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Μ
ε το καλάθι του νοικοκυριού, μια πρω-
τοβουλία για να εξασφαλισθούν οι κα-
λύτερες το δυνατόν τιμές σε 51 βασικά
για τη διαβίωση προϊόντα, η κυβέρνηση

επιδιώκει να λύσει ένα πρόβλημα ζωτικό για τους πο-
λίτες αλλά και για την ίδια.

Με τα σημερινά δεδομένα, όταν έρθει η ώρα της
κάλπης κάπου στο τέλος της άνοιξης και στις αρχές
του καλοκαιριού, οι πολίτες θα αποφασίσουν και θα
ψηφίσουν βάσει και του πώς πέρασαν τον χειμώνα τον
οποίο έχουμε μπροστά μας. Γιατί καλή η «μεγάλη ει-
κόνα», αυτή των επιτευγμάτων της ελληνικής οικονο-
μίας με τους διθυράμβους από διάφορες πλευρές,
των μεγάλων επενδύσεων, της ανόδου στον δείκτη
επιχειρηματικότητας και της αποκατάστασης της εμ-
πιστοσύνης αγορών και διεθνών παραγόντων, αλλά
στο τέλος ο πολίτης ψηφίζει με βάση την τσέπη του.
Όπερ μεθερμηνεύεται πως ο μισθωτός θα σκεφτεί αν
επί των ημερών Μητσοτάκη ο μισθός έφτανε για να

αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, ο μικρομεσαίος
επιχειρηματίας θα κοιτάξει τη βιωσιμότητα της επι-
χείρησής του, ο νέος επαγγελματίας τις προοπτικές
και το μέλλον της νεοσύστατης απασχόλησής του,
ακόμα και ο αναξιοπαθής, αυτός που δοκιμάζεται σε
μια δίνη οικονομικών προβλημάτων, θα θυμηθεί πώς
συμπαραστάθηκε το κράτος στις δυσκολίες του. 

Κακά τα ψέματα, στη σημερινή κυβέρνηση έτυχαν
αρκετές «στραβές στη βάρδιά της». Και πανδημία με
οικονομικές προεκτάσεις που διέτρεξαν κάθετα την
κοινωνία, και γενικευμένος πόλεμος με αρνητικές
συνέπειες, και εσωτερικές χρόνιες παθογένειες, τρο-
χοπέδη σε κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια, και διε-
θνής ύφεση με παράλληλες και αλληλένδετες κρί-
σεις. Και όλες αντιμετωπίστηκαν σε ικανοποιητικό
βαθμό κατά κοινή ομολογία, όπως αποδεικνύεται και
από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων
στη διάρκεια αυτών των ετών. Γιατί μέχρι τώρα ουδείς
μπορεί να κατακρίνει τον Μητσοτάκη και τους υπουρ-

γούς του πως δεν επέδειξαν ανακλαστικά, πως δεν
έψαξαν άμεσα λύσεις σε ό,τι πιθανό ή απίθανο «έσκα-
γε» στα χέρια τους, πως δεν εκμεταλλεύτηκαν ό,τι ερ-
γαλείο υπήρχε προς ανακούφιση των πολιτών, από τα
«οκτακοσάρια» των αποζημιώσεων ειδικού σκοπού
επί καραντίνας μέχρι τα fuel pass, τις επιταγές ακρί-
βειας και την επιδότηση ρεύματος του σήμερα. 

Κάπως έτσι θα λειτουργήσει και το πρωτοεμφανι-
ζόμενο στη ζωή μας -και στις καταναλωτικές συνή-
θειές μας- «καλάθι του νοικοκυριού» με τις χαμηλό-
τερες τιμές στα βασικότερα 51 είδη κατανάλωσης, χω-
ρίς να επιβληθεί διατίμηση για να μην υπάρξει ζημία
στους παραγωγούς, και με χρήση των νέων τεχνολο-
γιών για ακόμα μία φορά προς όφελος όλων μας. Και
των καταναλωτών, και των επιχειρήσεων λιανικής, και
των παραγωγών, αλλά και της κυβέρνησης, που αγω-
νιά για την επιτυχία του μέτρου, ενός μέτρου που και
αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο την ώρα της κάλπης.
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Οι κάλπες περνούν και από το καλάθι… 





Π
ερίοδος έντονης διπλωματικής

κινητικότητας για όλα τα ανοιχτά

ζητήματα που αντιμετωπίζει η

Αθήνα είναι οι επόμενες εβδο-

μάδες έως τη χριστουγεννιάτικη ανάπαυλα.

Είναι δεδομένο πως η ελληνική κυβέρνηση

βρίσκεται σε κατάσταση ύψιστης επιφυλα-

κής, καθώς δεν έχει μετριαστεί προσώρας η

πρόθεση της ηγεσίας στην Τουρκία να υψώ-

νει τους τόνους ρητορικά και να… σφιχταγ-

καλιάζει μια άκρως αναθεωρητική ατζέντα. 

Παράλληλα, το ενδιαφέρον της είναι

στραμμένο και στις Βρυξέλλες, όπου ακόμη

αναζητείται μια πειστική ευρωπαϊκή απάντη-

ση έναντι της οξείας ενεργειακής κρίσης και

δη των κερδοσκοπικών παιχνιδιών που εξε-

λίσσονται γύρω από τη διεθνή τιμή του φυσι-

κού αερίου και εις βάρος των Ευρωπαίων

πολιτών. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε χθες

στο Βίλνιους της Λιθουανίας και σήμερα θα

είναι στο Ταλίν της Εσθονίας με προφανή

στόχο να χτίσει σχέσεις συνεργασίας και

αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τις χώρες της

Βαλτικής. Μεθαύριο, Πέμπτη, θα μετάσχει

στη Διαδικασία του Βερολίνου για τα Δυτικά

Βαλκάνια, όντας από τους συνεπέστερους

θιασώτες της επιτάχυνσης της ενταξιακής

διαδικασίας των χωρών της Βαλκανικής στην

ΕΕ, υπό τον φόβο να στραφούν οι τελευταίες

σε… τρίτους επιτήδειους, που απεργάζονται

την ενίσχυση της επιρροής τους σε μια κρίσι-

μη για την Ευρώπη περιοχή.

Από την Κυριακή έως την Τρίτη, ο Έλληνας

πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Σαρμ Ελ

Σέιχ της Αιγύπτου, όπου θα μετάσχει στη Διά-

σκεψη του ΟΗΕ COP27 για το κλίμα, ωστόσο,

είναι σαφές πως οι πρόσφατες εξελίξεις στο

γεωπολιτικό πεδίο, με την απόπειρα της

Τουρκίας να… νεκραναστήσει το παράνομο

και άκυρο τουρκολιβυκό μνημόνιο, αναβαθ-

μίζουν την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτά-

κη εκεί με την προοπτική να έχει σημαντικά

ραντεβού, όπως πιθανή συνάντηση με τον

αμφιτρύωνα, Αλ Σίσι, να θεωρείται πολύ πι-

θανή. Επιπλέον, στις 21 Νοεμβρίου είναι προ-

γραμματισμένη μετάβαση του πρωθυπουρ-

γού στην Κύπρο για να συμμετάσχει στην τρι-

μερή Ελλάδας - Κύπρου - Ιορδανίας, σε μια

επίσκεψη με ισχυρό συμβολισμό, υπό τις συ-

νεχιζόμενες τουρκικές απειλές και κατά της

Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αποσταθεροποιητικός αναθεωρητισμός
Ελλάδα και Λιθουανία έχουν περισσότερα

κοινά από όσα φαίνονται εκ πρώτης όψεως,

και πάνω στις κοινές προκλήσεις που αντιμε-

τωπίζουν Αθήνα και Βίλνιους επιχειρεί ο Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης να θέσει τις βάσεις μιας

στενότερης σχέσης. «Η Ελλάδα διατηρεί

ανοικτό παράθυρο στον διάλογο και πάντα

κλειστή την πόρτα στις προκλήσεις και στις

απειλές κατά της εδαφικής της ακεραιότη-

τας», διεμήνυσε ο πρωθυπουργός, υπογραμ-

μίζοντας πως ο αναθεωρητισμός της Τουρ-

κίας οδηγεί σε αποσταθεροποίηση την ευρύ-

τερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου σε

μια πρωτεύουσα που έχει ταλαιπωρηθεί

ιστορικά από τον ρωσικό επεκτατισμό. Μάλι-

στα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε πως

Ελλάδα και Λιθουανία θα εξακολουθήσουν

να παρέχουν στην Ουκρανία πολιτική, οικο-

νομική και στρατιωτική βοήθεια. Στο μέτωπο

του Μεταναστευτικού, καυτηρίασε την τακτι-

κή της Άγκυρας να εργαλειοποιεί τον πόνο

ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη και

επανέλαβε πως η χώρα μας θα εξακολουθεί

να φυλάσσει τα σύνορά της, που είναι και ευ-

ρωπαϊκά σύνορα. Άλλωστε και η Λιθουανία

γνωρίζει από πρώτο χέρι τις συνέπειες της

εργαλειοποίησης του Μεταναστευτικού, κα-

θώς υπέστη και η ίδια την εν λόγω τακτική

από την όμορη Λευκορωσία του Λουκασέν-

κο, μαριονέτας του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμπλευση και στο Ενεργειακό
Αθήνα και Βίλνιους βρίσκονται στην ίδια

όχθη και στο Ενεργειακό, καθώς υποστηρί-

ζουν την ανάληψη δραστικότερης ευρωπαϊ-

κής δράσης, ώστε να συγκρατηθούν οι

ακραίες τιμές του φυσικού αερίου διεθνώς.

Η Λιθουανή πρωθυπουργός Ίνγκριντα Σιμο-

νίτε επεσήμανε πως η ΕΕ οφείλει να αντιδρά-

σει με τρόπο ενιαίο στον εκβιασμό του Κρεμ-

λίνου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστη-

κε, από την πλευρά του, συγκρατημένα αισιό-

δοξος για την ενεργοποίηση μιας πειστικής

ευρωπαϊκής απάντησης έναντι των ακραίων

διακυμάνσεων των διεθνών τιμών του φυσι-

κού αερίου και επανέλαβε πως θα ήταν απο-

τυχία εάν αποτύγχαναν οι Ευρωπαίοι υπουρ-

γοί Ενέργειας να καταλήξουν σε μια συγκε-

κριμένη απόφαση επί τη βάσει του κειμένου

συμπερασμάτων του πρόσφατου Ευρωπαϊ-

κού Συμβουλίου.
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Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Τα κρίσιμα ταξίδια του
Μητσοτάκη στην Αίγυπτο 
αλλά και στην Κύπρο για 
την τριμερή με Ιορδανία

Συμμαχίες 
και αυστηρά
μηνύματα 
από τη Βαλτική



Δ
ιαρκές πρέσινγκ στους ψηφο-
φόρους του Κέντρου και ανά-
δειξη των μεταρρυθμίσεων
που δεν έχουν κομματικό πρό-

σημο θα επιχειρήσει η κυβέρνηση όσο θα
πλησιάζει η ημερομηνία των εκλογών. Τα
μέχρι τώρα δημοσκοπικά ευρήματα που
έχει στη διάθεσή του το Μαξίμου επιβε-
βαιώνουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης
εξακολουθεί να έχει σημαντικά ερείσματα
στον συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο παρά
την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στην
ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Εκλογικοί αναλυτές εκτιμούν πως όσο θα
φτάνουμε κοντά στις κάλπες τόσο θα αυξάνε-
ται η συσπείρωση των δύο μεγάλων κομμά-
των, ενώ παράλληλα θα συμπιέζονται τα μι-
κρότερα. Πρόκειται για ένα σκηνικό που στα-
διακά ήδη έχει αρχίσει να διαμορφώνεται, με
τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ να αυξάνουν τα ποσο-
στά τους και το ΠΑΣΟΚ να υποχωρεί.

Επίσης, έχουν βολιδοσκοπηθεί στελέχη
που κινούνται στον μεσαίο χώρο, όπως ο
Γιώργος Φλωρίδης, ο Σπύρος Καρανικόλας
αλλά και η Άννα Ροκοφύλλου, η οποία ήδη
έχει ανακοινωθεί πως θα είναι υποψήφια με
τη ΝΔ στην Α’ Αθήνας. Άλλωστε, ο πρωθυ-
πουργός έχει αποδείξει πως η κυβέρνησή
του δεν ήταν μονοκομματική, καθώς μετείχαν
πρόσωπα που δεν προέρχονται από τη ΝΔ και
τώρα θα είναι υποψήφια με την κεντροδεξιά
παράταξη όπως ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στον
Δυτικό Τομέα της Β’ Αθήνας και ο Κυριάκος
Πιερρακάκης, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν,
θα είναι υποψήφιος στην Α’ Αθήνας.

Το σκεπτικό δεν θα αλλάξει στις εκλογές
του 2023. Όπως έχει δηλώσει εδώ και καιρό ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος είναι η αυτο-
δυναμία, ωστόσο ξεκαθάρισε πως στο υπουρ-

γικό συμβούλιο θα μετέχουν πρόσωπα εκτός
κεντροδεξιάς παράταξης, όπως συμβαίνει και
τώρα. Κυβερνητικά στελέχη υπενθυμίζουν
πως όσες φορές η ΝΔ είχε κερδίσει τις εκλο-
γές ήταν λόγω των ανοιγμάτων που είχαν γίνει
στον μεσαίο χώρο. «Η διεύρυνσή της προς τον
χώρο του Κέντρου είναι στο πολιτικό DNA της.
Από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και όλους
τους αρχηγούς του κόμματος που τον ακολού-
θησαν, η ΝΔ είχε ανοικτές τις πόρτες της σε
ικανά στελέχη από άλλους πολιτικούς χώ-
ρους. Το ίδιο κάνει και θα συνεχίσει να κάνει
και ο Κυριάκος Μητσοτάκης», ανέφεραν οι
ίδιες πηγές χαρακτηριστικά.

Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι η στάση του Νί-
κου Ανδρουλάκη, ο οποίος έχει τονίσει κατη-
γορηματικά πως δεν θα συνεργαστεί με τη
ΝΔ, ενδεχομένως να αλλάξει μετά το αποτέ-
λεσμα της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης,
καθώς δεν θα θελήσει να οδηγήσει τη χώρα
εκ νέου σε περιπέτειες, καθώς δεν αποκλεί-
εται να έχει την καυτή πατάτα στα χέρια.

Οι γκρίζες ζώνες
Εκτός από τη διεύρυνση που θα επιχειρηθεί

στο παραδοσιακό Κέντρο, ένας ακόμη σημαν-
τικός παράγοντας που αποτελεί «κλειδί» για
την αυτοδυναμία είναι οι αναποφάσιστοι. Σύμ-
φωνα με τους δημοσκόπους, ένα σημαντικό
ποσοστό επηρεάζεται από το κλίμα που δια-
μορφώνεται λίγα 24ωρα προτού ανοίξουν οι
πόρτες των εκλογικών κέντρων και συνήθως
καταλήγει στο πρώτο κόμμα, ενώ οι υπόλοιποι
παραδοσιακά οδεύουν προς το δεύτερο.

Ωστόσο, τώρα τα δεδομένα θα είναι διαφο-
ρετικά. Η σοβαρή πιθανότητα της διπλής κάλ-
πης αναμένεται να φέρει αρκετές ανακατατά-
ξεις. Δημοσκόποι σημειώνουν πως το αποτέ-
λεσμα της πρώτης κάλπης θα επηρεάσει ση-
μαντικά τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν
οι αναποφάσιστοι, για αυτό τον λόγο ο πρω-
θυπουργός δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην
πρώτη εκλογική αναμέτρηση παρά το γεγο-
νός ότι γνωρίζει ότι με την απλή αναλογική
δεν θα μπορέσει να σχηματιστεί κυβέρνηση.

Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν σε κάθε ευ-
καιρία πως δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία
χαλαρότητα, καθώς το αποτέλεσμα της πρώ-
της κάλπης θα είναι η αφετηρία προς την αυ-
τοδυναμία. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι
στις τελευταίες δημοσκοπήσεις η δεξαμενή
των συγκεκριμένων ψηφοφόρων εμφανίζε-
ται ενισχυμένη, αν και, όπως σημειώνουν
εκλογολόγοι, είναι νωρίς ακόμη να υπάρξουν
ασφαλή συμπεράσματα, καθώς δεν έχει ανα-
κοινωθεί η ημερομηνία των εκλογών. 
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Το αποτέλεσμα της πρώτης
κάλπης θα επηρεάσει
σημαντικά τον τρόπο 
με τον οποίο θα κινηθούν 
οι ψηφοφόροι
της... τελευταίας στιγμής 

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Τα κλειδιά της αυτοδυναμίας:
Κέντρο και 

αναποφάσιστοι 

Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ τη δραστηριότητα Πάτση
αναφορικά με εκπροσώπηση της χώρας, όπως υποστη-
ρίζει, στο εξωτερικό προωθώντας παράλληλα συμφέ-
ροντα της εταιρείας του. 55 βουλευτές της αξιωματικής
αντιπολίτευσης με πρώτο υπογράφοντα τον Γ. Κατρούγ-
καλο υποστηρίζουν ότι, σύμφωνα με δημοσίευμα, ο κ.
Πάτσης είχε επίσημες επαφές με ανώτατους πολιτικούς
και οικονομικούς παράγοντες του Κοσόβου τον Οκτώ-
βριο 2020. Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως προκύπτει από
τις ανακοινώσεις των αξιωματούχων του Κοσόβου, οι
επαφές του βουλευτή είχαν επίσημο χαρακτήρα, στις
οποίες ο τελευταίος μιλούσε για λογαριασμό της χώρας

και μάλιστα όχι στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής διπλωμα-
τίας, εφόσον όλες οι συναντήσεις αυτές έγιναν με εκπρο-
σώπους της εκτελεστικής εξουσίας. Οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
και τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια αν είχε οποι-
αδήποτε εμπλοκή το γραφείο του πρωθυπουργού ή με-
μονωμένα στελέχη του στην προετοιμασία των παραπά-
νω συναντήσεων, καθώς και αν ήταν ενήμερες η Κεντρι-
κή Υπηρεσία του ΥΠΕΞ και η αρμόδια διπλωματική αρχή
στο Κόσοβο για τις παραπάνω συναντήσεις -πολιτικές
και επιχειρηματικές- του βουλευτή. 

Στέλλα Παπαμιχαήλ

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για Πάτση
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Ηχηρό «χαστούκι» σε όσους ισχυρίζονται ότι η Έκθεση του
Γραφείου της ΕΕ κατά της Διαφθοράς (OLAF) αποτελεί απόδει-
ξη επαναπροωθήσεων στην Ελλάδα έριξε με δηλώσεις της η
εκπρόσωπος Τύπου του OLAF, Τζιάνα Καπέλο. Σύμφωνα με όσα
έγιναν γνωστά χθες, η κ. Καπέλο σε γραπτή της απάντηση στο
ΑΠΕ ευχαρίστησε για την ευκαιρία που της δόθηκε να ξεκαθα-
ρίσει ορισμένες ερμηνείες που έχουν επισημανθεί στην Έκθε-
ση του OLAF, υπογραμμίζοντας ότι το Γραφείο διερεύνησε μό-
νον καταγγελίες αναφορικά με τις εσωτερικές διαδικασίες και
τους κανονισμούς της Frontex κατά την εκτέλεση των καθηκόν-
των στελεχών του. Όπως εξήγησε, ο OLAF ποτέ δεν διερεύνησε
ισχυρισμούς περί επαναπροωθήσεων στην Ελλάδα, καθώς κάτι
τέτοιο δεν περιλαμβάνεται στην εντολή του. Η αποκλειστική
έρευνα είχε να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόσθηκαν
οι κανόνες διαχείρισης καταγγελιών εντός της Frontex.

Το ΑΠΕ στην ερώτησή του ζητούσε από τον OLAF να απαν-
τήσει εάν όντως διερεύνησε περιστατικά επαναπροωθήσεων
και εάν διαπίστωσε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
από τις ελληνικές Αρχές, με αφορμή τους ισχυρισμούς του
περιοδικού «Spiegel», μέσω του οποίου διέρρευσε η Έκθε-
ση, αλλά και ορισμένων μελών της Επιτροπής LIBE του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου που ισχυρίστηκαν πως η Έκθεση πε-
ριέχει «λεπτομερείς αποδείξεις παραβιάσεων ανθρωπίνων
δικαιωμάτων από την Ελλάδα». Παράλληλα, όπως ανέφεραν
χθες διπλωματικές πηγές στις Βρυξέλλες, υπήρχε έντονη δυ-
σαρέσκεια στους κόλπους του OLAF τόσο για τη διαρροή της
Έκθεσης όσο και για την προσπάθεια πολιτικοποίησής της,
μέσω διαστρέβλωσης του περιεχομένου και των συμπερα-
σμάτων της.

Μίλτος Σακελλάρης

OLAF: Δεν ελέγχουμε επαναπροωθήσεις

Ο
κακός χαμός γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τις
αποκαλύψεις ότι ανάμεσα στα 213 ονόματα
των παιδόφιλων πελατών της 12χρονης από τα
Σεπόλια υπάρχουν όχι ένα αλλά… δύο μέλη

του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αφού
φούσκωσαν το όλο ζήτημα με χυδαιότητες του τύπου
«#ΝΔ_παιδεραστές», τώρα καλούνται να διαχειριστούν
την εμπλοκή δικών τους στελεχών που φαίνονται να συνο-
μιλούσαν με τη 12χρονη από τον Κολωνό. Όπως έλεγε ο
αείμνηστος Χαρίλαος Φλωράκης, «όποιος κατουράει στη
θάλασσα το βρίσκει στο αλάτι».

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται σήμερα να κυλιστεί στον βούρκο που
ο ίδιος έστησε με την πολιτική σπέκουλα ότι η ΝΔ είναι
«κόμμα βιαστών», όπως έλεγαν τα στελέχη του. Οι αποκα-
λύψεις τους εκθέτουν ανεπανόρθωτα και τώρα πρέπει να
κοιμηθούν όπως έστρωσαν… Η Κουμουνδούρου διέγρα-
ψε -ως όφειλε- το ένα μέλος που ήταν και υποψήφιος δη-
μοτικός σύμβουλος στο Παλαιό Φάληρο με τον συνδυα-
σμό που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ για το δεύτερο, που

προέρχεται όπως λένε από το ΠΑΣΟΚ και έχει διοριστεί
και σε ΔΣ μεγάλης ΔΕΚΟ, οι πληροφορίες εξετάζονται.

Ωστόσο, η κομματική βάση πνέει μένεα κατά της Κου-
μουνδούρου, κάνοντας λόγο για ελλιπή αξιολόγηση στοι-
χείων, υποστηρίζοντας πως «φοβήθηκε τη ΝΔ» και διέ-
γραψε άρον άρον τον σύντροφό τους.

«Η ΝΔ τώρα θα βγάλει εμάς στα μανταλάκια»
Μιλώντας στην «Political» και σχολιάζοντας τα γεγονότα

των ημερών, κύκλοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης τονί-
ζουν πως από την πρώτη στιγμή υπήρξαν μέσα στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ φωνές που υποστήριζαν πως δεν πρέπει να υπάρξει
εργαλειοποίηση της υπόθεσης Μίχου, ως μέλους της ΝΔ,

γιατί πολύ απλά κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί για την
ηθική του άλλου και κανείς δεν ξέρει τι κάνει κάποιος σπί-
τι του. « Ήταν λάθος και το λέγαμε, αλλά ούτε καν μας
άκουσαν. Τώρα η ΝΔ θα μας βγάλει στα μανταλάκια και αν
επιβεβαιωθεί και δεύτερο άτομο, τότε καταλαβαίνετε τι θα
γίνει. Μας γύρισε μπούμερανγκ. Εμείς ως Αριστερά πρέ-
πει να εστιάζουμε στις ελλείψεις του κοινωνικού κράτους
που οδήγησαν ένα παιδί σε αυτή την εκμετάλλευση», επι-
σημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Την ίδια ώρα, στον Πειραιά ψιθυρίζουν για τον δεύτερο
υποψήφιο «πελάτη» της 12χρονης που οι πρώτες πληρο-
φορίες λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση τον τοπο-
θέτησε σε ΔΣ μεγάλης ΔΕΚΟ και ο οποίος όπως μας είπαν
έχει σχέση και φιλία με τους τοπικούς βουλευτές. 

Γίνεται λόγος και για ένα ακόμη μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο
οποίος -βάσει πάντα των πληροφοριών που μας μεταφέρ-
θηκαν- έχει φέρει παράνομα στη χώρα νεαρή από τον
Άγιο Δομίνικο με την οποία και συζεί τα τελευταία πέντε
χρόνια και η οποία βρίσκεται ακόμη παράνομα στη χώρα.

Στην Κουμουνδούρου πληρώνουν
άσχημα την εργαλειοποίηση 

της υπόθεσης με τους παιδεραστές

Δύο τα στελέχη 
του ΣΥΡΙΖΑ
που συνομιλούσαν 
με τη 12χρονη

ΒΟΥΡΚΟΣ



ΤΤους γύρισε
μπούμερανγκ
το hashtag
Όχι μόνο δεν τους βγήκε το
hashtag #ΝΔ_παιδεραστές, αλλά
τους γύρισε μπούμερανγκ, όπως
και τόσες άλλες συκοφαντικές
δράσεις που έχουν αναλάβει.
Πλέον δεν είναι μόνο ένα το στέ-
λεχος του ΣΥΡΙΖΑ που μιλούσε
στο blind chat με τη 12χρονη, αλ-
λά έχει βρεθεί και δεύτερο στέ-
λεχος που ανήκει στο ίδιο κόμμα
και ήταν υποψήφιος βουλευ-
τής... Αλήθεια, τώρα τι έχουν να
πουν ο Σπίρτζης, η Βαγενά και τα
άλλα καλόπαιδα για αυτό που πή-
γαν να κάνουν; Μούγγα; 

Στην ΕΑΒ ο Τσίπρας,
κουβέντα για τη
συμφωνία με ΗΠΑ

Τις εγκαταστάσεις της Ελληνικής
Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ)
στο Σχηματάρι επισκέφτηκε χθες ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος
ενημερώθηκε για την πρόοδο των
προγραμμάτων που εκτελεί με
απόλυτη επιτυχία η ΕΑΒ. Μαζί του
βρέθηκαν οι Θόδωρος Δρίτσας,
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και
Γιώτα Πούλου. Εκεί γίνονται οι ερ-
γασίες αναβάθμισης των F-16 βά-
σει της συμφωνίας που υπέγραψε
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, ο
ίδιος κουβέντα δεν είπε που κατα-
ψήφισε τη νέα ελληνοαμερικανική
αμυντική συμφωνία… 

Την ανάβαση του βουνού των Θεών, του Όλυμπου, επιχείρησε ο υπουργός
Επικρατείας Άκης Σκέρτσος το τριήμερο που μας πέρασε μαζί με την οικογένειά
του και την εκλεκτή παρέα του δημάρχου Τρικκαίων και προέδρου της ΚΕΔΕ Δη-
μήτρη Παπαστεργίου. Ο υπουργός και στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού
έφτασε την κορυφή Κόζιακα στα 1.901 μ. υψόμετρο. Όπως είπαν και φίλοι του
υπουργού, η ορεινή πεζοπορία στον Όλυμπο βοήθησε τον Άκη να ξελαμπικάρει
το μυαλό του που έχει πήξει από τις δύσκολες συνθήκες μέσα στο Μαξίμου και
να δει τα πράγματα από... ψηλά. 
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Ξεχύθηκε στην Κρήτη 
η ηγεσία του
υπουργείου Εργασίας

Στην ωραία Κρήτη «ξεχύθηκε» το
υπουργείο Εργασίας. Συγκεκριμένα, η
υφυπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου πήγε

στα Χανιά και στο 11ο Συνέ-
δριο Μονάδων Κοινω-

νικής Φροντίδας
«Επ’ αρωγή», όπου
βρέθηκαν όλοι
πρόεδροι των Κέν-
τρων Κοινωνικής

Πρόνοιας. Στο Ρέθυ-
μνο, από την άλλη,

βρέθηκε ο υπουργός
Εργασίας Κωστής
Χατζηδάκης για να
παραβρεθεί στο το-

πικό κατάστημα του
ΕΦΚΑ. Εκεί τον περί-

μενε μια έκπληξη από
τους υπαλλήλους με μαντινάδες

και τσικουδιές, αλλά τον περίμεναν και
συμμαθήτριές του από το σχολείο που
δουλεύουν εκεί τώρα φέρνοντας πολλές
αναμνήσεις από τα μαθητικά τους χρό-
νια. Ο ΕΦΚΑ Ρεθύμνου έχει τελειώσει
με τις ληξιπρόθεσμες συντάξεις και
βγάζει τώρα τις συντάξεις του 2022. 

Όχι και πατριωτική
δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ
Πολλοί βρίσκουν ανειλικρινή την
τελευταία σπουδή του Αλέξη Τσί-
πρα προς την κυβέρνηση Μητσοτά-
κη να αυξήσει τα χωρικά ύδατα στα
12 ναυτικά μίλια. Όχι γιατί ο ίδιος
ως πρωθυπουργός δεν έπραξε ποτέ
κάτι τέτοιο, παρόλο που υπήρχε ει-
σήγηση από τον τότε υπουργό Εξω-
τερικών Νίκο Κοτζιά, αλλά επειδή
θέλει να το «παίξει» θιασώτης του
πατριωτισμού εν μέσω κρίσης στα
Ελληνοτουρκικά, αλλά προτίμησε
να πάει τριήμερο στην Ουγγαρία και
όχι σε κάποια εθνική γιορτή. Κατα-
λαβαίνετε την μεγάλη αντίφαση. 

Σκέρτσος - Παπαστεργίου ανέβηκαν στον Όλυμπο

Β
γήκαν κάποιοι κακεντρεχείς να
σχολιάσουν ότι το ποδήλατο
που έκανε βόλτες ο Κυριάκος
Μητσοτάκης στα Ζαγοροχώρια

είναι πανάκριβο και κοστίζει πάνω από
5.200 ευρώ. Επειδή ο γράφων γνωρίζει
από ποδήλατα, σας λέει ότι το ποδήλατο
ανήκει στην κατηγορία των hard tails που
δεν έχουν πάνω από 3.000 ευρώ και είναι
μια νορμάλ τιμή, αν σκεφτεί κανείς ότι το
συγκεκριμένο brand είναι ελβετικό. Αλή-
θεια όμως, αυτοί οι κακεντρεχείς γιατί δεν
ασχολούνται πόσο κόστισε συνολικά το τα-
ξίδι Τσίπρα μετά της οικογενείας του στη
Βουδαπέστη; Είμαι σίγουρος πάνω από το
κόστος του ποδηλάτου Μητσοτάκη... 

Οι λαϊκιστές, το ποδήλατο 
Μητσοτάκη και το ταξίδι Τσίπρα

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…
Ο πρώην «γαλάζιος» υπουργός, ο οποίος βρίσκεται πλέον σε κατάσταση συ-
ναινετικού διαζυγίου με την πρώην γυναίκα του, όχι μόνο έχει φύγει από το
σπίτι του στα βόρεια προάστια, αλλά, όπως μου λένε, έχει μετακομίσει στη μο-
νοκατοικία που διαθέτει στην Ανάβυσσο και σχεδιάζει τα επόμενα προσεκτικά
βήματά του στην πολιτική. 

Έκανε σε όλους αλγεινή
εντύπωση ότι ο «γαλά-
ζιος» βουλευτής Κώστας
Τζαβάρας λίγους μήνες
πριν πει το «αντίο» στην
πολιτική σκηνή έκανε
ανάρτηση της ηλεκτρονι-
κής ιστοσελίδας της
«Εφημερίδας των Συντα-
κτών»... 



Τ
α παρατσούκλια τις περισσότερες
φορές αποδίδονται με αρκετή δόση
χιούμορ σε κάποιον για ένα ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό ή συμπεριφορά που

τον χαρακτηρίζει. Το ίδιο συμβαίνει και στην
πολιτική. Στις κομματικές και κοινωνικές συ-
νάξεις στελεχών της ΝΔ προέκυψε εσχάτως
ακόμη ένα παρατσούκλι για να χαρακτηρίσει
πρακτικές ενός συγκεκριμένου ατόμου που
με τη δράση του στο προσκήνιο και στο παρα-
σκήνιο έχει καταστεί ανεπιθύμητο - σε σημείο
να αποφεύγουν ακόμη και το όνομά του να
αναφέρουν. Έτσι όλοι μιλούν για τον... μπιλιε-
τάκια. Ο διορισμένος δημόσιος λειτουργός
στον οποίο αναφέρονται δεν είναι άλλος από
τον γενικό γραμματέα της Βουλής Γιώργο Μυ-
λωνάκη. «Γιατί μπιλιετάκιας;», θα ρωτήσετε. Η
αλήθεια είναι ότι υπήρχαν και άλλες προτά-
σεις, αλλά λόγω αστικής ευγένειας επιλέχθη-
κε αυτό ως πιο soft.

Ο κ. Μυλωνάκης, σύμφωνα με βουλευτές
της ΝΔ, έχει αναγορεύσει εαυτόν -με την ανο-
χή κάποιων, για να τα λέμε όπως είναι τα
πράγματα- σε τιμητή των πάντων. Κρίνει, επι-
κρίνει και δημιουργεί θετικό ή αρνητικό κλίμα
για κομματικά στελέχη. Αυτό από μόνο του
δεν θα ενοχλούσε και τόσο. Αυτό που έχει
εξοργίσει τους «γαλάζιους» βουλευτές είναι
ότι ο κ. Μυλωνάκης διατείνεται ότι έχει απευ-
θείας πρόσβαση στον πρωθυπουργό - και
μάλλον έτσι είναι, όπως επιβεβαιώνουν οι πα-
ροικούντες την Ηρώδου Αττικού. Και εκεί,
όπως καταλαβαίνετε, αρχίζουν τα προβλήμα-
τα. «Ποιος είναι αυτός που θα μας κρίνει;», λέ-
νε οι βουλευτές. Οι ίδιοι λένε ότι ο γενικός
γραμματέας της Βουλής έχει αναλάβει και τον
ρόλο της μεταφοράς σημειωμάτων μεταξύ
βουλευτών, Μαξίμου αλλά και φίλων του για
δράσεις, παρουσιάσεις, αιτήματα και ενημέ-
ρωση για διάφορα θέματα της πολιτικής επι-
καιρότητας. Εξ ου και το «μπιλιετάκιας». Ο ρό-
λος του πάντως αποτελεί μόνιμο θέμα στις
«γαλάζιες» συγκεντρώσεις και όλοι προσδο-
κούν κάποιος να βάλει ένα φρένο στον φιλό-
δοξο γενικό γραμματέα - και αυτός δεν είναι
άλλος από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μη-
τσοτάκη.
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Μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά στην κεντρική
πλατεία της Καλαμάτας περπάτησε ο
υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, ο
οποίος επισκέφτηκε την πρωτεύουσα της
Μεσσηνίας. Συναντήθηκαν με επαγγελμα-
τίες και φορείς του νομού, συνομίλησαν με
κόσμο που έσπευσε να τους χαιρετήσουν,
ενώ ήπιαν καφέ στην ηλιόλουστη κεντρική
πλατεία. Μάλιστα, οι δυο τους έδωσαν το
«παρών» στα εγκαίνια των νέων γραφείων
της ΝΔ, τα οποία τέλεσε ο μητροπολίτης
Μεσσηνίας Χρυσόστομος. Ο πρώην πρωθυ-
πουργός μίλησε με πολύ θετικά λόγια για
τον Βασίλη Κικίλια, άλλωστε ο Αντώνης Σα-
μαράς ήταν από τους πρώτους που πίστε-
ψαν σε αυτόν, μια και του έδωσε την ευκαι-
ρία να αναλάβει χαρτοφυλάκιο, συγκεκρι-
μένα εκείνο του Προστασίας του Πολίτη. 

Περιφερειακές ζυμώσεις
Στο Μαξίμου τονίζουν ότι όσοι δήμαρχοι
και περιφερειάρχες εξελέγησαν το 2019
θα είναι αυτομάτως υποψήφιοι και στις
επόμενες, που θα πραγματοποιηθούν
στις 8 Οκτωβρίου 2023. Ωστόσο, φαίνεται
πως αυτό δεν θα ισχύσει σε όλες τις πε-
ριπτώσεις, καθώς το τελευταίο διάστημα
έχουν πυκνώσει οι συζητήσεις στο πα-
ρασκήνιο για τον Κώστα Βλάση και την
Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ο ίδιος δη-
λώνει πως θα συνεχίσει να είναι βου-
λευτής Αρκαδίας της ΝΔ, ωστόσο τα σε-
νάρια δίνουν και παίρνουν και κανείς
δεν γνωρίζει τι θα συμβεί στην περίπτω-
ση που ο νυν «γαλάζιος» περιφερειάρ-
χης Παναγιώτης Νίκας δεν θελήσει να
διεκδικήσει την επανεκλογή του.

Εύσημα Σαμαρά 
σε Κικίλια
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Υψηλές παρουσίες
αύριο στη Θεσσαλονίκη
Βασιλικές επισκέψεις αναμένουμε την Τε-
τάρτη στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, ο
βασιλιάς Γουλιέλμος - Αλέξανδρος και η βα-
σίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας θα μεταβούν
από την Αθήνα στην πόλη μας για να ολοκλη-
ρώσουν την επίσημη επίσκεψή τους. Το βα-
σιλικό ζεύγος θα παραστεί σε διάσκεψη οι-
κονομικού περιεχομένου στον χώρο πολιτι-
σμού Labattoir, ενώ στη συνέχεια θα επισκε-
φτούν το ιστορικό κέντρο της πόλης και θα
μεταβούν στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών
Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την εκδή-
λωση «Entrepreneurial University project».

Ο άνετος... Πάτσης
Άνετος, σαν μην έχει συμβεί το παραμικρό
που να ρίχνει σκιά «στον βίο και την πολι-
τεία του», εμφανίστηκε χθες το πρωί ο ανε-
ξάρτητος βουλευτής Ανδρέας Πάτσης πέ-
ριξ της περιοχής του Μεγάρου Μαξίμου. Ει-
δικότερα, ο κ. Πάτσης εμφανώς κεφάτος
εμφανίστηκε γύρω στις 9.45 πμ σε καφετέ-
ρια για «μυημένους» στο εν λόγω
οικοδομικό τετράγωνο. Πή-
ρε καφέ «στο χέρι» και
όταν πήγε να πληρώσει,
ως εκπρόσωπος του
λαού, που τον εξέλεξε,
έδειξε ενδιαφέρον για
τον φουσκωμένο λογα-
ριασμό του ηλεκτρικού
που «δέχτηκε» το κατάστη-
μα και έφυγε προφανώς για τη
Βουλή. Από εμφάνιση είχε casual στιλ, αλ-
λά εκείνα που έβγαζαν μάτι ήταν το ρολόι
και το χρυσό σεβαλιέ στο μικρό δάχτυλο!

Ο κύριος
«μπιλιετάκιας»
επί το έργον...
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E
να από τα πρόσω-
πα που έχουν αρ-
χίσει να συγκεν-
τρώνουν ιδιαίτερα

αρνητικά σχόλια το τελευ-
ταίο διάστημα «εντός των
τειχών» της κυβέρνησης
δεν είναι άλλο από τον γενι-
κό γραμματέα της Βουλής
Γιώργο Μυλωνάκη. Ο λόγος
είναι η συμπεριφορά που
επιδεικνύει το τελευταίο
διάστημα, καθώς παρου-
σιάζεται ως κριτής των πάν-
των, έχοντας αφήσει... κατά
μέρους τις αρμοδιότητες
που θα έπρεπε να φέρνει εις
πέρας στο Κοινοβούλιο.

Θεωρητικά, ο κ. Μυλωνά-
κης ασχολείται με το γρα-
φείο τεκμηρίωσης αλλά
από το πρωί μέχρι το βρά-
δυ... κυνηγάει σκάνδαλα
και παρουσιάζεται ως
«μετρ» στην αποκάλυψή
τους. Αυτό που προκαλεί
εντύπωση είναι ότι εδώ και 4,5 χρόνια ο κ. Μυλωνάκης, σύμφωνα με
έγκυρες πληροφορίες από τα ενδότερα της κυβέρνησης, διατείνεται ότι
«κυνηγάει» και ψάχνει όλα τα σκάνδαλα του ΣΥΡΙΖΑ. Αντί ωστόσο να
αποκαλύψει και να δημοσιοποιήσει κάποια από αυτά, εσχάτως διαρρέ-
ει σκάνδαλα που αφορούν την κυβέρνηση. Άραγε, ποιος είναι ο πραγ-
ματικός ρόλος του κ. Μυλωνάκη; 

Η μεγαλύτερη απορία ωστόσο είναι άλλη. Γνωρίζει ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης το πώς κινείται και τι κάνει το τελευταίο διάστημα
ο κ. Μυλωνάκης; Και αν γνωρίζει, τι κάνει επ’ αυτού του ζητήματος; Διότι
αν έχει γνώση των όσων λέει και όσων πράττει εδώ και αρκετό καιρό το
συγκεκριμένο στέλεχος και δεν έχει προχωρήσει σε καμία ενέργεια, τό-
τε -το λιγότερο- διαθέτει... αυτοκτονικές τάσεις για τον ίδιο και την κυ-
βέρνησή του.

Ποιοι παρέσυραν 
το ΠΑΣΟΚ;

Στη Χαριλάου Τρικούπη μετάνιωσαν
που δεν είχαν ψηφίσει το νομοσχέδιο
για την εξυγίανση των Ναυπηγείων
Ελευσίνας υπό την ONEX. Τώρα, κατό-
πιν εορτής, λέγουν ότι ήθελαν να το ψη-
φίσουν, αλλά μάλλον υπήρξε κάποια
λανθασμένη εισήγηση των αρμόδιων
κομματικών οργάνων… Μάλλον θα εν-
νοούν την ηγεσία της ΓΣΕΕ και την ΠΑ-
ΣΚΕ Ναυπηγείων Ελευσίνας. Βλέπετε,
έρχονται και εκλογές και τι θα κάμει το
κόμμα στη Δυτική Αττική; 

Ο Πλεύρης κατηγορεί
τον Νίκο
Τις τελευταίες μέρες ο πρόεδρος Νίκος ο
κραταιός, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, πα-
ρουσιάζει το πρόγραμμά του για το νέο ΕΣΥ.
Βγήκε λοιπόν ο υπουργός Υγείας Θάνος
Πλεύρης και είπε ότι αυτό το περίφημο
πρόγραμμα του Νίκου Ανδρουλάκη είναι
αντιγραφή των μεταρρυθμίσεων που υλο-
ποιεί ήδη η Νέα Δημοκρατία. 

Ερώτηση Τσίπρα 
για Predator

Επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό
για το θέμα των υποκλοπών κατέθεσε ο
Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος στα πρό-
σφατα δημοσιεύματα που επιβεβαιώνουν,
σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ότι
το παράνομο λογισμικό Predator ήρθε στη
χώρα μας για λογαριασμό της κυβέρνησης
και η εταιρεία που το εισήγαγε βρίσκεται
ακόμη εδώ και σε πλήρη λειτουργία.
Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ,
«τα εν λόγω δημοσιεύματα αναδεικνύουν
ότι στελέχη της κυβέρνησης και υπηρε-
σιών που ενεργούσαν υπό τον άμεσο έλεγ-
χό σας, μέσα από το ίδιο το Μέγαρο Μαξί-
μου, πέραν της εμπλοκής που είχαν στις
επισυνδέσεις της ΕΥΠ, πρωτοστάτησαν
και στη συγκρότηση του κέντρου αποφά-
σεων και συνεννοήσεων που έφερε στην
Ελλάδα το παράνομο λογισμικό παρακο-
λουθήσεων Predator, επιδιώκοντας μέσω
αυτού την ικανοποίηση σκοτεινών πολιτι-
κών και επιχειρηματικών σκοπών».

Για... ευλογία στο Όρος 
ο Σταϊκούρας
Στο Άγιον Όρος βρέθηκε από νωρίς το πρωί του Σαββάτου ο υπουργός Οικονο-
μικών Χρήστος Σταϊκούρας, πραγματοποιώντας την επιθυμία του να βρεθεί
στο περιβόλι της Παναγίας. Είμαστε που είμαστε «πανί με πανί» οικονομικά,
πήγε και ο υπουργός Οικονομικών στο Άγιον Όρος, καταλαβαίνετε όλοι τους
συνειρμούς που κάναμε. Πάντως, ο ίδιος δεν το κράτησε κρυφό, αλλά ανάρτη-
σε και φωτογραφίες στα social media γράφοντας «Άγιον Όρος, τόπος φιλόξε-
νος, περιοχή στέγασης σημαντικής πνευματικής, θρησκευτικής περιουσίας
του Ελληνισμού, μέρος αναζωογόνησης της σκέψης». Ελπίζω να έκανε και
καμιά προσευχή να βγάλουμε αυτό τον χειμώνα με τη βοήθεια του Θεού.

Ο «κυνηγός σκανδάλων»
και οι αυτοκτονικές 
τάσεις της κυβέρνησης

Ποιος πρώην υπουργός της ΝΔ, ο
οποίος είχε αποσυρθεί για κάποια

χρόνια και ασχολούνταν με άλλα θέ-
ματα, ετοιμάζεται να επιστρέψει στο πολι-
τικό προσκήνιο; Όχι για υποψήφιος βου-
λευτής, μάλλον για περιφερειάρχης… 

«Ελληνικό» ξύλο
στις Βρυξέλλες

Μαθαίνω ότι δύο εκπρόσωποι εμπορικών
επιμελητηρίων της χώρας μας πλακώθηκαν στο
ξύλο έξω από το ξενοδοχείο όπου διέμενε η ελ-
ληνική αποστολή. Σουρεάλ καταστάσεις. Στη
συνέχεια ο ένας εκ των δύο προέδρων κατήγ-
γειλε το περιστατικό στη βελγική αστυνομία και
μετέβη στο νοσοκομείο προκειμένου να κατα-
γραφούν τα τραύματά του. Κοινώς, γίναμε ρεζίλι
και στο εξωτερικό… 



«Φ
υσαρμόνικα» θυμίζει η
στρατηγική των τριών
πρώτων κομμάτων πάνω
στο πεδίο των πολιτικών

συνεργασιών, καθώς η συζήτηση ανοίγει
και κλείνει ανάλογα με την ένταση των πολι-
τικών μποφόρ. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει ο
«μπαλαντέρ» που θα βγάλει τον νικητή του
σκληρού πολιτικού πόκερ και, όπως είναι
φυσικό, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης
Τσίπρας θέλουν την επόμενη μέρα να έχουν
στο πλευρό τους τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Η υπόθεση των υποκλοπών έδειξε ότι το
χάσμα ΝΔ - ΠΑΣΟΚ ίσως να είναι αγεφύ-
ρωτο. Στο ΠΑΣΟΚ πάντως προσπαθούν
πλέον να αποφεύγουν τις πολλές κουβέν-
τες περί συνεργασιών, καθώς, όπως εκτι-
μούν, δεν έχουν να τους προσφέρουν τί-
ποτα ουσιαστικό ως προς την πορεία ανά-
καμψης του κόμματος και ρίχνουν το βά-
ρος της πολιτικής τους στην καθημερινό-
τητα των πολιτών.

Ωστόσο, η επιλογή της πολιτικής αυτονο-
μίας φαίνεται προς το παρόν ότι είναι η επι-
λογή που έχει προκριθεί από τον Νίκο Αν-
δρουλάκη και αποτελεί την κεντρική κομ-
ματική γραμμή. Ενδεικτική είναι και η απάν-
τηση που έδωσε πρόσφατα γραμματέας του
κόμματος στην πρόταση του Αλέξη Τσίπρα
για συμμετοχή σε μια προοδευτική διακυ-
βέρνηση: «Η εντολή που μας έδωσαν οι πο-
λίτες που συμμετείχαν στις εσωκομματικές

μας διαδικασίες είναι ξεκάθαρη: ανανέωση
- ενότητα - πολιτική αυτονομία. Είναι όμως
και προκλητικό να θυμάται σήμερα ο κ. Τσί-
πρας την “προοδευτική διακυβέρνηση”,
όταν το 2015 επέλεξε δύο φορές να κυβερ-
νήσει σε συνεργασία με τον κ. Καμμένο και
το μπλοκ του εθνολαϊκισμού». Προσθέτον-
τας μονότονα στο ίδιο ύφος πως «οι ψηφο-
φόροι της Κεντροαριστεράς θα έρθουν συ-
νειδητά στις κάλπες για να ψηφίσουν τις αρ-
χές, το πρόγραμμα και το ανθρώπινο δυνα-
μικό του ΠΑΣΟΚ. Όποιος πολίτης επιθυμεί
να δει πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη ή τον
κ. Τσίπρα μπορεί να ψηφίσει απευθείας τα
κόμματά τους. Εμείς λέμε κάτι πολύ απλό.
Τόσο ο κ. Μητσοτάκης όσο και ο κ. Τσίπρας
δοκιμάστηκαν και απέτυχαν. Γιατί λοιπόν
εμείς να τους διασώσουμε;».

Ζητούμενο τα ποσοστά της 2ης Κυριακής
Σε μια προσπάθεια τώρα να μπει κάποιος

στην ουσία αυτής της συζήτησης, η στάση
του ΠΑΣΟΚ είναι δικαιολογημένη, καθώς αν
τελικά αποφασίσουν να πάρουν θέση υπέρ
κάποιου κόμματος, τότε δεν θα υπάρχει και

λόγος να διεκδικήσει την ψήφο των πολι-
τών, όπως μας έλεγε έμπειρος κοινοβου-
λευτικός. Ωστόσο, το πραγματικό πρόβλημα
για τη Χαριλάου Τρικούπη δεν είναι το να
πάρει θέση για συνεργασίες, αλλά το πώς θα
θωρακίσει τα εκλογικά του ποσοστά στη
δεύτερη αναμέτρηση, όπου η πόλωση μετα-
ξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να ξεπεράσει
κάθε προηγούμενο, γεγονός που θα έχει
συνέπειες στα υπόλοιπα κόμματα. Άρα
μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν απο-
κλείεται η πίεση που θα υποστεί το ΠΑΣΟΚ
να ενισχυθεί και από το εσωτερικό του, αν
κάποιοι που εξελέγησαν θελήσουν να εκ-
φράσουν ποικιλοτρόπως τη δυσφορία τους
μπροστά στο ενδεχόμενο να βρεθούν εκτός
Βουλής από τη μια μέρα στην άλλη. Σε κάθε
περίπτωση πάντως το βέβαιο είναι ότι το
παιχνίδι των συνεργασιών δεν έχει καν ξε-
κινήσει, με τις ομάδες να βρίσκονται ακόμη
στο «ζέσταμα».
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του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com

Αυτές είναι οι 51
κατηγορίες προϊόντων
του «καλαθιού»

Η τελική λίστα με τις 51 κατηγορίες
προϊόντων που συνθέτουν το «καλάθι
του νοικοκυριού» περιλαμβάνονται
στην υπουργική απόφαση του Άδωνι
Γεωργιάδη, η οποία τίθεται σε ισχύ
από αύριο.

Οι αλυσίδες σουπερμάρκετ με ετή-
σιο τζίρο άνω των 90 εκατ. ετησίως
υποχρεούνται στην αποστολή του κα-
ταλόγου με τα καταναλωτικά προϊόν-
τα που είναι απαραίτητα για την αξιο-
πρεπή διαβίωση, ειδικότερα ένα του-
λάχιστον προϊόν από τις εξής 51 κα-
τηγορίες: ρύζι, ψωμί για τοστ, ψωμί
φραντζόλα (τυποποιημένο/συ-
σκευασμένο), φρυγανιές, μακαρόνια
Νο6, αλεύρι για όλες τις χρήσεις,
όσπρια (ένα τουλάχιστον είδος), γα-
λοπούλα ή/και πάριζα, κατεψυγμένα
ψάρια, νωπό χοιρινό (συσκευασμένο
ή μη), νωπό κοτόπουλο (συσκευα-
σμένο ή μη), γάλα φρέσκο πλήρες,
γάλα φρέσκο χαμηλά λιπαρά, γάλα
εβαπορέ, γιαούρτι από γάλα αγελά-
δας χωρίς γεύσεις, γιαούρτι από γά-
λα αγελάδας χωρίς γεύσεις με χαμη-
λά λιπαρά, τυρί φέτα, τυρί γκούντα,
τυρί με χαμηλά λιπαρά, χυμός τομά-
τας διατηρημένος, αυγά (κλωβοστοι-
χίας και αχυρώνα), μαργαρίνες, παρ-
θένο ελαιόλαδο, ηλιέλαιο, κατεψυγ-
μένα λαχανικά (τουλάχιστον ένα από
αρακάς, μπάμιες, φασολάκια), λευκή
ζάχαρη, φόρμουλα μωρών (παιδικές
τροφές), γάλα βρεφικής ηλικίας (παι-
δικές τροφές), ελληνικός καφές,
στιγμιαίος καφές, γαλλικός καφές,
τσάι ή χαμομήλι, κακάο σε σκόνη,
χυμός πορτοκάλι, απολυμαντικά χε-
ριών/αντισηπτικά, απορρυπαντικά
πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε
σκόνη - όχι ταμπλέτες), απορρυπαν-
τικά για σφουγγάρισμα και καθαρι-
σμού επιφανειών - χλωρίνες, απορ-
ρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο
χέρι, χαρτί κουζίνας, χαρτί υγείας,
οδοντόκρεμες, σερβιέτες, ταμπόν,
σαμπουάν, σαπούνια σε στερεή κα-
τάσταση, πάνες ακράτειας, πάνες για
μωρά, μωρομάντιλα, σαμπουάν για
μωρά, τροφές για σκύλους και τρο-
φές για γάτες.

Ο κατάλογος των καταναλωτικών
προϊόντων πρέπει να αποστέλλεται
σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Τετάρτη
έως τις 9 πμ, καθώς σε διαφορετική
περίπτωση θα επιβάλλονται πρόστι-
μα, ενώ το υπουργείο προαναγγέλλει
σαρωτικούς ελέγχους. 

Λουκάς Γεωργιάδης

«Κρυμμένο μυστικό»
οι συνεργασίες για το ΠΑΣΟΚ

Στη Χαριλάου Τρικούπη
αποφεύγουν τις πολλές
κουβέντες περί συνεργασιών,
καθώς εκτιμούν ότι δεν έχουν
να τους προσφέρουν 
τίποτα ουσιαστικό
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Η Αθήνα ετοιμάζεται να
αποστείλει επιστολή στον ΟΗΕ

Νέα απόφαση-κόλαφος σε βά-
ρος της Άγκυρας λαμβάνεται από
τις ΗΠΑ, σε μια περίοδο που
έχουν πληθύνει οι τουρκικές
αξιώσεις και το κλίμα με την Ουά-
σιγκτον παραμένει ψυχρό. Με
απόφαση του Ανώτατου Δικαστη-
ρίου των ΗΠΑ, απορρίπτεται το
τουρκικό αίτημα να επανεξετα-
στούν οι αποφάσεις Πρωτοδι-
κείου και Εφετείου για τα επεισό-
δια βιαιοπραγίας από μπράβους
του Ταγίπ Ερντογάν εναντίον
Κούρδων διαδηλωτών στην Ουά-

σιγκτον. Αυτό σημαίνει ότι θα
ανοίξει ο δρόμος για την εκδίκα-
ση της υπόθεσης και στο εδώλιο
θα καθίσουν οι μπράβοι του
Τούρκου προέδρου. Υπενθυμίζε-
ται ότι το 2017, οι άνδρες της
ασφάλειας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερν-
τογάν είχαν επιτεθεί και χτυπήσει
βίαια ειρηνικούς διαδηλωτές που
βρίσκονταν έξω από την κατοικία
του Τούρκου πρέσβη και στην συ-
νέχεια είχαν εμπλακεί σε αψιμα-
χίες με το προσωπικό της αμερι-
κανικής μυστικής αστυνομίας. Η

τουρκική πλευρά είχε προσφύγει
στο Ανώτατο Δικαστήριο, καθώς
είχε ζητήσει να επανεξεταστούν
οι αποφάσεις που είχε λάβει τόσο
το Περιφερειακό Δικαστήριο της
Ουάσιγκτον όσο και το Εφετείο, τα
οποία είχαν αποφανθεί ότι η βία
που ασκήθηκε από το προσωπικό
ασφαλείας του Τούρκου προ-
έδρου δεν χρήζει ασυλίας και συ-
νεπώς τα αμερικανικά δικαστήρια
διαθέτουν την απαραίτητη δικαιο-
δοσία για να εκδικάσουν τις αγω-
γές που έχουν ασκηθεί.

Στο εδώλιο οι μπράβοι του Ερντογάν

Η
διπλή θετική εξέλιξη σε διπλω-
ματικό επίπεδο αφορά το τουρ-
κολιβυκό μνημόνιο, το οποίο η
κυβέρνηση θεωρεί ότι θα απο-

τελέσει κλειδί για τις ελληνοτουρκικές
σχέσεις τους επόμενους μήνες μέχρι τις
εκλογές στην Τουρκία. 

Για πρώτη φορά σε κείμενο του ΟΗΕ εν-
τάσσεται παράγραφος που λέει ότι η κυβέρ-
νηση δεν δύναται να συνάπτει συμφωνίες
που θα δεσμεύουν τη χώρα στο μέλλον και
μπορεί να είναι επιβλαβείς για την εξωτερι-
κή πολιτική της χώρας. Αυτή η απόφαση
ήταν ομόφωνη, κάτι που σημαίνει ότι συμ-
φώνησε και η Ρωσία, χώρα που έχει δε-
σμούς με την Τουρκία και στο πόλεμο της
Λιβύης είχε ταχθεί με τον στρατηγό Χάφταρ.

Για την ελληνική κυβέρνηση κοινός στρα-
τηγικός στόχος είναι μια σταθερή, ευημερού-
σα και ειρηνική Λιβύη, που μπορεί να συμβά-
λει στην εμπέδωση της σταθερότητας στην
Ανατολική Μεσόγειο. Και όχι να υποδαυλί-
ζουμε την ένταση στο εσωτερικό της Λιβύης
με περαιτέρω «συμφωνίες» από μια κυβέρ-
νηση που δεν έχει λαϊκή εξουσιοδότηση.
«Συμφωνίες» που είναι προδήλως προϊόν εκ-
βιασμού της Τουρκίας επί μιας κυβέρνησης
που έχει χάσει τη νομιμοποίησή της, όπως
επεσήμαναν διπλωματικές πηγές.

Στο υπουργείο Εξωτερικών ετοιμάζονται
να στείλουν και επιστολή στον ΟΗΕ στην

οποία θα αναπτυχθούν εκ νέου οι ελληνι-
κές θέσεις για τα Ελληνοτουρκικά. Το πότε
θα σταλεί αυτή η επιστολή θα κριθεί από τις
εξελίξεις και όταν είναι ο χρόνος κατάλλη-
λος για την προώθηση των εθνικών συμφε-
ρόντων, χωρίς η Αθήνα να βιάζεται να
απαντήσει στην τελευταία τουρκική επι-
στολή, η οποία κάνει μια αγωνιώδη προ-
σπάθεια να προσδώσει νομικό περίβλημα
σε ένα συνονθύλευμα από αυθαίρετες ερ-

μηνείες, ανυπόστατους ισχυρισμούς και
έωλα επιχειρήματα. 

Ο ρόλος της Αιγύπτου
Η δεύτερη εξέλιξη αφορά τη διακοπή

του διαλόγου Καΐρου - Άγκυρας. Ο υπουρ-
γός Εξωτερικών της Αιγύπτου Σάμεχ Σού-
κρι έκανε λόγο για διπρόσωπη σχέση της
Τουρκίας στο Λιβυκό και το ερώτημα είναι
αν θα εκπροσωπηθεί υψηλόβαθμος Τούρ-

κος αξιωματούχος στις 7 και 8 Νοέμβριου
στο Συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή
υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, που θα γίνει στην
πόλη Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου. Ήδη ο
Αμερικανός πρόεδρος έχει επιβεβαιώσει
την παρουσία του, ενώ θεωρείται βέβαιο
ότι θα υπάρξει συνάντηση του Έλληνα
πρωθυπουργό με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ
Σίσι, ο οποίος θα είναι και ο οικοδεσπότης
στο συνέδριο. Μεγάλος προβληματισμός
υπάρχει στο υπουργείο Εξωτερικών στο
ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου με
την Τουρκία. Και αυτό διότι οι δηλώσεις του
Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έκανε επίδειξη
της στρατιωτικής ισχύος της χώρας του και
της περηφάνιας του για τον πύραυλο Tay-
fun, σημαίνουν ότι ο στόχος του είναι δημι-
ουργήσει μεγάλη ένταση.

O Νίκος Δένδιας, σε συνέντευξή του λοι-
πόν χωρίς περιστροφές, μίλησε για ένα
θερμό επεισόδιο που θα μπορούσε να πά-
ρει απρόβλεπτες διαστάσεις. 

Το τι σημαίνει απρόβλεπτες διαστάσεις
καταλαβαίνουμε όλοι ότι μιλά για ένα γενι-
κευμένο επεισόδιο. Ένα γενικευμένο επει-
σόδιο που δεν θα είναι οριοθετημένο εκεί
που θέλει η Τουρκία, τη στιγμή που το θέλει
με τους όρους που το θέλει.  Όταν ο υπουρ-
γός Εξωτερικών μιλά για «απρόβλεπτες
διαστάσεις», αυτό σημαίνει ότι ένα επεισό-
διο μπορεί να ξεκινήσει στο Καστελόριζο
και να γενικευτεί μέχρι τον Έβρο. 

Focus στο «μέτωπο» της Λιβύης 

Γράφει η
Αλεξία Τασούλη
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ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ

«Ευλογία για την Ελλάδα
ο νησιωτικός της χώρος» 

Η θάλασσα και τα νησιά
της Ελλάδας στηρίζουν

το 25% του ελληνικού
ΑΕΠ μέσα από 

τις δραστηριότητες 
του τουρισμού, 

της ναυτιλίας και 
των παράκτιων

οικονομιών

Γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
Ο

γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νη-
σιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτου-
λάκης μιλά στην «Political» για τους
πόρους που έχει εξασφαλίσει το

υπουργείο Ναυτιλίας για τα νησιά και τα σπου-
δαία έργα νησιωτικότητας που έχουν προχωρή-
σει. Αναφέρεται, παράλληλα, στη «γαλάζια οικο-
νομία», στον ΦΠΑ στα νησιά αλλά και στα έργα
αποκατάστασης σε περιοχές που επλήγησαν από
φυσικές καταστροφές.

Η νησιωτικότητα είναι ελληνική υπόθεση.
Πιστεύετε ότι η Ευρώπη δίνει την αναγκαία
προσοχή στις νησιωτικές περιοχές, επεν-
δύοντας πόρους ή δίνοντας προτεραιότητα
σε έργα υποδομής; 

Επιτρέψτε μου να πω ότι η νησιωτικότητα σί-
γουρα δεν είναι μόνο ελληνική υπόθεση. Η δια-
φορά είναι ότι η ένταση, η έκταση και η διασπορά
πολλών μικρών και μεγάλων κατοικημένων νη-
σιών στην Ελλάδα την κάνουν μοναδική. Είναι ευ-
λογία για την Ελλάδα ο νησιωτικός της χώρος. Η
θάλασσα και τα νησιά της Ελλάδας στηρίζουν το
25% του ελληνικού ΑΕΠ μέσα από τις δραστηριό-
τητες του τουρισμού, της ναυτιλίας και των παρά-
κτιων οικονομιών. Εκείνο που συντεταγμένα πλέ-
ον υπηρετούμε, ως κυβέρνηση και ως κράτος-
μέλος της ΕΕ, είναι να δημιουργήσουμε τις συμ-
μαχίες εκείνες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπε-
δο για να απαιτήσουμε -ας μου επιτραπεί η έκ-
φραση- να έχουμε διακριτή αντιμετώπιση του νη-
σιωτικού χώρου στο πλαίσιο μιας ουσιαστικής
εδαφικής, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής
όπως η Συνθήκη της Λισαβόνας του 2007 προ-
βλέπει και ευαγγελίζεται. 

Πώς γίνεται η εξασφάλιση των πόρων;

Ζητούμενο δεν είναι μόνο να εξασφαλίσεις πό-
ρους για να στηρίξεις μια τέτοια ειδική και διαφο-
ροποιημένη νησιωτική περιφερειακή πολιτική.
Πρέπει πρώτα να τη διατυπώσεις, να τη γράψεις
στο «χαρτί» και να στοιχειοθετήσεις ως κράτος
την πολιτική σου, και αυτό θα φέρει και τους πο-
λυπόθητους και άκρως αναγκαίους πόρους. Να
είστε, όμως, σίγουρος ότι η αλλαγή ήδη έρχεται
και κυρίως στον τρόπο που η Ευρώπη αντιμετω-
πίζει την ελληνική και ευρωπαϊκή νησιωτική πο-
λιτική. 

Σε συνεργασία που είχα με τον γενικό γραμμα-
τέα Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου κ. Θα-
νάση Κοντογεώργη, ως Ελλάδα υποβάλαμε την
πρώτη διακρατική πρόταση από κοινού με Σουη-
δία και Κροατία, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Τε-
χνικής Βοήθειας της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρ-
ρυθμίσεων (DG Reform) της ΕΕ. Η συνεργασία
των τριών χωρών αφορά την υλοποίηση -της
πρώτης αυτού του είδους- κοινής μελέτης για την
ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση των νησιωτικών πολι-
τικών και έχει τίτλο «Βελτίωση της ποιότητας της
πολυεπίπεδης διακυβέρνησής μας και ενδυνά-
μωση της ανθεκτικότητας των νησιωτικών οικο-
νομιών Κροατίας, Ελλάδας, Σουηδίας». 

στον 
Σωτήρη Πίκουλα
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Οι πρωτοβουλίες της Ελλάδας με τη θεσμο-
θέτηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ολο-
κληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον νησιωτι-
κό χώρο με τον Ν. 4770/21 και η κωδικοποίηση
της νησιωτικής νομοθεσίας με τον Ν. 4832/21
έχουν δημιουργήσει μια δυναμική εξωστρέ-
φειας και αναγνώρισης σε θεσμικό επίπεδο
της ανάγκης για υιοθέτηση στοχευμένων πολι-
τικών και χρηματοδοτήσεων για τον νησιωτικό
χώρο, ενώ η ελληνική πρακτική μελετάται ως
καλή πρακτική και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αξίζει να σημειώσω ότι είναι η πρώτη φορά
που αξιοποιείται ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός
Τεχνικής Βοήθειας μέσω της DG Reform και
μάλιστα με κεντρικό ρόλο να παίζει η Γενική
Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
(πρώην υπουργείο Αιγαίου), η μοναδική κυ-
βερνητική δομή εκτός Αθηνών σε επίπεδο Γε-
νικής Γραμματείας, που εδρεύει στη Μυτιλήνη
και αριθμεί επίσης πέντε περιφερειακά γρα-
φεία σε νησιά, με περίπου 75 άτομα μόνιμο
προσωπικό που δίνει την ψυχή του για τα νη-
σιά, παλεύοντας για το αυτονόητο. 

Συνέργειες δημόσιων και ιδιωτικών επεν-
δύσεων γίνονται; 

Στις ανωτέρω θεσμικές παρεμβάσεις της
κυβέρνησης αξίζει να προστεθούν και τα πρώ-
τα επιτεύγματα της επαναχάραξης του τομέα
δημόσιας πολιτικής όπως αυτά επιβεβαιώνον-
ται, μεταξύ άλλων, από τη θετική κατάληξη των
πρόσφατων διαπραγματεύσεων με την ΕΕ για
τη χρηματοδότηση μικρών νησιωτικών λιμέ-
νων, την πιλοτική χρηματοδότηση της δημό-
σιας θαλάσσιας συγκοινωνίας με «πράσινα»
πλοία για τα μικρά νησιά, σε συνδυασμό με τις
πρωτοβουλίες για την απανθρακοποίηση των
ελληνικών νησιών, την πρωτοβουλία GR-eco
islands (σε συνεργασία με τα υπουργεία Ανά-
πτυξης & Επενδύσεων και Περιβάλλοντος &
Ενέργειας), την πρωτοβουλία Naxos Smart Is-
land (σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης και την Amazon Web
Services) κ.ά.

Ήδη με πόρους της Πολιτικής Συνοχής ως
Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής και με τη στήριξη του υπουργού
Γιάννη Πλακιωτάκη καταφέραμε να δημιουρ-
γήσουμε ένα συνεκτικό πρόγραμμα για τη «γα-

λάζια οικονομία» και τη νησιωτικότητα που
μαζί με τους πόρους του ΠΔΕ για την επόμενη
επταετία ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ και αφο-
ρούν έργα και δράσεις επιχειρηματικότητας,
ολοκληρωμένης διαχείρισης του νερού, νη-
σιωτικών λιμενικών υποδομών με έμφαση στα
μικρά νησιά, καθώς και επενδύσεις στη δημό-
σια θαλάσσια συγκοινωνία και την ανανέωση
του ακτοπλοϊκού στόλου, αναβαθμίζοντας έτσι
τη διασυνδεσιμότητα των νησιών μας. 

Ποια είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία που

έχετε στη διάθεσή σας και σε ποιες δρά-

σεις τα αξιοποιείτε για να ενδυναμώσουν

την αναπτυξιακή πορεία των ελληνικών

νησιών; Αξιοποιείτε πόρους από το RRF; 

Ως υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής καταφέραμε τα τελευταία χρόνια
να εργαστούμε συστηματικά στη δημιουργία
νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για να μπο-
ρούμε να παρεμβαίνουμε αποτελεσματικά
στην επίλυση σημαντικών θεμάτων των νη-
σιών με έμφαση στις κρίσιμες υποδομές λι-
μένων, διαχείρισης νερού και προστασίας πε-
ριβάλλοντος. Μέσα από το νέο θεσμικό πλαί-
σιο που έχουμε εισαγάγει, σχεδιάσαμε το
πρόγραμμα ΝΕΑΡΧΟΣ που θα διαθέσει για
έργα σε νησιωτικές περιοχές 200 εκατ. ευρώ
τα επόμενα τέσσερα χρόνια, που συνδυαστι-
κά με το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής ύψους 500 εκατ. ευρώ για την πε-
ρίοδο έως το 2025 δημιουργεί μια εξαιρετικά
κρίσιμη μάζα πόρων για να υλοποιήσουμε την
τοπική νησιωτική αυτοδιοίκηση έργα και πα-
ρεμβάσεις με ουσιαστικό αναπτυξιακό αντί-
κτυπο. Παράλληλα, μέσα από το Ταμείο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας και το ΕΣΠΑ υλο-
ποιούμε 46 έργα λιμενικών υποδομών και
διαβρώσεων σε παράκτιες περιοχές. Ένα εί-
ναι σίγουρο. Η κινητικότητα σε πολιτικό επί-
πεδο, η διαρκής παρουσία στα κέντρα λήψης
αποφάσεων σε συνδυασμό με την πλήρη
ενεργοποίηση του μηχανισμού της Γενικής
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι-

κής και η στενή συνεργασία με τα συναρμόδια
υπουργεία φέρνει διαρκώς αποτελέσματα
προς όφελος των νησιωτών. 

Πριν από λίγες μέρες, το υπουργείο συμ-
μετείχε σε δράσεις ανασυγκρότησης πε-
ριοχών που επλήγησαν από την κακοκαι-
ρία. Ποια είναι η εμπειρία της Γενικής
Γραμματείας Νησιωτικής Πολιτικής στην
αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων;

Η συμβολή της Γενικής Γραμματείας Αιγαί-
ου και Νησιωτικής Πολιτικής σε θέματα απο-
κατάστασης από φυσικές καταστροφές είναι
μεγάλη τα τελευταία χρόνια, διότι είναι από-
λυτα συμπληρωματική με τις αποφάσεις των
αρμόδιων υπουργείων για τις περιπτώσεις
αυτές. Είμαστε παρόντες για να στηρίξουμε
τις νησιωτικές περιοχές που πλήττονται σε
επίπεδο ανασυγκρότησης και αποκατάστα-
σης. Εάν μπορώ να περιγράψω τον ρόλο της
ΓΓΑΙΝΠ στην επούλωση πληγών νησιωτικών
περιοχών από ποικίλες φυσικές καταστρο-
φές, είναι στο ότι καλύπτουμε τις ρωγμές του
κράτους και τα κενά που ενδεχομένως δημι-
ουργούνται χρηματοδοτικά ή συντονιστικά
για την «επόμενη ημέρα».

Η συνεργασία με τον υφυπουργό στον πρω-
θυπουργό, αρμόδιο για θέματα Κρατικής Αρω-
γής κ. Τριαντόπουλο είναι στενή και άκρως
αποτελεσματική. Ειδικότερα σε σχέση με την
Κρήτη, δυστυχώς γίναμε μάρτυρες των στοι-
χείων της φύσης και των ακραίων φαινομέ-
νων. Βρεθήκαμε άμεσα με κυβερνητικό κλι-
μάκιο στις περιοχές όπως έχουμε κάνει πολ-
λές άλλες φορές σε νησιά με σημαντικά αρνη-
τικά γεγονότα καταστροφών και μαζί με τους
δήμους δίνουμε λύσεις αποκατάστασης.

Προχωρήσαμε, λοιπόν, στην άμεση χρημα-
τοδότηση ύψους 774.000 ευρώ προς τις Δημο-
τικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευ-
σης της Σητείας και του Μαλεβιζίου για την
αποκατάσταση ζημιών που προκάλεσαν τα έν-
τονα καιρικά φαινόμενα της 15ης Οκτωβρίου,
μέσα από τέσσερις αποφάσεις της Γενικής
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι-
κής. Ειδικότερα, έπειτα από συνεργασία του

υπουργού Γιάννη Πλακιωτάκη με τον υφυ-
πουργό στον πρωθυπουργό, αρμόδιο για Θέ-
ματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης
από Φυσικές Καταστροφές, Χρήστο Τριαντό-
πουλο, εγκρίναμε άμεσα χρηματοδότηση συ-
νολικού ύψους 537.200 ευρώ προς τη Δημοτι-
κή Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δή-
μου Σητείας, και άλλες δύο για τη χρηματοδό-
τηση συνολικού ύψους 237.200 ευρώ προς τη
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευ-
σης Δήμου Μαλεβιζίου. Ήδη, όμως, επεξερ-
γαζόμαστε με τους δήμους αναλυτικό σχέδιο
για εκπόνηση μελετών κρίσιμων έργων, αλλά
κυρίως για ένα συνολικό master plan ανασυγ-
κρότησης, όπως πράξαμε σε Σάμο, Θάσο, Σα-
μοθράκη, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Λέσβο όταν
απαιτήθηκε. Είμαστε εδώ για να υπηρετούμε
πραγματικές ανάγκες και όχι τη θεωρία της το-
πικής ανάπτυξης χωρίς αντίκρισμα. 

Στις επαφές σας με τους νησιώτες επιχει-
ρηματίες τι συμπέρασμα βγάζετε; Τι λένε
για τον ΦΠΑ στα νησιά; Τι άλλο ζητούν και
ποιο θεωρείτε το ευρύτερο σχέδιο για ισο-
μερή ανάπτυξη όλων των νησιών; 

Για να κατανοήσει κανείς τους νησιώτες επι-
χειρηματίες, πρέπει να αποδεχτεί ότι η νησιω-
τική επιχειρηματικότητα έχει τελείως διαφο-
ρετικά χαρακτηριστικά από τον τρόπο λειτουρ-
γίας και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων στις
μεγάλες αστικές περιοχές ή την ηπειρωτική
Ελλάδα. Αυτό το «αυτονόητο» έχει αναγνωρι-
στεί από την ελληνική κυβέρνηση και έχει δια-
τυπωθεί και θωρακιστεί θεσμικά μέσα από τη
νομοθεσία του υπουργείου Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής. 

Ο νησιώτης επιχειρηματίας συνήθως είναι
υπεύθυνος για μια μικρή οικογενειακή επιχεί-
ρηση που αντιμετωπίζει την εποχικότητα, τα
υψηλά κόστη μεταφοράς πρώτων υλών, αλλά
και την αδυναμία να βρει κατάλληλο εργατικό
δυναμικό. Η κυβέρνηση ήδη πέτυχε σε επίπε-
δο ΕΕ να εξασφαλίζει το ειδικό καθεστώς επα-
ναφοράς συντελεστών μειωμένου ΦΠΑ στα
νησιά όταν τα δημοσιονομικά το επιτρέψουν. 

Το υπουργείο Οικονομικών, με ξεκάθαρη
εντολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσο-
τάκη, έπραξε αυτό που έπρεπε σε επίπεδο δια-
πραγμάτευσης προς την κατεύθυνση αυτή.
Παράλληλα, όμως, ως υπουργείο συνεχίζουμε
να στηρίζουμε την ορθή εφαρμογή του μετα-
φορικού ισοδύναμου για τις επιχειρήσεις,
προχωρώντας, ωστόσο, σε διορθώσεις και αλ-
λαγές για να μπορέσει να επιτελέσει τον ρόλο
του, κάνοντας ταυτόχρονα ό,τι απαιτείται για να
υπάρχει ομαλή χρηματοδότησή του παρά τις
δημοσιονομικές δυσκολίες. Εκείνο, όμως,
που σχεδιάζουμε από κοινού με τα νησιώτικα
επιμελητήρια της χώρας, είναι το θεσμοθετη-
μένο πλέον Πρόγραμμα Νησιωτικής Επιχειρη-
ματικότητας του Ν. 4770/21 σε συνεργασία με
την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, διότι αυτό
που έχει ανάγκη ο νησιώτης επιχειρηματίας
είναι κάλυψη μικροχρηματοδοτήσεων για λει-
τουργικά κόστη που είναι υψηλά στα νησιά.
Ακούμε τους νησιώτες επιχειρηματίες και
δουλεύουμε μαζί με τους θεσμικούς εκπρο-
σώπους τους, τον ΕΟΑΕΝ και τον αντίστοιχο
ευρωπαϊκό INSULEUR. 

«Εκείνο που σχεδιάζουμε είναι
το θεσμοθετημένο πλέον
Πρόγραμμα Νησιωτικής
Επιχειρηματικότητας, διότι
αυτό που έχει ανάγκη 
ο νησιώτης επιχειρηματίας 
είναι κάλυψη
μικροχρηματοδοτήσεων 
για λειτουργικά κόστη που
είναι υψηλά στα νησιά
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Τέσσερις ερωτήσεις που θα σας βοηθήσουν 
στις συνομιλίες σας με τους άλλους

Γ
ια να αποκαλύψουμε τα μοτίβα σκέψης που
μας εξυπηρετούν ή μας εμποδίζουν σε μια
συζήτηση, μπορούμε να κάνουμε τέσσερις

ερωτήσεις. 
Κάθε ερώτηση δίνει ένα παράθυρο στη δυναμι-

κή και στα μοτίβα της συνομιλίας, ώστε να μπο-
ρούμε να πλοηγηθούμε καλύτερα σε συγκεχυμέ-
νες αλληλεπιδράσεις.

1. Ποιους ρόλους μπορείτε να παρατηρήσετε
στις αλληλεπιδράσεις σας;

Σε κάθε συζήτηση, αναρωτηθείτε τι ρόλο παίζετε
και δώστε προσοχή στη δυναμική της δύναμης. Ως
προϊστάμενος, είστε αλαζονικός ή ταπεινός; Ως φί-
λος, είστε επικριτικός ή υποστηρικτικός; Ως γο-
νιός, φοβάστε ή αγαπάτε;

Ως ουδέτερος παρατηρητής, μπορείτε να απαγ-
κιστρωθείτε από τα μη χρήσιμα μοτίβα και να αλ-
λάξετε συνειδητά την προσέγγισή σας.

2. Ποια ιστορία φέρνετε στη συνομιλία;
Οι ιστορίες μας μάς βοηθούν να πλοηγηθούμε στη

ζωή, αλλά υποφέρουμε όταν το εγώ μας πληγώνε-
ται. Πρέπει να γνωρίζουμε και να επιλέγουμε συνει-
δητά αυτά που μας εξυπηρετούν και να απορρίπτου-
με αυτά που δεν μας εξυπηρετούν. Εξασκηθείτε να
δίνετε προσοχή στις ιστορίες σας και στο πώς επη-
ρεάζουν τους άλλους. Παρακολουθήστε τους, ακού-
στε τις φωνές τους και παρατηρήστε τον εαυτό σας.
Πώς θα άλλαζαν η σκέψη και τα συναισθήματά σας
αν δεν δεχόσασταν την ιστορία σας ως αλήθεια;

3. Ποιο είναι το γεγονός και ποιο το μυθιστόρη-
μα σε μια συνομιλία;

Αναγνωρίζοντας τις ιστορίες σας, μπορείτε να τις
διερευνήσετε και να τις μεταμορφώσετε. Τα γεγο-
νότα είναι αδιαμφισβήτητα και επιβεβαιωτικά. Η
αντικειμενική πραγματικότητα βασίζεται στις κοι-
νές μας αισθήσεις και στους κοινωνικούς μας κα-

νόνες και οι πράξεις μας είναι καταγράψιμες και
αντικειμενικές. Μερικές φορές δεν συμφωνούμε
με μια ενέργεια, αλλά αυτό δεν μειώνει την αδιαμ-
φισβήτητη πραγματικότητά της. Τα γεγονότα είναι
κρίσιμα για τη δημιουργία κοινού εδάφους, από το
οποίο μπορούμε να συνδεθούμε και να συγχρονί-
σουμε τις συνομιλίες μας.

4. Ποιες ερωτήσεις μπορώ να κάνω για να κα-
ταλάβω καλύτερα τους άλλους;

Αρχίστε να ακούτε πώς εσείς και πώς οι άλλοι υπο-
στηρίζετε τις συνομιλίες. Ποιος είναι ο τόνος σας όταν
προσφέρετε την προοπτική σας; Όταν ερωτηθείτε, είστε
αμυντικοί ή ανοιχτοί σε άλλες ιδέες; Πώς αντιδράτε
όταν άλλοι υποστηρίζουν τη θέση τους με δύναμη; Όταν
ρωτάμε για τις επιθυμίες, τις ανησυχίες, τα ζητήματα
ισχύος και τα πρότυπα των άλλων, τους προσκαλούμε
σε συνεργατικές, δημιουργικές αλληλεπιδράσεις που
είναι πολύ πιο ικανοποιητικές από την εναλλακτική. 

Π
ριν από την πανδημία, η Βραζιλία του Μπολ-
σονάρο κατατασσόταν, με βάση τον συνολι-
κό Δείκτη Παγκόσμιας Υγειονομικής Ασφά-

λειας - Global Health Security (GHS) Index, ανάμεσα
στις πλέον καλά προετοιμασμένες χώρες του κό-
σμου για την αντιμετώπιση πιθανών επιδημιών, μαζί
με το Ηνωμένο Βασίλειο του, ανάλογων χαρακτηρι-
στικών, Μπόρις Τζόνσον, τις Ηνωμένες Πολιτείες τού
συμμετρικού τού Μπολσονάρο, ως προς τον γεωγρα-
φικό άξονα του λαϊκίστικου ναρκισσισμού, στο βό-
ρειο ημισφαίριο της αμερικανικής ηπείρου, Ντό-
ναλντ Τραμπ και τη Χιλή. Από τη στιγμή, όμως, που
ξέσπασε η Covid-19, οι χώρες αυτές επέδειξαν ορι-
σμένα από τα παγκοσμίως χειρότερα αποτελέσματα
στην αντιμετώπιση του πανδημικού κύματος του κο-
ρονοϊού. Τον Σεπτέμβριο του 2020, μετά το πρώτο
εξάμηνο του κορονοϊού, οι Ηνωμένες Πολιτείες οδη-
γούσαν, σε απόλυτους αριθμούς, τη θλιβερή κούρσα
τόσο των περιστατικών μολύνσεως όσο και των θα-
νάτων από τον SARS-CoV-2, με τη Βραζιλία να κατα-
λαμβάνει τη δεύτερη θέση στην κατάταξη των θανά-
των, ακολουθούμενη, σε ό,τι αφορά τις χώρες της
Νοτίου Αμερικής, από τη Χιλή, την ίδια ώρα που το
Ηνωμένο Βασίλειο εμφάνιζε το υψηλότερο ποσοστό
θανάτων, κατά κεφαλήν, ανάμεσα στις χώρες του G7. 

Επιχειρώντας να εξηγήσει τις αποστομωτικές
αποτυχίες των χωρών αυτών, η πολιτισμική και ιατρι-
κή ανθρωπολόγος και επίκουρη καθηγήτρια στο Πα-
νεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια Mar-
tha Lincoln καταδεικνύει ως κοινό σημείο των χω-
ρών αυτών (για τις οποίες, ειρήσθω εν παρόδω, αξί-
ζει να σημειωθεί πως ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ, ούτε ο
Μπόρις Τζόνσον, ούτε ο Ζαΐρ Μπολσονάρο βρίσκον-
ται, πλέον, στο τιμόνι της διακυβέρνησής τους) τον
«εξαιρετισμό», ο οποίος σκιαγραφείται μέσα από την

ιδιαίτερη θέαση του εαυτού τους ως «ξεχωριστών»,
σε σχέση με τις άλλες χώρες. Οι αναποτελεσματικές
απαντήσεις τους στην Covid-19 υποδεικνύουν, σύμ-
φωνα πάντα με το άρθρο της Martha Lincoln που δη-
μοσιεύθηκε στο περιοδικό «Nature» τον Σεπτέμβριο
του 2020, πως η οπτική του «εξαιρετισμού» («exce-
ptionalism») μπορεί να συσχετισθεί, σε παγκόσμια
κλίμακα, με χειρότερα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά
τη Δημόσια Υγεία. Η διερεύνηση αυτής της συσχέτι-
σης μπορεί να βοηθήσει στον επανακαθορισμό της
έννοιας της ετοιμότητας και να επιτρέψει σε πιο
ακριβείς προβλέψεις ως προς την επιτυχημένη ή την
αποτυχημένη διαχείριση μελλοντικών πανδημιών. 

Ο λαϊκιστής ηγέτης της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονά-
ρο, ο οποίος ηττήθηκε οριακά στις πρόσφατες εκλο-
γές, είχε υποδηλώσει, μέσα από τις δημόσιες τοπο-
θετήσεις του, τον Μάρτιο του 2020 πως οι Βραζιλιά-
νοι είναι αρκετά ανθεκτικοί, ώστε να επιβιώσουν της
λοίμωξης, οπότε δεν υπήρχε λόγος για κάποιας μορ-
φής υποχρεωτικές προφυλάξεις. Το αποτέλεσμα αυ-
τής της χαοτικής εθνικής απάντησης της χώρας επέ-
τρεψε στην επιδημία να λάβει ανεξέλεγκτη διάσταση
στη Βραζιλία. Ίσως να ήταν και αυτή μία από τις αιτίες
της οριακής ήττας του Μπολσονάρο από τον -έχοντα
αντιμετωπίσει κατά το παρελθόν βαριές κατηγορίες
για διαφθορά- αντίπαλό του Λούλα ντα Σίλβα. Ο
«εξαιρετισμός», επίσης, της γειτονικής για τη Βραζι-
λία Χιλής επικαλούταν για να περιγράψει τους στα-
θερούς, πλέον, δημοκρατικούς θεσμούς του έθνους
το επαρκές νομικό της σύστημα και την ακμάζουσα
οικονομία ελεύθερης αγοράς, αλλά τα κρούσματα
της Covid-19 στη χώρα εκτοξεύθηκαν όταν έφτασαν
στις χαμηλού εισοδήματος κοινότητες. Παρότι η Χιλή
είχε ένα ρωμαλέο σύστημα υγειονομικής περίθαλ-
ψης, τα επιδημιολογικά αποτελέσματα που κατέγρα-

ψε στο πρώτο εξάμηνο της πανδημίας απεκάλυψαν
ανησυχητικά επίπεδα ανεπάρκειας. Η αυτοκολακευ-
τική εικόνα της χώρας μπορεί να ήταν αυτή που πα-
ρέσυρε τους ηγέτες της στην υποτίμηση της ευαλω-
τότητάς της απέναντι στον ιό. Αυτή η υπέρμετρη αυ-
τοπεποίθηση ως προς την ικανότητα ενός έθνους να
ανταποκριθεί στην Covid-19 μπορεί να γίνει ορατή σε
όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, από τις περικοπές σε
προγράμματα επιδημιολογικής ετοιμότητας, μέχρι
τους πολίτες που αρνούνταν να φορέσουν μάσκες
στους δημόσιους χώρους. 

Η πανδημία προσέφερε και προσφέρει, με όρους
πολιτικής διακυβέρνησης, ένα τεράστιο φυσικό
«πείραμα» πάνω στις επιδράσεις της «Ύβρεως» στη
Δημόσια Υγεία. Για να μη θρηνούμε εκατόμβες αδι-
κοχαμένων συνανθρώπων μας και να αποφεύγου-
με αδιέξοδες και οδυνηρές καταστάσεις που μπο-
ρεί να προκύψουν, τόσο στη Δημόσια Υγεία όσο και
στην οικονομία ή τις διεθνείς σχέσεις, λόγω αλαζο-
νικών ηγετών, οι οποίοι δεν λαμβάνουν έγκαιρα μέ-
τρα, παρασυρμένοι από τη διογκωμένη εικόνα
«εξαιρετισμού» που κυριαρχεί στη θολωμένη κρί-
ση τους τόσο για τον εαυτό τους όσο και για τη χώρα
τους, θα πρέπει να επανεκτιμήσουμε τα κριτήρια με
τα οποία τους εκλέγουμε. Η παγκόσμια πολιτική
ζωή έχει άμεση ανάγκη από ασφαλιστικές δικλίδες
ενάντια στον λαϊκισμό του «εξαιρετισμού». Ένας
πρόσφορος, για τους ερευνητές, τρόπος ώστε να
μετρήσουν και να συγκρίνουν τις παγκόσμιες εκ-
φάνσεις του τελευταίου είναι η μελέτη των τάσεων
της κοινής γνώμης, μέσω σχετικών ερευνητικών
εργαλείων, την ίδια στιγμή που ο «εξαιρετισμός»
μπορεί να προσδιορισθεί και μέσα από την προσε-
κτική ανάλυση των όσων οι ηγέτες κάθε χώρας εκ-
φράζουν δημόσια. 

Ο λαϊκίστικος «εξαιρετισμός», η Covid-19 και η ήττα του Μπολσονάρο

της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
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Χ. Λιάπη
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Ε
νισχύστε τη φήμη σας χάρη σε κάποιο
ευφυολόγημα από τον Οδηγό Πολιτικής
Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι». Δείξ-

τε ότι έχετε το ιδιαίτερο ταλέντο του λόγου. 
Αν δεν έχετε επιλέξει να γοητεύσετε τους ψη-

φοφόρους σας με τη «σιωπή», και να περάσετε
τα μηνύματά σας «σιωπηλά», τότε θα πρέπει να
αναλογιστείτε ότι θα πρέπει να μιλήσετε όταν
έχετε κάτι να πείτε. Που να σας χαρακτηρίζει και
να εντυπωσιάζει.

Η νέα πολιτική ζωή της χώρας αλλά και παγ-
κοσμίως χαρακτηρίζεται από έναν δημόσιο λόγο
χαμηλού επιπέδου. Με πολλή τοξικότητα, πολύ
περισσότερα «γαλλικά» και με ακραίο επιθετικό
λόγο. 

Το μέσο μεταφοράς ενός πολιτικού λόγου εί-
ναι το Twitter, με σύντομη γραφή σε κάθε πολιτι-
κή κόντρα. Με μια πολιτική γλώσσα, πολλάκις,
αγοραία, χυδαία, που τείνει να καθιερωθεί ως η
παγκόσμια κουλτούρα γλώσσας, της κεντρικής
πολιτικής σκηνής.

Ο Οδηγός Πολιτικής Επικοινωνίας «Ευ Πολι-
τεύεσθαι», με 333 tips, σας δίνει έξυπνα κείμενα
ολίγων λέξεων που θα επηρεάσουν θετικά την
κοινή γνώμη προς το πρόσωπό σας.

Έξυπνα tips γραμμένα για να προσαρμόζονται
στις ανάγκες της σύγχρονης τεχνολογίας των
νέων μέσων.

Επωφεληθείτε από την προσφορά μόνο για
τους αναγνώστες της «Political».

1. Οι κρίσεις τις περισσότερες φορές είναι ευ-
καιρίες για την ελίτ ενώ γεννούν τραγωδίες για
τον λαό.

2. Το σκληρό νόμισμα της πολιτικής επικοινω-
νίας είναι η εμπιστοσύνη.

3. Στις κάθε είδους εκλογές, οι υποψήφιοι της
πολυθρόνας, του καναπέ και του διαδικτύου δεν
κερδίζουν την εκλογική μάχη, κερδίζουν μόνο
απογοητεύσεις.

4. Στο εκλογικό σας πρόγραμμα βαπτίστε τις
προεκλογικές υποσχέσεις σας ως προγραμματι-
κές δεσμεύσεις. «Πουλάει» περισσότερο.

5. Οι πολίτες ψηφίζουν με προσδοκίες αγορά-
ζοντας ελπίδα ακόμη και αν πιστεύουν ότι μπο-
ρεί να αποβεί «φρούδα».

6. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, σε θεμε-
λιώδη ερωτήματα, αν αφήσουμε άλλον να απο-
φασίσει, το αποτέλεσμα δεν είναι σίγουρο ότι θα
μας αρέσει.

7. Στις εκλογές για να σε ακούσουν οι πολίτες

πρέπει να απαντήσεις στα καθημερινά προβλή-
ματά τους. Αλλιώς, δεν παίρνεται ψήφος.

8. Σε πολλά πολιτικά κόμματα και δημοτικές
παρατάξεις, δεν βρίσκουμε αξιόλογες προσωπι-
κότητες, γιατί ο αρχηγός έχει επιλέξει τους
ομοίους του. Μέτριος αρχηγός, κάτω του μετρί-
ου τα μέλη.

9. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, κανείς δεν
σε υποχρεώνει να απαντήσεις σε ένα ερώτημα
που δεν έχει τεθεί.

10. Για το πολιτικό σύστημα, ο μόνιμος φταί-
χτης έχει όνομα. Είναι ο Χατζηπετρής.

11. Το όραμα της πολιτικής λέγεται εύκολα
αλλά δύσκολα πραγματοποιείται.

Περισσότερα tips θα βρείτε στον Οδηγό Πολι-
τικής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι: 333+1
tips» και μόνο για τους αναγνώστες της ψηφια-
κής εφημερίδας «Political» διατίθεται στην προ-
νομιακή τιμή των 10 ευρώ από 15. 

Επωφεληθείτε!
Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινί-

σεις επικοινωνήστε στο email: grammateia@nk-
mediagroup.gr ή στα τηλέφωνα 210 9568066,
6932266217.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

H
εισβολή στον Κόλπο των Χοίρων, γνωστή
στη Λατινική Αμερική σαν Invasion de
Bahia de Cochinos, ήταν μια αποτυχημένη

στρατιωτική επέμβαση στην Κούβα. Την ανέλαβε η
παραστρατιωτική ομάδα Ταξιαρχία 2506, υποστηρι-
ζόμενη από τη CIA, στις 17 Απριλίου του 1961. Η Τα-
ξιαρχία 2506, οργανωμένη, εκπαιδευμένη και χρη-
ματοδοτούμενη από τη CIA της κυβέρνησης των
ΗΠΑ, ήταν το ένοπλο τμήμα της οργάνωσης του
Κουβανικού Δημοκρατικού Επαναστατικού Μετώ-
που που είχε ως σκοπό την ανατροπή της επαναστα-
τικής αριστερής κυβέρνησης του Φιντέλ Κάστρο.

Ξεκινώντας από τη Γουατεμάλα, η δύναμη εισβο-
λής νικήθηκε μέσα σε τρεις ημέρες από τις κουβα-
νικές ένοπλες δυνάμεις, που τελούσαν υπό την άμε-
ση διοίκηση του πρωθυπουργού Φιντέλ Κάστρο.

Στις 15 Απριλίου το σχέδιο τέθηκε σε εφαρμογή.
Οκτώ αμερικανικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη B-26
που παρείχε η CIA άρχισαν βομβαρδισμό των αερο-
πορικών βάσεων της Κούβας και επέστρεψαν στις
ΗΠΑ. Τα αεροσκάφη έφεραν διακριτικά της κουβα-
νικής αεροπορίας, ώστε να ήταν δυνατή η δικαιολό-
γηση της επιχείρησης ότι επρόκειτο δήθεν περί
Κουβανών πιλότων που είχαν αυτομολήσει με τα
αεροσκάφη της. Τη νύχτα της 16ης Απριλίου, οι κύ-
ριες δυνάμεις εισβολής αποβιβάστηκαν στην παρα-

λία Πλάγια Χιρόν στον Κόλπο των Χοίρων και αρχικά
υπερίσχυσαν επί μιας τοπικής επαναστατικής πολι-
τοφυλακής. Ο κουβανικός στρατός αντεπιτέθηκε
και ο Κάστρο αποφάσισε να αναλάβει προσωπικά
τον έλεγχο της επιχείρησης. Η κουβανική αεροπο-
ρία βύθισε όσα μεταγωγικά πλοία αποπειράθηκαν
να φέρουν ενισχύσεις. Στις 20 Απριλίου, οι εισβο-
λείς τελικά παραδόθηκαν και οι περισσότεροι από
αυτούς, αφότου ανακρίθηκαν δημόσια, στάλθηκαν
πίσω στις ΗΠΑ.

Οι συνέπειες της εισβολής ήταν πολύ σοβαρότε-
ρες μακροπρόθεσμα, καθώς θεωρήθηκε πολιτική
πανωλεθρία των ΗΠΑ. Τότε, ο Τζον Κένεντι διέταξε
μια σειρά από εσωτερικές έρευνες σε ολόκληρη τη
Λατινική Αμερική. Επιπλέον, η αποτυχημένη εισβο-
λή ισχυροποίησε τη θέση του Κάστρο, ο οποίος δια-
κήρυξε ανοιχτά την πρόθεσή του να υιοθετήσει τον
σοσιαλισμό και να ενισχύσει τους δεσμούς του με τη
Σοβιετική Ένωση.

Σήμερα, εάν απομονώσουμε ιστορικά γεγονότα,
θα παρατηρήσουμε στρατηγικές και ιδεολογικές
ομοιότητες στην πρόσφατη εισβολή στο ουκρανικό
έδαφος ανάστροφης, όμως, παρεμβατικότητας, αλ-
λά με παρεμφερή αποτελέσματα.

Η γεωπολιτική σκακιέρα δεν μπορεί να εξαιρεθεί
από τα διαχρονικά δίπολα, καθώς οι στρατηγικοί τα-

κτικισμοί των δύο γιγάντων Αμερικής - Ρωσίας θα
ταλανίζουν εσαεί τις γεωπολιτικές ισορροπίες.

Σε ό,τι μας αφορά, δεν πρέπει να παραβλέψουμε
πως το τελευταίο χρονικό διάστημα η προσπάθεια
των ΗΠΑ να περιορίσουν τη ρωσική παρουσία και
επιρροή στην ανατολική Μεσόγειο, αποδυναμώνον-
τας παράλληλα τον ρόλο της Τουρκίας στην ευρύτε-
ρη περιοχή, εστιάζεται στην Κύπρο.

Η Άγκυρα, υπό το καθεστώς Ερντογάν, δεν αποτε-
λεί πλέον σταθερό και προβλέψιμο σύμμαχο.

Μετά την εδραίωση στρατηγικής συνεργασίας με
την Ελλάδα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει τώρα να
προσδέσει σταδιακά στο άρμα της την Κύπρο, απο-
κτώντας ισχυρότερα πολιτικά και στρατιωτικά
ερείσματα στη Μεγαλόνησο, όπου η Μόσχα διαθέ-
τει ακόμη πολιτικές προσβάσεις και μεγάλη οικο-
νομική επιρροή.

Στόχος είναι να αποτελέσει η Κύπρος το δεύτε-
ρο σκέλος ενός διπόλου με την Ελλάδα, που μπο-
ρεί να υποκαταστήσει την Τουρκία στους γεω-
στρατηγικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ και να χρησι-
μοποιηθεί παράλληλα ως μέσο πίεσης προς την
Άγκυρα, προκειμένου να παραμείνει εντός της
«κοίτης» του ΝΑΤΟ.

Ας προσπαθήσουμε να αδράξουμε τα μέγιστα δυ-
νατά εθνικά οφέλη.

Εισβολή στον Κόλπο των Χοίρων - Εισβολή 
στην Ουκρανία: Βίοι αντιστρόφως παράλληλοι;

της
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Α
πέναντι στις τουρκικές προ-
κλήσεις η Ελλάδα συνεχίζει τη
διεθνοποίηση της τουρκικής
επιθετικότητας και σφυρηλα-

τεί συμμαχίες με χώρες-κλειδιά της Ανα-
τολικής Μεσογείου και του αραβικού κό-
σμου, με σκοπό τη δημιουργία ενός ανατο-
λικού αμυντικού τόξου απέναντι στον ανα-
θεωρητισμό της Τουρκίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ,
στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, επισκέ-
πτεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την
Ιορδανία, κατόπιν πρόσκλησης του ομολό-
γου του Yousef Ahmed Al-Hnaity, για να
συμμετάσχει στο κορυφαίο Συνέδριο-Έκ-
θεση για τις Ειδικές Δυνάμεις, SOFEX
2022, το οποίο θα γίνει στο διεθνές αερο-
δρόμιο «Βασιλιάς Χουσεΐν» στην Άκαμπα. 

Τετραήμερο συνέδριο
Πρόκειται για ένα τετραήμερο συνέδριο

που αφορά την αντιμετώπιση θεμάτων που
σχετίζονται με θέματα ασφάλειας και αντι-
τρομοκρατίας.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στο περιθώριο του
συνεδρίου θα συναντηθεί με τον Ιορδανό
ομόλογό του στρατηγό Yousef Ahmed Al-
Hnaity. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο
τραπέζι θα είναι η ασφάλεια και η σταθε-
ρότητα στη περιοχή, οι τρέχουσες εξελί-
ξεις στην περιοχή της Κεντρικής και Ανα-
τολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατο-
λής, αλλά και η αντιμετώπιση πιθανών
απειλών. Ο στρατηγός Κ. Φλώρος αναμέ-
νεται να ενημερώσει τον ομόλογό του και
για την όλο και αυξανόμενη τουρκική επι-
θετικότητα εναντίον της Ελλάδας.

Μεταξύ Ελλάδας και Ιορδανίας υπάρχει
ένα εκτεταμένο πρόγραμμα στρατιωτικής
συνεργασίας εδώ και πολλά χρόνια, το
οποίο περιλαμβάνει κοινές ασκήσεις και
συνεκπαιδεύσεις, όπως και επιμόρφωση
στελεχών σε Ελληνικά Στρατιωτικά Ιδρύ-
ματα των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυ-
νάμεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, από το
1967 έως σήμερα, έχουν εκπαιδευτεί στην
Ελλάδα εκατοντάδες στελέχη των Ενό-
πλων Δυνάμεων της Ιορδανίας.

Στρατιωτικός διαγωνισμός
Τον περασμένο Ιούνιο, μάλιστα, αξιωμα-

τικοί και υπαξιωματικοί του Ειδικού Τμή-
ματος Αλεξιπτωτιστών της Διοίκησης Ειδι-
κού Πολέμου συμμετείχαν στον στρατιωτι-
κό διαγωνισμό Ειδικών Δυνάμεων «12th

Annual Warrior Competition» που πραγ-
ματοποιήθηκε στην Ιορδανία και διοργα-
νώθηκε από τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώ-
ρας. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 42
ομάδες Ειδικών Δυνάμεων από 26 χώρες
(από Ασία, Αφρική και Ευρώπη) με σκοπό
την επαύξηση της μαχητικής ικανότητας
των συμμετεχόντων και την ενδυνάμωση
της συνεργασίας τους με την ανταλλαγή
βέλτιστων πρακτικών Ειδικού Πολέμου.

Παράλληλα, με την Ιορδανία έχουμε το
τριμερές σχήμα στρατιωτικής συνεργα-
σίας Ελλάδα - Κύπρος - Ιορδανία, που εί-
ναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Το
ΓΕΕΘΑ στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της
κυβέρνησης και των υπουργείων Εξωτερι-
κών και Άμυνας αναπτύσσει πρωτοβου-
λίες και προωθεί σχήματα με κράτη που
έχουν κοινό στόχο την ειρήνη, την ασφά-
λεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική
Μεσόγειο, σε αντίθεση με την Τουρκία,
που αναδεικνύεται συνεχώς ως παράγον-
τας αποσταθεροποίησης.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι αναδεικνύεται
ο καθοριστικός ρόλος της Ελλάδας στην
ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου ως πυ-
λώνα σταθερότητας και ασφάλειας, με τις
ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να είναι
πρωταγωνίστριες, διοργανώνοντας και
συμμετέχοντας σε μεγάλες πολυεθνικές
ασκήσεις, όπως η «Μέδουσα 12» που ξεκι-
νά στις 15 Νοεμβρίου στη θαλάσσια περιο-
χή της Αλεξάνδρειας.

Άλλα τριμερή σχήματα στην περιοχή μας
εξίσου σημαντικά είναι το Ελλάδα - Κύ-
προς - Αίγυπτος και το Ελλάδα - Κύπρος -
Ισραήλ που έχουν αναπτύξει πολύ μεγάλη
δυναμική. Θυμίζουμε πως ο αρχηγός ΓΕΕ-
ΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, κα-
τά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ιορ-
δανία, είχε γίνει δεκτός από τον βασιλιά
του χασεμιτικού βασιλείου της Ιορδανίας
Abdullah II bin Al Hussein, στο παλάτι Al
Husseiniya στο Αμάν.

ΡOLITICAL AMYNA16
ΤΡΙΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις λόγω της ακραίας έως και
πολεμικής τουρκικής ρητορικής παραμένουν σε επιχειρησια-
κή ετοιμότητα και ασκούνται με συμμαχικές χώρες. Στο πλαί-
σιο αυτό διεξήχθη ελληνοαμερικανική συνεκπαίδευση, υπό
τον σχεδιασμό και έλεγχο του ΓΕΕΘΑ, με τη συμμετοχή της 307
Μοίρας μεταγωγικών αεροσκαφών των ΗΠΑ και στελεχών της
Διοίκησης Ειδικού Πολέμου. 

Στην άσκηση έγιναν άλματα ελεύθερης πτώσης και στατι-
κού ιμάντα, ρίψεις εφοδίων σε ξηρά και θάλασσα και πτήσεις
χαμηλού ύψους. Ακολούθησε σύμφωνα με πληροφορίες και
συνεκπαίδευση με ελληνικά μαχητικά F-16 στην περιοχή των
Μεγάρων.

H άσκηση, σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, συνέβαλε στην επαύξηση
του επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας, μαχητικής ικανό-
τητας, συναντίληψης, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και διαλει-
τουργικότητας κατά τη σχεδίαση και εκτέλεση Ειδικών Επιχει-
ρήσεων και αναδεικνύει τη διαχρονική συνεργασία της Ελλά-
δας και των ΗΠΑ στον τομέα του Ειδικού Πολέμου.

Η ενίσχυση του στόλου μεταγωγικών απασχολεί τα τελευταία
χρόνια την Πολεμική Αεροπορία. Μάλιστα, τα αμερικανικά C-
130J που έχουν προσγειωθεί στην 113 Πτέρυγα Μάχης στην
Ελευσίνα και συμμετείχαν στην άσκηση είναι τα μεταγωγικά
αεροσκάφη που μελετά η ελληνική πλευρά, ενώ υπάρχουν
σκέψεις ακόμα και για αγορά σε μελλοντικό χρόνο.

ΜΠΑΡAΖ ΑΣΚHΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΗΠΑ

Χέρι χέρι Ελλάδα και Ιορδανία

Η Αθήνα ενδυναμώνει
συνεχώς τη στρατιωτική
συνεργασία με χώρες 
του αραβικού κόσμου

Σ Υ Μ Μ Α Χ Ι Α  Σ Τ Α Θ Ε Ρ Ο Τ Η Τ Α Σ



Δεκάδες νορβηγικά ακίνητα περνούν το ένα μετά το
άλλο στα χέρια της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, που
εκδηλώνει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση ακίνη-
της περιουσίας σε απόσταση αναπνοής από στρατιωτι-
κές βάσεις του ΝΑΤΟ στη χώρα, όπως αποκαλύπτει η
εφημερίδα «Dagbladet».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τελευταίο απόκτημα της
Ρωσικής Εκκλησίας είναι ένα παλιό «σπίτι προσευχής»
στο Μπέργκεν με θέα στο Χαακόνσβερν, όπου βρίσκεται

η κύρια βάση του Βασιλικού Ναυτικού της Νορβηγίας, η
μεγαλύτερη στις σκανδιναβικές χώρες. «Το οικόπεδο
επιτρέπει την παρατήρηση των εισόδων στο λιμάνι και
μεγάλου τμήματος της ναυτικής βάσης», γράφει η εφη-
μερίδα του Όσλο.

Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας, πατριάρχης Μόσχας
και πασών των Ρωσιών Κύριλλος, είναι φανατικός
υπέρμαχος του πολέμου του Πούτιν στην Ουκρανία και
προτρέπει με τα κηρύγματά του τους Ρώσους «να πολε-

μήσουν στο μέτωπο και να μη φοβούνται να πεθάνουν».
Η Βρετανία έχει επιβάλει κυρώσεις στον 76χρονο Κύ-
ριλλο «για την υποστήριξή του στη ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία».

Κατά κόσμον γνωστός ως Βλαντίμιρ Μιχαήλοβιτς
Γκουντιάγεφ, ο νυν πνευματικός ηγέτης 110 εκατομμυ-
ρίων Ρώσων ορθόδοξων χριστιανών υπήρξε, σύμφωνα
με ιστορικούς που είχαν πρόσβαση σε αρχεία της ΕΣΣΔ,
πράκτορας της KGB.

Κ
αθώς ο Πούτιν χρησιμοποιεί
και πάλι μια ενδεχόμενη παγ-
κόσμια επισιτιστική κρίση σαν
όπλο εκβιασμού προς τη Δύ-

ση, ΟΗΕ, Τουρκία και Ουκρανία συμφώ-
νησαν για νέες εξαγωγές σιτηρών από τα
λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, παρά την
αποχώρηση της Ρωσίας από τη διεθνή
συμφωνία ως αντίποινα για την επίθεση
που δέχτηκε ο στόλος της στην Κριμαία.

«Η ροή των τροφίμων πρέπει να συνε-
χιστεί», τόνισε ο συντονιστής του ΟΗΕ,
ενώ ο Ερντογάν, ο οποίος βρήκε πάλι με-
σολαβητικό ρόλο για να παραμείνει «μέ-
σα στο παιχνίδι», είπε ότι «είμαστε απο-
φασισμένοι να συνεχίσουμε τις προσπά-
θειες για το καλό της ανθρωπότητας».

Με τον Πούτιν να εργαλειοποιεί ξανά
την πείνα απειλώντας να αφήσει χωρίς
τρόφιμα εκατομμύρια ανθρώπους, ιδίως
στις φτωχές χώρες της Αφρικής, η Γαλλία
στρέφεται ήδη προς τις χερσαίες μετα-
φορές σιτηρών για να αποφύγει την επι-
κίνδυνη Μαύρη Θάλασσα. Χθες πάντως
επαναλήφθηκε η κυκλοφορία κατά μή-
κος του θαλάσσιου ανθρωπιστικού δια-
δρόμου που επιτρέπει την εξαγωγή ου-
κρανικών σιτηρών παρά την προσωρινή
αποχώρηση της Ρωσίας από τη συμφω-
νία του καλοκαιριού.

Απέπλευσαν άλλα 23 πλοία
με 354.500 τόνους σιτηρών

Τουλάχιστον έξι πλοία φορτωμένα με
χιλιάδες τόνους σιτάρι διήλθαν από τον
θαλάσσιο διάδρομο με κατεύθυνση τον
Βόσπορο και την Τουρκία. Λίγο αργότερα
η Ουκρανία επιβεβαίωσε τον απόπλου
δώδεκα πλοίων. Οι 354.500 τόνοι σιτη-
ρών που μετέφεραν είναι πολύ περισσό-
τεροι απ’ ό,τι συνήθως μέσα σε μία μέρα,

όπως ανακοίνωσε το Κίεβο. Άλλα τέσσε-
ρα πλοία αναμένεται να κατευθυνθούν
προς την Ουκρανία, ένα εκ των οποίων,
υπό τουρκική σημαία, απέπλευσε χθες το
πρωί από την Κωνσταντινούπολη.

Ο Ερντογάν, από τους εγγυητές συμ-
φωνίας για τα σιτηρά για την οποία μεσο-
λάβησε η Τουρκία, δήλωσε ότι θα συνε-
χίσει να υπερασπίζεται τα συμφωνηθέν-
τα. «Αν και η Ρωσία εμφανίζεται διστα-
κτική επειδή δεν αποκόμισε τα ίδια οφέ-
λη (σ.σ.: με την Ουκρανία), είμαστε απο-
φασισμένοι να συνεχίσουμε τις προσπά-
θειές μας στην υπηρεσία της ανθρωπό-
τητας», είπε ο πρόεδρος της νατοϊκής
Τουρκίας, ο οποίος τηρεί από την έναρξη
της σύγκρουσης καλές σχέσεις τόσο με
το Κίεβο όσο και με τη Μόσχα, υπερηφα-
νευόμενος για τη «διπλωματική μαε-
στρία» του στο Ουκρανικό.

Η Ρωσία προχώρησε χθες και σε ενερ-
γειακά αντίποινα χτυπώντας με πυραύ-
λους πολιτικούς στόχους, κυρίως ενερ-
γειακές εγκαταστάσεις σε Κίεβο, Χάρκο-
βο και Ζαπορίζια. Σύμφωνα με τους Ου-
κρανούς, το 80% των πολιτών έχει μείνει
χωρίς υδροδότηση και 350.000 νοικοκυ-
ριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στην πρω-
τεύουσα.

IIστορική νίκη Λούλα 
και  ανησυχία από 
την... περίεργη σιωπή 
Μπολσονάρο
Γνωρίζοντας αποθέωση από μια
κόκκινη λαοθάλασσα χιλιάδων οπα-
δών στο Σάο Πάολο, ο αριστερός
πρώην πρόεδρος Λούλα έκανε τη
«μεγάλη επιστροφή» με ιστορική -
αλλά οριακή- νίκη στις εκλογές της
Κυριακής στη Βραζιλία.
Ο 77χρονος Λούλα μίλησε για απο-
κατάσταση της «ειρήνης» και της
«ενότητας», αλλά δήλωσε «ανήσυ-
χος» για την ύποπτη σιωπή του αντι-
πάλου του, του απερχομένου ακρο-
δεξιού προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο,
ο οποίος δεν είχε αναγνωρίσει την
ήττα του πολλές ώρες μετά την ανα-
κοίνωση του αποτελέσματος.
Πρώην μεταλλωρύχος, ο Λούλα αρ-
χίζει την τρίτη θητεία του δώδεκα
χρόνια αφότου εγκατέλειψε την
εξουσία με δημοτικότητα στο 87%.
Πέρασε 580 μέρες στη φυλακή
έπειτα από καταδίκες για διαφθορά,
οι οποίες μετέπειτα ακυρώθηκαν
λόγω σφαλμάτων και παραλείψεων.
Η ανησυχία αφορά τη δίμηνη μετα-
βατική περίοδο έως την Πρωτοχρο-
νιά, όταν ο Λούλα θα αναλάβει και
επισήμως τα προεδρικά καθήκον-
τα. Ο 67χρονος Μπολσονάρο έχει
δηλώσει ότι, αν χάσει, μπορεί να
μην αποδεχτεί το «νοθευμένο»
αποτέλεσμα, όπως έκανε ο Τραμπ
στις ΗΠΑ.

Παίζουν το παιχνίδι του...
καλού και κακού μπάτσου
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Ο Ρώσος πατριάρχης «χτυπά» νορβηγικά ακίνητα δίπλα στις βάσεις του ΝΑΤΟ

Από τη μία ο Πούτιν εκβιάζει πάλι
τη Δύση με επισιτιστική κρίση και
από την άλλη βάζει τον Ερντογάν
να κάνει τον... μεσολαβητή-
εγγυητή της συμφωνίας 
για τα σιτηρά
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Η
στατικότητα των κτιρίων σε πολλά
σημεία σε όλη την Ελλάδα εγείρει
προβληματισμούς στους ειδικούς,
μετά την πτώση βράχου τα ξημε-

ρώματα της Κυριακής, που κατέληξε σε ξενο-
δοχειακή εγκατάσταση στην Αγία Φωτιά της
Ιεράπετρας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή
της μια τουρίστρια και να γλιτώσουν την τελευ-
ταία στιγμή ο γιος και το παιδί της που είχαν
πάει οικογενειακές διακοπές στην Κρήτη. Κτί-
ρια χωρίς γεωλογική και τεχνική άδεια, οικο-
δομές και ξενοδοχεία πάνω στο βουνό, «μπα-
λάκι» ευθυνών για τις αρμοδιότητες, άδειες
για οικοδομές που δίνονται έπειτα από... πιέ-
σεις: το παραπάνω εκρηκτικό... κοκτέιλ συνι-
στά μια «παγίδα θανάτου».

Όπως αποκαλύπτει σήμερα η «Political», το
ξενοδοχείο δεν είχε τις απαρατήρητες εγκρί-
σεις σε τεχνικό και γεωλογικό επίπεδο, καθώς
είχε κατασκευαστεί πριν από το 1990, όταν και
θεσπίστηκαν οι πρώτοι γεωλογικοί νόμοι. Στην
ίδια περιοχή το 2010 είχε καταρρεύσει και πάλι
ένας μεγάλος βράχος, χωρίς όμως να τραυμα-
τιστεί κανείς. Η «Political» επικοινώνησε με
τον καθηγητή Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυ-
σικών Καταστροφών Ευθύμιο Λέκκα, ο οποίος
μας είπε ότι «υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις
να γίνει κάποια στιγμή κατολίσθηση στη συγ-
κεκριμένη περιοχή. Σε αυτό συνέβαλε σε έναν
μικρό βαθμό και η έντονη βροχόπτωση που εί-
χαμε στην Κρήτη πριν από 15 μέρες, η οποία
απλώς επιτάχυνε την εκδήλωση του φαινομέ-
νου. Πρακτικά ήταν μια κλασική περίπτωση
όπου θα εκδηλωνόταν κάποια στιγμή η κατολί-
σθηση».Ο κ. Λέκκας επισήμανε ακόμη ότι

«τέτοιες μετακινήσεις ογκόλιθων εί-
χαν γίνει και στο παρελθόν. 

«Να μην ενδίδουν σε
πιέσεις οι υπηρεσίες
»Ήταν ένα φαινόμενο προ-
διαγεγραμμένο». Αυτό
πρακτικά σημαίνει πως
επανέρχεται η αναγκαιότητα
να πραγματοποιηθούν γεωλογι-
κές και τεχνικές μελέτες σε πολλά

κτίσματα σε όλη την ελληνική επι-
κράτεια για να διαπιστωθεί αν

είναι ασφαλή ή πρέπει να γί-
νουν νέες τεχνικές εργα-
σίες. «Τα ξενοδοχεία χτί-
ζονται σε ωραίες περιοχές.
Αυτές οι περιοχές ουσια-

στικά ενέχουν και πάρα πολ-
λούς φυσικούς κινδύνους,

γιατί οι κίνδυνοι αυτοί συνέβα-
λαν στη διαμόρφωση του τοπίου»,

ξεκαθάρισε ο γνωστός καθηγητής. 
Επιπρόσθετα, τόνισε ότι όσοι υπογράφουν

μελέτες για την ασφάλεια των κτιρίων οφεί-
λουν να είναι επιστήμονες και τεχνικοί που θα
αναλαμβάνουν την ευθύνη της υπογραφής
και οι υπηρεσίες θα ελέγχονται έτσι ώστε αν
δεν έχουν αυτές τις μελέτες, να μην προχω-
ρούν στην έκδοση άδειας. «Όμως, οι κατά τό-
πους υπηρεσίες συνήθως δεν είναι τόσο αυ-
στηρές και ενδίδουν σε πιέσεις, με αποτέλε-
σμα να έχουμε όλη αυτή την εικόνα. Θα πρέ-
πει να αναφερθώ ότι 50 χιλιόμετρα δυτικότε-
ρα της περιοχής αυτήν τη στιγμή χτίζεται ένα
ολόκληρο ξενοδοχείο πάνω σε ένα από τα
πιο ενεργά ρήγματα της Ευρώπης και το
έχουμε επισημάνει. Αλλά βεβαίως αυτό δεν
αρκεί για να σταματήσει η δραστηριότητα
στην περιοχή και να δοθούν οι άδειες», υπο-
γράμμισε και συνέχισε: «Θα πρέπει να επιση-
μάνουμε για μια φορά ακόμη τον κίνδυνο ότι
πρέπει να υπάρξει ένας χωροταξικός και πο-
λεοδομικός σχεδιασμός, ιδιαίτερα όταν αφο-
ρά τουριστικά καταλύματα, στα οποία δίνουμε
ιδιαίτερη σημασία για την εθνική οικονομία».

Παγίδες θανάτου
ξενοδοχεία και
σπίτια χτισμένα
πάνω στα βουνά

Σε σοκ ο πρόεδρος των ξενοδόχων Ιεράπετρας
Από χθες ξεκίνησε η διαδικασία για τη μεταφορά της σορού τής άτυχης μητέρας ενός
παιδιού, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο διαλυμένο δωμάτιο του ξενοδοχείου, έπειτα
από μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. «Είμαστε σοκαρισμένοι από
το τραγικό συμβάν, το οποίο δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει», δήλωσε στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ιεράπετρας Γιώργος Βαρδάκης.
«Στην περιοχή κάθε χρόνο κάνουν τις διακοπές τους χιλιάδες επισκέπτες και είναι από
τις δημοφιλέστερες στον τόπο μας. Μέχρι και σήμερα, τέλη Οκτώβρη, έχει επισκεψιμό-
τητα και αυτό που συνέβη έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη», πρόσθεσε ο κ. Βαρδάκης, ο
οποίος ανέφερε ότι στην περιοχή υπάρχει ένας βράχος που συχνά ακούγεται ότι είναι
επικίνδυνος, «όμως το περιστατικό δεν σημειώθηκε σε αυτό το σημείο. Εκεί όπου έγινε
η αποκόλληση του βράχου δεν υπήρχε καμία ένδειξη οποιασδήποτε επικινδυνότητας». 

Ο καθηγητής Γεωλογίας και
Διαχείρισης Φυσικών
Καταστροφών Ευθύμιος
Λέκκας μιλά στην «P» για 
την αναγκαιότητα γεωλογικών
και τεχνικών μελετών 
σε κτίσματα - «Ήταν ένα
φαινόμενο προδιαγεγραμμένο»,
είπε για την πτώση βράχου 
που «σκότωσε» τουρίστρια 
στην Κρήτη

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



Ο
ι συγγενείς των 104 θυμάτων της τρα-
γωδίας στο Μάτι, σχεδόν τέσσερα
χρόνια μετά, ένωσαν τις φωνές τους
στα δικαστήρια, ζητώντας δικαίωση

με νωπές τις μνήμες από τη φρίκη που βίωσαν και
βύθισε τις ζωές τους στο πένθος: «Έχασα τη μη-
τέρα μου, την αδελφή μου και τα δίδυμα 5χρονα
ανίψια μου». « Έχω χάσει 7 άτομα, φίλους και
συγγενείς. Σωθήκαμε μέσα στη θάλασσα». «Οι
μνήμες είναι καθημερινές, 4,5 χρόνια παλεύου-
με…». «Σώθηκα από θαύμα».

Με μάτια βουρκωμένα, οι συγγενείς των θυμά-
των και οι εγκαυματίες συγκλόνισαν με τις ιστο-
ρίες τους, οι οποίες συμπληρώνουν το παζλ της
πιο φονικής πυρκαγιάς στη χώρα μας. «Τα σημά-
δια δεν φεύγουν, για να μη μιλήσω για τα σημάδια
της ψυχής», δήλωσε η γυναίκα που στάθηκε
μπροστά στις κάμερες, με φανερά τα εγκαύματα
στο σώμα της από την πύρινη λαίλαπα. Τα λόγια
είναι «γροθιά στο στομάχι» και ο πόνος από την
ανείπωτη τραγωδία δεν πρόκειται να σβήσει.
«104 νεκροί, ουρλιάζουν γιατί, ζητούν δικαίωση»
έγραφε το πανό έξω από τα δικαστήρια της πρώην
Σχολής Ευελπίδων όπου χθες ενώπιον του Τριμε-
λούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας άνοιξε η
αυλαία της πολύκροτης υπόθεσης για την οποία
έχουν παραπεμφθεί συνολικά 21 πρόσωπα για
αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος. 

Ωστόσο, η διαδικασία δεν προχώρησε, καθώς
«σκόνταψε» στο άλυτο εδώ και δεκαετίες πρό-
βλημα των ελλιπών υποδομών. Δεκάδες δικηγό-

ροι, περισσότεροι από 200 μάρτυρες, συγγενείς
των θυμάτων της τραγωδίας επιχείρησαν να
μπουν στη δικαστική αίθουσα του κτιρίου 9 που
είχε οριστεί για να φιλοξενήσει την πολυπρόσω-
πη δίκη. Αυτό, όμως, στάθηκε σχεδόν αδύνατο,
καθώς η αίθουσα ήταν πολύ μικρή. 

Παρακολουθούσαν από τα παράθυρα
Συγγενείς θυμάτων και εγκαυματίες, μη πι-

στεύοντας στα μάτια τους, στριμώχτηκαν ο ένας
δίπλα στον άλλον στην ασφυκτικά γεμάτη αίθου-
σα και διαμαρτυρήθηκαν φωνάζοντας: «Ντρο-

πή». Χαρακτηριστικό των εικόνων που καταγρά-
φηκαν ήταν το γεγονός ότι δικηγόροι αλλά και δη-
μοσιογράφοι παρακολουθούσαν τη διαδικασία

από τα παράθυρα, έξω από τα κιγκλιδώματα.
«Η σημερινή μέρα είναι προσβολή», ανέφερε

ένας από τους συγγενείς των θυμάτων, με μια
ακόμη να διαμαρτύρεται: «Μας ταλαιπωρείτε ξα-
νά και ξανά και ξανά. Είναι όλα απαράδεκτα». Η
απογοήτευση έκδηλη στα πρόσωπά τους την ώρα
που έφευγαν από τα δικαστήρια, καθώς η δίκη
χρειάστηκε να διακοπεί για να μεταφερθεί σε άλ-
λη, μεγαλύτερη αίθουσα του Πρωτοδικείου, στο
κτίριο 13, την ερχόμενη Δευτέρα.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας, δηλώθη-
καν μόνο οι παραστάσεις των συνηγόρων που
υπερασπίζονται τους κατηγορουμένους, οι οποί-
οι στη συντριπτική τους πλειονότητα, όπως είχαν
δικαίωμα, επέλεξαν να εκπροσωπηθούν από
τους δικηγόρους τους. Σε κάθε περίπτωση το
«στοίχημα» της Δικαιοσύνης είναι η εκδίκαση της
υπόθεσης με ταχύτατους ρυθμούς, καθώς εκτι-
μάται ότι θα διαρκέσει πολλούς μήνες ή και πάνω
από έναν χρόνο έως ότου εκδοθεί η απόφαση, με
το ενδεχόμενο παραγραφής, που συμπληρώνεται
το 2026, να παραμένει ανοικτό.
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Μάτι: Ντροπή και μνήμες φρίκης 

Την Πέμπτη η απολογία  για  τις 15 μαχαιριές
Για την ερχόμενη Πέμπτη ζήτησε και έλαβε

προθεσμία ο 26χρονος που παραδόθηκε καθώς
μαχαίρωσε τον επιχειρηματία Γιάννη Μάρκου
για ασήμαντη αφορμή, έξω από καντίνα στα βό-
ρεια προάστια. 

Χθες ο κατηγορούμενος για απόπειρα αν-
θρωποκτονίας οδηγήθηκε
στον εισαγγελέα, προκειμέ-
νου να εκτελεστεί το εις βά-
ρος του ένταλμα. Σύμφωνα με
πληροφορίες, ο 26χρονος
παραδόθηκε στο Αστυνομικό
Τμήμα Κηφισιάς παρουσία του δικηγόρου Αν-
δρέα Σπυρόπουλου, ο οποίος αντικαταστάθηκε
από τον δικηγόρο Γιώργο Μακρή. Ο δικηγόρος
του 26χρονου σε δηλώσεις του έξω από το ανα-
κριτικό γραφείο σημείωσε ότι «τώρα είναι η πιο
σημαντική ώρα για τον κατηγορούμενο, να με-
λετήσουμε τη δικογραφία και τις καταθέσεις,
ώστε την Πέμπτη να πει τις θέσεις του στον ανα-
κριτή». Σε ερώτηση για το αν είπε κάτι ο πελάτης
του στον ανακριτή σχετικά με την επίθεση με μα-
χαίρι κατά του Γιάννη Μάρκου, ο δικηγόρος του
απάντησε ότι «όσον αφορά τα πραγματικά περι-
στατικά, δεν έχω εικόνα. Σε κάθε περίπτωση αρ-
νείται την κατηγορία με τον νομικό χαρακτηρι-

σμό που του έχει δοθεί, σαν απόπειρα ανθρωπο-
κτονίας». Πηγές της ΕΛΑΣ ανέφεραν χθες στην
«Political» πως ο δράστης είναι σεσημασμένος
και έχει απασχολήσει για υποθέσεις ναρκωτι-
κών και όπλων, ενώ από την πρώτη στιγμή, σχε-
δόν, στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται και ο

19χρονος φίλος του βασικού
κατηγορούμενου. Σύμφωνα
με τα όσα έγιναν γνωστά, ο
26χρονος μαχαίρωσε τουλά-
χιστον 15 φορές τον επιχειρη-
ματία, με τις Αρχές να εξετά-

ζουν όλα τα ενδεχόμενα για το κίνητρο και όχι
μόνο τον καβγά για τη σειρά στην καντίνα. Είναι
χαρακτηριστικό πως μετά την επίθεση ο 26χρο-
νος και ένας 19χρονος φίλος του (που συνελή-
φθη άμεσα) έφυγαν από το σημείο, ενώ ο Γιάν-
νης Μάρκου μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκο-
μείο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Έχει
ξεπεράσει τον κίνδυνο, αλλά θα υποβληθεί και
σε νέα εγχείρηση. 

Σημειώνεται πως ο επιχειρηματίας, που δρα-
στηριοποιείται στον χώρο του real estate, παρα-
μένει στη ΜΕΘ και η κατάστασή του εξακολου-
θεί να είναι κρίσιμη. 

Μίλτος Σακελλάρης

Μικρή η αίθουσα για μια μεγάλη τραγωδία - Διεκόπη 
η διαδικασία και θα συνεχιστεί σε μεγαλύτερη αίθουσα 
στις 7 Νοεμβρίου -  «Η σημερινή μέρα είναι προσβολή»,
ανέφερε ένας από τους συγγενείς των θυμάτων 



Α
ίτημα στην Εισαγγελία Πρωτοδι-
κών Αθηνών για την έκδοση εν-
τάλματος σύλληψης -και «ερυ-
θράς αγγελίας» της Interpol- κα-

τέθεσε το πρωί της Δευτέρας (31/10) η Υπο-
διεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών για τον
45χρονο υπήκοο Αλβανίας, γνωστό με το
προσωνύμιο «ο βιαστής με το τατουάζ». 

Επίσης, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες
πηγές, από την ΕΛΑΣ κατατέθηκε αίτημα,
προκειμένου να επιτραπεί η δημοσιοποί-
ηση των στοιχείων ταυτότητας και των
φωτογραφιών του, καθώς δεν απο-
κλείεται να εμπλέκεται και σε άλλες
περιπτώσεις βιασμών -είτε τετελεσμέ-
νων είτε αποπειρών. Μεγάλη κινητικό-
τητα για το θέμα υπάρχει και από το
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με τον
Τάκη Θεοδωρικάκο να επικοινωνεί τηλεφω-
νικά με τον Αλβανό ομόλογό του, Μπλέντι
Τσούτσι, ζητώντας του «τη μέγιστη δυνατή κι-
νητοποίηση των αλβανικών Αρχών ασφαλεί-
ας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του
45χρονου που κατηγορείται για τον βιασμό
κοπέλας στο Παλαιό Φάληρο, καθώς επίσης
και τη συνέχιση της καλής συνεργασίας των
διωκτικών Αρχών των δύο χωρών».

Με σκοτεινό παρελθόν ο 45χρονος
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 45χρονος δεν

είναι άγνωστο πρόσωπο για την αλβανική
αστυνομία, χωρίς όμως να γνωρίζουμε τη φύ-
ση των αδικημάτων στα οποία ενδεχομένως
εμπλέκεται. Ένα μεγάλο ζήτημα είναι κατά
πόσον οι Αρχές της γειτονικής χώρας θα συ-
νηγορήσουν στην έκδοσή του στην Ελλάδα -
εάν και εφόσον συλληφθεί εκεί-, καθώς κατά
το παρελθόν έχουν υπάρξει «προ-
βλήματα» σε ανάλογες περιπτώ-
σεις. Πάντως, ο εκπρόσωπος
του υπουργείου Δημόσιας Τά-
ξης της Αλβανίας, Γκέντσι
Μουλάι, δήλωσε ότι αμέσως
μετά τη λήψη σήματος από την
Ελληνική Αστυνομία, η αλβανι-
κή αστυνομία εξαπέλυσε ανθρω-
ποκυνηγητό και διενεργεί ελέγχους
για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του καταγ-
γελλόμενου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρ-
χουν συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Να θυμίσουμε ότι ο 45χρονος διέφυγε
μέσω του μεθοριακού σταθμού Κορυτσάς
στη γειτονική χώρα λίγο μετά τις 02.00 τα
ξημερώματα της 27ης Οκτωβρίου, πριν δη-
λαδή ταυτοποιηθεί από την Υποδιεύθυνση
Ασφάλειας Αθηνών και ξεκινήσουν οι ανα-
ζητήσεις του. 

Μετά την επίδειξη φωτογραφιών και την
ανεπιφύλακτη αναγνώριση του 45χρονου

Αλβανού τόσο από την 34χρονη
που έπεσε θύμα βιασμού όσο

και από την 24χρονη που γλί-
τωσε χάρη στην έξυπνη αντί-
δρασή της, «μίλησαν» και τα
ευρήματα που εστάλησαν

στα Εγκληματολογικά Εργα-
στήρια της ΕΛΑΣ για ανάλυση.

Το DNA του ταυτοποιήθηκε με
γενετικό υλικό που βρέθηκε εντός του

οχήματος της 24χρονης όσο και στα ρούχα
της 34χρονης.

Την ίδια στιγμή, σε κατάσταση σοκ, η μη-
τέρα του, η οποία έχει δώσει κατάθεση στην
Αστυνομία περιγράφοντας την κακοποίηση
που δεχόταν, μιλώντας στην ΕΡΤ είπε για τον
γιο της: «Λέω θα πάρω την αστυνομία, με
τραβάει έτσι, μου κάνει εδώ έτσι… Δεν τον
θέλω. Για μένα είναι πεθαμένος. Δεν μπο-
ρώ. Νιώθω ότι είναι πεθαμένος. Δεν τον θέ-

λω, για μένα δεν τον θέλω. Είμαι 70 χρόνων.
Λέω θα βγάλω μια σύνταξη, μου έπαιρνε τα
λεφτά. Πίνει τσίπουρο, πίνει μπίρες, ήρθε
αστυνομία εδώ, βρήκε ένα τσιγάρο χασίς.
Τέτοιο παιδί δεν το θέλω».
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Ο υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη Τάκης
Θεοδωρικάκος ζήτησε
τηλεφωνικά από τον Αλβανό
ομόλογό του τη μέγιστη
δυνατή κινητοποίηση 
των Αρχών ασφαλείας 
της γείτονος χώρας για 
τον εντοπισμό και 
τη σύλληψη του 45χρονου 

Ανθρωποκυνηγητό 
στην Αλβανία
για τον «βιαστή 
με το τατουάζ»

Πήρε προθεσμία από
το στρατοδικείο 
ο 28χρονος που φέρεται
να ασέλγησε σε 4χρονο
Προθεσμία για να απολογηθεί
την επόμενη εβδομάδα ενώπιον
του στρατιωτικού ανακριτή
Ιωαννίνων πήρε ο 28χρονος
Δημήτρης Κραβαρίτης, ο οποί-
ος κατηγορείται για το αδίκημα
της διενέργειας γενετήσιων
πράξεων σε βάρος ενός αγορι-
ού ηλικίας μόλις 4 ετών το κα-
λοκαίρι του 2021, όταν υπηρε-
τούσε τη θητεία του στις Ένο-
πλες Δυνάμεις.
Ο 28χρονος εμφανίστηκε στο
στρατοδικείο μαζί με τον συνή-
γορό του, ωστόσο, ζήτησε επι-
πλέον χρόνο για να μελετήσουν
τη δικογραφία και να ετοιμά-
σουν το υπόμνημα. Την ίδια ώρα,
οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για
το εάν ο κατηγορούμενος έχει
προβεί σε ανάλογες έκνομες
πράξεις και στο Ρέθυμνο, όπου
για κάποιο διάστημα αγωνιζόταν
σε τοπική ποδοσφαιρική ομάδα.
Να θυμίσουμε ότι τα στοιχεία
και οι φωτογραφίες του είχαν
δοθεί στη δημοσιότητα με διάτα-
ξη του στρατιωτικού εισαγγε-
λέα, στον οποίον είχε σταλεί η
δικογραφία από το Αγρίνιο. 
Η σοκαριστική υπόθεση απο-
καλύφθηκε όταν άλλαξε η συμ-
περιφορά του ανήλικου παιδιού
που αποτύπωσε τη φρίκη που
βίωσε μέσω ζωγραφιών που
εντόπισε ο πατέρας του και τις
έδειξε σε παιδοψυχολόγο. Από
εκεί άρχισε να ξετυλίγεται το
κουβάρι των αποκαλύψεων,
που οδήγησε στον σχηματισμό
της κακουργηματικής κατηγο-
ρίας σε βάρος του 28χρονου. Ο
πατέρας του 4χρονου αγοριού
απευθύνθηκε στην Υποδιεύ-
θυνση Ασφάλειας Αγρινίου και
υπέβαλαν μηνύσεις, ενώ ο φε-
ρόμενος ως ο κατηγορούμενος
και η μητέρα του έδωσαν ανω-
μοτί καταθέσεις με τις δικές
τους εκδοχές.
Τέλος, να αναφέρουμε ότι για
την υπόθεση έχει σχηματιστεί
δικογραφία για έκθεση ανηλί-
κου σε κίνδυνο σε βάρος της
μητέρας του 28χρονου, η οποία
είχε αναλάβει τη φύλαξη του
παιδιού.

Κ. Παπ.

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Η Ματίνα Παγώνη αναφερόμενη στην
πανδημία, η οποία είναι άγνωστο πότε θα
τελειώσει, τόνισε πως σε συνδυασμό με τη
γρίπη που ξεκινά τον χειμώνα μπορεί να
φέρει καταστροφικά αποτελέσματα.

«Τα στελέχη που υπάρχουν τώρα δεν εί-
ναι σαν της παραλλαγής Δέλτα που
ήταν η χειρότερη, καθώς είχαμε
πολλές διασωληνώσεις και
θανάτους. Τα μέχρι τώρα
στελέχη αφορούν το ανώ-
τερο αναπνευστικό και εί-
ναι αντιμετωπίσιμο», επι-
σήμανε η Ματίνα Παγώνη,
μιλώντας στον τηλεοπτικό
σταθμό ΣΚΑΪ σχετικά με τις
παραλλαγές.

Για το επικαιροποιημένο εμβόλιο
τόνισε: «Οι άνω των 60 πρέπει να το κά-
νουν οπωσδήποτε, όπως και οι κάτω των
60 που έχουν υποκείμενα. Παράγοντες
όπως η παχυσαρκία, το κάπνισμα παίζουν
και αυτοί τον ρόλο τους. Όσοι έχουν κάνει

4-5 εμβόλια θα πρέπει να κάνουν τώρα το
επικαιροποιημένο εμβόλιο. Αν το έχουν
κάνει, δεν χρειάζεται να το ξανακάνουν,
είναι προστατευμένοι για τους υπόλοιπους
9 με 12 μήνες».

Για ένα νέο κύμα έξαρσης του κορονοϊού,
το οποίο ωστόσο δεν θα δοκιμάσει ξανά

τις αντοχές του ΕΣΥ, έκανε λόγο ο
Γκίκας Μαγιορκίνης. Μιλών-

τας στην εκπομπή του ΑΝΤ1
«Καλημέρα Ελλάδα», ο
επίκουρος καθηγητής Επι-
δημιολογίας και μέλος της
Επιτροπής Εμπειρογνωμό-

νων είπε πως είναι σίγουρο
ότι τον Νοέμβριο αναμένουμε

τη μεγαλύτερη έξαρση, αλλά δεν
υπάρχει ανησυχία για πίεση στα νο-

σοκομεία, καθώς -όπως είπε- αυτή θα είναι
ανάλογη με εκείνη που είχαμε το καλοκαί-
ρι. «Δεν θεωρώ ότι θα ξεπεράσουμε τους
150 διασωληνωμένους», είπε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Μαγιορκίνης.

Σφραγίδα νομιμότητας έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επανεκκίνηση
των εργασιών στο νέο λιμάνι της κρουαζιέρας του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς
(ΟΛΠ). Με γνωμοδότηση (154/2022) που αριθμεί 118 σελίδες το Ε’ Τμήμα του Ανώ-
τατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε, κατά πλειοψηφία, νόμιμο το σχετικό Προ-
εδρικό Διάταγμα ανοίγοντας τον δρόμο στο νέο master plan του ΟΛΠ, που ενσω-
ματώνει το επενδυτικό σχέδιο της Cosco στο λιμάνι του Πειραιά, το οποίο είχε ανα-
σταλεί ύστερα από προσφυγές κατοίκων και φορέων του Πειραιά.Βασική, ωστόσο,
προϋπόθεση για να προχωρήσει η επένδυση είναι να εκπονηθεί ολοκληρωμένη
κυκλοφοριακή μελέτη της περιοχής. Οι Σύμβουλοι Επικρατείας στη γνωμοδότησή
τους κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στις επιπτώσεις, οι οποίες θα επέλθουν από την
υλοποίηση του έργου λόγω του πρόσθετου κυκλοφοριακού φόρτου της περιοχής.
Μάλιστα, σημειώνουν ότι «η υλοποίηση των έργων του σχεδίου, ήδη αδειοδοτημέ-
νων και μη», δεν θα προχωρήσει πριν από την ολοκλήρωση και την έγκριση της κυ-
κλοφοριακής μελέτης στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων. 

ΣτΕ: Νόμιμο το νέο master plan του ΟΛΠΣύσταση Παγώνη για τους άνω των 60: 
«Να κάνουν το επικαιροποιημένο εμβόλιο»

Σ
τα «δίχτυα» της ΕΛΑΣ πιάστηκε μια παρέα
που αποτελούνταν από νεαρούς γόνους
πλούσιων οικογενειών από το Πανόραμα
Θεσσαλονίκης, οι οποίοι δάνειζαν χρήμα-

τα σε νεαρούς ανθρώπους και στη συνέχεια τους
απειλούσαν, ζητώντας πίσω πολύ μεγαλύτερα ποσά
από αυτά που τους είχαν δώσει.

Η υπόθεση ήρθε στο φως στις 14 Σεπτεμβρίου,
όταν συνελήφθησαν δύο από τα μέλη της συμμορίας
των τοκογλύφων, ηλικίας 21 και 30 ετών αντίστοιχα,
ενώ στη συνέχεια ταυτοποιήθηκαν και οι συνεργοί
τους, ηλικίας 21, 24 και 25 ετών. 

Η ΕΛΑΣ επενέβη όταν ένα από τα θύματά τους μί-
λησε στην οικογένειά του για τους εκβιασμούς και
τη βία που βίωνε καθημερινά από τους δανειστές
του και ακολούθως ενημερώθηκαν οι Αρχές. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, «τον Ιού-
νιο του τρέχοντος έτους, ο 21χρονος συλληφθείς, εκ-
μεταλλευόμενος την οικονομική ανάγκη του παθόν-
τος και κατόπιν διαμεσολάβησης του 21χρονου συ-
νεργού του, συμφώνησε σε δύο περιπτώσεις να του

δανείσει τα χρηματικά ποσά των 1.000 και 2.650 ευ-
ρώ, με την τοκογλυφική απαίτηση να του επιστρέψει
ύστερα από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τα χρη-
ματικά ποσά των 3.000 και 7.800 ευρώ αντίστοιχα». 

Ελεύθεροι μέχρι τη δίκη
Ο παθών αποπλήρωσε στην πρώτη περίπτωση το

συνολικό χρηματικό ποσό, με αποτέλεσμα ο 21χρο-
νος να αποκομίσει περιουσιακό όφελος, ενώ στη
δεύτερη περίπτωση ο 23χρονος δεν μπόρεσε να
αποπληρώσει το ποσό, οπότε και οι δράστες του
απηύθυναν απειλές κατά της σωματικής του ακε-
ραιότητας μέσω γραπτών μηνυμάτων. 

Η απαγωγή με τη χρήση βίας συνέβη πριν από
ενάμιση μήνα και συγκεκριμένα στις 8/9/2022.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικο-
γραφία για εκβίαση από κοινού, τελεσθείσα και σε
απόπειρα, τοκογλυφία κατ’ εξακολούθηση, αρπαγή
από κοινού καθώς και για παραβάσεις των νόμων
περί όπλων και περί ναρκωτικών. Όλοι τους αφέθη-
καν ελεύθεροι μέχρι να γίνει η δίκη. 

Στη φάκα τοκογλύφοι
-πλουσιόπαιδα που 
δάνεισαν και απήγαγαν

Το κύκλωμα 
των νεαρών που ανήκαν

σε οικογένειες…
λεφτάδων 

στο Πανόραμα
Θεσσαλονίκης

απειλούσε 
και εκβίαζε 

τα θύματά του
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Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο
Θεσσαλονίκης αθώωσε έναν 36χρο-
νο που κατηγορούνταν ότι εγκλώβισε
ένα γατάκι σε γυψοσανίδα καταστή-
ματος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
εργασιών. Το περιστατικό έγινε γνω-
στό τον Μάιο του 2020 στην περιοχή
του Φαλήρου στη Θεσσαλονίκη.

Γείτονες άκουσαν τις φωνές του
ζώου και ειδοποίησαν την Πυροσβεστική που προχώρησε
στον απεγκλωβισμό του. Ο 36χρονος, ιδιοκτήτης του κατα-
στήματος, παραπέμφθηκε να δικαστεί για κακοποίηση και
βάναυση μεταχείριση ζώου συντροφιάς.

Η αθώωσή του οφείλεται στο ότι
διαπιστώθηκε πως δεν ενήργησε με
δόλο. Σύμφωνα με την απολογία του,
δεν αντιλήφθηκε την παρουσία της
γάτας, εικάζοντας ότι αυτή παγιδεύ-
τηκε στο σημείο εκ των υστέρων.
«Σιγουρεύτηκα ότι πάγωσε ο αφρός
στην τρύπα που πήγα να κλείσω και
ότι δεν ήταν μέσα η γάτα. Στη συνέ-

χεια αποχώρησα», τόνισε. Πρόσθεσε επίσης -διά του συ-
νηγόρου του- ότι εξαιτίας της υπόθεσης αυτής στοχοποι-
ήθηκε με συνέπεια να κλείσει την επιχείρησή του και να
καταστραφεί οικονομικά.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Γεύμα με εκλογική
ατζέντα και με
θέα τα Rafale

Δεν το συνηθίζουν, αλλά όταν
το κάνουν είναι είδηση. Ο λόγος
για τους Σαουλίδη - Δανιηλίδη,
οι κοινές εμφανίσεις των οποί-
ων δίνουν και παίρνουν το τε-
λευταίο διάστημα. Εθεάθησαν
στον Άγιο Παύλο την 28η Οκτω-
βρίου να γευματίζουν μαζί με τα
υπόλοιπα στελέχη της δημοτι-
κής ομάδας με ατζέντα τόσο τις
βουλευτικές όσο και τις δημοτι-
κές εκλογές. Μοναδική παύση
την ώρα που τα Rafale έσκιζαν
τον ουρανό της Θεσσαλονίκης.

Γιόρτασαν με ρετρό
φωτό οι αδερφές 
Νοτοπούλου…

Με χιούμορ γιόρτασαν τα γενέ-
θλια της Μαίρης Νοτοπούλου,
αδερφής της Κατερίνας Νοτοπού-
λου, με τη βουλευτή να αναρτά στον
προσωπικό της λογαριασμό στο In-
stagram μια φωτογραφία από τότε
που ήταν μικρές: «Κάποτε ήταν
έτσι! Χρόνια πολλά, ομορφιά μας»! 

Έφυγε με δώρα από
τη Γρίβα ο «Τζίτζι» 
Φορτωμένος με δώρα έφυγε ο Απόστο-
λος Τζιτζικώστας από τη Γρίβα του Κιλ-
κίς. Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μα-
κεδονίας έδωσε το «παρών» στην ετή-
σια μεγάλη γιορτή κάστανου, κρασιού
και τυριού και είχε την ευκαιρία να τα
πει με τους παραγωγούς και τους κα-
τοίκους. Εκεί τον περίμεναν γυναίκες
της περιοχής που προσέφεραν καλάθι
γεμάτο με προϊόντα της περιοχής. Η
αλήθεια είναι πως ο κ. Τζιτζικώστας με-
τά το ατύχημα είναι ασταμάτητος και
προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδα-
φος όσον αφορά την επαφή με τους πο-
λίτες της Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ετοιμάζεται το επιτελείο του δημάρχου Κορδελιού -
Ευόσμου Κλεάνθη Μανδαλιανού για την πρώτη επίσημη
ανοιχτή εκδήλωση της παράταξης «Νέα Πνοή» πριν από
τις εκλογές του 2023. Την Κυριακή 6 Νοεμβρίου ο δή-
μαρχος θα μιλήσει ενώπιον των πολιτών στο Πολιτιστικό

Κέντρο του Ευόσμου για το σήμερα αλλά κυρίως το αύριο
της πόλης. Είπαμε, η «μάχη» στον συγκεκριμένο δήμο
από τους υποψήφιους δημάρχους ξεκίνησε από νωρίς
και, όπως φαίνεται, θα είναι σκληρή μέχρι και την ώρα
της κάλπης.

Στην πρώτη ανοιχτή συγκέντρωση ο Κλεάνθης Μανδαλιανός

Δικηγόρος ο κατηγορούμενος
για τον θάνατο του γατιού

Τη δικηγορική ιδιότητα έχει ο διδάκτωρ του ΑΠΘ
που κατηγορείται για τον φριχτό θάνατο γατιού στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης στις 20 Αυγούστου. Σε
βάρος του έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για κα-
κούργημα και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον
ανακριτή. Ο κατηγορούμενος επιμένει ότι δεν είναι
αυτός που εικονίζεται στο βίντεο-ντοκουμέντο που
δείχνει τον δράστη να ποδοπατά μέχρι θανάτου το
άτυχο γατάκι. Αυτό ισχυρίστηκε στην προανάκριση
όπως και στην προκαταρκτική που ακολούθησε λό-
γω της ιδιότητάς του και στο πλαίσιο της οποίας
έδωσε για δεύτερη φορά εξηγήσεις στην αστυνο-
μία. Το επόμενο διάστημα ο ανακριτής αναμένεται
να τον καλέσει να απολογηθεί ενώπιόν του.

Σταύρος και Ζακού
απολαμβάνουν τη θέα
Λίγο ο εορτα-
σμός της πόλης
μας, λίγο οι εκ-
δηλώσεις για
την 28η Οκτω-
βρίου… δεν στα-
ματήσαμε να
βλέπουμε παν-
τού μπροστά μας τον υφυπουργό Εσωτερικών,
αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας - Θράκης, Σταύ-
ρο Καλαφάτη. Για αυτό και ο ίδιος αποφάσισε να
αφήσει για λίγο στην άκρη τα κοστούμια και να
μείνει σπίτι του απολαμβάνοντας τη θέα από το
μπαλκόνι του χαλαρά παρέα με τον σκύλο του
τον Ζακού! 

Ηλ. Ζάχαρης: «Ανεύθυνη
η πρόταση Ζιγκερίδη»

Ο Ηλίας Ζάχαρης σήκωσε το γάντι και απάντησε
στην πρόταση - πρόσκληση που απηύθυνε ο Δημή-
τρης Ζιγκερίδης
προς τους υποψή-
φιους δημάρχους
Νεάπολης - Συ-
κεών για ενιαίο
ψηφοδέλτιο ώστε
να αντιμετωπιστεί
σε κοινό μέτωπο ο
Σίμος Δανιηλίδης.
Όπως ανέφερε ο κ. Ζάχαρης, η πρόταση αυτή είναι
ανέφικτη, ανεύθυνη, άτοπη πολιτικά και σαθρή ρε-
αλιστικά, προσθέτοντας πως η συγχώνευση - συνέ-
νωση δημοτικών παρατάξεων δεν σημαίνει και
άθροισμα των ποσοστών τους. Παράλληλα, συμ-
βουλεύει τον κ. Ζιγκερίδη πρώτα να απαλλαγεί από
τις δικαστικές του εκκρεμότητες και στη συνέχεια
να προσπαθήσει να δημιουργήσει τη δική του παρά-
ταξη για να κερδίσει τη χαμένη του αξιοπιστία και
αξιοπρέπεια. 

Αθωώθηκε 36χρονος που κατηγορήθηκε
ότι «έχτισε» γατάκι σε... γυψοσανίδα



Τεχνικά ζητήματα που αφορούν την πορεία υλοποίησης του ενιαίου δικτύου ποδηλατόδρομου και πε-
ζόδρομου στην Αττική Ριβιέρα βρέθηκαν στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε
στην Περιφέρεια Αττικής με τη συμμετοχή, εκτός του περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη, του υφυπουρ-
γού στον πρωθυπουργό Άκη Σκέρτσου και στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ και της ΕΤΑΔ. Οι περισσότερες παρα-
τηρήσεις για την εξέλιξη του έργου έγιναν από τους δημάρχους Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη, Βάρης-Βού-
λας-Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, Γλυφάδας Γιώργου Παπανικολάου, Ελληνικού-Αργυ-
ρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτου και τον γενικό γραμματέα Δήμου Παλαιού Φαλήρου Παναγιώτη Κα-
ρούμπαλη. Πάντως οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και του ΤΑΙΠΕΔ ανέλαβαν την ευ-
θύνη να ενσωματώσουν το τελικό σχέδιο της μελέτης, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία στην
επόμενη φάση της δημοπράτησης. Να σημειωθεί ότι το έργο «Αθηναϊκή Ριβιέρα - Αστικός Περίπατος»
έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση καθώς είναι ενταγμένο στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας «Ελλάδα 2.0» με προϋπολογισμό 24,7 εκατ. ευρώ, θα δημοπρατηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ και θα
κατασκευαστεί από την Περιφέρεια Αττικής. Όπως έκανε σαφές ο περιφερειάρχης κ. Πατούλης:
«Προστέθηκε άλλο ένα λιθαράκι στη σημαντική αυτή προσπάθεια που γίνεται, προκειμένου να υλοποι-
ηθεί αυτό το οραματικό έργο που θα αλλάξει ριζικά το παραλιακό μέτωπο της Αττικής μας».

Ανεξαρτητοποίηση
λόγω αντιδημαρχίας

Αντίθετα με όσα συμβαίνουν σε αυτή την «πρώιμη προ-
εκλογική περίοδο» στους περισσότερους δήμους, σε αυ-
τόν του Μουζακίου ανεξαρτητοποιήθηκε στέλεχος της
αντιπολίτευσης γιατί του αρνήθηκαν να συναινέσουν να
γίνει αντιδήμαρχος! Συγκεκριμένα, ο δημοτικός σύμβου-
λος της αντιπολίτευσης Ν. Ζαρνακούπης δέχθηκε πρότα-
ση από τον δήμαρχο της πόλης να αναλάβει θέση ως άμι-
σθος αντιδήμαρχος και αρχικά, χρησιμοποιώντας τις
προβλέψεις του νόμου της απλής αναλογικής, έθεσε το
θέμα στην παράταξή του ζητώντας τη συναίνεσή τους.
Όμως, παρά το γεγονός ότι η επικεφαλής έδωσε τη συγ-
κατάθεσή της, οι άλλοι δύο συνάδελφοί του απέφυγαν να
δώσουν την έγκρισή τους. Έτσι, χωρίς να διαχωρίζει τη
θέση του από την ηγεσία της παράταξης, ο κ. Ζαρνακού-
πης ανεξαρτητοποιήθηκε για να αναλάβει τη θέση αντιδη-
μάρχου σε αυτή την τελευταία χρονιά της θητείας. 

Τουριστικός
προορισμός 

Σε έναν νέο πολιτιστικό προορισμό της Αττικής μετα-
τρέπεται η πόλη της Ελευσίνας χάρη στη διοργάνωση της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2023.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Αργύρη Οικονόμου,
ήδη οι δράσεις που πραγματοποιούνται όλο αυτό το διά-
στημα λειτουργούν ως προπομπός της διοργάνωσης και
«προσελκύουν συνεχώς χιλιάδες επισκέπτες στην Ελευ-
σίνα, ενώ μεγάλος όγκος επισκεπτών αλλά και καλλιτε-
χνών από όλη την Ευρώπη αναμένεται να κατακλύσει την
ιστορική πόλη της Δυτικής Αττικής τον επόμενο χρόνο».
Μάλιστα ο κ. Οικονόμου επισημαίνει πως είναι η πρώτη
φορά που γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια να ανα-
βαθμιστεί το τουριστικό προϊόν της πόλης, δημιουργών-
τας τουριστική ταυτότητα που θα στηρίζεται στο πλούσιο
ιστορικό της απόθεμα. 

!
Αύξηση και «εκβιασμός»

Σφοδρή επίθεση
κατά του δημάρχου
Αγίας Παρασκευής
Βασίλη Ζορμπά εξα-
πέλυσε ο επικεφα-
λής παράταξης της
αντιπολίτευσης Γιάν-
νης Μυλωνάκης, κα-
τηγορώντας τον ταυ-
τόχρονα για το γεγο-
νός ότι προτίθεται να
προχωρήσει σε αύξηση των ανταποδοτικών τελών αλλά και
ότι «παίζει με την αγωνία των συμβασιούχων στην καθαριό-
τητα του δήμου». Όπως καταγγέλλει, «ο δήμαρχος προσπα-
θεί να επιβάλει αύξηση δημοτικών τελών, εκβιάζοντας ου-
σιαστικά τους δημοτικούς συμβούλους ότι, εάν δεν συναινέ-
σουν, θα χαθούν θέσεις εργασίας στην καθαριότητα». Θυμί-
ζουμε ότι ο κ. Ζορμπάς δεν έχει την πλειοψηφία στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο και για να περάσει αύξηση στα δημοτικά τέλη
θα πρέπει να την ψηφίσουν και κάποιοι από την αντιπολίτευ-
ση… Σύμφωνα με την καταγγελία, αυτό προσπαθεί να το πε-
τύχει υπό την απειλή ότι δεν θα στηρίξει την προσπάθεια των
συμβασιούχων για τη μονιμοποίησή τους, κάτι όμως που δεν
θα είναι εύκολο να καταφέρει.
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Πώς δρομολογείται η δημιουργία της Αττικής Ριβιέρας 
Περιφέρεια Αττικής

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα νό-
τια της Αθήνας, βρίσκεται στα σκαριά
προσπάθεια να δημιουργηθεί συνδυα-

σμός που θα καλύψει την αδυναμία συ-
νεργασίας που δείχνουν τα στελέχη της αντι-

πολίτευσης; Ήδη έχει προαναγγελθεί από επιφανή
στελέχη κομματικού μηχανισμού ότι, αν οι υποψήφι-
οι δήμαρχοι του χώρου δεν καταφέρουν να συνεν-
νοηθούν μεταξύ τους, θα αναγκαστούν να στηρίξουν
κάποιον καινούργιο. Φαίνεται, λοιπόν, πως το «κάτι
καινούργιο» έχει αρχίσει ήδη να δημιουργείται…

Ανακατασκευάζονται
οι αθλητικοί χώροι

Σε επτά ανοιχτούς αθλητικούς χώρους του
Δήμου Αθηναίων και στο κλειστό γήπεδο του
Μετς πρόκειται να ξεκινήσουν εργασίες ανα-
κατασκευής και αναβάθμισης μετά την υπο-
γραφή σχετικής σύμβασης μεταξύ του περι-
φερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη και της
προέδρου του ΟΠΑΝΔΑ Νίκη Αραμπατζή. Τα
έργα θα υλοποιηθούν με ίδιους πόρους της
περιφέρειας συνολικού προϋπολογισμού 1,7
εκατ. ευρώ, ενώ το επιπλέον ποσό των 50 χι-
λιάδων ευρώ θα δοθεί από τον ΟΠΑΝΔΑ. Στό-
χος των παρεμβάσεων είναι η βελτίωση της
ποιότητας των υπηρεσιών αθλητισμού που
παρέχει ο ΟΠΑΝΔΑ στους δημότες, στα σχο-
λεία, στους συλλόγους και λοιπούς χρήστες
των αθλητικών χώρων. Όπως επεσήμανε ο κ.
Πατούλης, οι συγκεκριμένοι αθλητικοί χώροι
ήταν για πολλά χρόνια αφημένοι στην τύχη
τους, για αυτό και εξέφρασε την ικανοποίησή
του που θα ανακαινιστούν, καθώς «στις προ-
τεραιότητές μας είναι τα παιδιά μας να
αθλούνται με ασφάλεια σε ένα σύγχρονο και
φιλόξενο περιβάλλον». 
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ον προγραμματισμό των ελέγ-
χων για το 2023 έχει ξεκινήσει
η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ), με στόχο να

διενεργήσει 15.500 στοχευμένους ελέγ-
χους με βάση τις πληροφορίες που θα
συλλέξει, αλλά και με κριτήρια ανάλυ-
σης κινδύνου. Οι στόχοι των ελεγκτών
της ΑΑΔΕ:

• Ο εντοπισμός αδήλωτης εργασίας με
αντίστοιχη ενημέρωση των αρμόδιων
Αρχών.
•Η αναζήτηση, η συγκέντρωση και η
επεξεργασία στοιχείων σχετικά με την
απάτη στον ΦΠΑ από τις βάσεις δεδομέ-
νων της ΑΑΔΕ, καθώς και από άλλες Αρ-
χές ή τράπεζες πληροφοριών, και η ανά-
λυση, η αξιολόγηση και η διαχείριση αυ-
τών που σχετίζονται με κυκλική απάτη
στον ΦΠΑ (τύπου Καρουζέλ/Carousel).
•Η συγκέντρωση, επιπλέον, στοιχείων
από διάφορες Αρχές ή τράπεζες πληρο-
φοριών, καθώς και μέσω της διοικητι-
κής συνδρομής από άλλες χώρες, σε
συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων της ΑΑΔΕ, για
περαιτέρω συσχετισμό και τεκμηρίωση
των πληροφοριών.
•Η διενέργεια ελέγχων πρόληψης
εφαρμογής της φορολογικής νομοθε-
σίας, εντός και εκτός των επιχειρήσεων.
•Η διενέργεια φορολογικών ελέγχων στη
διακίνηση, στη διαμετακόμιση, στις εισα-
γωγές και στις εξαγωγές, στον εφοδιασμό
και στη διάθεση των προϊόντων που υπό-
κεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης
(ΕΦΚ).
•Η διενέργεια ελέγχων σε πλοία παντός

είδους, μέσα στα χωρικά ύδατα, για φο-
ροδιαφυγή/φοροαποφυγή και την ανα-
κάλυψη παράνομης διακίνησης.
• Η διενέργεια ερευνών σε υποθέσεις
για τις οποίες υπάρχει υποψία σοβαρής
φορολογικής απάτης ή εκτεταμένης φο-
ροδιαφυγής ή φοροαποφυγής, κατά πα-
ράβασιν της φορολογικής νομοθεσίας.
• Ο εντοπισμός και η εξάρθρωση κυ-
κλωμάτων που αποσκοπούν στην εκτε-
ταμένη απώλεια δημοσίων εσόδων από
φόρους και τέλη.
• Η έρευνα και ο εντοπισμός περιουσια-
κών στοιχείων φυσικών και νομικών

προσώπων που φοροδιαφεύγουν ή που
προέρχονται από λαθρεμπορία.
• Οι έλεγχοι παντός είδους μεταφορικών
μέσων, καταστημάτων, αποθηκών και
άλλων χώρων, όπου βρίσκονται αγαθά,
ανεξάρτητα από τον φορέα εκμετάλλευ-
σής τους και από το τελωνειακό καθε-
στώς υπό το οποίο τελούν.
• Η συγκέντρωση των καταγγελιών, πα-
ραπόνων, υποδείξεων, προτάσεων, αιτη-
μάτων, στοιχείων και πληροφοριών που
σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της δι-
εύθυνσης και των Υπηρεσιών Ερευνών
και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων των

οποίων η λήψη πραγματοποιείται με
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως,
τηλεφωνικά, μέσω διαδικτύου, με μήνυ-
μα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-
mail), με τηλεομοιοτυπία (fax), με φυσι-
κή παρουσία κ.λπ., καθώς και η ταυτο-
ποίηση των εμπλεκόμενων προσώπων,
η καταγραφή, η επεξεργασία και η κα-
ταρχήν αξιολόγηση αυτών, τόσο μεμο-
νωμένα όσο και σωρευτικά για κάθε πε-
ρίπτωση.

Παράλληλα, μπορεί το Συμβούλιο της
Επικρατείας να έχει κρίνει ότι οι ανέλεγ-
κτες φορολογικές υποθέσεις παραγρά-
φονται στην πενταετία, αλλά ο έλεγχος
της ΑΑΔΕ μπορεί να επεκταθεί στη δε-
καετία με αποκάλυψη στοιχείων από-
κρυψης εισοδήματος και τη 15ετία σε
περιπτώσεις που δεν έχουν υποβληθεί
φορολογικές δηλώσεις.

Με σύνταξη που θα κινείται στα όρια της φτώχειας
κινδυνεύει να βρεθεί ο ελεύθερος επαγγελματίας
που θα επιμείνει να πληρώνει την ελάχιστη επιτρε-
πτή ασφαλιστική εισφορά καθ’ όλη τη διάρκεια του
εργασιακού του βίου. Αν τα χρόνια ασφάλισης είναι
περιορισμένα, η μηνιαία σύνταξη μπορεί να προκύ-
πτει και κάτω από τα 600 ευρώ τον μήνα. Ακόμη και
αν επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κλάση στο τέλος
του εργασιακού του βίου, η βελτίωση των τελικών
συντάξιμων αποδοχών δεν θα είναι πολύ μεγάλη,
ώστε να δικαιολογεί την καταβολή των επιπλέον
ασφαλιστικών εισφορών.

Ο λόγος είναι η διαφορά ανάμεσα στην εθνική

σύνταξη (την οποία εξασφαλίζουν όλοι με τη συμ-
πλήρωση 15 ετών ασφάλισης) και την «ανταποδοτι-
κή», η οποία χτίζεται μήνα με τον μήνα με την κατα-
βολή των ασφαλιστικών εισφορών. Ο νόμος σήμερα
προβλέπει ότι οι ασφαλιστικές εισφορές του αυτοα-
πασχολουμένου πρέπει να αυξάνονται με βάση τον
μέσο ετήσιο πληθωρισμό. Επειδή, όμως, το ποσοστό
φαίνεται να εκτινάσσεται πάνω από το 9%, πάνω από
1,3 εκατ. αυτοαπασχολούμενοι αντιδρούν, επειδή θα
βρεθούν αντιμέτωποι με τις αυξημένες ασφαλιστι-
κές εισφορές. 

Πώς υπολογίζεται η σύνταξη του αυτοαπασχο-
λούμενου; Οι ασφαλιστικές εισφορές που πληρώ-

νει κάθε χρόνο (μόνο για το κομμάτι της σύνταξης,
όχι για την υγειονομική περίθαλψη) ανάγονται σε
ετήσιες αποδοχές. Αυτές μπαίνουν κάθε χρόνο
στο «καλάθι» του ασφαλισμένου (το οποίο ουσια-
στικά γεμίζει με τις ασφαλιστικές εισφορές που
έχουν καταβληθεί από το 2002 και μετά), γίνεται η
προσαρμογή με βάση τον πληθωρισμό του κάθε
έτους και προκύπτουν οι συντάξιμες αποδοχές.
Βάσει αυτών και ανάλογα με τα χρόνια ασφάλι-
σης, προκύπτει το αναλογικό κομμάτι της σύντα-
ξης (ή ανταποδοτικό) το οποίο και προστίθεται
στην εθνική σύνταξη, η οποία επίσης προσαρμό-
ζεται κάθε χρόνο βάσει του πληθωρισμού.

Αυτοαπασχολούμενοι: Αναγκαία η αύξηση εισφορών με βάση τον πληθωρισμό

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Η εφορία σφίγγει τον κλοιό 
με μπαράζ ελέγχων…

Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
των ελεγκτών της ΑΑΔΕ - Στο τραπέζι 
και άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών



Ξ
εκίνησε η αντίστροφη μέ-
τρηση για την εφαρμογή
του προγράμματος στε-
γαστικής πολιτικής του

Δημοσίου «Σπίτι μου». Σύμφωνα με
το υπουργείο Εργασίας, τα χαρα-
κτηριστικά του είναι τα εξής:

1 Οι δικαιούχοι θα πληρώνουν
μηνιαία δόση στεγαστικού δα-

νείου πολύ μικρότερη από το ενοί-
κιο, ενώ το επιτόκιο θα είναι μηδε-
νικό για τρίτεκνους και πολύτε-
κνους. Το δάνειο θα εκδίδεται εντός
οκτώ μηνών και θα καλύπτει το 90%
της εμπορικής αξίας, ενώ το υπό-
λοιπο 10% θα το βάλει ο δικαιούχος.
Δεν θα απαιτείται εγγυητής. 

2 Τίθεται ανώτατο όριο αξίας ακι-
νήτου τα 200.000 ευρώ και

απαγορεύεται η αγορά από συγγενή
α’ βαθμού. 

3 Τίθεται πλαφόν δανείου στα
150.000 ευρώ, με το οποίο μπο-

ρεί να καλυφθεί η αγορά παλαιού
και αξιοπρεπούς ακινήτου ακόμη
και σε περιοχές όπως η Αγία Παρα-
σκευή, το Μαρούσι ή η Πεύκη. Προ-
ϋπόθεση αποτελεί η κατασκευή του
ακινήτου έως το 2007. 

4 Με το πρόγραμμα «Κάλυψη»
απελευθερώνονται 1.000 κα-

τοικίες προς διάθεση, στις οποίες
διαμένουν σήμερα μετανάστες. Οι
ιδιοκτήτες ακινήτων που θα συμμε-
τάσχουν στο πρόγραμμα «Κάλυψη»
θα έχουν εγγυημένο εισόδημα από
το μίσθωμα που θα καταβάλλει το
κράτος για τις κατοικίες τους, ενώ
το Δημόσιο αναλαμβάνει τις επι-
σκευές. Επιπλέον, με τη λήξη του
προγράμματος «Εστία» στις 31/12,
οι ιδιοκτήτες, αφού επισκευαστεί το
σπίτι, μπορούν να το διαθέσουν σε
ευάλωτους νέους 25-39 ετών που
λαμβάνουν το επίδομα αλληλεγ-
γύης, με προτεραιότητα σε πολύτε-
κνους, τρίτεκνους και μονογονεϊ-
κές οικογένειες. 

5 Οι φορείς του Δημοσίου θα ει-
σφέρουν σε τεχνικές εταιρείες

αδόμητες και αναξιοποίητες εκτά-
σεις για την κατασκευή κατοικιών.

6 Με την «Κοινωνική αντιπαρο-
χή» παραχωρούνται εκτάσεις

σε ιδιώτες για μακροχρόνια χρήση

με σκοπό την κατασκευή σύγχρο-
νων κατοικιών, κατά τα πρότυπα της
Ολλανδίας και της Αυστρίας.

7 Με το πρόγραμμα «Ανακαινίζω
- Ενοικιάζω» παρέχονται επι-

δοτήσεις έως 40% με πλαφόν τα
10.000 ευρώ, για ανακαίνιση κλει-
στών κατοικιών, προκειμένου να
διατεθούν για μίσθωση. Ο ιδιοκτή-
της πρέπει να έχει οικογενειακό
φορολογητέο εισόδημα έως
40.000 ευρώ και αξία περιουσίας
300.000 ευρώ. 

8 Διασφαλίζεται η αλλαγή χρή-
σης, πχ, από ξενοδοχεία σε

σπίτια, χωρίς χωροταξικά εμπόδια.

9 Επανεξετάζονται οι παραχω-
ρήσεις ακινήτων και εφόσον

έχουν περάσει 15 χρόνια χωρίς να
έχει πραγματοποιηθεί ο σκοπός
τους, τότε θα γίνεται ανάκληση,
έτσι ώστε στη συνέχεια αυτά να
αξιοποιηθούν προς όφελος νέων
ζευγαριών.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Μονοψήφιος
πληθωρισμός 9,8%
στην Ελλάδα 
τον Οκτώβριο

Σε μονοψήφιο ποσοστό και συγκεκρι-

μένα στο 9,8% υποχώρησε και πάλι ο

πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώ-

βριο, ενώ αντιθέτως στην Ευρωζώνη

επιταχύνθηκε, φτάνοντας στο 10,7%.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία

της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας,

η καλοκαιρία αποτέλεσε το «κλειδί» για

την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού

στην Ελλάδα, καθώς συνέβαλε, ώστε να

είναι μειωμένη η κατανάλωση θέρμαν-

σης, ενώ ταυτόχρονα συμπιέστηκαν θε-

αματικά οι τιμές του φυσικού αερίου και

κατ’ επέκτασιν του ρεύματος, καθώς και

οι τιμές των καυσίμων. 

Η επίδοση αυτή κατατάσσει την Ελλά-

δα στη 12η θέση με τον υψηλότερο πλη-

θωρισμό της Ευρωζώνης, ενώ οι μεγα-

λύτερες αυξήσεις καταγράφονται στις

χώρες της Βαλτικής. Η εκτίμηση για την

Εσθονία φέρνει το ποσοστό του πληθω-

ρισμού στο 22,4%, στη Λιθουανία στο 22%

και στη Λετονία στο 21,7%. 

Από τα στοιχεία προκύπτουν εντυπω-

σιακές μεταβολές σε χώρες όπως η Ολ-

λανδία, όπου ο τιμάριθμος διαμορφώθη-

κε στο 16,8%, ενώ ακολουθούν η Σλοβα-

κία με 14,5% και το Βέλγιο με 13,1%. Στη

Γερμανία, ο δείκτης αυξήθηκε στο 11,6%

από 10,6% τον Σεπτέμβριο, στην Πορτο-

γαλία στο 10,6%, ενώ στη Γαλλία «σκαρ-

φάλωσε» στο 7,1%, που αποτελεί το υψη-

λότερο επίπεδο από το 1985!

Μεγάλη πληγή για τον πληθωρισμό

αποτελούν τα καύσιμα, τα οποία σε ετή-

σια βάση παρουσίασαν αύξηση κατά

41,9%, γεγονός που επιβάλλει άμεσα τη

λήψη αποφάσεων από την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή, με δεδομένο ότι σε μερικές

ημέρες θα αρχίσει η εφαρμογή των κυ-

ρώσεων προς το ρωσικό καύσιμο και

εκτιμάται ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει

το έναυσμα για μια νέα ανοδική πορεία

πολύ πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Τέλος, όπως διαπιστώνει η Eurostat, τα

τρόφιμα, ο καπνός και τα αλκοολούχα

ποτά σημειώνουν αύξηση κατά 13,1%, τα

υπόλοιπα βιομηχανικά προϊόντα 6%, ενώ

μικρότερες είναι οι αυξήσεις στις υπη-

ρεσίες, σε ποσοστό 4,4%.
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Kωστής Χατζηδάκης: 
Τα βασικά χαρακτηριστικά
του προγράμματος 
«Σπίτι μου» 

Τα «κλειδιά» για χορήγηση 
στέγης σε όλους τους νέους



Σε φάση εκκίνησης των σεισμικών ερευνών στη
θαλάσσια «περιοχή 2» που γειτνιάζει με την Αδρια-
τική της Ιταλίας βρίσκεται η κοινοπραξία Energean
- Helleniq Energy (πρώην Ελληνικά Πετρέλαια),
γεγονός που αξιολογείται ως ένα σημαντικό βήμα
προόδου στο πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης
των εγχώριων υδρογονανθράκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ειδικό σεισμογρα-
φικό σκάφος της νορβηγικής PGS «Ramform Hy-
perion» είναι έτοιμο για την πρόσκτηση των τρισ-
διάστατων δεδομένων σε έκταση 2.000 τετραγωνι-
κών χιλιομέτρων της παραχώρησης, κατόπιν των

σχετικών εντολών του operator, της Energean.
Για τις σεισμικές έρευνες του «Ramform Hyperi-

on», η υδρογραφική υπηρεσία του Πολεμικού
Ναυτικού έχει εκδώσει σχετική NAVTEX και οι
έρευνες θα γίνουν πολύ μακριά από τη στεριά και
συγκεκριμένα στα όρια της υφαλοκρηπίδας με την
Ιταλία. 

Η Energean, ως operator, έχει μεριμνήσει για τη
λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων περιβαλλοντι-
κής και κοινωνικής προστασίας. Έτσι, και όπως
αναφέρουν πληροφορίες, στη διαδικασία μετέχουν
τρεις παρατηρητές θαλάσσιας ζωής (Marine Mam-

mals Observers), δύο καταγραφείς της έντασης
του ήχου της έρευνας, σύνδεσμοι με τους αλιείς και
τις τοπικές Αρχές, ενώ η όλη διαδικασία θα παρα-
κολουθείται από το Λιμενικό Σώμα.

Πρόκειται για την έκτη σεισμική έρευνα που
πραγματοποιείται στην Ελλάδα τα τελευταία επτά
χρόνια. Είχαν προηγηθεί το 2015 οι σεισμικές στον
Πρίνο, το 2016 στον Πατραϊκό Κόλπο, στα Ιωάννινα
το 2018-2019 και φέτος την περασμένη άνοιξη στα
blocks του Ιονίου και του Κυπαρισσιακού - block
ΒΔ Πελοπόννησος.

ΜΜ. ΜΑΣΤ.
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Τ
ον δρόμο προς το Ταμείο
Ενεργειακής Μετάβασης
(ΤΕΜ) παίρνει το ποσό που
προκύπτει από την έκτακτη

φορολόγηση των ηλεκτροπαραγω-
γών για τα υπερέσοδα που σημεί-
ωσαν το διάστημα Οκτώβριος 2021 -
Ιούνιος 2022, καθώς η πρόσφατη
Κοινή Υπουργική Απόφαση των
υπουργών Οικονομικών και Περι-
βάλλοντος & Ενέργειας «ξεκλειδώ-
νει» τη διαδικασία, ώστε να προχω-
ρήσει και να καταλήξει. 

Με την ΚΥΑ, η οποία έχει ήδη δη-
μοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως, παρακάμπτεται ο σκό-
πελος πιστοποίησης των απαραίτη-
των στοιχείων από ορκωτό λογιστή,
όπως προέβλεπε η αρχική Κοινή
Υπουργική Απόφαση για τα υπερέ-
σοδα, γεγονός το οποίο καθυστερού-

σε τη διαδικασία καταλογισμού της
φορολόγησης. 

Πλέον, με την καινούργια απόφαση,
η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θα
προχωρήσει σε πρώτη φάση στον κα-
θορισμό μιας προσωρινής έκτακτης
εισφοράς για κάθε παραγωγό, η
οποία θα καταβληθεί χωρίς να έχουν
ακόμη πιστοποιηθεί τα σχετικά στοι-
χεία. Σε δεύτερο χρόνο, και με βάση
τα πιστοποιημένα πλέον στοιχεία, η
Αρχή θα υπολογίσει την οριστική
έκτακτη εισφορά. Με βάση την ορι-
στική εισφορά, θα γίνουν οι όποιες
«διορθώσεις» στα επιπλέον ή λιγότε-
ρα ποσά που κατέβαλαν οι ηλεκτρο-
παραγωγοί κατά την πρώτη φάση.

Πότε θα καταβληθεί η εισφορά
Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον πε-

ρασμένο Μάιο η ΡΑΕ είχε αποστείλει
το πόρισμά της για το πρώτο εξάμηνο
του επίμαχου διαστήματος, συμπερι-

λαμβάνοντας σε αυτό μόνο τις άμεσες
εκπτώσεις των καθετοποιημένων
ομίλων. Σύμφωνα με πληροφορίες,
ήδη από τον Σεπτέμβριο η Αρχή έχει
ολοκληρώσει τους υπολογισμούς για
όλο το εννεάμηνο, με βάση τη μεθο-
δολογία που προέβλεπε η αρχική ΚΥΑ
(και επαναλαμβάνεται στη νέα Κοινή
Υπουργική Απόφαση).

Όπως και η οριστική έκτακτη ει-
σφορά, έτσι και η προσωρινή θα πρέ-
πει να καταβληθεί εντός τριμήνου
από την κοινοποίησή της. Αυτό ση-
μαίνει πως το σχετικό κονδύλι θα πά-
ρει τον δρόμο για το ΤΕΜ περίπου στα
τέλη Φεβρουαρίου του 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπο-
λογισμοί της ΡΑΕ «δείχνουν» πως η
έκτακτη εισφορά για το σύνολο των
παραγωγών ανέρχεται στα επίπεδα
των 460 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, από την
πιστοποίηση των στοιχείων δεν εκτι-
μάται πως θα προκύψουν σημαντικές

αλλαγές σε σχέση με το ποσό στο
οποίο έχει ήδη καταλήξει η Αρχή.
Επομένως, δεν προβλέπεται να υπάρ-
ξει αξιοσημείωτη μεταβολή στην εισ-
ροή στο ΤΕΜ, με τον υπολογισμό των
οριστικών έκτακτων εισφορών. 

Τέλος, να θυμίσουμε ότι τα στοιχεία
προς πιστοποίηση αφορούν τα ποσά
που θα αφαιρεθούν από τα υπερέσο-
δα των ηλεκτροπαραγωγών, ώστε να
προκύψουν τα συγκυριακά αυξημένα
κέρδη, τα οποία θα φορολογηθούν με
90%.

«Ξεκλειδώνει» η διαδικασία
που αφορά την έκτακτη 
φορολόγησή τους  
για τα υπερέσοδα 
την περίοδο Οκτώβριος 2021
- Ιούνιος 2022

Στο ΤΕΜ 460 εκατ.
από τα υπερκέρδη
ηλεκτροπαραγωγών 

Ξεκινούν οι σεισμικές έρευνες στο «block 2» στο Ιόνιο Πέλαγος
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πλαση της Μπουμπουλίνας, συντήρηση και ανάδει-
ξη ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και δημιουρ-
γία δικτύου κίνησης πεζών, με ιδιαίτερη πρόνοια
για τα άτομα με προβλήματα όρασης, είναι μερικές
μόνο από τις παρεμβάσεις στις οποίες προχωρά ο
Δήμος Κορυδαλλού με χρηματοδότηση από την Πε-
ριφέρεια Αττικής και αφορά αναπλάσεις οδών συ-
νολικού προϋπολογισμού 1,39 εκατ. ευρώ.

Θα διαμορφωθούν ειδικός χώρος για την προσβα-
σιμότητα των ΑμεΑ, ειδικός φωτισμός τη νύχτα με
άξονα τη μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση, ενώ θα
συμπληρωθεί και η φύτευση των κενών χώρων. Στα

έργα συμπεριλαμβάνονται η τοπο-
θέτηση νέων φωτιστικών με με-
ταλλικούς ιστούς, η διαμόρφωση
διάβασης πεζών και τοποθέτηση
πινακίδων σήμανσης και η αποκα-
τάσταση των υφισταμένων πεζο-
δρομίων. «Η δημιουργία βιοκλιμα-
τικών υποδομών και ο σχεδιασμός
έργων που θα διευκολύνουν την
πρόσβαση στους πολίτες, ιδιαίτερα στους συναν-
θρώπους μας με κινητικά προβλήματα, αποτελούν
κεντρική φιλοσοφία μας. Σήμερα σχεδιάζουμε και
βάζουμε τους πυλώνες προκειμένου να διαμορφώ-

σουμε τις έξυπνες πόλεις του μέλ-
λοντος», σημείωσε σχετικά ο περι-
φερειάρχης Αττικής Γιώργος Πα-
τούλης. Έχει προβλεφθεί ότι όλες
οι προσβάσεις αλλά και οι προδια-
γραφές των υλικών θα είναι απο-
λύτως κατάλληλες για άτομα με
αναπηρίες και θα αφορούν την κα-
τασκευή ραμπών, τη δημιουργία

οδηγών για τυφλούς και καθιστικών ανάπαυσης,
ενώ θα τοποθετηθεί και εξοπλισμός με καλάθια
απορριμμάτων, κολoνάκια και σχάρες δέντρων.

Ρ.Σ.

Κορυδαλλός: Παρεμβάσεις και δημιουργία χώρων προσβασιμότητας ΑμεΑ ύψους 1,4 εκατ. ευρώ

Ε
να πυκνό πρόγραμμα έργων,
με προϋπολογισμό πάνω από
3 δισ. ευρώ, σχεδιάζει το
υπουργείο Υποδομών για το

αμέσως επόμενο διάστημα, τα οποία θα
αναπτυχθούν κυρίως στην περιφέρεια.

Έως το τέλος του έτους θα ξεκινήσει
ο διαγωνισμός για την επέκταση της
γραμμής 2 του μετρό προς το Ίλιον,
ενώ τις επόμενες εβδομάδες θα ανα-
κοινωθούν και τα μεγάλα αντιπλημμυ-
ρικά σε Μπραμιανό, Αμβρακία - Αμφι-
λοχία - Βάλτο και Λουτράκι. Το πρό-
γραμμα αφορά και έργα ύδρευσης σε
Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα και Λέσβο,
ενώ σε τροχιά δημοπράτησης μπαίνει
και ο προαστιακός σιδηρόδρομος της
Δυτικής Αττικής.

«Πρόκειται να προκηρύξουμε και
να ξεκινήσουμε το επόμενο διάστημα
έργα προϋπολογισμού άνω των 3,2
δισ. ευρώ. Τα έργα αυτά προστίθενται
σε όσα έχουν ήδη δημοπρατηθεί το
τελευταίο διάστημα αλλά και τα προ-
ηγούμενα χρόνια και αθροίζουν πάνω
από 13 δισ. έργα στο μεγάλο πρόγραμ-
μα υποδομών που είχαμε δεσμευτεί
εξαρχής ότι θα υλοποιήσουμε», υπο-
γράμμισε ο υφυπουργός Υποδομών
Γιώργος Καραγιάννης.

Το επόμενο τρίμηνο η δημοπράτη-
ση για το Γιάννενα - Κακαβιά

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδο-

μών, τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκι-
νήσουν οι διαγωνισμοί για έργα
ύψους 700 εκατ. ευρώ, χρηματοδο-
τούμενα εξολοκλήρου από το Ταμείο
Ανάκαμψης. Το επόμενο τρίμηνο θα
δημοπρατηθούν το οδικό έργο Γιάν-
νενα - Κακαβιά και τo έργο της Δυτι-
κής Περιφερειακής Αιγάλεω που θα
συνδεθεί με την εθνική οδό και θα πε-
ριλαμβάνει την τροποποίηση των υφι-
στάμενων κόμβων στο Σχιστό και τον
Σκαραμαγκά.

Παράλληλα, ξεκινούν δύο νέα έργα
ΣΔΙΤ, που αφορούν τη συντήρηση του
σιδηροδρομικού δικτύου στη Βόρεια
Ελλάδα και την ύδρευση της Κέρκυ-
ρας, ενώ έργα για την οδική ασφά-
λεια, με προϋπολογισμό 675 εκατ. ευ-

ρώ, ξεκινούν σε ολόκληρη τη χώρα.
Το μεγαλύτερο μέρος των έργων

αφορά την περιφέρεια, όπως είναι το
mega project του ΒΟΑΚ, ο Ε-65 αλλά
και το Πάτρα - Πύργος, που ήδη προ-
χωρούν. 

Στις αρχές του 2023 θα κατασκευα-
στούν τα 2 από τα 3 τμήματα του ΒΟ-
ΑΚ, καθώς για το ανατολικό τμήμα
Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος έχει υπο-
γραφεί η σύμβαση, ενώ και για το
ΣΔΙΤ Χερσόνησος - Νεάπολη υπάρχει
προσωρινός ανάδοχος και σύντομα
θα υπογραφεί η σύμβαση.

Αναφορικά με το μεγάλο τμήμα Χα-
νιά - Ηράκλειο, έως τα τέλη Νοεμβρί-
ου θα ξεκινήσει η β’ φάση του διαγω-
νισμού και αρχές του 2023 θα υπάρξει

προσωρινός ανάδοχος. Στις αρχές του
επόμενου έτους θα γνωρίζουμε τα
κατασκευαστικά σχήματα για ολόκλη-
ρο τον ΒΟΑΚ.

Ποια έργα 3,2 δισ. ξεκινούν σύντομα

Γιώργος Καραγιάννης: 
«Μαζί με όσα έχουν ήδη 
δημοπρατηθεί τελευταία
αλλά και τα προηγούμενα
χρόνια αθροίζουν πάνω 
από 13 δισ. στο μεγάλο 
πρόγραμμα υποδομών που
είχαμε δεσμευτεί εξαρχής
ότι θα υλοποιήσουμε»

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου



Την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν λόγω επανε-
πένδυσης του προσωρινού μερίσματος εταιρικής χρήσης 2022, με αντί-
στοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ανακοίνωσε ο
ΟΠΑΠ. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στην από 6
Σεπτεμβρίου 2022 συνεδρίασή του όρισε ότι η τιμή διάθεσης των ανωτέ-
ρω νέων μετοχών θα ισούται με τον μέσο όρο της χρηματιστηριακής
σταθμισμένης βάσει όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέν-
τε ημερών διαπραγμάτευσης εντός της περιόδου άσκησης του δικαιώ-
ματος επανεπένδυσης του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2022 (δηλα-
δή από 21/10/2022 έως και 27/10/2022), μειωμένης κατά ποσοστό 3%
(ποσοστό έκπτωσης), όπως έχει ήδη ανακοινωθεί. Σύμφωνα με τον ανω-
τέρω τρόπο υπολογισμού και με βάση τη χρηματιστηριακή σταθμισμένη
βάσει όγκου τιμή της μετοχής κατά τις 21/10/2022 έως και 27/10/2022, η
τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 12,17 ευρώ.
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τις τρεις αγορές που θα
υπεραποδώσουν φέτος
κατατάσσει το Χρηματι-
στήριο της Αθήνας ο επεν-

δυτικός οίκος JP Morgan, «βλέ-
ποντας» άνοδο έως και 10% για τον
MSCI Greece, ο οποίος απαρτίζεται
από 8 μετοχές, τις ΟΤΕ, ΟΠΑΠ,
Jumbo, ΔΕΗ, Alpha Bank, Eu-
robank, Εθνική και Μυτιληναίος.
Βάσει των υπολογισμών της JP
Morgan, ο δείκτης MSCI Greece
εμφανίζει αποτίμηση 7,2 φορές σε
όρους P/E, η οποία είναι χαμηλότε-
ρη από τις 10,6 φορές του δείκτη 
MSCI των αναδυομένων αγορών. Η
JP Morgan επισημαίνει ότι το story
των ελληνικών τραπεζών είναι το
πιο ελκυστικό στην Ευρώπη. Ακό-

μα και σε ένα σενάριο ύφεσης, τα
μεγέθη τους είναι ισχυρά. Όπως
τονίζει, οι καθαροί ισολογισμοί, η
αναπτυξιακή τροχιά πάνω από την
τάση, τα διαρθρωτικά στηρίγματα

όπως τα υψηλότερα επιτόκια κα-
θώς και οι δυνατότητες επιστροφής
κεφαλαίου υποστηρίζουν τη μεσο-
πρόθεσμη θετική άποψή της για τις
ελληνικές τράπεζες. 

Επτά βραβεία για τη Lidl
Ελλάς στα Content 
Marketing Awards 2022

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της
Lidl Ελλάς ξεχώρισε στα φετινά Content
Marketing Awards, τον θεσμό που αναδει-
κνύει τις πιο αποτελεσματικές και καινοτό-
μες πρακτικές του content marketing της
χρονιάς, κατακτώντας συνολικά επτά βρα-
βεία. 

• Δύο Gold βραβεία στις κατηγορίες «Best
Content Strategy for Employees» και «Best
User Generated Content» για το πρόγραμμα
Lidlwood, που ενώνει το #teamLidl από κάθε
γωνιά της Ελλάδας και δίνει την ευκαιρία
στους ανθρώπους της να λάβουν μέρος σε
εσωτερικές και εξωτερικές καμπάνιες επι-
κοινωνίας.

• Gold βραβείο στην κατηγορία «Best Use
of LinkedIn for Content Marketing» για τη
δημιουργία περιεχομένου για το LinkedIn.

• Silver βραβείο στην κατηγορία «Best
Content Strategy for Employees» για την
καμπάνια «Οι άνθρωποι πίσω από το Νῶμα»
που παρουσιάζει τις ομάδες που εργάστηκαν
για τη δημιουργία της νέας ομώνυμης σειράς
τοπικών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

•  Silver βραβείο στην κατηγορία «Best
Content Marketing Program | Other» για τη
στρατηγική δημιουργίας περιεχομένου στο
Employer Branding, που παρουσιάζει σε κά-
θε δυνητικό υποψήφιο και υποψήφια την αυ-
θεντική Lidl Ελλάς.

•  Bronze βραβείο στην κατηγορία «Best
Content Strategy for Employees» για την
καμπάνια Top Employer 2022 που αφορά τον
εορτασμό της βράβευσής της ως Κορυφαίου
Εργοδότη για 6η συνεχόμενη χρονιά με τη
συμμετοχή ανθρώπων της πρώτης γραμμής
από τα καταστήματα, τα logistics centers και
τα γραφεία.

•  Bronze βραβείο στην κατηγορία «Best
Multi-Channel Content Strategy» για το
πρώτο πρόγραμμα διττής εκπαίδευσης για το
λιανεμπόριο στην Ελλάδα Lidl UP: Learn &
Work

Στη φωτογραφία από αριστερά προς δεξιά:
Νικέλα Ζέρβα Employer Branding Special-
ist, Βάσια Βλάχου HR Project Leader, Δήμη-
τρα Κυρσταυρίδου Employer Branding Spe-
cialist.

Ολοκληρώθηκε με πλήρη κάλυψη η Αύξηση
Μετοχικού Κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας
ΑΕ συνολικού ποσού 98,7 εκατ. ευρώ. Με την επι-
τυχή ολοκλήρωση της ΑΜΚ, η τράπεζα γυρίζει σε-
λίδα και αποκτά νέα δυναμική, υποστηρίζουν πη-
γές της τράπεζας. Η διοίκηση της Παγκρήτιας με
τον επιτυχή σχεδιασμό της Αύξησης Μετοχικού
Κεφαλαίου και τις συντονισμένες ενέργειες υλο-
ποίησής της πέτυχε την ευρεία συμμετοχή επεν-
δυτών και το στρατηγικό ενδιαφέρον ενός νέου
επιχειρηματικού πυλώνα στην Ελλάδα, από τον
οποίο αντλήθηκε το σύνολο των κεφαλαίων, συνε-
χίζουν. Η ολοκλήρωση της ΑΜΚ οδήγησε στην
ανανέωση της μετοχικής βάσης της τράπεζας με
την είσοδο στο μετοχικό σχήμα της εταιρείας

Thrivest Holding LTD, η οποία πλέον κατέχει ποσοστό συμμετοχής 32,38% που την αναδεικνύει ως τον μεγα-
λύτερο βασικό μέτοχο της τράπεζας. Οι νέοι μέτοχοι Δημήτριος Μπάκος, Ιωάννης Καϋμενάκης και Αλέξαν-
δρος Εξάρχου, με την τοποθέτηση σημαντικών κεφαλαίων, αποδεικνύουν την εμπιστοσύνη τους στη διοίκη-
ση υπό τον Αντώνη Βαρθολομαίο και στον στρατηγικό σχεδιασμό της τράπεζας.

Ψήφος εμπιστοσύνης από JP Morgan στο χρηματιστήριο

Παγκρήτια Τράπεζα: Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

ΟΠΑΠ: Στα 12,17€ η τιμή διάθεσης νέων μετοχών από επανεπένδυση μερίσματος
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μεσα αναμένεται να κατατεθεί προς επικύρωση
από το αρμόδιο δικαστήριο η συμφωνία εξυγίαν-
σης των Ναυπηγείων Ελευσίνας. Το σύνολο σχε-

δόν των πιστωτών έχει δεσμευτεί στη συμφωνία, ενώ το
πλέον σημαντικό είναι πως ολοκληρώθηκε η διαδικασία
υπογραφής της συμφωνίας από τους εργαζομένους. Το
μόνο που απομένει είναι η υπογραφή της Alpha Bank και
της CEPAL Hellas που έχει αναλάβει τη διαχείριση της εν
λόγω απαίτησης. Το πτωχευτικό δικαστήριο εκτιμάται
πως θα χρειαστεί έως πέντε μήνες για την επικύρωση της
συμφωνίας εξυγίανσης. Έτσι, πριν από τον Ιούνιο του
2023 η μονάδα των Ναυπηγείων Ελευσίνας θα είναι
απαλλαγμένη από το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσε-
ων που τη βαραίνουν και οι οποίες συνολικά σήμερα
ανέρχονται στα επίπεδα των 450 εκατ. ευρώ. Το πλέον
σημαντικό είναι πως οι εργαζόμενοι θα εισπράξουν στο
ακέραιο τις απαιτήσεις τους ύψους 40,4 εκατ. ευρώ!

Lamda: Εξαγόρασε το 20% 
της R Energy 1 έναντι 5 εκατ. 

Credit Suisse: Σε συζητήσεις 
με 20 τράπεζες για την ΑΜΚ

Τουλάχιστον 20 χρηματοπιστωτικά ιδρύμα-
τα έχει προσκαλέσει η Credit Suisse Group AG
για να συμμετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού
Κεφαλαίου της, από την οποία σχεδιάζει να
αντλήσει 4 δισ. ελβετικά φράγκα, ούτως ώστε
να χρηματοδοτήσει το πολυετές σχέδιο ανα-
διάρθρωσής της, σύμφωνα με το Bloomberg.
O νέος οικονομικός διευθυντής του ελβετικού
ομίλου Ντίξιτ Τζόσι φέρεται να πραγματοποί-
ησε την Παρασκευή τηλεδιάσκεψη για την
ΑΜΚ -με το κωδικό όνομα Πρότζεκτ Γκάνα- με
σειρά από τραπεζίτες στο πλαίσιο due dili-
gence. Πέραν των τραπεζών κυρίου ενδιαφέ-
ροντος όπως η Morgan Stanley, η Royal Bank
of Canada, η Deutsche Bank AG και η Société
Générale SA, η Credit Suisse έχει προσκαλέ-
σει μακρά λίστα άλλων τραπεζών για να συμ-
μετάσχουν στη διαδικασία.

UniCredit: Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις
για τα καθαρά έσοδα από τόκους

Η UniCredit SpA ανακοίνωσε ότι θα αναβαθ-
μίσει τις εκτιμήσεις για τα καθαρά έσοδα από
τόκους το 2022, καθώς συνυπολογίζει τις αλ-
λαγές που έγιναν από την Ευρωπαϊκή Κεντρι-
κή Τράπεζα στους όρους και τις προϋποθέσεις
των στοχευμένων διευκολύνσεων μακροπρό-
θεσμης αναχρηματοδότησης. Η ιταλική τράπε-
ζα τόνισε ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους για
το σύνολο της χρήσης (εξαιρουμένων των
δραστηριοτήτων στη Ρωσία) αναμένονται πε-
ρισσότερα από 9,7 δισ. ευρώ και περιλαμβά-
νουν μια θετική συμβολή ύψους 400 εκατ. ευ-
ρώ σε σχέση με το πρόγραμμα δανεισμού 
TLTRO. Προηγουμένως ανέμενε 9,6 δισ. ευρώ.

Ναυπηγεία Ελευσίνας: 
Άμεσα η επικύρωση 
της συμφωνίας εξυγίανσης

Trastor: Επενδύσεις 
55 εκατ. ευρώ το 2023

Νέα projects ύψους περίπου 55 εκατ. ευρώ θα πε-
ριλαμβάνει το επενδυτικό πλάνο της Trastor ΑΕΕΑΠ
για το 2023, μαζί με το κατασκευαστικό αντικείμενο. Η
εισηγμένη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα εστιάζει
σε χώρους γραφείων, logistics, ενώ θα προχωρήσει
και σε ενεργειακή αναβάθμιση κάποιων assets της,
ώστε να αυξήσει την αξία τους. Να σημειωθεί ότι η δι-
οίκηση της ΑΕΕΑΠ θα δώσει έμφαση στον τομέα των
logistics, όπου κατά πληροφορίες εξετάζει την αγορά
όμορων οικοπέδων στον Ασπρόπυργο αλλά και την
εξαγορά assets, τα οποία είναι ήδη μισθωμένα, άρα
πρόκειται για μελλοντικές εξαγορές εταιρειών, με την
κίνηση αυτή να είναι προς διερεύνηση.

Η Lamda Development ανακοίνωσε ότι η Lamda
Energy Investments SMSA, 100% θυγατρική της
εταιρείας, προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας
μεταβίβασης μετοχών που αφορά την εξαγορά ποσο-
στού 20% του μετοχικού κεφαλαίου της R Energy 1
Holding, έναντι τιμήματος 5 εκατ. ευρώ σε μετρητά.
Παράλληλα, η R Energy 1 Holding προχώρησε στην
έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ύψους
10 εκατ. ευρώ, 3ετούς διάρκειας, το οποίο θα καλυ-
φθεί εξ ολοκλήρου από τη Lamda Energy Invest-
ments. Κατά τη μετατροπή τού ως άνω μετατρέψιμου
ομολογιακού δανείου, η Lamda Energy Investments
θα έχει το δικαίωμα απόκτησης ποσοστού 50,1% του
μετοχικού κεφαλαίου της R Energy 1 Holding. Σύμ-
φωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω συναλλα-
γή αποτελεί την πρώτη επένδυση σε πράσινη ενέρ-
γεια που χρηματοδοτείται από τα έσοδα του πράσινου
ομολογιακού δανείου ύψους 230 εκατ. ευρώ που
εξέδωσε η Lamda Development στις 12/7/2022.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Βιοϊατρική: Αυτοματοποιημένα
διαγνωστικά εργαστήρια
Ο Όμιλος Βιοϊατρική και η Abbott ανακοίνωσαν
την ανάπτυξη δύο πλήρως αυτοματοποιημένων
διαγνωστικών εργαστηρίων σε Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη, με δυνατότητα επεξεργασίας έως και
20.000 δειγμάτων την ημέρα, και με τα αποτελέ-
σματα να είναι διαθέσιμα μέσα σε λίγες ώρες.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, από
την ίδρυσή του το 1981, ο Όμιλος Βιοϊατρική πα-
ραμένει πλήρως αφοσιωμένος στη διαρκή ανα-
βάθμιση των υπηρεσιών του, με σκοπό την υλο-
ποίηση του οράματος του ιδρυτή του ομίλου,
Ευάγγελου Σπανού, δηλαδή την παροχή αξιόπι-
στων, καινοτόμων και εύκολα προσβάσιμων
υπηρεσιών υγείας σε όλους τους πολίτες.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

O Παναθηναϊκός διέλυσε 5-
1 τον Βόλο στο Πανθεσσα-
λικό με το απόλυτο 10Χ10

νίκες, η ΑΕΚ πήρε 2-0 το ντέρμπι
με τον ΠΑΟΚ στην «ΟΠΑΠ Arena -
Αγιά Σοφιά», ο Ολυμπιακός κέρδι-
σε εύκολα 2-0 τη Λαμία στο Φάλη-
ρο και μέχρι το τέλος του πρώτου
γύρου, πριν αρχίσει το Μουντιάλ,
το πρόγραμμα είναι τέτοιο που μπο-
ρεί να χρωματίσει ακόμα και τον
τίτλο, αλλά και να καθορίσει τη
δεύτερη ομάδα της βαθμολογίας,
που για φέτος, και τέλος, θα έχει το
προνόμιο να παίξει και αυτή, όπως
ο πρωταθλητής, στον 2ο προκριμα-
τικό γύρο του Champions League.
Ο κυπελλούχος θα πάρει μέρος
στον 3ο προκριματικό του Europa
League και ο 4ος με τον 5ο στον
δεύτερο προκριματικό του Confer-

ence League. Πέντε ομάδες στην
Ευρώπη, καθότι πέρυσι η Ελλάδα
τερμάτισε στη 15η θέση. Φέτος εί-
ναι στην 20ή, οπότε από τη σεζόν
2023-24 θα συμμετέχει
πάλι με τέσσερις.

Μέχρι να τελειώσει ο
πρώτος γύρος σε τρεις
αγωνιστικές και μετά να
αρχίσει το Μουντιάλ στο
Κατάρ (20 Νοεμβρίου -
18 Δεκεμβρίου), το πρό-
γραμμα της Super League
1 περιλαμβάνει δυο σού-
περ ντέρμπι. Την προσεχή
Κυριακή Παναθηναϊκός -
Ολυμπιακός και την τε-
λευταία Ολυμπιακός -
ΑΕΚ.

Το πλήρες πρόγραμμα
των «Big 4» μέχρι το τέ-

λος του πρώτου γύρου έχει ως
εξής: Ο Παναθηναϊκός την 11η
αγωνιστική υποδέχεται τον Ολυμ-
πιακό (6/11, 19.30), τη 12η πηγαί-

νει στο Αγρίνιο για
το ματς με τον Πα-
ναιτωλικό (9/11,
17.00) και τη 13η
φιλοξενεί τον Ατρό-
μητο (13/11,
16.00).

Η ΑΕΚ την 11η
αγωνιστική παίζει με
τον Αστέρα στην Τρί-
πολη (6/11, 20.30),
τη 12η υποδέχεται τον
ΟΦΗ (9/11, 20.00)
και τη 13η αντιμετω-
πίζει στο «Καραϊσκά-
κης» τον Ολυμπιακό
(13/11, 19.30).

Ο Ολυμπιακός την 11η αγωνιστι-
κή πάει στη Λεωφόρο για το ντέρμ-
πι των «αιωνίων» (6/11), τη 12η
παίζει εκτός έδρας με τον Λεβαδει-
ακό (9/11, 20.00) και τη 13η υπο-
δέχεται την ΑΕΚ στο Φάληρο
(13/11).

Ο ΠΑΟΚ την επόμενη αγωνιστική
φιλοξενεί στην Τούμπα τον ΠΑΣ
Γιάννινα (5/11, 21.00), τη 12η αν-
τιμετωπίζει εκτός έδρας τον Ιωνικό
(10/11, 21.30) και τη 13η υποδέ-
χεται τον Βόλο (13/11, 21.30).

Κρίνονται πολλά τις 
επόμενες τρεις  αγωνιστικές
στα ντέρμπι Παναθηναϊκός -
Ολυμπιακός και 
Ολυμπιακός - ΑΕΚ

«Χρώμα» τίτλου πριν από το Μουντιάλ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
σε 10 αγώνες

Παναθηναϊκός............30

ΑΕΚ.............................24

Ολυμπιακός................20

Βόλος..........................20

ΠΑΟΚ..........................16

Άρης............................14

Παναιτωλικός.............12

Ατρόμητος ..................11

Αστέρας Τρ. (9 αγ.)......9

Λαμία ..........................8

ΟΦΗ ............................7

ΠΑΣ Γιάννινα (9 αγ.)....6

Λεβαδειακός ..............6

Ιωνικός .......................4



Μ
ετά το θριαμβευτικό 5-1 επί
του Βόλου στο Πανθεσσαλι-
κό, ο Παναθηναϊκός σπάει το

ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο, με 10 νί-
κες σε ισάριθμα ματς από την έναρξη
του πρωταθλήματος. Επόμενος στόχος
είναι να κάνει 13 σερί νίκες από την αρ-
χή της σεζόν για να καταρρίψει ένα δι-
κό του ρεκόρ, που βαστάει εδώ και 59
ολόκληρα χρόνια. Τόσες διαδοχικές
νίκες έχει κάνει δυο φορές στο παρελ-
θόν, όχι ωστόσο από την αρχή. Η πρώ-
τη ήταν την περίοδο 1959-60 και η δεύ-
τερη τη σεζόν 1963-64. Οι «πράσινοι»
έχουν και 14 διαδοχικές νίκες σερί,
αλλά τελειώνοντας μία περίοδο με 13

(1959-60) και αρχίζοντας με νίκη την
επόμενη. Το ρεκόρ όλων των εποχών,
ωστόσο, ανήκει στον Ολυμπιακό, ο
οποίος τη σεζόν 2015-16 έκανε 17 σερί

νίκες. Επίσης, ποτέ στην ιστορία του ο
Παναθηναϊκός δεν έχει δεχτεί μόλις
τρία γκολ στις 10 πρώτες αγωνιστικές,
καταρρίπτοντας ένα δικό του ρεκόρ.

ΠΑΟ: Τα σπάει με ρεκόρ «Όποιος τραυματίσει 
τον Μέσι, κινδυνεύει»

Ανακοίνωση των σκληροπυρηνικών οπαδών
της εθνικής Αργεντινής ενόψει του Μουντιάλ του
Κατάρ: «Απομένουν τρία παιχνίδια για τον Μέσι
μέχρι την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Εάν κάποιος ποδοσφαιριστής τον τραυματίσει,
πείτε του ότι η ζωή του θα βρίσκεται σε κίνδυνο.
Όλοι πρέπει να αντιμετωπίσουν τον Μέσι προσε-
κτικά. Δεν έχουμε κατακτήσει το Μουντιάλ εδώ
και 37 χρόνια και μόνο ο Μέσι μπορεί να τα κατα-
φέρει. Δεν είναι προειδοποίηση, είναι απειλή».

Post Μπάτλερ για 
τον Χάμες Ροντρίγκες

Ο διεθνής Κολομβιανός άσος του Ολυμπιακού
Χάμες Ροντρίγκες πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ
με κεφαλιά στο 2-0 επί της Λαμίας και στην άλλη
πλευρά του Ατλαντικού ο διάσημος σούπερ σταρ
του ΝΒΑ Τζίμι Μπάτλερ των Μαϊάμι Χιτ τον μνη-
μόνευσε. Ποστάρισε τη φωτογραφία του παίκτη
του Ολυμπιακού να πανηγυρίζει. Ο Χάμες είναι
φίλος του Μπάτλερ και παρακολουθεί τηλεοπτι-
κά τους αγώνες του ΝΒΑ.

Τα κιάλια του
Γκατσίνοβιτς στον γιο του

Μόλις ο Σέρβος μέσος της ΑΕΚ Μιγιάτ Γκατσί-
νοβιτς πέτυχε το δεύτερο γκολ εις βάρος του ΠΑ-
ΟΚ, πήγε κατευθείαν στην κερκίδα, εκεί όπου
καθόταν η σύζυγός του Βεντράνα με τον γιο τους.
Έκανε και την κλασική κίνηση ότι κοίταζε με τα
κιάλια, τον μιμήθηκε ο γιος του και πνίγηκε στις
αγκαλιές των φίλων της Ένωσης. Από τα ωραία
του ποδοσφαίρου.

«Όχι» Φερστάπεν 
στο Sky Sports

Ο Ολλανδός πιλότος της Φόρμουλα 1 Μαξ Φερ-
στάπεν ήταν ο νικητής στην πίστα του Μεξικού,
ενώ έχει ήδη κατακτήσει τον τίτλο, και μετά τον
αγώνα αρνήθηκε να δώσει συνέντευξη στο βρε-
τανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky Sports. Το αυτό και
όλα τα μέλη της Red Bull. Το εν λόγω κανάλι είχε
χαρακτηρίσει «κλεμμένο» το πρωτάθλημα που
πήρε πέρυσι ο Φερστάπεν την τελευταία στιγμή
από τον Άγγλο Λιούις Χάμιλτον. 

«Γαλλικά» του «τίγρη» στον Λουτσέσκου
Πριν από το ντέρμπι ΑΕΚ - ΠΑΟΚ ο Ραζβάν Λου-
τσέσκου μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, αποδοκι-
μάστηκε και ειρωνεύτηκε με χειρονομία τους θε-
ατές. Μετά, πήγε να χαιρετήσει τον Μελισσανίδη
και άκουσε μερικά «γαλλικά». «Πρώτα προκάλε-
σες τον κόσμο και τώρα έρχεσαι να με χαιρετή-
σεις; Φύγε από δω». Κάτι απάντησε ο Ρουμάνος
προπονητής, τελείωσε εκεί το θέμα.

Χλεύασαν 
τον Νεϊμάρ 
για τον 
Μπολσονάρο

Ο Λούλα επικράτησε του Μπολσονάρο στις εκλογές της Βραζιλίας και οι οπαδοί
του νικητή χλεύασαν τον διεθνή άσο της Παρί Σεν Ζερμέν και συμπατριώτη
τους, Νεϊμάρ, υποστηρικτή του απερχόμενου. «Έι, Νεϊμάρ, ήρθε η ώρα να τα
δηλώσεις», έγραψαν στα social media. Τα χρήματα που έπαιρνε και δεν 
τα δήλωνε στην εφορία και τον βοήθησε να… ξεμπλέξει ο Μπολσονάρο.
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα

Δάρδα

Η
Αθήνα τιμά τη σημαντικότερη μορφή
της όπερας, τη Μαρία Κάλλας, ιδρύον-
τας το πρώτο μουσείο παγκοσμίως
αφιερωμένο στην Ελληνίδα ντίβα που

κατέκτησε την κορυφή. Εκατό χρόνια από τη γέν-
νησή της, η σπουδαία σοπράνο θα αποκτήσει επι-
τέλους το δικό της σπίτι στην πόλη που αγάπησε
βαθιά, εδώ όπου έλαβε τις πρώτες μουσικές
γνώσεις και κατάφερε με την εμβληματική φωνή
και παρουσία της να κατακτήσει τον κόσμο.

Στο εντυπωσιακό νεοκλασικό της οδού Μητρο-
πόλεως 44, όπου θα λειτουργεί το μουσείο προς
τιμήν της, θα φιλοξενηθούν πολύτιμα προσωπικά
αντικείμενα, ηχητικά ντοκουμέντα αλλά και σπά-
νιες ζωντανές ηχογραφήσεις, χαρίζοντας στον
επισκέπτη μια μοναδική βιωματική εμπειρία.

Ανάμεσά τους, το ιδιόχειρο λεύκωμά της από
το σχολείο, εννέα τιμητικά μετάλλια και δίπλωμα
του 1961 από τον Δήμο Αθηναίων, φωτογραφίες,
εντυπωσιακά φορέματα και αξεσουάρ από τη
σκηνή και τη ζωή της, βιβλία και παρτιτούρες με
σημειώσεις της, προσωπογραφίες, καθώς και
άλλα σπάνια ιστορικά κειμήλια που δώρισε το
ζεύγος Κωνσταντίνου και Βικτωρίας Πυλαρινού.

Το εμβληματικό κτίριο που θα στεγάσει το
Μουσείο «Μαρία Κάλλας» (στον τέταρτο όροφο)
ανήκει στον Δήμο Αθηναίων και οι εργασίες ανα-

καίνισής του με τις πιο σύγχρονες μουσειολογι-
κές προδιαγραφές θα ξεκινήσουν άμεσα, φιλο-
δοξώντας να ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό το
καλοκαίρι του 2023.

«Νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένος όχι μόνο διότι
η Αθήνα τιμά την ντίβα της με ένα ξεχωριστό μου-
σείο, αλλά και για το γεγονός ότι η συλλογή των
εκθεμάτων μεγαλώνει και άλλο από μια συγκινη-
τική δωρεά», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώ-
στας Μπακογιάννης κατά τη διάρκεια της ομιλίας
του στη γενική συνέλευση του Σωματείου Υπο-
τροφιών «Μαρία Κάλλας» που ίδρυσε η οικουμε-
νική σοπράνο το 1963.

«Είμαι ευγνώμων -συνέχισε- στον Κωνσταντί-
νο και τη Βικτώρια Πυλαρινού, οι οποίοι παρότι
δέχθηκαν πολλές δελεαστικές προτάσεις από το
Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και άλλες μεγάλες πόλεις
που τους ζήτησαν να αξιοποιήσουν τη συλλογή
τους, εκείνοι παρέμειναν πιστοί στην Αθήνα, επι-
λέγοντας συνειδητά να κληρονομήσει η πόλη μας
το πολύτιμο αυτό υλικό. Με περηφάνια και χαρά,
εμπλουτίζουμε το μουσείο, το οποίο ήταν χρέος
τιμής όχι μόνο της Αθήνας αλλά και ολόκληρης
της χώρας προς την παγκόσμια Κάλλας».

Η Κάλλας 
«επιστρέφει» 
σπίτι της

Η Αθήνα 
ιδρύει 

το πρώτο
μουσείο

παγκοσμίως
αφιερωμένο

στην Ελληνίδα
ντίβα



Τρέχει και δεν φτάνει η Μαρία Ηλιάκη! Η παρου-
σιάστρια ετοιμάζει την τηλεοπτική επιστροφή της
από τη συχνότητα του Μακεδονία TV με ολοκαίνου-
ρια χιουμοριστική εκπομπή και συμπαρουσιαστή
τον Νικόλα Ράπτη. Το δίδυμο έχει ξεκινήσει εντατι-
κά γυρίσματα που βασίζονται σε αρχειακό υλικό του
ΑΝΤ1, με τη δημοσιογράφο να καταφθάνει καθημε-
ρινά στο στούντιο με το φαγητό της, αφού οι ώρες
εγγραφής είναι ατελείωτες. «Ταπεράκι, ψυγειάκι
και γιαουρτάκι! Σε λίγο θα μαγειρεύω κιόλας στο
αυτοκίνητο», έγραψε με χιούμορ στο Instagram.

Έτοιμη για αέρα

Ο λόγος της μεταγραφής

Για το τέλος της συνεργασίας της με τον
ΑΝΤ1 μίλησε η Φαίη Σκορδά, δηλώνοντας
πως ήταν μια συνειδητή απόφαση. «Για να την
πάρω, υπήρχαν σημαντικοί λόγοι. Δεν έγινε
πάνω σε μια συναισθηματική φόρτιση. Έκλει-
σε ένας κύκλος, αλλά κάποιες σχέσεις με αν-
θρώπους παραμένουν», παραδέχτηκε, ενώ
άφησε να εννοηθεί πως πιθανώς να υπάρξουν
αλλαγές στο «Πρωινό μας» λόγω χαμηλής τη-
λεθέασης: «Επειδή είμαι αρκετά χρόνια, ξέρω
ότι μια εκπομπή χρειάζεται και χρόνο και αλ-
λαγές. Προσθετικές, όμως, δημιουργικές».

Ευτυχισμένες στιγμές στην
Ιταλία για την Ελένη Μενεγάκη
και τον Μάκη Παντζόπουλο. Το
πιο ερωτευμένο ζευγάρι της
showbiz πέρασε ένα απίθανο
τετραήμερο στο εξωτερικό που
συνέπεσε με τα γενέθλια της
όμορφης Ελένης. Το πρώτο
δώρο που δέχτηκε η εορτάζου-
σα ήταν μια υπέροχη ανθοδέ-
σμη-έκπληξη από τον σύζυγό
της, αποκαλύπτοντας τρυφερά:
«Όταν ξυπνάς την ημέρα των
γενεθλίων σου με μια αγκαλιά
λουλούδια».

Αχ, αυτός ο έρωτας

ΛΛίγο καλοκαίρι ακόμα
Η Μαρία Σολωμού συνεχίζει τις βουτιές στη θάλασσα. Τι και αν
έφτασε ο Νοέμβρης; Στην καρδιά της ηθοποιού επικρατεί Αύ-
γουστος γλυκός και ζεστός, έτσι πλατσουρίζει χειμωνιάτικα
με το μπικίνι της σε κυκλαδίτικες ακρογιαλιές. Η πρωταγωνί-
στρια πόζαρε με μαγιό στο τζακούζι του ξενοδοχείου όπου
διαμένει, σχολιάζοντας με νάζι: «Ακόμα καλοκαίρι στο μυαλό
μου. Πόζα γλυκούλας, απογευματάκι στη Σαντορίνη!».

Ταξιδάκι αναψυχής στο φθινοπωρινό Λονδί-
νο. Ξέγνοιαστες διακοπές για τη Νάνσυ Ζαμ-
πέτογλου και τον Νάσο Γαλακτερό, έπειτα
από ένα δίμηνο σκληρής δουλειάς, τόσο για
την παρουσιάστρια του καθημερινού
«Στούντιο 4» όσο και για τον σύζυγό της μετά
το ταξίδι στην Καμπότζη για τα γυρίσματα
του «Asia Express». Το ζευγάρι φωτογρα-
φήθηκε χαμογελαστό στο Hyde Park, με τη
δημοσιογράφο να σχολιάζει γλυκά: «Ρομαν-
τζάδα με το αγόρι μου».
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Συγκινητική εξομολόγηση

Επιτέλους μαζί

Σ
την καλύτερη επαγγελματική φάση της καριέρας του
βρίσκεται ο Μελέτης Ηλίας. Ο πρωταγωνιστής της σει-
ράς «Τα καλύτερά μας χρόνια», λίγες ώρες μετά την
αποθεωτική πρεμιέρα της «Φιλουμένα Μαρτουράνο» με

συμπρωταγωνίστρια τη Μαρία Ναυπλιώτου σε σκηνοθεσία
Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, αποκάλυψε συγκινημένος στο
Instagram: «Νιώθω ευγνωμοσύνη που ύστερα από 2,5 χρόνια
παύσης από το θέατρο βρίσκομαι σε αυτή την παράσταση. Με τον
Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο είναι η πρώτη φορά που συνεργά-
ζομαι και ενώ ήξερα ότι είναι ένας από τους καλύτερους Έλλη-
νες ηθοποιούς, αποδείχτηκε ότι είναι και ένας άξιος σκηνοθέτης
που σε ωθεί σε περιοχές που δεν έχεις ανακαλύψει ξεπερνών-
τας τις δυνατότητές σου! Με τη Μαρία Ναυπλιώτου είναι η όγδοη
φορά που συνεργαζόμαστε και είναι ευλογία να βρίσκομαι δίπλα
της και να κλέβω στιγμές από το αστείρευτο ταλέντο της και την
επιμονή στη δουλειά μας».



Η
υπογονιμότητα είναι πολύ συχνή. Υπο-
λογίζεται ότι αφορά το 8%-12% των ζευ-
γαριών αναπαραγωγικής ηλικίας σε
όλο τον κόσμο. Οι υπολογισμοί του ΠΟΥ

αναφέρουν ότι πρόκειται για 48 έως 186 εκατομ-
μύρια ανθρώπους παγκοσμίως. 

Όπως εξηγούν ειδικοί από την Ελληνική Ενδοκρι-
νολογική Εταιρεία, η χρήση του όρου «υπογονιμό-
τητα» έχει μεγάλη πρακτική σημασία, διότι σε αντί-
θεση με τη στειρότητα αφορά μια δυνητικά ανα-
στρέψιμη κατάσταση. 

Η υπογονιμότητα σε ένα ζευγάρι μπορεί να αφο-
ρά τον έναν από τους δύο συντρόφους ή να υπάρχει
συνδυασμός παραγόντων που αφορούν και τους
δύο. Η αιτιολογία της υπογονιμότητας ανευρίσκεται
στους άνδρες στο περίπου 30% των περιπτώσεων,
στις γυναίκες επίσης στο 30%, ενώ στο 15-20% ανευ-
ρίσκεται και στους δύο. Στο υπόλοιπο 20-25% των
ζευγαριών οι εξετάσεις και των δύο συντρόφων δεν
αναδεικνύουν κάποιο παθολογικό αίτιο, οπότε τίθε-
ται η διάγνωση της ανεξήγητης υπογονιμότητας. Για
αυτούς τους λόγους όταν ένα ζευγάρι αντιμετωπίζει
υπογονιμότητα είναι σημαντικό να αξιολογείται η
αναπαραγωγική ικανότητα και των δύο.

Στις γυναίκες, η συχνότερη αιτία υπογονιμότητας
είναι το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, μια εν-
δοκρινοπάθεια που εκτιμάται ότι αφορά το 7-10%
των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του συνδρόμου είναι τα
αυξημένα επίπεδα ανδρογόνων στο αίμα (υπεραν-
δρογοναιμία), η διαταραχή της ωοθυλακιορρηξίας
και η πολυκυστική εικόνα της μίας ή και των δύο

ωοθηκών στο υπερηχογράφημα. Η υπερανδρογο-
ναιμία κλινικά εκδηλώνεται με αυξημένη τριχοφυΐα
(δασυτριχισμός), ακμή και αλωπεκία. Η διαταραχή
της ωοθυλακιορρηξίας κλινικά εκδηλώνεται με
διαταραχές στην έμμηνο ρύση (με συχνότερη την
αραιομηνόρροια) και με υπογονιμότητα. Ωστόσο, να
σημειωθεί ότι οι γυναίκες με το σύνδρομο παρου-
σιάζουν ποικιλία συμπτωμάτων με διαφορετική βα-
ρύτητα και με μεταβολές με την πάροδο του χρόνου.

Οι γεννητικοί αδένες ή γονάδες (όρχεις, ωοθήκες
σε άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα) λειτουργούν ως
μέρος ενός λειτουργικού κυκλώματος που περι-
λαμβάνει άλλους δύο αδένες: τον υποθάλαμο και
την υπόφυση του εγκεφάλου. Τόσο η παραγωγή ωα-

ρίων και σπερματοζωαρίων όσο και η διαδικασία
της εμφύτευσης του γονιμοποιημένου ωαρίου
ελέγχονται από τις ορμόνες που παράγουν αυτοί οι
τέσσερις αδένες. Το λειτουργικό αυτό κύκλωμα
ονομάζεται υποθαλαμο-υποφυσιο-γοναδικός άξο-
νας. Κατά τη διερεύνηση της υπογονιμότητας στις
γυναίκες πρέπει να ελέγχεται η επάρκεια της έκκρι-
σης ορμονών από τον άξονα υποθαλάμου - υπόφυ-
σης - ωοθηκών. Πρέπει επίσης να αποκλειστούν νο-
σήματα που αφορούν είτε το επίπεδο υποθαλάμου -
υπόφυσης (υπογοναδοτροπικός υπογοναδισμός)
όπως όγκοι της περιοχής, τραυματισμοί, φλεγμο-
νώδεις νόσοι, είτε τις γονάδες (υπεργοναδοτροπι-
κός υπογοναδισμός). Επιπλέον, η αυξημένη έκκρι-
ση άλλων ορμονών από την υπόφυση επηρεάζει τη
λειτουργία του άξονα, με συχνότερη την υπερέκκρι-
ση της προλακτίνης. 

Σπανιότερα, καλοήθεις όγκοι της υπόφυσης μπο-
ρεί να υπερεκκρίνουν αυξητική ορμόνη (μεγαλακρία)
ή να οδηγούν σε υπερέκκριση κορτιζόλης (νόσος
Cushing). Η λειτουργία του άξονα υποθαλάμου - υπό-
φυσης - ωοθηκών διαταράσσεται και από νοσήματα
που αφορούν άλλους ενδοκρινείς αδένες, με συχνό-
τερα τα νοσήματα του θυρεοειδούς, από τα οποία πά-
σχουν πολλά άτομα αναπαραγωγικής ηλικίας. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Αφορά το 8%-12% των ζευγαριών
αναπαραγωγικής ηλικίας 
σε όλο τον κόσμο

Ο ρόλος του
ενδοκρινολόγου
Ο ρόλος του ενδοκρινολόγου στη διερεύνηση
της υπογονιμότητας είναι καθοριστικής σημα-
σίας, καθώς θα πρέπει να αναζητηθεί η παρου-
σία ορμονικών διαταραχών. Σε περίπτωση που
διαγνωστεί ενδοκρινολογικό νόσημα και αντι-
μετωπιστεί καταλλήλως (όπως στην περίπτω-
ση ενός προλακτινώματος ή μιας θυρεοειδο-
πάθειας), η γονιμότητα μπορεί να αποκαταστα-
θεί. Σε άλλα ενδοκρινικά νοσήματα, όμως, η
κατάλληλη αντιμετώπιση εξασφαλίζει ευνοϊ-
κές συνθήκες για την επιτυχή έκβαση των με-
θόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Ενδοκρινολογικά 
νοσήματα και 
υπογονιμότητα



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

καθημερινές προβλέψεις
www.facebook.com/alexandra.karta

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς ο μήνας σας ξεκινά με
αρκετή διάθεση να αλλάξετε κάποια πράγ-
ματα στη ζωή σας. Αν δεν τα ανανεώσετε
εσείς, θα αλλάξουν από μόνα τους και θα
σας επισημάνουν οι καταστάσεις ότι πρέπει
να δημιουργήσετε νέα σχέδια και προορι-
σμούς, κοντά σε πρόσωπα που σας συμπα-
ραστέκονται.  

Ταύρος
(21/4-20/5)
Επαγγελματικά θέματα θα σας απασχολήσουν
σήμερα, αλλά και θα χρειαστεί να αντιμετωπί-
σετε κάποια κατάσταση αρκετά πολύπλοκη.
Σημασία έχει να μη χάσετε τα ψυχικά σας απο-
θέματα, αλλά να πεισμώσετε μπροστά σε κά-
ποια μικρά ή μεγαλύτερα εμπόδια, ώστε να
φτάσετε στους στόχους σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η ανάδρομη πορεία του Άρη στο δικό σας ζώδιο
είναι γεγονός και αυτή την περίοδο οφείλετε να
κάνετε οτιδήποτε για να κερδίσετε μέσα από την
επαναξιολόγηση της ζωής σας, σχεδιάζοντας τα
επόμενά σας βήματα.  

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Ο Νοέμβρης είναι γεγονός και εσείς θα έχετε
πολλά μέτωπα να αντιμετωπίσετε. Σήμερα αφε-
θείτε στη διαίσθησή σας, που θα σας δείξει πώς
πρέπει να κινηθείτε το επόμενο διάστημα, χω-
ρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα είστε απόλυτα
αυστηροί με τους άλλους, όταν ποδοπατούν τα
συναισθήματά σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η Σελήνη την πρώτη μέρα του Νοέμβρη βρίσκε-
ται στον τομέα των σχέσεών σας. Είναι η στιγμή
που πρέπει να αξιολογήσετε τα θετικά και τα αρ-
νητικά των ανθρώπων, που μαζί τους χτίζετε το
μέλλον σας. Να είστε σίγουροι ότι αυτός ο μήνας
θα σας βοηθήσει αρκετά να καταλάβετε πού βρί-
σκεστε συναισθηματικά.  

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους ο μήνας ξεκινά με
έντονη τάση να ασχοληθείτε με την εργασία
αλλά και την υγεία σας. Νιώθετε έτοιμοι να
αντιμετωπίσετε τις καταστάσεις που διαμορ-
φώνονται, αρκεί να μην κάνετε το λάθος και
χαθούν οι αρχικοί σας στόχοι. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ο Νοέμβρης ξεκινά με κάποια πίεση σε θέματα
που αφορούν την προσωπική σας ζωή. Ίσως να
έχετε πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, που δεν σας
επιτρέπει να νιώσετε τις χαρές που σας δίνουν τα
αγαπημένα σας πρόσωπα.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ξεκινά ο μήνας των γενεθλίων σας και σας δίνει
αμέσως το στίγμα του. Έτσι, σας προετοιμάζει
για τη σεληνιακή έκλειψη στις 8/11, ενώ είχε
προηγηθεί στις 25/10 η ηλιακή, πάλι στο δικό
σας ζώδιο. Καλό είναι να μην πιέσετε καταστά-
σεις, όταν μάλιστα αφορούν το οικογενειακό
σας περιβάλλον ή τις σχέσεις σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Σήμερα θα υπάρξουν αρκετά έντονες στιγμές
με πρόσωπα από το περιβάλλον σας, λεκτικές
αντιπαραθέσεις και κάποιες ειδήσεις που θα
σας δημιουργήσουν την αίσθηση των ανεκ-
πλήρωτων στόχων. Ο τρόπος που αντιλαμβάνε-
στε σήμερα τα πράγματα θα καθορίσει τη διά-
θεσή σας.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η γενικότερη ασφάλειά σας σήμερα θα παίξει
καθοριστικό ρόλο. Είστε προσκολλημένοι σε
κάποια πρόσωπα και τους δείχνετε έντονα
κτητική συμπεριφορά, αλλά προσέξτε την πίε-
ση που τους ασκείτε, γιατί μπορεί να έχετε αν-
τίθετα αποτελέσματα.  

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ο μήνας ξεκινά με τη Σελήνη να βρίσκεται στο
δικό σας ζώδιο, όπου σας δημιουργεί συναι-
σθηματικά ξεσπάσματα και μεταβολές. Ίσως να
είναι μια δύσκολη στιγμή για να κρίνετε αντι-
κειμενικά και λογικά τις καταστάσεις.  

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η ευαισθησία σας είναι αρκετά μεγάλη αυτές
τις μέρες, που εκτός από τη Σελήνη στο δωδέ-
κατο ηλιακό σας σπίτι, ο ανάδρομος Άρης από
τους Διδύμους μπλοκάρει την ενέργειά σας.
Υπομονή, λοιπόν, σε καταστάσεις που δεν μπο-
ρείτε τώρα να αλλάξετε, αλλά θα μπορέσετε να
διαχειριστείτε αποτελεσματικά με στρατηγική. 
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Ηπρώτη μέρα του Νοέμβρη θέλει
να μας προσγειώσει
συναισθηματικά. Καλό είναι
να μην ελπίζουμε σε

καταστάσεις που το μέλλον τους είναι
περιορισμένο και έχει μικρές
δυνατότητες να επιβιώσει. Εκείνο που
πρέπει να προσέξουμε είναι η τάση μας
για ανεξαρτησία και η απομάκρυνσή
μας από πάγιες καταστάσεις. Τα ζώδια
του Σταθερού Σταυρού (Ταύρος, Λέων,
Σκορπιός και Υδροχόος) είναι εκείνα
που θα έχουν παραπάνω πίεση. 



Η
Ελλάδα έχει ένα συγκριτικό πλεονέ-
κτημα που στην παρούσα συγκυρία
αποτελεί ένα σημαντικό διπλωματι-
κό εργαλείο: τη γεωγραφική θέση

της. Βρίσκεται κοντά στη Βόρεια Αφρική και τη
Μέση Ανατολή, αλλά είναι στην Ευρώπη, μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα μπορεί να
παίζει και τον ρόλο του διαμεσολαβητή. Επίσης,
έχει τη θάλασσα, που έχει μεγάλη σημασία για
τη διακίνηση του φυσικού αερίου και αποτελεί
ενεργειακή ασφάλεια από τους ρωσικούς εκ-
βιασμούς. 

Ο πρωθυπουργός στο θέμα της ενέργειας
αποδεικνύεται καλός καπετάνιος με την πυξίδα
του προς τη σωστή κατεύθυνση και το τιμόνι
σταθερό στην πορεία. 

Τον ρόλο του, μάλιστα, σε αυτό το πεδίο εξήρε
πρόσφατα και ο Αμερικανός πρέσβης Τζορτζ
Τσούνης, ο οποίος υπογράμμισε τη δυναμική
της Ελλάδας προς την κατεύθυνση της εξέλιξής
της σε ενεργειακό κόμβο για όλη την περιοχή
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Για να το κωδικοποιήσουμε: Τι έχει γίνει τα
τελευταία τρία χρόνια και με τους τελευταίους
οκτώ μήνες ο πόλεμος στην Ουκρανία να έχει

δημιουργήσει ένα ενεργειακό ντόμινο: 
Ο τερματικός σταθμός FSRU στην Αλεξαν-

δρούπολη που θα είναι έτοιμος στο τέλος του
2023, η επέκταση του τερματικού σταθμού στη
Ρεβυθούσα, οι διασυνδετήριοι αγωγοί με
Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία. 

Επίσης έχουν διπλασιαστεί οι ηλεκτρικές δια-
συνδέσεις με την Ιταλία, ενώ θα τριπλασιαστεί η
δυναμικότητα της αντίστοιχης διασύνδεσης με
την Αλβανία μέχρι το τέλος της δεκαετίας. 

Και κατεβαίνουμε προς τον νότο. 
Η συμφωνία που υπέγραψε ο Κυριάκος Μη-

τσοτάκης με την Αίγυπτο για ηλεκτρική διασύν-
δεση που επί της ουσίας αφορά τη σύνδεση των
δικτύων που παράγουν φθηνή ηλεκτρική ενέρ-
γεια χάρη στον ήλιο. Και η ταχύτερη οδός για τη
μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από τη Βόρεια
Αφρική στην Ανατολική Ευρώπη είναι μέσω της
Ελλάδας. 

Επίσης, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα, δύο από τους μεγαλύτερους
παραγωγούς πετρελαίου στον κόσμο, ενι-
σχύουν την παραγωγή και τη διύλιση και εργά-
ζονται για καθαρό υδρογόνο. Και με τις δύο χώ-
ρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει υπογράψει

συμφωνίες σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. 
Ο πρωθυπουργός έχει πει ότι το στοίχημα των

καιρών είναι διπλό και πρέπει να αντιμετωπι-
στεί κατάματα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία
έστρεψε την προσοχή ακόμη περισσότερο στην
ανάγκη της πράσινης μετάβασης, το οποίο δεν
έχει πια μόνο περιβαλλοντική αλλά και μια βα-
θιά γεωπολιτική διάσταση που συνδέεται άμεσα
με την ενεργειακή επάρκεια. 

Ασφαλώς τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Η
ενεργειακή κρίση είναι παγκόσμιο φαινόμενο
και η αγορά φυσικού αερίου δεν λειτουργεί σω-
στά, ενώ είναι γνωστό ότι οι Βρυξέλλες είναι
κολλημένες στη γραφειοκρατία. Όμως η κυ-
βέρνηση αναλαμβάνει δράσεις, τολμά, εισηγεί-
ται, κάνει προτάσεις. 

Επομένως, δεν καταλαβαίνω την κριτική της
αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι η Ελλάδα είναι
σε ευάλωτη θέση και ότι είναι επικοινωνιακές
οι κινήσεις της κυβέρνησης, με τις οποίες προ-
σπαθεί να καλύψει την ανεπάρκεια της πολιτι-
κής της. 

Αν είναι επικοινωνία η προσπάθεια ενίσχυ-
σης της χώρας στη γεωπολιτική σκακιέρα, τέ-
τοια επικοινωνία κάθε κυβέρνηση θα ήθελε. 

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Η ενεργειακή
κρίση είναι
παγκόσμιο
φαινόμενο και 
οι Βρυξέλλες είναι
κολλημένες 
στη γραφειοκρατία,
όμως 
η κυβέρνηση
αναλαμβάνει
δράσεις, τολμά,
εισηγείται, κάνει
προτάσεις

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελλάδα


