν αναζωπύρωση 
το καλοκαίρι από 
την αυξημένη εφίδρωση

Μέτρα προστασίας
Όσοι αντιμετωπίζουν τέτοια δερματικά προ-
βλήματα θα πρέπει να τηρούν κάποια μέτρα
προστασίας. Ενδείκνυνται η χρήση απαλού,
υποαλλεργικού καθαριστικού για το πλύσιμο
των χεριών, η αποφυγή του πολύ συχνού πλυ-
σίματος και το καλό ξέβγαλμα μετά το πλύσιμο.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι χώροι μετα-
ξύ των δακτύλων, όπου μπορεί να συσσωρευ-
τεί καθαριστικό. Μετά το πλύσιμο οι ασθενείς
πρέπει να στεγνώνουν σχολαστικά τα χέρια
τους χωρίς να τα τρίβουν, χρησιμοποιώντας
απαλή πετσέτα. Η χρήση στεγνωτήρα χεριών
με ζεστό αέρα αντενδείκνυται. Απαραίτητο εί-
ναι επίσης οι ασθενείς με έκζεμα να χρησιμο-
ποιούν έπειτα από κάθε πλύσιμο μια πλούσια
ενυδατική κρέμα χωρίς αρώματα ή αλκοόλ.
Γενικά τα προϊόντα περιποίησης που χρησιμο-
ποιούν δεν πρέπει να περιέχουν δυνητικά επι-
βαρυντικά συστατικά, όπως το σαλικυλικό οξύ,
το γλυκολικό οξύ, η ρετινόλη και συντηρητικά
της κατηγορίας των parabens.

Ξηροδερμία ή έκζεμα; 
Πώς ξεχωρίζονται Δρ Μάρκος Μιχελάκης,

δερματολόγος - αφροδισιολόγος 



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

καθημερινές προβλέψεις
www.facebook.com/alexandra.karta

astro.karta19@gmail.com - Τηλ.: 697 3232 775

Κριός
(21/3-20/4)
Ο Δίας με την ανάδρομη πορεία του αφήνει
το δικό σας ζώδιο για περίπου δύο μήνες
και επιστρέφει στο ζώδιο των Ιχθύων. Το τα-
ξίδι της ενδοσκόπησης θα συνεχιστεί και
μέσα από αυτό το σύντομο ταξίδι θα φροντί-
σετε παλιές πληγές που βρίσκονται καλά
κρυμμένες στην ψυχή σας. Κατάλληλη πε-
ρίοδος για την προετοιμασία νέων ξεκινη-
μάτων.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς, κυρίως των δύο τελευταίων ημερών, η
επιρροή του Δία από τους Ιχθύς θα είναι μια πο-
λύ σημαντική χρονική στιγμή ώστε να πραγμα-
τοποιήσετε τα νέα σας σχέδια. Θα έχετε στήριξη
από φιλικά πρόσωπα και συνεργάτες.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ο Δίας περνά έως τις 20/12 στο ζώδιο των Ιχθύων,
μια θέση πολύ κομβική για εσάς όσον αφορά την
καριέρα σας και τις φιλοδοξίες που έχετε. Είναι η
στιγμή που θα εξελιχθείτε επαγγελματικά και θα
κλείσετε συμφωνίες που εκκρεμούν. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Θετική και πολύ ευεργετική η θέση του Δία
στους Ιχθύς, έστω και για το μικρό χρονικό διά-
στημα που θα παραμείνει, για να επεκτείνει πε-
ρισσότερο τους ορίζοντές σας. Είναι ένα διά-
στημα που θα ασχοληθείτε με φιλοσοφία, νομι-
κά θέματα και ταξίδια. Η επιρροή αυτή θα είναι
έντονη σε όσους έχουν γενέθλια 21, 22 και 23
Ιουλίου. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η σύντομη επιστροφή του Δία στο όγδοο ηλιακό
σας σπίτι συνδέεται με την οικονομική σας
ασφάλεια. Με κάποιον τρόπο οι άλλοι είναι πρό-
θυμοι με αυτό το πέρασμα του Δία να σας βοη-
θήσουν σε οικονομικό επίπεδο, κυρίως εσάς
που έχετε γεννηθεί 21, 22 και 23 Αυγούστου. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Με την ανάδρομη πορεία του ο Δίας θα περά-
σει για πολύ λίγο στον τομέα των σημαντικών
σας σχέσεων. Η συναισθηματική σας ζωή αλ-
λά και οι συνεργασίες θα έχουν μια πολύ κα-
λή πορεία, ιδίως για εσάς που έχετε γεννηθεί
22 και 23 Σεπτεμβρίου.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η ανάδρομη πορεία του Δία τον τοποθετεί έως
τις 20 Δεκεμβρίου στον τομέα που αφορά την
καθημερινότητα, την εργασία και την υγεία σας.
Ένα τρίπτυχο πολύ ιδιαίτερο, όπου θα παρουσια-
στούν ευκαιρίες χωρίς να το προσπαθήσετε. Η
εύνοια θα είναι σίγουρη αν έχετε γεννηθεί 22 και
23 Οκτωβρίου.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η νέα θέση του Δία αφορά εσάς που έχετε γεν-
νηθεί τις τελευταίες μέρες του ζωδίου σας,
όπου θα βρείτε διεξόδους στα ταλέντα και τη δη-
μιουργικότητά σας. Οι σχέσεις σας θα ωφελη-
θούν από αυτό το πέρασμα και θα λειτουργήσει
επίσης βοηθητικά σε αυτήν τη δύσκολη πλανη-
τικά περίοδο. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ο κυβερνήτης του ζωδίου σας, ο Δίας, περνά
έως τις 20/12 στο ζώδιο των Ιχθύων, όπου θα
υπάρξουν πολύ καλές προοπτικές με το οικο-
γενειακό σας περιβάλλον. Πολύ πιθανόν να κά-
νετε μια αγορά κατοικίας ή μετακίνηση σε άλλο
περιβάλλον ή να εκμεταλλευτείτε την πατρική
σας περιουσία. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η νέα θέση του Δία θα ανεβάσει επίπεδα την
επικοινωνία σας, τις γνώσεις σας αλλά και τα
ταξίδια. Πολύ θετική επιρροή για την προώθη-
ση της εργασίας σας, ιδίως αν εργάζεστε στα
ΜΜΕ ή διδάσκετε ή ασχολείστε με τον τουρι-
σμό και το μάρκετινγκ. Για κάποιους από εσάς
θα βελτιωθούν οι σχέσεις σας με τα συγγενικά
σας πρόσωπα. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Σήμερα ο Δίας θα επισκεφτεί το δεύτερο ηλια-
κό σας σπίτι έως τις 20/12. Με κάποιον τρόπο οι
ανάγκες σας, συναισθηματικές ή υλικές, θα αρ-
χίσουν να υλοποιούνται και να αποκτάτε με ευ-
κολότερο τρόπο τα απαραίτητα για τη διαβίωσή
σας. Οι αγορές αυτή την περίοδο ευνοούνται,
ιδίως αν έχετε γεννηθεί 17 και 18 Φεβρουαρίου.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Ο Δίας σε ανάδρομη πορεία επιστρέφει για λίγο
στο δικό σας ζώδιο, όπου ένας αέρας αισιοδο-
ξίας και αυτοπεποίθησης θα φυσήξει στη ζωή
σας. Για τους γεννημένους 19 και 20 Μαρτίου
μπορεί να πραγματοποιηθεί μια σημαντική σας
επιθυμία έως τις 20/12. 
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OΔίας επιστρέφει στο ζώδιο των
Ιχθύων σε ανάδρομη πορεία
και σε αυτήν τη θέση θα
παραμείνει έως τις 20/12. Θα

ευνοήσει τους Καρκίνους, Σκορπιούς
και Ιχθύς του τελευταίου πενθημέρου
δίνοντάς τους πολλές ευκαιρίες.



Π
αρά τα δεδομένα και τα -όποια- ζη-
τήματα δυσλειτουργίας και προβλη-
ματικής υλοποίησης που παρουσιά-
ζει η κυβέρνηση, δεν μπορεί να

ισχυριστεί -στα σοβαρά και όχι σε επίπεδο προ-
εκλογικής ρητορικής υστερίας- ούτε ένας ότι
πρόκειται για «κυβέρνηση σε αποδρομή».

Ακόμη και αν θέλει να αγνοήσει κάποιος τις
δημοσκοπήσεις, που αν μη τι άλλο δείχνουν μια
ολοφάνερη τάση ευρείας εκλογικής επικράτη-
σης της ΝΔ, δεν μπορεί να μη συμφωνήσει ότι
πρόκειται για μια κυβέρνηση που κινείται σε
έναν ευδιάκριτο άξονα. Και τούτο, ασχέτως αν
συμφωνεί ή διαφωνεί οποιοσδήποτε με τη
στρατηγική και τις επιλογές της. Ο άξονας αυτός
είναι: στήριξη, ενίσχυση, σχεδιασμός.

Η προχθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού
Συμβουλίου μπορεί να φάνηκε ως διεκπεραι-
ωτική ή τυπική διαδικασία, αλλά ήταν εξόχως
αποκαλυπτική των σχεδιασμών, των προθέσε-
ων και της στρατηγικής του Κυριάκου Μητσοτά-
κη. Τι συνέβη; Αντιλαμβανόμενοι πλήρως τόσο
ο πρωθυπουργός και οι στενοί του συνεργάτες
στο Μαξίμου όσο και το οικονομικό επιτελείο
ότι τα «καλά μηνύματα» και η βελτίωση των
σκληρών δεικτών στον τομέα της οικονομίας
«συγκρούονται» με την εύλογη κοινωνική δυ-
σφορία λόγω της πολυεπίπεδης διεθνούς κρί-
σης, εστιάζουν στην προώθηση -και πολιτική

αλλά και επικοινωνιακή- μέτρων και παρεμβά-
σεων με έντονο κοινωνικό πρόσημο. Και η μόνι-
μη επωδός είναι και θα είναι «η οικονομία μας
πήγε καλύτερα του αναμενομένου - δημιουρ-
γήσαμε με συνετό τρόπο πρόσθετο δημοσιονο-
μικό χώρο - επιστρέφουμε το μέρισμα ανάπτυ-
ξης με δίκαιο τρόπο και πρώτα στους πιο αδύ-
ναμους».

Αυτή η στρατηγική αποτελεί τον πρώτο παρά-
γοντα του άξονα, «τη στήριξη»: από τη δέσμη
των 31 μέτρων για τη στήριξη της κοινωνίας έχει
ήδη ψηφιστεί το 1/3, ενώ -εφαρμόζοντας τον
δεύτερο άξονα περί «ενίσχυσης»- αναμένεται
να δρομολογηθεί τις επόμενες 40 μέρες και μέ-
χρι τις εορτές των Χριστουγέννων σειρά νέων
ρυθμίσεων στο πιο πάνω πλαίσιο. Και όλα αυτά
τα μέτρα είναι ο δεύτερος πυλώνας κατά της
ακρίβειας, που συμπληρώνουν και ενισχύουν
το εθνικό πρόγραμμα της ενεργειακής στήρι-
ξης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αμέσως μετά τις
γιορτές -αρχές του 2023- αναμένεται άλλο ένα
πακέτο παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει αυ-
ξήσεις σε συντάξεις, νέα αύξηση κατώτατου μι-
σθού, εισφορά αλληλεγγύης κ.ά.

Όλα αυτά τα κύματα των παρεμβάσεων δεν
εντάσσονται στον προεκλογικό σχεδιασμό, κα-
θώς δεν πρόκειται -όπως επί παραδείγματι έγι-
νε το 2019 από τον ΣΥΡΙΖΑ με τη 13η σύνταξη-
για ευκαιριακές ρυθμίσεις αλλά για μόνιμες

παρεμβάσεις με έντονο κοινωνικό και δημο-
σιονομικό αποτύπωμα. Και μάλιστα έχουν προ-
αναγγελθεί από τον ίδιο τον πρωθυπουργό από
το βήμα της 86ης ΔΕΘ...

Σε δύο σημεία πρέπει να δώσουμε σημασία:
πρώτον, ότι η βελτίωση της οικονομίας και η
πτώση των τιμών φυσικού αερίου μπορεί να δη-
μιουργήσουν και νέο δημοσιονομικό χώρο για
περισσότερες παρεμβάσεις το α’ τετράμηνο του
2023.

Και, δεύτερον, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης
τόσο με τις μόνιμες παρεμβάσεις (αυξήσεις μι-
σθών, συντάξεων, μειώσεις φόρων κ.λπ.) όσο
και με τις πρωτοβουλίες που εξαγγέλλει ήδη
προετοιμάζει την επόμενη τετραετία. Δεν είναι
τυχαία η προχθεσινή παρουσίαση στο Υπουργι-
κό από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών
Θ. Σκυλακάκη τής προόδου του Εθνικού Σχεδί-
ου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα
2.0».

Πρόκειται για ένα σχέδιο που όχι μόνο φέρνει
την Ελλάδα στην πρωτοπορία των υπολοίπων
κρατών-μελών της ΕΕ με τις επιδόσεις της, αλ-
λά αποτελεί και τη γέφυρα για τη μετάβαση από
την Ελλάδα της κρίσης στην αυτοδύναμη Ελλά-
δα της σταθερότητας. Διότι ποιο είναι το ζητού-
μενο που έχει θέσει ο πρωθυπουργός και το
διατρανώνει με το σύνθημά της η ΝΔ; Συνέπεια
- Συνέχεια - Σταθερότητα.

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Τα μέτρα δεν
εντάσσονται 
στον προεκλογικό
σχεδιασμό,
καθώς πρόκειται
για μόνιμες
παρεμβάσεις 
με έντονο
κοινωνικό και
δημοσιονομικό
αποτύπωμα

Στρατηγική «Ελλάδα 2.0»


