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και Ενέργειας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
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• Ποιοι δεν παίρνουν ενημερότητα
ενώ δεν... χρωστούν!

• OTE: Οι 14 άθλοι και οι 5 μεγάλες προκλήσεις
• Γιάννης Μασούτης, ο «μετρ» των εξαγορών

Γενική γραμματέας Υποδομών

Διεθνείς ανατιμήσεις 
και δημόσια έργα στην Ελλάδα

ΜΑΡIΑ EΛΛΗ ΓΕΡAΡΔΗ
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Το «θαύμα» 
Χατζηδάκη
με τις 
συντάξεις 



O
ταν η «Political» κυκλοφορούσε με πρωτο-
σέλιδο ρεπορτάζ «Θεσμικός μέχρι τις κάλ-
πες», αναφερόμενο στον πρωθυπουργό και
τις επιδιώξεις του για τη συνέχιση του κυ-

βερνητικού έργου, η αλήθεια είναι ότι δεν φανταζόμα-
σταν αυτό που θα ακολουθούσε. Δεν περιμέναμε να
εκτραχυνθεί σε τέτοιο βαθμό η πολιτική ζωή, να απλω-
θεί τόσο πολύ η τοξικότητα στον δημόσιο λόγο, να ανα-
δυθεί στο ξέφωτο όλη η κρυμμένη βρομιά που επιδιώ-
κει να ανατρέψει την κανονικότητα, η οποία και δύσκολα
επήλθε στη χώρα μας αλλά και δύσκολα παραμένει υπό
το βάρος πολλαπλών κρίσεων.

Την ώρα που δίνεται μια μάχη μέχρις εσχάτων προ-
κειμένου να προστατευθεί το ελληνικό νοικοκυριό,
να διατηρηθεί στο μέτρο του δυνατού η αγοραστική
δύναμη του πολίτη-καταναλωτή, να τιθασευτεί η

ακρίβεια, να παταχθεί η αισχροκέρδεια και να ενι-
σχυθούν με οποιονδήποτε τρόπο οι ευάλωτοι συμπο-
λίτες μας, ταυτόχρονα σοβεί ένας βρόμικος πόλεμος,
ώστε και τα παραπάνω να πάνε στον βρόντο αλλά και
τα σημαντικά βήματα προς την ανάπτυξη να οδηγή-
σουν σε αδιέξοδο. Ένα αδιέξοδο που θα προέλθει
από μια εκτός ορίων πολιτική σύγκρουση, μια απο-
σταθεροποιημένη δημόσια ζωή και μια αντιπαράθε-
ση με λάσπη στον ανεμιστήρα, χωρίς αποδείξεις, χω-
ρίς στοιχεία, χωρίς αυτοσυγκράτηση. 

Ένα μείζον θέμα δημοκρατίας και προστασίας των
ατομικών δικαιωμάτων, όπως είναι αυτό που ανέκυ-
ψε λόγω της υπόθεσης των παρακολουθήσεων, έχει
μετατραπεί σε εργαλείο αποδόμησης του Μητσοτά-
κη. Και μόνο αυτό. Κανείς, εκτός από τον ίδιο τον
πρωθυπουργό που πήρε δύσκολες αποφάσεις, δεν

ανέλαβε δράση προχωρώντας σε θεσμικές παρεμβά-
σεις, κανείς δεν θέλει ειλικρινά και τίμια να μπει σε
ένα πλαίσιο αυτό το καθεστώς. Αυτοί που χύνουν
κροκοδείλια δάκρυα για την έκπτωση των αρχών και
των αξιών της ελληνικής δημοκρατίας ενδιαφέρονται
αποκλειστικά και μόνο για το πώς θα ρίξουν τη σημε-
ρινή κυβέρνηση. Και το κάνουν χωρίς αιδώ, βγάζον-
τας ό,τι τους υπαγορεύουν τα συμφέροντα που εξυ-
πηρετούν. 

Με έναν νέο γύρο λάσπης και τοξικότητας -το σύν-
θημα έχει ήδη δοθεί με τις μεσοβδόμαδες «αποκα-
λύψεις» από ΜΜΕ, δημοσιογράφους αλλά και από
υπεύθυνους πολιτικούς- να είναι προ των πυλών, πα-
ραμένει ζητούμενο η αυτοσυγκράτηση για το καλό
της κοινωνίας. Με τα σημάδια να μην είναι ευοίωνα. 
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Το όραμα και τη στρατηγική που ακολουθεί
για να είναι ο κορυφαίος πάροχος ψηφιακών
υπηρεσιών με επίκεντρο τη Βιώσιμη Ανά-

πτυξη, παρουσίασε ο Όμιλος ΟΤΕ. Η Βιώσιμη Ανά-
πτυξη είναι ενσωματωμένη στην επιχειρηματική
στρατηγική και λειτουργία του Ομίλου και αποτε-
λεί βασική του προτεραιότητα.

Όπως σχολίασε ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ:
«Οτιδήποτε κάνουμε ή σχεδιάζουμε να κάνουμε,
το κοιτάμε μέσα από το πρίσμα της βιώσιμης ανά-
πτυξης. Από τις επενδύσεις στα δίκτυα και τις υπη-
ρεσίες μας, μέχρι τα ICT έργα που υλοποιούμε,
τους συνεργάτες που επιλέγουμε και την ανάπτυ-
ξη των ανθρώπων μας». 

Υλοποιώντας πάνω από το 60% των επενδύσεων
του κλάδου, ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος
επενδυτής στις τηλεπικοινωνίες κι ένας από τους
μεγαλύτερους στη χώρα. Είναι το 10% της κεφαλαι-
οποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Συνεισφέ-
ρει το 2,7% του ΑΕΠ, δημιουργεί περίπου 75.000
άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, ενώ είναι
παρών με τις υπηρεσίες του στα περισσότερα ελ-
ληνικά σπίτια. «Όσο πιο μεγάλη είναι μία εταιρεία,
τόσο πιο μεγάλη είναι η ευθύνη και τόσο πιο έντο-
νο είναι το αποτύπωμά της στην κοινωνία», ανέφε-
ρε σχετικά ο κ. Τσαμάζ. Και πρόσθεσε: «Ο Όμιλος
ΟΤΕ αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί.
Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Το αύριο είναι σή-
μερα. Δεν αρκεί να κάνουμε το ελάχιστο, αυτό που
απαιτεί ο Νόμος. Πρέπει να κάνουμε άλματα, για
να δούμε ουσιαστική αλλαγή. Και πρέπει να είμα-
στε όλοι μαζί. Εταιρείες, Πολιτεία και κάθε ένας
από εμάς ξεχωριστά.»

Βιώσιμη Ανάπτυξη από το 2012
Από το 2012, ο Όμιλος ΟΤΕ πέτυχε να βάλει τη βιω-
σιμότητα στο επίκεντρο κάθε εταιρικής λειτουρ-
γίας και επιχειρηματικής του δράσης. Στο πλαίσιο
αυτό, μετρά σημαντικές επιτυχίες: 

• Από το 2017 έως το 2021, μείωσε τις εκπομπές
από την κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστά-
σεις του κατά 85%, κυρίως μέσω χρήσης εγγυή-
σεων προέλευσης. 
• Το 100% της κατανάλωσης ηλεκτρισμού του
Ομίλου στην Ελλάδα προέρχεται από Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας ήδη από το 2020.
• Ενώ η χρήση δεδομένων αυξάνεται εκθετικά τα
τελευταία χρόνια έχοντας τριπλασιαστεί σε σχέση
με το 2017, ο Όμιλος ΟΤΕ μείωσε την κατανάλωση
ενέργειας κατά 7%, στις 496 GWh, το 2021.
• Το 2021 διαχειρίστηκε υπεύθυνα (ανακύκλω-
σε ή επαναχρησιμοποίησε) το 88% των αποβλή-
των από όλες τις δραστηριότητές του, συγκριτι-
κά με το 75% το 2018. 
• Οι προσλήψεις γυναικών αυξήθηκαν από 30%
το 2019, σε 40% το 2021.
• Έχει αναβαθμίσει τη χώρα, φτιάχνοντας υπερ-
σύγχρονα δίκτυα σταθερής και κινητής. Ο Όμιλος
ΟΤΕ έχει περάσει πάνω από 46.000 χιλιόμετρα
οπτικών ινών κι έχει δώσει πρόσβαση σε ταχύτη-
τες COSMOTE Fiber στο 70% των νοικοκυριών

στην Ελλάδα. Μόνο το δίκτυο FTTH θα φτάσει σε
σχεδόν 1 εκατ. σπίτια κι επιχειρήσεις μέχρι το τέ-
λος της χρονιάς. Στην κινητή, η πληθυσμιακή κά-
λυψη του 4G είναι στο 99%, και του 5G θα έχει φτά-
σει στο 80% μέχρι το τέλος της χρονιάς.
• 2,5 εκατ. ήταν οι επωφελούμενοι μόνο το 2021,
από τις περισσότερες από 45 πρωτοβουλίες ψη-
φιακής συμπερίληψης. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η κοινωνική συ-
νεισφορά του Ομίλου ΟΤΕ που την τελευταία
10ετία, ξεπερνά τα 40 εκατ. ευρώ. Μεταξύ άλλων,
ξεχωρίζουν, το Πρόγραμμα Υποτροφιών, η υπο-
στήριξη 60 οργανισμών που φροντίζουν παιδιά, η
κατασκευή 19 Τμημάτων Επειγόντων Περιστατι-
κών για παιδιά και η παροχή εξοπλισμού για Μο-
νάδες Εντατικής Θεραπείας κατά την περίοδο της
πανδημίας. 

Στρατηγική και δεσμεύσεις για
έναν κόσμο καλύτερο για όλους
Η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου
ΟΤΕ είναι πλήρως εναρμονισμένη με αυτή του
Ομίλου Deutsche Telekom, και εστιάζει σε τέσσε-
ρεις προτεραιότητες:  

• Κλιματική Ουδετερότητα: Μείωση των εκπομ-
πών, αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας
και συμβολή στη μείωση του ανθρακικού απο-
τυπώματος πελατών και συνεργατών. 
• Κυκλική Οικονομία σε όλη την αλυσίδα αξίας:
Εξοικονόμηση φυσικών πόρων και προώθηση
των αρχών κυκλικής οικονομίας σε όλη την
αλυσίδα αξίας. 
• Συμπερίληψη & ίσες ευκαιρίες στην εργασία:
Εταιρική κουλτούρα και καθημερινή πρακτική
του Ομίλου ΟΤΕ που προάγει τις αξίες της Δια-
φορετικότητας, της Ισότητας και της Συμπερί-
ληψης.
• Ψηφιακή Κοινωνία για όλους: Καθοριστική
συμβολή του Ομίλου ΟΤΕ στον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό της χώρας και ταυτόχρονη διασφά-
λιση της ισότιμης συμμετοχής όλων στον ψη-
φιακό κόσμο. 

Με βάση τις στρατηγικές προτεραιότητες που έχει
θέσει, ο Όμιλος ΟΤΕ ανακοίνωσε πέντε βασικές
δεσμεύσεις για το μέλλον: 

• Κλιματική Ουδετερότητα για τον Όμιλο ΟΤΕ  από
τη λειτουργία του έως το 2025 και για όλη την αλυ-
σίδα αξίας έως το 2040. 
• Μηδενικά απόβλητα από την παροχή υπηρεσιών
τεχνολογίας σε χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥ-
ΤΑ) από το 2022.
• Συλλογή 400.000 κινητών συσκευών και αξεσουάρ
προς ανακύκλωση ή ανακατασκευή έως το 2024.
• Τουλάχιστον 30% των ανώτερων και ανώτατων δι-
ευθυντικών στελεχών του Ομίλου να είναι γυναί-
κες μέχρι το 2024.
• Πάνω από 10 εκατ. επωφελούμενους από δρά-
σεις ψηφιακής συμπερίληψης του Ομίλου ΟΤΕ
το 2021-2024.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ

Η Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας
& Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ, κα. Ντέπη Τζιμέα

Μιχάλης Τσαμάζ: Οτιδήποτε
κάνουμε ή σχεδιάζουμε να κάνουμε,
το κοιτάμε μέσα από το πρίσμα 
της Βιώσιμης Ανάπτυξης

4 στρατηγικές προτεραιότητες
Βιώσιμης Ανάπτυξης: Κλιματική
Ουδετερότητα, Κυκλική Οικονομία 
σε όλη την Αλυσίδα Αξίας,
Συμπερίληψη & Ίσες Ευκαιρίες στην
Εργασία, Ψηφιακή Κοινωνία για όλους

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη βασική 
προτεραιότητα για τον  Όμιλο ΟΤΕ
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Ο
ι δημοσκοπήσεις που θα δη-
μοσιευτούν τις ερχόμενες
ημέρες θα αποτελέσουν έναν
σημαντικό παράγοντα για τη

στρατηγική που θα ακολουθήσει η κυ-
βέρνηση το επόμενο διάστημα. Ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης έχει δεχθεί μια σειρά
από εισηγήσεις από κορυφαίους υπουρ-
γούς, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν φαίνε-
ται να αλλάζουν τα πρωθυπουργικά σχέ-
δια. Την ίδια στιγμή πληθαίνουν τα σενά-
ρια για τις εκλογικές συνεργασίες, αν και
προτεραιότητα της κυβέρνησης όπως
έχει τονίσει ο πρωθυπουργός είναι η αυ-
τοδυναμία στις δεύτερες κάλπες.

Το ζήτημα της παρακολούθησης του
κινητού του Νίκου Ανδρουλάκη από την
ΕΥΠ και η στάση που ακολούθησε στη
συνέχεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έφε-
ραν τη ρήξη στις σχέσεις με το Μαξίμου,
γεγονός το οποίο δυσκόλεψε το σενά-
ριο συνεργασίας των δύο κομμάτων. 

Ο χρόνος, γιατρός…
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ωστόσο,

στην πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη
που παραχώρησε στον ΑΝΤ1 άφησε
ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. «Ο χρόνος
μπορεί να γιατρέψει πολλά, μπορεί και
όχι. Αλλά, τελικά, το εκλογικό σώμα θα
είναι αυτό το οποίο θα επιλέξει», είπε
χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως οι πο-
λίτες είναι εκείνοι που θα κρίνουν.

Όμως, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει
φροντίσει από την αρχή της εκλογής
του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να βάλει
εμπόδια σε οποιαδήποτε συνεργασία,
ζητώντας πρόσωπο κοινής αποδοχής
για τη θέση του πρωθυπουργού και όχι
του αρχηγού του κόμματος που θα κερ-
δίσει τις εκλογές. Έναν όρο με τον
οποίο είχαν διαφωνήσει τόσο ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης όσο και ο Αλέξης Τσί-
πρας. Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν
πως, όταν έρθει η ώρα των εκλογικών
αποτελεσμάτων και ο Νίκος Ανδρουλά-
κης πάρει την «καυτή πατάτα» στα χέρια
του, τότε θα είναι διαφορετική η στρα-
τηγική που θα ακολουθήσει. Άλλωστε,
σε όλες τις δημοσκοπήσεις οι πολίτες
στο ζήτημα της συνεργασίας προκρί-
νουν εκείνη της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ. Αξίζει
να σημειωθεί πως το Μαξίμου έχει δια-
ψεύσει με κατηγορηματικό τρόπο τα
σενάρια περί συνεργασίας με την Ελλη-
νική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου.

Στόχος της κυβέρνησης είναι ένα
ισχυρό προβάδισμα στην πρώτη εκλογι-
κή αναμέτρηση με το σύστημα της απλής
αναλογικής, προκειμένου να αποτελέσει
βάση για τις δεύτερες κάλπες, έτσι ώστε
να έρθει πιο κοντά η αυτοδυναμία. «Αυ-
τοδύναμη Νέα Δημοκρατία δεν σημαίνει
μονοκομματική κυβέρνηση. Το έχω απο-
δείξει πολλές φορές ότι είμαι σε θέση να
κάνω μεγάλα ανοίγματα και να φέρω στη
ΝΔ αλλά και στην κυβέρνηση στελέχη»,
είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Εκλογές στην ώρα τους 
Το τελευταίο διάστημα και με αφορμή

το θέμα των υποκλοπών άρχισαν να κυ-
κλοφορούν σενάρια εκλογών ακόμη
και τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει
δεχθεί μια σειρά από εισηγήσεις από
κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, ωστό-
σο μέχρι στιγμής δεν δείχνει να αλλάζει
ο εκλογικός σχεδιασμός. 

Στο Μαξίμου γνωρίζουν πως ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ αλλά και τα Μέσα που πρόσκεινται
στην Κουμουνδούρου θα επιχειρήσουν
να διατηρήσουν το ζήτημα των τηλεφω-
νικών παρακολουθήσεων, ωστόσο ση-
μειώνουν πως στόχος του πρωθυπουρ-
γού είναι να δίνει λύσεις στα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες με την
ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση ενό-
ψει του δύσκολου χειμώνα που έρχεται.
Κανείς, όμως, δεν γνωρίζει τι μπορεί να
συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα
σε σχέση με το τοξικό πολιτικό κλίμα
που δημιουργεί και συντηρεί το κόμμα
της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

Στην περίπτωση που δεν ανατραπούν
οι εκλογικοί σχεδιασμοί, τότε ο πιθανό-
τερος μήνας διεξαγωγής των εκλογών
είναι ο Μάιος, χωρίς όμως να αποκλεί-
εται και ο Απρίλιος -πριν από το Πάσχα-
λόγω κυρίως των δεύτερων εκλογών
που θέλει να προκηρύξει άμεσα ο πρω-
θυπουργός. Άλλωστε, όπως είναι ήδη
γνωστό, ο Ιούνιος αποκλείεται λόγω των
πανελλήνιων εξετάσεων που θα διε-
ξαχθούν στις αρχές του πρώτου μήνα
του καλοκαιριού. 

Γράφει ο 
Σωτήρης 
Σταθόπουλος 

Η αναζήτηση κοινής
περπατησιάς μεταξύ ΝΔ
και ΠΑΣΟΚ είναι κάτι που
θα διαφανεί με βάση 
τα ποσοστά που θα
δώσουν οι ψηφοφόροι 
τη δεύτερη Κυριακή

Ο χρησμός 
του πρωθυπουργού 

για συνεργασίες 
και τα εκλογικά σενάρια 
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Σ
χεδόν 3,5 εκατομμύρια κλήσεις
έχει δεχθεί μέχρι σήμερα το
1555, ο Ενιαίος Αριθμός Εξυπη-
ρέτησης Πολιτών του Υπουργεί-

ου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
Συγκεκριμένα, μέχρι και τις 31 Οκτω-

βρίου, είχαν απαντηθεί συνολικά
3.498.238κλήσεις πολιτών, για εργασιακά
και κοινωνικά θέματα αρμοδιότητας του
υπουργείου, ενώ στη «μάχη» της εξυπη-
ρέτησης του πολίτη μπαίνει πλέον δυναμι-
κά και η ιστοσελίδα 1555.gov.gr,μέσω της
οποίας έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά πά-
νω από 21.000 αιτήματα και ερωτήσεις.  

Τα στοιχεία, μάλιστα, δείχνουν ότι μαζί
με την αναγνωρισιμότητα και την εμπιστο-
σύνη από την πλευρά των πολιτών, αυξά-
νονται ανάλογα και η ταχύτητα και η ποι-
ότητα ανταπόκρισης του 1555. 

Σύμφωνα με τα πρόσφατα απολογιστικά
στοιχεία, στη διάρκεια του Οκτωβρίου ο
χρόνος αναμονής στην τηλεφωνική γραμ-

μή δεν ξεπερνούσε τα 16 δευτερόλεπτα,
ενώ ο μέσος χρόνος συνομιλίας ανήλθε
σε 3:58 λεπτά. 

Το 99,4% του συνόλου των ερωτημάτων
και των αιτημάτων των πολιτών έχουν
απαντηθεί είτε κατά τη διάρκεια της κλή-
σης, είτε εντός λίγων ημερών, ενώ το υπό-
λοιπο 0,6% αφορά προσωποποιημένα αι-
τήματα, τα οποία χειρίζονται ειδικά ομά-
δες στελεχών του υπουργείου και των
εποπτευόμενων φορέων. 

Μεταξύ των εποπτευόμενων φορέων,
ο ΕΦΚΑ κατέχει την πρώτη θέση όσον
αφορά τον αριθμό των κλήσεων, καθώς
μέχρι τώρα το 1555 έχει απαντήσει πάνω
από 2,5 εκατομμύρια κλήσεις για θέμα-
τα αρμοδιότητάς του φορέα, ενώ πάνω
από το 99,4% των αιτημάτων έχουν επι-
λυθεί. Τα θέματα κοινωνικής ασφάλι-
σης, οι απονομές συντάξεων και οι πα-
ροχές σε χρήμα είναι τα ζητήματα που
συγκεντρώνουν τα περισσότερα ερωτή-

ματα και αιτήματα εκ μέρους των πολι-
τών, ενώ ένας μεγάλος αριθμός κλήσε-
ων αφορά ηλεκτρονικά αιτήματα ραντε-
βού στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Η ΔΥΠΑ – πρώην ΟΑΕΔ – βρίσκεται στη
δεύτερη θέση ως προς τον αριθμό των τη-
λεφωνημάτων, με 464.830κλήσεις, οι
οποίες αφορούν κυρίως ερωτήσεις σχετι-
κά με το Δελτίο Ανεργίας, πληρωμές της
τακτικής επιδότησης και των λοιπών επι-
δομάτων ανεργίας, καθώς και θέματα πα-
ροχών κοινωνικού τουρισμού. Κατέχει,
όμως, την «πρωτιά» ως προς την ανταπό-
κριση στα αιτήματα των πολιτών, με το πο-
σοστό των επιλυμένων θεμάτων να ξεπερ-
νά το 99,7%.

Ακολουθούν, με βάση τον αριθμό κλή-
σεων, ο ΟΠΕΚΑ, τα θέματα Εργασιακών
Σχέσεων, τα θέματα που αφορούν την
Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργα-
σίας, τα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ισό-
τητας των Φύλων. Αξίζει να σημειωθεί ότι

πλέον στο 1555  έχουν ενταχθεί και το Με-
τοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων
(ΜΤΠΥ), το ΝΑΤ, καθώς και το νέο Ταμείο
Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφά-
λισης (ΤΕΚΑ), αυξάνοντας έτσι τον αριθμό
των πολιτών που μπορούν να εξυπηρε-
τούνται μέσω του συστήματος. 

Έχοντας αντιμετωπίσει αποτελεσματικά
το χάος των κατεβασμένων τηλεφώνων,
τις πολύωρες αναμονές και την ταλαιπω-
ρία, το 1555 εξυπηρετεί σήμερα δεκάδες
χιλιάδες πολίτες την ημέρα, άμεσα, φιλι-
κά και αξιόπιστα. Οι θετικές μέχρι σήμερα
επιδόσεις του αναμένεται να ενισχυθούν
ακόμη περισσότερο στο επόμενο διάστη-
μα, με την αξιοποίηση των πρόσθετων δυ-
νατοτήτων που παρέχει η ιστοσελίδα
1555.gov.gr. Με τον τρόπο αυτό, το 1555
εξελίσσεται σε ένα ολοκληρωμένο κέντρο
εξυπηρέτησης των πολιτών, με πολλαπλά
κανάλια υποδοχής, διαχείρισης και παρα-
κολούθησης των αιτημάτων τους. 

Άγγιξε τις 3,5 εκατ. απαντημένες
κλήσεις εντός 15 μηνών



Σ
ε έναν από τους μεγαλύτερους
άθλους της θητείας Μητσοτάκη
εξελίσσεται το θέμα της έκδοσης
των συντάξεων, καθώς δεν υπάρ-

χει καμία εκκρεμότητα ως προς την έκδοση
των κύριων συντάξεων, ενώ μέσα σε διά-
στημα δυο τριών μηνών θα εκδίδεται και η
επικουρική. 

Χθες, κατά την επίσκεψη του πρωθυ-
πουργού στο υπουργείο Εργασίας, δόθηκαν
στη δημοσιότητα στοιχεία από τα οποία
προκύπτει ότι ο μέσος χρόνος έκδοσης των
συντάξεων από τον ΕΦΚΑ έχει περιοριστεί
στις 60 μέρες, ενώ εκδίδονται 1.250 συντά-
ξεις την ημέρα! Η κυβέρνηση της Νέας Δη-
μοκρατίας είχε δεσμευτεί προεκλογικά ότι
θα δώσει τέλος στο όνειδος των εκκρεμών
συντάξεων και με τις πρωτοβουλίες Βρού-
τση, αλλά στη συνέχεια με το νέο μοντέλο
Χατζηδάκη, επιτυγχάνει έναν από τους πλέ-
ον στρατηγικούς στόχους, ο οποίος απευ-
θύνεται στη μεγάλη δεξαμενή των συνταξι-
ούχων, που άμεσα ή έμμεσα αποτελούν
τουλάχιστον το 50% του εκλογικού σώματος.

Με έναν σμπάρο δυο τρυγόνια
Επιπλέον, η σπουδαία δουλειά του

υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυ-
ριάκου Πιερρακάκη έχει καταστήσει τον
ΕΦΚΑ έναν οργανισμό όπου σχεδόν τα πάν-
τα γίνονται εξ αποστάσεως και ηλεκτρονικά.
Άρα, η κυβέρνηση έχει πετύχει με έναν
σμπάρο δυο τρυγόνια. Από τη μία, για όσους
καταθέτουν χαρτιά για τη σύνταξή τους συν-
τομεύουν θεαματικά οι προθεσμίες και από
την άλλη, το σύνολο των άμεσων και έμμε-
σων ασφαλισμένων αποφεύγει στη συντρι-

πτική πλειονότητα των περιπτώσεων τη
γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία. 

Στο θέμα της έγκαιρης έκδοσης των συν-
τάξεων μέσα και από την πρόσληψη λογι-
στών και δικηγόρων, οι οποίοι αμείβονται με
βάση την επίτευξη των στόχων που τίθενται,
αλλά και η απλοποίηση των διαδικασιών για
το σύνολο των ασφαλισμένων, αποδεικνύε-
ται από την τεράστια επιτυχία της γραμμής
1555, η οποία από τον Ιούλιο του 2021 έως το
τέλος Οκτωβρίου του 2022 είχε δεχθεί
3.500.000 κλήσεις, εκ των οποίων το 99,4%
απαντήθηκε άμεσα ή σε ελάχιστα 24ωρα! Η
διπλή επιτυχία Χατζηδάκη με την έγκαιρη
έκδοση των συντάξεων και την άμεση εξυ-
πηρέτηση των ασφαλισμένων αφορά τόσο
τους συνταξιούχους όσο και τους εργαζο-
μένους, οι οποίοι δεν χρειάζεται να συνω-
στίζονται σε ουρές (πλην περίπου 9.500 πε-
ριπτώσεων που χαρακτηρίζονται ως αρκετά
πολύπλοκες ή έχουν να κάνουν με συντά-
ξεις του εξωτερικού που απαιτούν σύνθετες
διαδικασίες λόγω των δυσκολιών στην επι-
κοινωνία μεταξύ κρατών).

Εκκαθαρίστηκε το 85%
των φετινών αιτήσεων

Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των
συντάξεων αποτελεί ένα από τα πλέον ισχυ-
ρά χαρτιά για την κυβέρνηση στις προσεχείς
εκλογές. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-

τσοτάκης είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει
από πρώτο χέρι τα αποτελέσματα του προ-
γράμματος της ασφαλιστικής μεταρρύθμι-
σης για την έκδοση των συντάξεων τόσο από
τον υπουργό Εργασίας όσο και από τον επι-
κεφαλής του ΕΦΚΑ Παναγιώτη Δουφεξή
και την ομάδα έργου, που κατέβαλε τερά-
στια προσπάθεια έχοντας στο «οπλοστάσιό»
της τη διαχείριση του προβλήματος μέσα
από τη λειτουργία 3.000 υπερσύγχρονων
ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Η κυβέρνηση πανηγυρίζει, καθώς κατά
τους τελευταίους 22 μήνες εκδόθηκαν πά-
νω από 470.000 συντάξεις, έχει εκκαθαρι-
στεί το 85% των αιτήσεων της φετινής χρο-
νιάς, ενώ ολοκληρώθηκε η επεξεργασία
του συνόλου των εκκρεμών φακέλων της
εξαετίας 2016-2021. Το σπουδαιότερο από
όλα είναι ότι οι στόχοι επιτεύχθηκαν με 900
λιγότερους υπαλλήλους, αλλά ήταν αποτέ-
λεσμα του νέου τρόπου άσκησης μάνα-
τζμεντ από τον υπουργό Εργασίας και το
επιτελείο του. 

Η… απάτη Τσίπρα
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πα-

ρέλαβε από την κυβέρνηση Τσίπρα τον Ιού-
λιο του 2019 σχεδόν 1.000.000 φακέλους
για κύριες και επικουρικές συντάξεις κα-
θώς και εφάπαξ. 

Λίγο πριν από τις εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ μοί-

ρασε τη… 13η σύνταξη στους τότε υφιστά-
μενους συνταξιούχους, προκειμένου να
σώσει ό,τι μπορούσε να σώσει από την
επερχόμενη ήττα, αλλά μοίρασε τα λεφτά
που έπρεπε να καταβάλει σε εκατοντάδες
χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι είχαν καταθέσει
τις αιτήσεις συνταξιοδότησης. Ταυτόχρονα,
με τη μη καταβολή των συντάξεων πετύχαι-
νε ένα πλασματικό πρωτογενές πλεόνασμα
ως αντάλλαγμα στους δανειστές, οι οποίοι
ζητούσαν τη μείωση των συντάξεων στο
πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων για
την «προσωπική διαφορά», που είχε θεσμο-
θετηθεί με τον Νόμο Κατρούγκαλου, τον
Μάιο του 2016. Οι δανειστές έβλεπαν τους
στόχους να επιτυγχάνονται, ζητούσαν από
την κυβέρνηση Τσίπρα να περιορίσει τις
οφειλές τους ασφαλιστικού συστήματος
καταβάλλοντας τις εκκρεμείς συντάξεις,
αλλά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προτίμησε
λίγο πριν από την… απόδρασή της να δελε-
άσει τους συνταξιούχους με την καταβολή
της 13ης σύνταξης! 

Σε πολιτικό αλλά και επικοινωνιακό επί-
πεδο, η κυβέρνηση θα παρουσιάσει στην
προεκλογική μάχη μια τεράστια επιτυχία, σε
αντιδιαστολή με τα πεπραγμένα των προ-
ηγούμενων ετών και κυρίως της διακυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπου αντί για πράξεις
η κοινή γνώμη είχε… χορτάσει από υποσχέ-
σεις και… απάτη.
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Η κυβέρνηση κέρδισε 
το στοίχημα και δικαίως

πανηγυρίζει, καθώς δόθηκε
τέλος στις εκκρεμότητες 

ως προς την έκδοση 
των κύριων συντάξεων -

Εκδίδονται 1.250 
συντάξεις την ημέρα

Ο Κυριάκος και το «θαύμα» Χατζηδάκη

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Η Ανάφη των 300 κατοίκων, που το καλοκαίρι μαζεύει 5.000 κό-
σμο, αποκτάει αεροδρόμιο και θα πρέπει να πούμε ότι το πρότζεκτ
του αεροδρομίου ήταν υπόθεση ενός άνδρα. Συγκεκριμένα, του
Γιάννη Βρούτση, ο οποίος πίεζε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας
εδώ και χρόνια για να ανοίξει η ΜΟΜΑ διάδρομο και να προσγει-
ώνονται τα πολιτικά αεροπλάνα. Η Ανάφη, παρόλο που είναι δίπλα
στη Σαντορίνη, ήταν το πιο απομονωμένο νησί των Κυκλάδων από
άποψη συγκοινωνίας. 
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Δυνατό το λόμπι 
και στους
Ρεπουμπλικανούς

Μπορεί όντως η Ελλάδα να εί-
ναι πιο αισιόδοξη μετά τη συγ-
κράτηση των δυνάμεων του
προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιν-
τεν, αλλά, όπως μάθαμε από συ-
νομιλίες που είχαν Έλληνες
βουλευτές με την Ελληνίδα
πρέσβη στις ΗΠΑ Αλεξάνδρα
Παπαδοπούλου, και στο σενάριο
να επανέλθουν στην εξουσία οι
Ρεπουμπλικανοί και ο Τραμπ, το
ελληνικό λόμπι είναι εξίσου δυ-
νατό και εκεί. 

Το πάρτι
Καρλούτσου 
στην Πλάκα

Και μιας και πιάσαμε την Αμε-
ρική, να πούμε ότι των Ταξιαρχών
πριν από λίγες μέρες ένα αμερι-
κανικό στέκι, το «Hard Rock
Café» στην Πλάκα, γέμισε ξαφνι-
κά από στελέχη εταιρείας και Ελ-
ληνοαμερικανούς με βαριά προ-
φορά. Όπως έμαθα, εκεί πήγε να
γιορτάσει το όνομά του ο Μιχά-
λης Καρλούτσος, υιός του πατέρα
Άλεξ Καρλούτσου, ο οποίος έχει
αναλάβει το πρότζεκτ του καζίνο
στο Ελληνικό. Τα γέλια και οι χα-
ρές μού έδειξαν ότι πάει καλά
αυτή η συνεργασία... Ή όχι; 

To αεροδρόμιο της Ανάφης

Η
συνεδρίαση της Πολιτικής Επι-
τροπής της Νέας Δημοκρατίας το
πρωί της Δευτέρας στην Πειραι-

ώς θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για
τα στελέχη της ΝΔ, γιατί θα είναι η πρώτη
της σεζόν.  Και όχι μόνο. Διότι θα συζητη-
θούν τα σημαντικά τρέχοντα ζητήματα της

επικαιρότητας, δηλαδή υποκλοπές, τοξι-
κότητα και προσπάθεια σπίλωσης της ει-
κόνας του πρωθυπουργού. 

Θα μιλήσουν και ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης και ο Παύλος Μαρινάκης. Για αυτό και
τα οργανωτικά θέματα για τις εκλογές θα
συζητηθούν σε δεύτερο χρόνο. 

Ψήφος εμπιστοσύνης από JPMorgan
Η αμερικανική τράπεζα JPMorgan ανα-
κοίνωσε την Παρασκευή ότι θα ανοίξει νέο
γραφείο στην Αθήνα για να υποστηρίξει
την ανάπτυξη των εργασιών της στη χώρα.
Το γραφείο θα στεγάσει ένα νέο Payments
Innovation Lab, για το οποίο η εταιρεία θα
προσλάβει μια ομάδα έρευνας και ανάπτυ-
ξης πληρωμών περίπου 50 ατόμων σε το-
πικό επίπεδο - συμπεριλαμβανομένων ει-
δικών προϊόντων και μηχανικών. Είναι
αδιαμφησβήτητο ότι η εδραίωση της επενδυτικής τράπεζας σημαίνει εμπι-
στοσύνη στο οικονομικό πλάνο της κυβέρνησης. 

Τσιπρισμός = τραμπισμός
Σας είχα πει για τους Έλληνες βουλευτές που είχαν πάει

στις ΗΠΑ ως παρατηρητές των εκλογών. Ε, λοιπόν, γύρισαν
και, όπως μου μετέφεραν, οι Ρεπουμπλικανοί ακολούθησαν
μια τακτική τύπου Τσίπρα, δηλαδή άρχισαν να λένε για ακρί-
βεια Μπάιντεν, ενώ το φαινόμενο του πληθωρισμού είναι παγ-
κόσμιο, και τελικά απέτυχαν να πείσουν τον αμερικανικό λαό.
Δεν ξέρω τι θα γίνει στην Ελλάδα και πόσοι θα πειστούν ότι η
ακρίβεια που υπάρχει στην αγορά είναι ακρίβεια Μητσοτάκη,
αλλά σίγουρα «ο τσιπρισμός είναι ίδιος με τον τραμπισμό». 

Με γεμάτη ατζέντα η «πρώτη»
της Πολιτικής Επιτροπής

Να βγει το ΣΔΟΕ 
στους δρόμους

Ερώτηση στους υπουργούς Χρήστο Σταϊ-
κούρα και Άδωνι Γεωργιάδη έκανε ο βου-
λευτής Βασίλης Σπανάκης για το θέμα της
ακρίβειας, συγκεκριμένα τους ζήτησε να
βάλει το ΣΔΟΕ (Σώμα Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος) στη μάχη κατά της ακρίβειας.
Ένας ρόλος που είχε πριν από το 2015 ως
ελεγκτικό σώμα ήταν για τα φορολογικά θέ-
ματα αλλά και για τα θέματα αισχροκέρδει-
ας. Δεν είναι λάθος η πρότασή του. Το ΣΔΟΕ
είναι οργανωμένο και όλοι το φοβούνται... 

Ο Σαμουράι 
και ο Φλώρος

Μια αγέρωχη φιγούρα είδαμε τις προ-
ηγούμενες μέρες, όταν βραβεύτηκε ο
Α/ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος με το
βραβείο Περικλέους στον δήμο Παπάγου -
Χολαργού. Δεν ήταν άλλη από
τον Βύρωνα Πολύδω-
ρα, ο οποίος έδωσε
το «παρών» πα-
ρέα με άλλα ση-
μερινά κορυ-
φαία στελέχη,
όπως ο Άδωνις
Γεωργιάδης, ο Κω-
στής Χατζηδάκης, ο
Γιώργος Πατούλης, ο Νί-
κος Χαρδαλιάς, ο Γιώργος Κουμουτσάκος,
η Νίκη Κεραμέως κ.ά. Ο επονομαζόμενος
και «Σαμουράι» γνωρίζεται πολύ καλά με
τον κ. Φλώρο και έχουν μεγάλη εκτίμηση ο
ένας για τον άλλον. Για αυτό τη βράβευση
του Α/ΓΕΕΘΑ δεν θα την έχανε με τίποτα,
όπως είπε.



Μ
ε τις αυτοδιοικητικές εκλογές να
διεξάγονται τον Οκτώβριο του 2023,
πυρετώδεις είναι οι διεργασίες τόσο
σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπε-

δο για την ανάδειξη των υποψηφίων αλλά και για
τη χάραξη της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί
το επόμενο διάστημα. Η Πειραιώς στις επικείμε-
νες αυτοδιοικητικές εκλογές
αναμένεται να διαφοροποι-
ήσει τη στάση της σε σχέ-
ση με τις εκλογές του
2019, δίνοντας πιο ξεκά-
θαρες στηρίξεις σε υπο-
ψηφίους που προέρχονται
από τον κομματικό της χώ-
ρο, χωρίς αυτό βέβαια να
αποτελεί θέσφατο, για
όλες τις περιπτώσεις. 

Βασικοί στόχοι αυτής
της αλλαγής πλεύσης από
την Πειραιώς είναι να μη
«χαθούν» δήμοι και να συνε-
χίσει να έχει την εικόνα
κυριαρχίας, αλλά και να
στηριχθούν δήμαρχοι,
έτσι ώστε να εξασφαλί-
σουν ή και να ξεπεράσουν
το 43%, που ορίζει ο νέος
νόμος, για να εκλεγούν από
τον πρώτο γύρο. 

Στον Δήμο Αθηναίων
περισσότερο από βέβαιη
είναι η στήριξη της ΝΔ
στο πρόσωπο του Κώστα
Μπακογιάννη, που έχει δη-
λώσει από καιρό ότι θα διεκδικήσει
εκ νέου μία θητεία. Στον Δήμο Τρικκαίων, ο Δημή-
τρης Παπαστεργίου, κλείνοντας τα όποια σενάρια
που κυκλοφορούσαν και διεκδικώντας τρίτη θη-
τεία στον δήμο, χαίρει της εμπιστοσύνης των στε-
λεχών της Πειραιώς. Στον Δήμο Αμπελοκήπων-
Μενεμένης ο Λάζαρος Κυρίζογλου ανακοίνωσε
και μάλιστα από τον Φεβρουάριο του 2022 την
πρόθεσή του να διεκδικήσει την επανεκλογή του
και η ΝΔ φαίνεται πως θα σταθεί δίπλα του. 

Επιπλέον, στήριξη-χρίσμα θα δοθεί από το κόμ-
μα της ΝΔ και στον νυν δήμαρχο Κατερίνης Κώστα
Κουκοδήμο, ο οποίος έχει καταφέρει στα τρία
πρώτα χρόνια της θητείας του σε αυτό το αξίωμα
να αλλάξει την εικόνα της πόλης.

Στην Αττική δεν φαίνονται σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις τουλάχιστον στους Δήμους Γλυφάδας
και Παλαιού Φαλήρου, ενώ «πονοκέφαλο» για τη
ΝΔ αποτελεί ο Δήμος Πειραιά. 
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Τους… κόλλησε στον τοίχο τους Συριζαί-
ους βουλευτές ο υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών Κ. Καραμανλής χθες στη Βου-
λή, με ένα απλό επιχείρημα σχετικά με τις
υποκλοπές. Τι είπε ο Καραμανλής; Ότι στην
Κουμουνδούρου επιμένουν ότι ο Μητσοτά-
κης γνωρίζει την ύπαρξη και τη λειτουργία
ύποπτων λογισμικών σήμερα, ενώ ο Τσί-
πρας δεν γνώριζε για τα ίδια πράγματα το
2018. Και τους εξηγεί πως ο Μητσοτάκης
ανέλαβε τέσσερις θεσμικές πρωτοβουλίες
για να παύσει το φαινόμενο, ενώ ο Τσίπρας,
που παραδέχθηκε στην πρόσφατη συνέν-
τευξή του πως γνώριζε, …μηδέν! Ουαί υμίν
Γραμματείς και Φαρισαίοι…

Τα μάτια στο Καραϊσκάκη 
Και οι πλέον αδαείς για τα ποδοσφαιρικά
θα έχουν τα μάτια τους την Κυριακή στο
«Γ. Καραϊσκάκης». Εκεί όπου αναμε-
τρώνται Ολυμπιακός και ΑΕΚ σε ένα παι-
χνίδι που είναι κάτι περισσότερο από
αγώνας ζωής και θανάτου για τη φετινή
πορεία των ομάδων στο πρωτάθλημα.
Βλέπετε, είναι τα όσα έγιναν την περα-
σμένη εβδομάδα στο «Απ. Νικολαΐδης»
που δίνουν επιπλέον ενδιαφέρον και στο
αυριανό ματς, και κυρίως στο λεγόμενο
«τρίτο ημίχρονο» σε περίπτωση που κά-
ποιος από τους δυο θεωρήσει ότι αδική-
θηκε. Πάντως από την πλευρά του Ολυμ-
πιακού φαίνεται ότι κρατούνται χαμηλοί
τόνοι και θεωρείται σχεδόν σίγουρο πως
στο ενδεχόμενο που «στραβώσει» το
παιχνίδι δεν θα επαναλάβουν τα περί
«εγκληματικής οργάνωσης» κ.λπ. της
περασμένης Κυριακής.

Χ
ρο
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«Ούτε βήμα πίσω», 
λέει ο Τσιάρας
Την πρόθεση της κυβέρνησης να μην κάνει
βήμα πίσω στην αυστηροποίηση των εγκλη-
μάτων κατά ανηλίκων εξέφρασε ο υπουργός
Δικαιοσύνης στη συζήτηση επί της ρύθμισης
για το Ειδικό Ποινικό Μητρώο με ειδεχθή εγ-
κλήματα κατά των παιδιών. Αφού επανέλαβε
ότι σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο
προβλέφθηκαν ισόβια σε βάρος παιδοβια-
στών, ο Κώστας Τσιάρας απάντησε και στις αι-
τιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ότι στο Ειδικό Ποινικό
Μητρώο προβλέπονται και αδικήματα πλημ-
μεληματικού χαρακτήρα, που μπορεί να δη-
μιουργήσουν περισσότερα νομικά προβλή-
ματα. «Το τεκμήριο της αθωότητας ξεπερνιέ-
ται γιατί η στάθμιση με τα εγκλήματα κατά
ανηλίκων είναι υπέρτερη», είπε ο Κ. Τσιάρας,
καλώντας την αντιπολίτευση να βρεθεί ένας
κοινός τόπος, καθώς δεν μπορεί ένας άνθρω-
πος που επαναλαμβάνει τέτοιες απαράδεκτες
συμπεριφορές, όπως πολύ συχνά συμβαίνει,
να εργάζεται ακολούθως σε σχολεία ή σε μο-
νάδες με παιδιά.

Από Kawasaki... καροτσάκι
Διάθεση αυτο-
σαρκασμού και
χιούμορ δείχνει
ο πρώην υπουρ-
γός και πρό-
εδρος των ΑΝΕΛ
Πάνος Καμμέ-
νος παρά τον σο-
βαρό τραυματι-
σμό που αντιμε-
τωπίζει στο πόδι
του. «40 χρόνια
Kawasaki, τώρα
6 μήνες καρο-
τσάκι», έγραψε
χαριτολογώντας
σε ανάρτησή του στο Instagram ο κ. Καμμέ-
νος, φωτογραφίζοντας το πόδι του στο νοσο-
κομείο. O πρώην υπουργός ανακοίνωσε στις
αρχές του μήνα ότι τραυματίστηκε στο πόδι
και χρειάστηκε να διακομιστεί εκτάκτως στο
νοσοκομείο.

Ποιοι δήμαρχοι
παίρνουν το
«γαλάζιο» χρίσμα

«Ο Μητσοτάκης ξέρει, 
ο Τσίπρας δεν ήξερε;» 
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Ο
αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αντιπτέραρχος
Θεμιστοκλής Μπουρολιάς ταξίδεψε στη γειτονική μας Ιταλία για
να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Leonardo και να
ενημερωθεί από κοντά για τα εκπαιδευτικά Μ-346 που σύντομα

θα έρθουν στη χώρα μας. Μάλιστα, ο Έλληνας αρχηγός ΓΕΑ είχε την ευ-
καιρία να πετάξει με το αεροσκάφος Μ-346, το οποίο σε λίγους μήνες θα
ενταχθεί στην Πολεμική μας Αεροπορία για την εκπαίδευση των νέων Ικά-
ρων στο νεοσύστατο Διεθνές Κέντρο Αεροπορικής Εκπαίδευσης της Κα-
λαμάτας, έργο που υλοποιεί η ισραηλινή εταιρεία ELBIT, ύστερα από τη
διακρατική συμφωνία Ελλάδας - Ισραήλ. Η Ελλάδα θα διαθέτει δέκα αερο-
σκάφη Μ-346 για την εκπαίδευση των νέων ιπτάμενων, ενώ παράλληλα
συντηρούνται και τα Τ-6 ΤΕΧΑΝ από τους Ισραηλινούς με στόχο την αύξη-
ση των διαθέσιμων εκπαιδευτικών αεροσκαφών. 

Παρουσίαση βιβλίου
για τα μυστικά 
των ακινήτων

Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για την κα-
τάσταση που επικρατεί στον χώρο του real
estate στην Ελλάδα αναμένεται το απόγευ-
μα της Δευτέρας στον χώρο «The Blind
Beggar», στη στοά ATRIUM στη Χαριλάου
Τρικούπη. Εκεί ο πολιτικός μηχανικός και
υποψήφιος δήμαρχος Χαλανδρίου Μ. Κρα-
νίδης θα παρουσιάσει το βιβλίο του «Τα
Διαχρονικά Μυστικά Στρατηγικής Αξιοποί-
ησης Ακινήτων» και θα γίνει συζήτηση με
γνώστες του αντικειμένου, όπως τον οικο-
νομολόγο Θ. Βάρδα, τον καθηγητή Οικονο-
μικών του Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρ.
Βλάμη και τον Νίκο Δήμτσα της Dimand.
Όσοι πιστοί προσέλθετε. 

Νέα ομοβροντία
Τσατάνη  

Το κατηγορητήριο σε βάρος του Δημ. Πα-
παγγελόπουλου για προσπάθεια παρέμβα-
σης, με «φόντο» την υπόθεση του Ανδρέα
Βγενόπουλου, «μονοπώλησε» τη δεύτερη
ημέρα κατάθεσης της πρώην εισαγγελέως
Εφετών Γεωργίας Τσατάνη, η οποία δέχτηκε
«βροχή» ερωτήσεων. Η κ. Τσατάνη επέμεινε
στους ισχυρισμούς της σε βάρος του πρώην
αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης, κατη-
γορώντας τον ότι επιχείρησε να παρέμβει
στο έργο της. Η μάρτυρας υπεραμύνθηκε
της νομιμότητας των χειρισμών της στην
έρευνα για τον επιχειρηματία Ανδρέα Βγε-
νόπουλο, απαντώντας στις ερωτήσεις των
ανωτάτων δικαστών αναφορικά με τις κινή-
σεις του πρώην υπουργού που είχαν σκοπό
να επιστρέψει τη δικογραφία Βγενόπουλου
στην τότε εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένη Ράι-
κου από την οποία την είχε αφαιρέσει. «Δεν
ψεύδομαι, όλα είναι όπως τα έχω αναφέρει
από την πρώτη στιγμή», είπε η συνταξιούχος
εισαγγελική λειτουργός που έκλεισε λέγον-
τας «έχω ήσυχη τη συνείδησή μου ότι έχω
πράξει το καθήκον μου».

Δεν βρίσκουν
υποψήφιους

Στον ΣΥΡΙΖΑ, ο άνθρωπος που έχει βά-
λει ο πρόεδρος Αλέξης να βολιδοσκοπή-
σει δημάρχους τους οποίους μπορεί να
στηρίξει η Κουμουνδούρου έχει ήδη φά-
ει 4-5 βαριές χυλόπιτες! Ο άνθρωπος του
προέδρου έχει εισπράξει δυο ηχηρά ΟΧΙ
από δυο νυν δημάρχους της Αττικής, ένα
από τον γιο κορυφαίου επιχειρηματία
και ένα από γνωστό ηθοποιό για τον δή-
μο της Αθήνας. 

Θα σφίξουν τα γάλατα… 
Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter, ο
υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης ενημέρωσε
για τις νομικές ενέργειες που έκανε κατά του προ-
έδρου του κόμματος Ελληνική Ανατροπή, Πάρι Κουρ-
τζίδη. Όπως ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, κατέθεσε μή-
νυση για συκοφαντική δυσφήμηση λόγω ανάρτησης
του κ. Κουρτζίδη στο Twitter. Σε αυτή, ο κ. Κουρτζίδης
υποστήριζε, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, ότι ο υπουργός ταξίδεψε στη
Λάρισα και υπήρξε τηλεφωνική παρέμβαση εναντίον του από τον πρώην
γγ του πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης στο μή-
νυμά του, θα ακολουθεί την ίδια τακτική με όσους τον συκοφαντούν δια-
κινώντας ψευδείς ειδήσεις. Έτσι, να σφίξουν λίγο τα… γάλατα.

Ο Κυριάκος και η πολύτεκνη αγρότισσα 
Την πολύτεκνη αγρότισσα από το χωριό
Αξός στην Πέλλα, Αναστασία Καλαλίδου,
που έγινε viral στο TikTok, συνάντησε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
στη Θεσσαλονίκη. 
Η Αναστασία Καλαλίδου καινοτόμησε όχι
μόνο ως προς την παραγωγή, αλλά και ως
προς την προώθηση παραδοσιακών προ-
ϊόντων και συνταγών στην κοινωνία. 
Η 39χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών
ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για όσα

της έδωσαν το κίνητρο να συστήσει τα
προϊόντα του τόπου της, αλλά και συντα-
γές από τον τόπο καταγωγής της στο ευ-
ρύ κοινό, μέσα από τη δημοφιλή πλατ-
φόρμα TikTok, όπου τα σχετικά βίντεο
που αναρτά έχουν προσελκύσει χιλιά-
δες χρήστες του μέσου κοινωνικής δι-
κτύωσης. 
Η tiktoker προσέφερε στον πρωθυπουρ-
γό γλυκά του κουταλιού και μαρμελάδες
παραγωγής της.

Πέταξε με το νέο μας
εκπαιδευτικό Μ-346 ο
αρχηγός ΓΕΑ

Στον ΣΥΡΙΖΑ, που εδώ και τρία
χρόνια βρίζουν τις δημοσκο-
πήσεις και τις θεωρούν στημέ-
νες, περιμένουν με λαχτάρα
να δουν αν έχουν κλείσει την
ψαλίδα με το θέμα των υπο-
κλοπών… Δηλαδή, τώρα, αν
υπάρξει μείωση της ψαλίδας,
δεν θα είναι στημένες; Ήρεμα
ρωτάω, σύντροφοι.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Τo
...

 Π
ρό

σω
πo



Μ
πορεί η κυβέρνηση της Ελλάδας και ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να αιφνι-
δίασαν για τα καλά τη διεθνή κοινότητα και
την Τουρκία με τις έρευνες του «Sanco

Swift» για υδρογονάνθρακες που ξεκίνησαν προχθές,
όμως η Άγκυρα φαίνεται πως δεν θα κάτσει με σταυρω-
μένα τα χέρια. Το τουρκικό παραλήρημα-απάντηση στην
Ελλάδα φαίνεται ότι ξεκινά με μια επίθεση κατά της Ορ-
θοδοξίας και ένα προκλητικό άρθρο απόστρατου στη γεί-
τονα, ο οποίος ζητά διώξεις κατά του Οικουμενικού Πα-
τριάρχη Βαρθολομαίου. Η δεύτερη κίνηση εκνευρισμού
του Ερντογάν έχει να κάνει με το ερευνητικό «Αμπντουλ-
χαμίτ Χαν», το οποίο υπάρχει πιθανότητα να βγει και πάλι
για έρευνα στη θάλασσα! Η Τουρκία με αυτόν τον διπλό
τρόπο προσπαθεί να απαντήσει στην Ελλά-
δα, η οποία το τελευταίο διάστημα την έχει
πιάσει… στον ύπνο.

Στο στόχαστρο του απόστρατου αντι-
ναυάρχου και εκ των εμπνευστών της «Γα-
λάζιας Πατρίδας» Τζιχάτ Γιαϊτζί μπήκε ο Οι-
κουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Σε
ένα απαράδεκτο άρθρο του σε τουρκική ιστοσελίδα υπο-
στήριξε μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να παραπεμφθεί
στη… δικαιοσύνη! Για ακόμη μία φορά ένας Τούρκος πα-
ράγοντας προκαλεί…

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά, η χρήση του όρου «Οι-
κουμενικός» είναι παράνομη, γιατί «είναι Τούρκος πολί-
της και θρησκευτικός λειτουργός της Τουρκικής Δημο-
κρατίας».

Σχετικά με τη συμμετοχή του Βαρθολομαίου στο Δια-
θρησκευτικό Συμπόσιο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο
Μπαχρέιν, και τη χρησιμοποίηση του όρου «Οικουμενι-
κός», το οποίο σύμφωνα με τον κ. Γιαϊτζί είναι αγνόηση
του Συντάγματος της Τουρκικής Δημοκρατίας, έγραψε ότι
«καλώ άμεσα τους αρμόδιους να ξεκινήσουν έρευνα για
τον Τούρκο πολίτη “ιερέα”, με την κατηγορία της “άσκη-
σης δραστηριοτήτων κατά της αδιαίρετης ακεραιότητας
του κράτους”».

Στο άρθρο του ο απόστρατος αντιναύαρχος έγραψε ότι
πρέπει να του απαγορευτεί η χρήση των όρων «Κωνσταν-
τινούπολη», «Κράτος της Νέας Ρώμης» και «Οικουμενι-
κός», ενώ ζήτησε να του ακυρωθεί το διαβατήριο και βά-
σει της αμοιβαιότητας. «Αυτός ο “ιερέας” να έχει την ίδια
μεταχείριση που έχει και ο εκλεγμένος μουφτής της Δυτι-
κής Θράκης», επισήμανε στο προκλητικό του άρθρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος απόστρατος
έχει καταφερθεί ξανά εναντίον της Ελλάδας με προκλητι-

κές δηλώσεις. Ειδικότερα κατά το παρελθόν είχε πει πως
η Ελλάδα «έχει σχέδιο να εισβάλει στο Αιγαίο». Μέρος
αυτού του ελληνικού σχεδίου, που έχει τρεις φάσεις και
έχει εκπονηθεί από το 2017, αποτελούν -σύμφωνα με τον
ίδιο- οι 16 χάρτες που παρουσίασε η Αθήνα στην Ευρώπη
και τις ΗΠΑ.

Έτοιμοι να ξαναβγάλουν 
το «Αμπντουλχαμίτ Χαν» 

Όσο για το τουρκικό ερευνητικό «Αμπντουλχαμίτ Χαν»,
σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, ολοκλήρωσε τις έρευνές του
στον Κόλπο της Αττάλειας, όπου ήδη έχει φθάσει και
πραγματοποιεί έρευνες το «Ορούτς Ρέις», και βρίσκεται
ήδη από προχθές στο λιμάνι του Τασουτσού για συντήρη-

ση, αλλά ενδέχεται να ξαναβγεί σύντομα
για έρευνες, ώστε να προκαλέσει. Η πραγ-
ματοποίηση ερευνών είχε προβλεφθεί από
τις 9 Αυγούστου έως τις 8 Οκτωβρίου από
τη NAVTEX που είχε εκδοθεί σε περιοχές
που αν και εντός του Κόλπου της Αττάλειας
βρίσκονται εκτός των χωρικών υδάτων της
Τουρκίας σε περιοχή μη οριοθετημένης
υφαλοκρηπίδας.

Είναι ενδεικτικό πως ο υπουργός Ενέρ-
γειας της Τουρκίας αλλά και ο Τούρκος
πρόεδρος έχουν προαναγγείλει εδώ και
καιρό έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο

και έχουν αναφερθεί στην «πρόσκληση» της Λιβύης για
έρευνες στις λιβυκές θαλάσσιες περιοχές. Βέβαια επι-
κρατεί προβληματισμός στις τάξεις των υπηρεσιακών πα-
ραγόντων της χώρας για το αν η απάντηση από τους ομο-
λόγους τους από τη Λιβύη θα έρθει με τις «πλάτες» της
Άγκυρας με τη διεξαγωγή ερευνών σε αμφισβητούμενες
περιοχές. Εμμέσως πλην σαφώς στα σημεία όπου δεν

έχει οριοθετηθεί τουλάχιστον για την ώρα υφαλοκρηπίδα
μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης και η Τρίπολη διεκδικεί τμή-
ματα της δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Στη Λιβύη υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την κόντρα
που έχει ξεσπάσει μεταξύ της κυβέρνησης Ντμεϊμπά και
του επικεφαλής της Κρατικής Εταιρείας Πετρελαίου
(NOC) Φαρχάτ Μπενγκτάρα, ο οποίος έχει αυτονομηθεί
και σύμφωνα με Άραβες αναλυτές έχει βρεθεί πολύ κον-
τά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Επιπρόσθετα, πριν από λίγες ημέρες το υπουργείο
Ενέργειας της Λιβύης -λίγα εικοσιτετράωρα μετά τη δή-
λωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που εξέφραζε στήριξη στις
προτάσεις του προέδρου της NOC για διασύνδεση με
αγωγό της Λιβύης με την Ελλάδα- ανέφερε ότι «δεν έχει
νόημα» η σύνδεση της Λιβύης με την Ελλάδα, καθώς λει-
τουργεί ήδη η διασύνδεση «Green Stream» Μελίτας-Σι-
κελίας από το 2004, που συνδέει τη Λιβύη με το ευρωπαϊ-
κό δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένη και η Ελλάδα.
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Οι ελληνικές έρευνες για
αέριο σε Κρήτη και
Πελοπόννησο προκάλεσαν
παράκρουση στην Άγκυρα,
που μέσω Τούρκου
απόστρατου ζητά δίωξη 
και αφαίρεση του
διαβατηρίου 
του Βαρθολομαίου

Επίθεση των Τούρκων 
κατά του Βαρθολομαίου

Ο απόστρατος αντιναύαρχος
Τζιχάτ Γιαϊτζί 

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



Μ
ια συντονισμένη επίθεση έχει
ξεκινήσει η Τουρκία σε επίπεδο
τόσο δηλώσεων Τούρκων αξιω-
ματούχων όσο και διαρροών στα

τουρκικά μέσα ενημέρωσης, την ώρα που η
Αθήνα διαμηνύει ότι οποιαδήποτε συζήτηση με
την Τουρκία θα γίνει μετά τις εκλογές στη γειτο-
νική χώρα.

Σε επίπεδο δηλώσεων ο Ταγίπ Ερντογάν προ-
χώρησε σε νέα προκλητική τοποθέτηση ανακοι-
νώνοντας ότι η τουρκική «Δημοκρατία της Βό-
ρειας Κύπρου» έγινε μη μέλος-παρατηρητής
του Οργανισμού Τουρκόφωνων Κρατών με
προφανή στόχο την έμμεση αναγνώριση του
ψευδοκράτους. «Δεν υπάρχει Τουρκία χωρίς τη
Βόρεια Κύπρο», πρόσθεσε και ο αντιπρόεδρος
Φουάτ Οκτάι, ζητώντας μάλιστα από τον ΟΗΕ να
αναγνωρίσει δύο κυρίαρχες, ισότιμες και δια-
κριτές κρατικές δομές.

Η είδηση αυτή έλαβε μεγάλη έκταση στα
τουρκικά μέσα ενημέρωσης και προστέθηκε στα
όσα μεταδίδουν για την απόφαση της ExxonMo-
bil να ξεκινήσει έρευνες νοτιοδυτικά της Κρή-
της. «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ετοιμάζεται να
ανακοινώσει την επέκταση των ελληνικών χωρι-
κών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, που ισχύουν

μόνο δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Η ιδέα
είναι να ακυρωθεί η συμφωνία μεταξύ Τουρκίας
και Λιβύης», γράφει σε άρθρο του ο δημοσιο-
γράφος Οζάι Σεντίρ στην εφημερίδα «Milliyet».

Χαρακτηρίζοντας «αμφισβητούμενα νερά»
την περιοχή όπου θα διεξαχθούν οι ελληνικές
έρευνες, ο δημοσιογράφος «κηρύσσει» ο ίδιος
από τώρα πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι αν υπάρ-
ξει επέκταση χωρικών υδάτων ή
το «Sanco Swift» προχωρήσει πέραν των 6 μι-
λίων της Κρήτης, η Τουρκία θα ανοίξει πυρ. «Η
Ελλάδα έχει επεκτείνει τον εναέριο χώρο της
κατά 10 μίλια και τα χωρικά της ύδατα κατά 6 μί-
λια εκατέρωθεν της Κρήτης. Η ενόχληση ασφα-
λώς στρέφεται και κατά των ΗΠΑ, διότι είναι
αμερικανικός ο κολοσσός που διεξάγει τις
έρευνες. Μένει να δούμε αν θα κινηθεί προς τα
επίμαχα νερά», υποστηρίζει αποδίδοντας την
ανακοίνωση των ερευνών στην Κρήτη στην
ανάγκη αλλαγής ατζέντας του Μητσοτάκη λόγω
της υπόθεσης  των υποκλοπών. Μέσα σε αυτό το

κλίμα ο Νίκος Δένδιας έκοψε κάθε ενδεχόμενο
ουσιαστικού διαλόγου μέχρι τη διεξαγωγή των
εκλογών. Υποδεχόμενος τον υπουργό Εξωτερι-
κών του Λιβάνου είπε ότι ευελπιστεί πως μετά
τις εκλογές στην Τουρκία θα μπορέσουμε να
διαπραγματευτούμε με την Τουρκία τη μοναδι-
κή διμερή διαφορά μας, επί τη βάσει πάντα του
Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

«Λυπάμαι βέβαια ότι προς το παρόν η Τουρ-
κία κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Επι-
λέγει προκλήσεις, επιδιώκει επιβολή θέσεων
που δεν έχουν καμία σχέση με το Διεθνές Δί-
καιο, επιδιώκει λύσεις που αγνοούν τη γεωγρα-
φία, αγνοούν και την απλή κοινή λογική, όπως
το πρόσφατο άκυρο, παράνομο, ανύπαρκτο
“μνημόνιο” εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων
που υπεγράφη μεταξύ της τουρκικής κυβέρνη-
σης και της κυβέρνησης της Τρίπολης», κατέλη-
ξε με νόημα.
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Η δίκη του δημάρχου της Κων-
σταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμο-
γλου ξεκίνησε και πάλι χθες, με τη
σημαντική προσωπικότητα της
τουρκικής αντιπολίτευσης να κιν-
δυνεύει με έκπτωση από το αξίω-
μά του και αποκλεισμό από την
πολιτική ζωή για τέσσερα χρόνια
αν καταδικαστεί, επτά μήνες πριν
από τις βουλευτικές και προεδρι-
κές εκλογές στην Τουρκία.

Ο Ιμάμογλου, μέλος του κόμματος της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης CHP, κινδυνεύει να κα-
ταδικαστεί σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση για
«προσβολή» μελών του Ανώτατου Εκλογικού
Συμβουλίου. Ο 52χρονος δήμαρχος, ο οποίος
κατάφερε στις δημοτικές εκλογές να αρπάξει
από τα χέρια του κυβερνώντος κόμματος Δι-
καιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) τον πολιτικά
πολύτιμο δήμο της τουρκικής μεγαλούπολης σε
δύο διαδοχικές ψηφοφορίες, θα είναι πιθανόν ο
υποψήφιος της αντιπολίτευσης για να διεκδική-

σει τον προσεχή Ιούνιο την προ-
εδρία της χώρας από τον Τούρκο
πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τον Μάρτιο του 2019 η οριακή
εκλογική νίκη του στις δημοτικές
εκλογές ακυρώθηκε από την
τουρκική ηγεσία που δεν μπορού-
σε να αποδεχτεί την απώλεια της
δημαρχίας της Κωνσταντινούπο-
λης. Τρεις μήνες αργότερα ο Ιμά-

μογλου σημείωσε ευρεία νίκη στην επαναληπτι-
κή ψηφοφορία των δημοτικών εκλογών. Λίγους
μήνες μετά την εκλογική νίκη του, ο Ιμάμογλου
δήλωσε ότι εκείνοι που ακύρωσαν την εκλογή
του ήταν «ηλίθιοι» - επαναλαμβάνοντας την έκ-
φραση που λίγες ώρες πριν είχε χρησιμοποιήσει
εναντίον του ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν
Σοϊλού. Με βάση τη νέα νομοθεσία περί παρα-
πληροφόρησης, κινδυνεύει να καταδικαστεί σε
τρία χρόνια φυλάκιση και κατά συνέπεια να μην
μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρι-
κές εκλογές.

Ξανάρχισε η δίκη του δημάρχου
της Κωνσταντινούπολης

Τουρκική πρόκληση
και με τα Κατεχόμενα 

Κανένας διάλογος μέχρι 
τις τουρκικές εκλογές 
διαμηνύει η Ελλάδα

Γράφει η 
Αλεξία Τασούλη
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Ογενικός γραμματέας Συντονι-
σμού της κυβέρνησης Θανά-
σης Κοντογεώργης έχει, όπως

λέμε, όλο το πακέτο της έννοιας «ο κα-
τάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη
θέση». Ένας άνθρωπος απολύτως κα-
ταρτισμένος, προσγειωμένος, με βαρύ
βιογραφικό αλλά και με το πιάνο του και
τα γαλλικά του.

Με καταγωγή από τα Καλάβρυτα και
γιος του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ
Παναγιώτη Κοντογεώργη, για όσους δεν
γνωρίζουν ο Θανάσης είναι αδερφός
της γνωστής ηθοποιού Νάντιας Κοντο-
γεώργη. Αποφοίτησε από το Κολλέγιο
Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε
Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές
του στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση
στο Πανεπιστήμιο Harvard (Kennedy
School of Government) των ΗΠΑ. Είναι
δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και στο
Συμβούλιο της Επικρατείας με πολυετή
πείρα στο Εμπορικό και Διοικητικό Δί-
καιο. Γνωρίζει αγγλικά, γερμανικά,
γαλλικά, ιταλικά και ρωσικά. Διετέλεσε
νομικός σύμβουλος της ελληνικής κυ-
βέρνησης μέχρι και το 2014, παρέχον-
τας υποστήριξη στο Γραφείο του Πρω-
θυπουργού, στον υπουργό Οικονομι-
κών, στο υπουργείο Πολιτισμού και στη
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.

Συμμετείχε ενεργά στην κατάρτιση
πλήθους νομοσχεδίων για τη φορολογι-
κή νομοθεσία, τις επιχειρήσεις, το τρα-
πεζικό σύστημα κ.ά., καθώς και στις
διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ.

Υπήρξε μέλος του Κυβερνητικού
Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους και ως εκπρόσωπος του υπουρ-
γείου Οικονομικών συνέβαλε στη δια-
μόρφωση ενός πρώτου πλαισίου για τη
διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Διε-
τέλεσε επί τριετία β’ αντιπρόεδρος της
εθνικής εποπτικής αρχής «Επιτροπή
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων»
και πρόεδρος του Συμβουλίου Λογιστι-
κής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ), βοηθώντας
στην εφαρμογή και ερμηνεία της νέας
λογιστικής νομοθεσίας (Ελληνικά Λογι-
στικά Πρότυπα) και στην ανάπτυξη της
αρχής.

«Να κοιτάμε πάντα μπροστά»

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Θανάσης Κοντογεώργης:
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Η
ώσμωσή του με την πολιτική είχε ήδη ξεκινή-
σει από το σπίτι. O Κοντογεώργης πέρασε ένα
φεγγάρι από τη Νεολαία ΠΑΣΟΚ στα φοιτητι-
κά του χρόνια, μετά την αποφοίτησή του από

το Κολλέγιο Αθηνών, αλλά δεν υπήρξε ποτέ παιδί του
κομματικού σωλήνα. Τότε ίδρυσε και μια ομάδα προβλη-
ματισμού που εξαπλώθηκε σε όλη την επικράτεια, τον
Όμιλο Νέων για την Ελλάδα και την Ευρώπη (ΟΝΕΕ), αυ-
τή ήταν ουσιαστικά η πρώτη του ενασχόληση με την πο-
λιτική ζύμωση.

Διατηρεί ισχυρή φιλία με τον πρώην πρωθυπουργό
Κωνσταντίνο Σημίτη και ήταν πολύ κοντά στον αείμνηστο
Νίκο Θέμελη. Τη δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας από το
2012 έως το 2014 ο Θανάσης βρέθηκε στον Γιάννη Στουρ-
νάρα και στον Γκίκα Χαρδούβελη ως νομικός σύμβουλος

των δύο υπουργών Οικονομικών και παρακολούθησε από
πολύ κοντά τις σκληρές διαπραγματεύσεις με την τρόικα
και τους θεσμούς.

Εκείνη την περίοδο γνωρίστηκε και με τον σημερινό
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν
υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Όταν ο Μητσο-
τάκης εξελέγη πρόεδρος της ΝΔ, τον πήρε δίπλα του
στην κατάρτιση του προγράμματος της ΝΔ και από εκεί
ξεκίνησαν όλα. Εκτός από σκληρός τεχνοκράτης, ο Θα-
νάσης Κοντογεώργης είναι βιβλιοφάγος της πολιτικής
ιστορίας και λάτρης της κλασικής μουσικής με πολύ κα-
λές σπουδές στο πιάνο.

Είναι πατέρας δύο υπέροχων παιδιών, του Πάνου και
της Ιλιάνας, και μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν αθλητής
μαραθώνιας κολύμβησης. Βεβαίως, από πολύ μικρός

είχε ενασχόληση με τον αθλητισμό, με το μπάσκετ και το
χάντμπολ. Η κοσμοθεωρία του απλώνεται μέσα σε λίγες
λέξεις: «Να κοιτάμε μπροστά, να πηγαίνουμε τα πράγματα
μπροστά, αρκεί να ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε». Σι-
χαίνεται τους αγενείς και τους αλαζόνες, λατρεύει τον τό-
πο καταγωγής του, τα Καλάβρυτα, αλλά ποτέ δεν λέει «όχι»
σε διακοπές στην Αίγινα ή σε στιγμές ξεκούρασης στα Τρί-
καλα Θεσσαλίας.

Με τις ομάδες δεν ασχολείται, αλλά, όπως λέει, «έγινα
Ολυμπιακός λόγω του γιου μου του Πάνου». Είναι προσ-
γειωμένος και ορθολογιστής. Αν τον ρωτήσεις ποια είναι
τα σχέδιά του για το μέλλον, θα σου απαντήσει κοφτά «να
συνεχίσω να προσφέρω» και «να μπορώ να μεγαλώσω τα
παιδιά μου με αξιοπρέπεια και με παιδεία». Αυτό το τελευ-
ταίο είναι η πιο ειλικρινής κουβέντα για έναν πατέρα.

Τα χρόνια του ΠΑΣΟΚ, η τρόικα 
και η γνωριμία με τον Μητσοτάκη

Στα χρόνια τα φοιτητικά με τους γονείς του

Τελετή αποφοίτησης Με τη σύζυγό του Την περίοδο του «Μένουμε Ευρώπη» Νεαρός με κόμη της εποχής...

Πολύ μικρός στο πιάνο του

Με την παραδοσιακή στολή 
των Καλαβρύτων στη Μονή 
της Αγίας Λαύρας το 1982 Με τον πατέρα του σε στιγμές χαλάρωσης

Με την αδερφή του 
Νάντια Κοντογεώργη
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Σαν να έχει πλήρη πληροφόρηση εκ των έσω για τις παρακολουθή-
σεις μίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας στη Μάρα Ζαχαρέα
στη συνέντευξη την Πέμπτη το βράδυ στο Star. Ο αρχηγός της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης άφησε να εννοηθεί ότι, εκτός του Ανδρουλάκη, η
ΕΥΠ παρακολουθούσε και άλλο πολιτικό πρόσωπο, το οποίο ωστόσο
απέφυγε να κατονομάσει. Τώρα ο Αλέξης Τσίπρας, θέλοντας να συντη-
ρήσει τη σκόνη που σήκωσε το δημοσίευμα του «Documento», κάνει
λόγο και για δεύτερο πολιτικό πρόσωπο που παρακολουθούνταν με το
Predator ή από την ΕΥΠ, του οποίου η γνωστοποίηση θα επιφέρει νέο
πολιτικό σεισμό, όπως εκτιμούν πηγές της Κουμουνδούρου.

«Μα καλά, τα στοιχεία που υπάρχουν, αν υπάρχουν, αντί για τον ει-
σαγγελέα πάνε απευθείας στον Τσίπρα;», είναι ένα ερώτημα που γεν-
νάται από την τοποθέτηση του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, όπως σχο-
λιάζουν πολιτικοί παρατηρητές, στην Κουμουνδούρου υπάρχει μια
σκόπιμη θόλωση των αναφορών γύρω από το Predator και την ΕΥΠ,

παρά το γεγονός ότι η κρατική υπηρεσία δεν χρησιμοποιούσε το ιδιω-
τικό λογισμικό.

Στις καταγγελίες των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για παρακολουθήσεις
πολιτικών προσώπων δεν διευκρινίζεται ποτέ αν μιλάμε για νόμιμες
επισυνδέσεις ή παράνομες ιδιωτικές υποκλοπές. Στον ΣΥΡΙΖΑ πάντως
έχουν αρχίσει και διαρρέουν στα δημοσιογραφικά γραφεία ότι εντός
του Σαββατοκύριακου θα δημοσιοποιηθούν νέες λίστες ονομάτων που
παρακολουθούνταν και κάποιοι εξ αυτών -λένε- θα είναι ηχηρά «γα-
λάζια» στελέχη.

«Η πίεση είναι μεγάλη και όλα δείχνουν την πτώση. Εκτός και αν
αποφασίσουν να τα ρίξουν όλα στον Μητσοτάκη και μέχρι τις γιορτές
αναλάβει άλλος αρχηγός. Δεν το πιστεύω όμως. Ούτε πρόωρες εκλο-
γές βλέπω. Θα πάει στον Απρίλη και θα τις χάσει και τέλος», λέει στην
«Political» πηγή της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολιάζοντας τα γε-
γονότα των ημερών.

Υπονοούμενα Τσίπρα για την παρακολούθηση δεύτερου πολιτικού

«Τ
ο 2025, εφόσον τα σεισμι-
κά δεδομένα είναι ικανο-
ποιητικά, προσδοκούμε
την πρώτη δοκιμαστική

γεώτρηση στην περιοχή της Κρήτης. Το
κοίτασμα των Ιωαννίνων θα μπορούσε να
καλύψει την κατανάλωση της Ελλάδος για
δέκα έτη, εφόσον επαληθευτεί από τα
πραγματικά δεδομένα», τόνισε στον ΣΚΑΪ ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστας Σκρέκας.

Συγκεκριμένα, στο κοίτασμα των Ιωαννί-
νων, όπου έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες
από την Energean, θα γίνει δοκιμαστική
γεώτρηση (στεριά) το 2023. «Όταν λέμε σο-
βαρές πιθανότητες για ένα πρωτοπόρο κοί-
τασμα, δηλαδή κοίτασμα που δεν έχει γύ-
ρω του άλλες προηγούμενες γεωτρήσεις,
είναι της τάξης του 15%, κάτω από 15%, αυτό
θεωρείται πολύ πιθανό», είπε ο υπουργός.

«Τα έσοδα θα μπορούσαν να κυμαίνονται
από 40% έως και 60% επί των κερδών της
εκμετάλλευσης. Όταν μιλάμε για πιθανό-
τατα κοιτάσματος 50 δισ. κυβικών μέτρων
στα Γιάννενα αντιστοιχούν σε 500 εκατ. με-
γαβατώρες φυσικού αερίου, αν η μεγαβα-
τώρα κάνει σήμερα 100 ευρώ μιλάμε για 5
δισ. ευρώ συνολικής αξίας, αν είναι δεκα-
πλάσιο το κοίτασμα μιλάμε για 50 δισ. ευ-
ρώ με σημερινές τιμές», δήλωσε ο κ. Σκρέ-
κας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι τα δεδο-
μένα αλλάζουν και δεν ξέρουμε αν έχουμε
αυτές τις ποσότητες.

«Υπάρχουν προσδοκίες εφόσον
υπάρχουν επενδυτές»

Για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στην
Κρήτη ο ΥΠΕΝ σημείωσε πως υπήρξε προ-
ετοιμασία ώστε οι σεισμικές έρευνες να γί-
νουν με τα καλύτερα δεδομένα και με μέρι-
μνα για την προστασία του περιβάλλοντος.
«Δεν πρόκειται να κάνουμε καμία έκπτωση
για την προστασία του περιβάλλοντος», ξε-
καθάρισε.

«Από το 2011 έως το 2020 είχαμε έρευ-
νες σε μόλις δύο περιοχές, από το 2021 έως
το 2022 κάναμε έρευνες σε πέντε περιο-
χές», δήλωσε και αποσαφήνισε ότι η παν-
δημία μηδένισε τις τιμές των υδρογοναν-
θράκων, με αποτέλεσμα να σταματήσουν
τις έρευνες οι εταιρείες. «Η Total αποχώ-
ρησε και είδε την ευκαιρία η ExxonMobil,
ενώ η Helleniq Energy συνέχισε να στηρί-
ζει την προσπάθεια», είπε.

Επίσης, ο κ. Σκρέκας επεσήμανε πως
«για να επενδύσουν οι δύο εταιρείες προσ-
δοκούν, θεωρούν ότι υπάρχουν σοβαρές
πιθανότητες να βρουν ένα μεγάλο αξιοποι-
ήσιμο κοίτασμα φυσικού αερίου, ίσως ένα

από τα τελευταία μεγάλα στην Ανατολική
Μεσόγειο. Το 2025, εφόσον τα σεισμικά δε-
δομένα είναι ικανοποιητικά, προσδοκούμε
την πρώτη δοκιμαστική γεώτρηση στην πε-
ριοχή και εφόσον η δοκιμαστική γεώτρηση
επιβεβαιώσει τα σεισμικά δεδομένα θα
προχωρήσουμε το 2027-2028 στην πρώτη
παραγωγική γεώτρηση σε θαλάσσια περιο-
χή στην Ελλάδα», υπογράμμισε.

Helleniq Energy: Ξεκινά τρισδιάστατες
σεισμικές έρευνες στο Ιόνιο

Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη από χθες οι
σεισμικές έρευνες στις περιοχές δυτικά
και νοτιοδυτικά της Κρήτης, ενώ άμεση

έναρξη τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών
για υδρογονάνθρακες στην περιοχή «Ιό-
νιο» ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος
της Helleniq Energy Ανδρέας Σιάμισιης.

« Το κοίτασμα
των Ιωαννίνων 
θα μας καλύψει
για 10 χρόνια»

Ο υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας
υποστήριξε ότι εντός του 2023
θα γίνει δοκιμαστική γεώτρηση
στη στεριά - Τι ισχύει για 
το κοίτασμα της Κρήτης



«Η
ακρίβεια έχει υπογραφή Μητσοτάκη»,
υποστηρίζει ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
Σωκράτης Φάμελλος, καθώς είναι «κυ-
βερνητική επιλογή η ανοχή στην αι-

σχροκέρδεια και με κυβερνητική πλάτη παράγονται τα απα-
ράδεκτα υπερκέρδη εν μέσω ακραίας κρίσης ακρίβειας». Ο
τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεω-
ρεί ότι «η επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ θα οδηγήσει άμεσα
στη μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί η ΔΕΗ εί-
ναι “πρωταθλήτρια” αισχροκέρδειας».

Σε θέματα δημοκρατίας «η Ελλάδα γίνεται το μαύρο
πρόβατο στην Ευρώπη», άρα «η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
είναι κοινωνική ανάγκη και παράγοντας ασφάλειας για
προοδευτική συμμαχική κυβέρνηση». «Το πρόγραμμα
και τη σύνθεσή της θα τα αποφασίσει ο λαός στις κάλ-
πες», καταλήγει. 

Το ελληνικό νοικοκυριό αντιμετωπίζει μια πρωτό-

γνωρη ακρίβεια. Σύμφωνα με την επιχειρηματολο-

γία της κυβέρνησης, για όλα φταίνε ο Πούτιν και η

ενεργειακή κρίση. Ποιες οι δικές της ευθύνες;

Η αισχροκέρδεια στο ρεύμα και τα υπερκέρδη δισεκα-

τομμυρίων που είναι ήδη στα ταμεία των ενεργειακών

ομίλων, με πρώτη τη ΔΕΗ, δεν σχετίζονται με την ουκρα-

νική κρίση αλλά με τις επιλογές της κυβέρνησης Μητσο-

τάκη.

Η πρώτη επιλογή Μητσοτάκη, Χατζηδάκη ήταν οι αυ-

ξήσεις στη ΔΕΗ τον Σεπτέμβριο του 2019. Η έναρξη της

ενεργειακής αγοράς χωρίς ρύθμιση και έλεγχο έγινε τον

Νοέμβριο του 2020. Η εφαρμογή της ληστρικής ρήτρας

αναπροσαρμογής στη ΔΕΗ έγινε τον Αύγουστο του 2021.

Όλα πολύ πριν από τον πόλεμο. Κυβερνητική επιλογή εί-

ναι η ανοχή στην αισχροκέρδεια και με κυβερνητική

πλάτη παράγονται τα απαράδεκτα υπερκέρδη εν μέσω

ακραίας κρίσης ακρίβειας.

Σύμφωνα με τη Eurostat, η Ελλάδα ήταν πιο ακριβή

στην Ευρώπη στις τιμές ενέργειας το α’ εξάμηνο του

2022, ενώ την περίοδο 2015-2019 η τιμή ρεύματος είχε

πέσει μεσοσταθμικά 12%! Και ποτέ δεν εφάρμοσε η ΔΕΗ

ρήτρα αναπροσαρμογής το 2015-2019. Η ακρίβεια, λοι-

πόν, έχει υπογραφή Μητσοτάκη. 

Η ελληνική κοινωνία φτωχοποιείται ολοένα και πε-
ρισσότερο. Πώς θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό
μια ενδεχόμενη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ;
Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, παρά τη χρεοκοπία και τα μνη-

μόνια ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, μειώθηκε η φτώχεια, οι εισοδημα-
τικές ανισότητες και η ενεργειακή φτώχεια.

Η φτωχοποίηση ξαναήρθε με τις πολιτικές Μητσοτά-
κη. Για αυτό απαιτείται μια άλλη κυβερνητική πολιτική,
που θα ασκεί πολιτικές προς όφελος της κοινωνικής
πλειοψηφίας και όχι προς όφελος λίγων ημετέρων κολ-
λητών του Μαξίμου. 

Ενδεικτικά μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης είναι η φο-
ρολόγηση και επιστροφή των υπερκερδών στους κατα-
ναλωτές, η πάταξη της αισχροκέρδειας με ουσιαστικούς

ελέγχους, η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, η μείωση του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, η αύξηση
του κατώτατου μισθού και η αναπροσαρμογή του έναντι
των πληθωριστικών πιέσεων. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ταχθεί υπέρ της επανακρατικοποί-
ησης της ΔΕΗ. Αλήθεια, έχετε υπολογίσει το κόστος
και πώς θα αντιμετωπιστούν τα χρέη των καταναλωτών
που θα έχουν συσσωρευτεί; 
Η επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ θα οδηγήσει άμεσα

στη μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί σήμε-
ρα η ΔΕΗ είναι «πρωταθλήτρια» αισχροκέρδειας. Με μια
προοδευτική κυβέρνηση, η νέα διοίκηση της ΔΕΗ θα λά-
βει άμεσα εντολή να κοπούν τα υπερκέρδη, να εφαρμο-
στεί ανώτατος συντελεστής κέρδους 5%, να εξασφαλιστεί
η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και να στηριχτούν οι
ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. 

Όλη η Ευρώπη κάνει αντίστοιχα βήματα. Σκεφτείτε ότι
το κόστος των μετοχών που χρειάζεται το Δημόσιο είναι
λιγότερο από το μισό του δημοσιονομικού κόστους των
επιδοτήσεων μόνο για τον Σεπτέμβριο, ενώ το θετικό
αποτύπωμα θα είναι πολλαπλάσιο και μόνιμο. 

Σχετικά με τα χρέη των καταναλωτών, πρέπει πρώτα
να τους επιστραφούν τα υπερκέρδη του καρτέλ ενέργει-
ας που έχουν ξεπεράσει ήδη τα 3 δισ. ευρώ, ενώ ο κ. Μη-
τσοτάκης θέλει να φορολογήσει μόνο 415 εκατ. ευρώ.
Πρέπει ακόμη να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία
για τη ληστρική ρήτρα αναπροσαρμογής και να υπάρξει
προστασία από ρευματοκοπές και ενίσχυση του Ταμείου
Επανασυνδέσεων. 

Υποκλοπές - σκάνδαλο Πάτση: Πώς θα θωρακιστεί η
ελληνική Πολιτεία για να αποφευχθούν παρόμοια φαι-
νόμενα;
Δυστυχώς, πρόκειται για παραβίαση βασικών προ-

βλέψεων του Συντάγματος με εμπλοκή της κυβέρνησης.
Παρακολουθήσεις πολιτικών, δημοσιογράφων, επιχει-
ρηματιών και παραβίαση απορρήτου των επικοινωνιών
μέχρι και καταπάτηση κανόνων πόθεν έσχες και συμμε-
τοχή κυβερνητικού βουλευτή σε off shore εταιρείες
κόκκινων δανείων. Η Ελλάδα, με ευθύνη του κ. Μητσοτά-
κη, γίνεται το μαύρο πρόβατο στην Ευρώπη σε θέματα
δημοκρατίας. Ακόμα και η διεξαγωγή των επόμενων
εκλογών με δημοκρατικούς όρους αμφισβητείται, κάτι
που θέτει ήδη και η εξεταστική επιτροπή PEGA του Ευ-
ρωκοινοβουλίου. 

Απαιτούνται κοινωνική συστράτευση και επαγρύπνη-
ση. Ουσιώδεις αρχές η απαρέγκλιτη τήρηση του Συντάγ-
ματος, η ανεξαρτησία των αρχών, η πλήρης διαλεύκανση
από τη δικαιοσύνη -χωρίς σκιές και απόρρητα- και η δη-
μοκρατική νομιμοποίηση μιας νέας ισχυρής προοδευτι-
κής κυβέρνησης που θα αποκαταστήσει και θα ενισχύσει
τη δημοκρατία και τη διαφάνεια.

Ζητάτε εκλογές άμεσα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να
διεκδικήσει την πρωτιά και να σχηματίσει προοδευτι-
κή διακυβέρνηση και με ποιους;
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ήδη καταθέσει δημόσια ένα πλή-

ρως κοστολογημένο πρόγραμμα με βασικό άξονα την
επιστροφή της δικαιοσύνης στη χώρα μας παντού. Η
πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις εκλογές δεν είναι μόνο κοι-
νωνική ανάγκη αλλά και παράγοντας ασφάλειας. Μόνο
έτσι θα εξασφαλιστεί αμέσως κυβέρνηση συμμαχίας και
σταθερότητας, εφόσον ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι θα
πάει σε δεύτερες και πιθανά και τρίτες εκλογές. 

Όσον αφορά το πρόγραμμα και τη σύνθεση της συμμα-
χικής κυβέρνησης, θα τα αποφασίσει ο λαός στις κάλπες
και αυτόν θα σεβαστούμε. Όσο πιο δυνατός βγει ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ, τόσο πιο σίγουρη η προοδευτική δημοκρατική
κατεύθυνση της νέας κυβέρνησης. Σ
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parginos@paraskhnio.gr
στον Γιάννη Σπ. Παργινό
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«Η εκλογική 
πρωτιά ΣΥΡΙΖΑ 
είναι κοινωνική 
ανάγκη και 
παράγοντας ασφάλειας»
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Ο
Κώστας Σκανδαλίδης,
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ στην Α’ Αθηνών και
πρώην υπουργός, είναι

στα κοινοβουλευτικά δρώμενα από το
1989. Με δεδομένη την εμπειρία του,
αναφορικά με τις ανεξέλεγκτες δια-
στάσεις που λαμβάνει η υπόθεση των
υποκλοπών θεωρεί ότι «o πρωθυπουρ-
γός με δική του αποκλειστικά ευθύνη
βρίσκεται στο επίκεντρο ενός πρωτο-
φανούς σκανδάλου, με το οποίο νόμιζε
ότι θα ξεμπερδέψει βάζοντας σιωπητή-
ριο». Επίσης, διατηρεί τις επιφυλάξεις
του για όσα βγαίνουν στο φως της δη-
μοσιότητας, υπογραμμίζοντας με νόη-
μα ότι το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρου-
λάκης «δεν έβαλαν στη ζυγαριά κανένα
ζύγι που αφορά προεκλογικές σκοπι-
μότητες και στόχους». Εκτιμά ότι εξαι-
τίας του τοξικού κλίματος που επικρα-
τεί οι εκλογές μπορεί να προκύψουν
ανά πάσα στιγμή και σε ό,τι αφορά το
ενδεχόμενο πολιτικών συνεργασιών
βάζει στο τραπέζι ένα νέο ερώτημα: «Η
αυτόνομη πορεία αποκλείει προγραμ-
ματικές συμφωνίες;».

Υπάρχουν κέντρα που έχουν βάλει
στο στόχαστρο την κυβέρνηση και
τον πρωθυπουργό ή απλώς η υπόθε-
ση των υποκλοπών βγήκε εκτός
ελέγχου;

O πρωθυπουργός με δική του απο-
κλειστικά ευθύνη βρίσκεται στο επίκεν-
τρο ενός πρωτοφανούς σκανδάλου, με το
οποίο νόμιζε ότι θα ξεμπερδέψει βάζον-
τας σιωπητήριο όχι μόνο στην κυβέρνη-
ση και το κόμμα αλλά και στους κοινο-
βουλευτικούς θεσμούς. Ενσυνείδητα
επέλεξε τον δρόμο της συγκάλυψης

προφανώς και για τις δικές του ευθύνες
και σήμερα είναι κατηγορούμενος και
εδώ αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη.
Οχυρώθηκε πίσω από το απόρρητο με
τρόπο αδιανόητο για τη δημοκρατία.
Απλώς αποκαλύφθηκε η πραγματικότη-
τα του τρόπου που κυβερνά τη χώρα πέ-
ρα και έξω από τις διαρκείς επικλήσεις
του σύγχρονου, του μεταρρυθμιστή, του
επιτελικού κράτους. 

Υπάρχει μια κριτική εκτίμηση ότι το
ΠΑΣΟΚ δεν χειρίστηκε σωστά την
υπόθεση των υποκλοπών και πως
έγινε προνομιακό πεδίο του ΣΥΡΙΖΑ.
Εκτιμάτε ότι όλα έγιναν σωστά;

Κοιτάξτε. Το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός
του δεν έβαλαν στη ζυγαριά κανένα ζύ-
γι που αφορά προεκλογικές σκοπιμό-
τητες και στόχους. Επέλεξε από την αρ-
χή τη θεσμική αντιμετώπιση του σκαν-
δάλου και τη διαλεύκανση μέσω της
Βουλής, της δικαιοσύνης και των ευ-
ρωπαϊκών θεσμών. Για αυτό και δεν το-
ποθετείται, ούτε υιοθετεί αβασάνιστα
οποιαδήποτε πληροφορία. Και πρέπει
να σας πω ότι έχουμε απόλυτη εμπι-
στοσύνη στο λαϊκό αισθητήριο που
βλέπει, κρίνει και αξιολογεί τη στάση
του κάθε κόμματος απέναντι στο μείζον
ζήτημα δημοκρατίας που προέκυψε.
Τόσο της κυβέρνησης με τη συγκάλυ-
ψη όσο και της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης με τα έντονα στοιχεία οικειο-
ποίησης και εκμετάλλευσης. 

Όμως, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν
ότι οι πολίτες δεν αξιολογούν τη βα-
ρύτητα του θέματος και πως το ΠΑ-
ΣΟΚ δεν κερδίζει από αυτό…

Δεν θα επιστρατεύσω ούτε την επι-
κοινωνιακή καταιγίδα που εξαπέλυσε
η κυβέρνηση για να υποβαθμίσει το θέ-
μα και να το κλείσει άρον άρον ούτε τον
τρόπο που το θέτουν οι δημοσκοπή-
σεις. Έτσι κι αλλιώς, είτε το θέλουν είτε
όχι, η χώρα δεν μπορεί να πάει στις
εκλογές με το ερώτημα αν ο αρχηγός
του τρίτου κόμματος, με το οποίο οι δύο
πόλοι του κολοβού δικομματισμού ζη-
τούν και να συγκυβερνήσουν ενδεχο-
μένως, είναι πράκτορας ξένων συμφε-
ρόντων ή όχι. Η αλυσίδα των γεγονότων
ήδη το φέρνει δραματικά στην επικαι-
ρότητα. Και μην ξεχνάτε, οι εκλογείς
ψηφίζουν, όχι οι δημοσκόποι.

Θεωρείτε ότι το περιβάλλον που δια-
μορφώνεται για την κυβέρνηση θα
επισπεύσει τον χρόνο των εκλογών;

Παρακολουθήσαμε ήδη το θέατρο,
με τον πρωθυπουργό να προκαλεί τον
ΣΥΡΙΖΑ να κάνει πρόταση μομφής στην
κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα να
απαντά «ας ζητήσει η ίδια ψήφο εμπι-
στοσύνης, αν τολμά». Προεκλογικά
παιχνίδια και τερτίπια άνευ ουσίας και

σημασίας. Όλα για το θεαθήναι των
εκλογών που προσφάτως σε αυτό το
τοξικό κλίμα ανά πάσα στιγμή μπορεί
να προκύψουν. Εμείς είμαστε εδώ και
έτοιμοι.

Τελικά, το ΠΑΣΟΚ στην κούρσα των
εκλογών θα επιλέξει συνεργασία με
προγραμματικές συμφωνίες ή αυτό-
νομη πορεία;

Γιατί συστηματικά, όταν θέτουν το
θέμα οι αντίπαλοί μας, το θέτουν δια-
ζευκτικά; Η αυτόνομη πορεία αποκλεί-
ει προγραμματικές συμφωνίες; Το ΠΑ-
ΣΟΚ υπήρξε πάντοτε όχι μόνο κίνημα
αλλαγής αλλά και δύναμη υπεύθυνης
διακυβέρνησης. Απλώς τους επισημαί-
νουμε ότι η χώρα δεν θα κυβερνηθεί
μετά τις εκλογές σε ό,τι μας αφορά ούτε
με το μοντέλο του Κυριάκου Μητσοτά-
κη ούτε με αυτό του Αλέξη Τσίπρα, τα
οποία τόσο πολύ μοιάζουν μεταξύ τους.
Αν πάρουμε ισχυρή εντολή, θα θέσου-
με το πρόγραμμα και τους όρους συμ-
μετοχής μας στην όποια κυβέρνηση.
Μπορεί όχι μόνο να ζήσει η χώρα αλλά
και να προοδεύσει χωρίς να βρίσκεται
στη θέση του πρωθυπουργού οπωσδή-
ποτε κάποιος από τους δύο «μονομά-
χους» του αδιέξοδου δικομματισμού.
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Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Α’ Αθηνών

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com 

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

«Αποκαλύφθηκε 
ο πραγματικός 
τρόπος διακυβέρνησης
του κ. Μητσοτάκη»
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Τα σπίτια χωρίς θέρμανση αυξάνουν τον κίνδυνο 
σοβαρών προβλημάτων ψυχικής υγείας

Διεθνείς ανατιμήσεις 
και δημόσια έργα στην Ελλάδα

Ο
ι ανησυχίες σχετικά με τη φτώχεια και την
αύξηση των τιμών των καυσίμων οδηγούν
στη δυσκολία των ανθρώπων να θερμάνουν

τα σπίτια τους επαρκώς. Αυτές οι ανησυχίες έχουν
ενταθεί από τις σημαντικές αυξήσεις στο ενεργει-
ακό κόστος και την κρίση κόστους ζωής. Και κα-
θώς πλησιάζει ο χειμώνας, τα πράγματα πρόκειται
να γίνουν πολύ χειρότερα.

Είναι ευρέως γνωστό πως το να ζεις σε ένα
σπίτι που δεν μπορείς να κρατήσεις αρκετά ζε-
στό επηρεάζει τη σωματική σου υγεία. Οι χαμη-
λότερες θερμοκρασίες καταστέλλουν το ανοσο-
ποιητικό σύστημα, για παράδειγμα. Όμως γνω-
ρίζουμε σχετικά λίγα για τις επιπτώσεις στην
ψυχική υγεία. Νέες έρευνες δείχνουν ότι η ζωή
σε ένα κρύο σπίτι αποτελεί σημαντικό κίνδυνο
για την ψυχική υγεία.

Το να ζεις σε ένα κρύο σπίτι μπορεί να επηρεάσει

την ψυχική σου υγεία με διάφορους τρόπους. Για
πολλούς, το κόστος θέρμανσης είναι πηγή άγχους
και οικονομικής πίεσης. Το να μην μπορεί κανείς
να κρατήσει το σπίτι και την οικογένειά του άνετα
και ζεστά μειώνει τα συναισθήματα ελέγχου και
αυτονομίας στο περιβάλλον του. Οι άνθρωποι που
δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους συχνά υιο-
θετούν μηχανισμούς αντιμετώπισης που περιορί-
ζουν την κοινωνικοποίηση -για παράδειγμα, δεν
προσκαλούν φίλους και κοιμούνται νωρίς για να
ζεσταθούν. Επιπλέον νιώθουν ψυχική κόπωση από
την κατάσταση αυτή. 

Να ζεσταθώ ή να φάω; 
Τα εισοδήματα σε μεγάλο ποσοστό μειώνονται.

Τα χρόνια περικοπών και οι αυξήσεις κάτω του
πληθωρισμού σημαίνουν ότι ο όρος «ζεσταίνομαι ή
τρώω», που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις

δύσκολες αποφάσεις δαπανών για νοικοκυριά με
χαμηλό εισόδημα, είναι πλέον ξεπερασμένος, κα-
θώς πολλοί δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά
κανένα από τα δύο.

Ο συνδυασμός των χαμηλών εισοδημάτων των
νοικοκυριών με το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος
έχει δημιουργήσει καταστροφικές πιέσεις στους
προϋπολογισμούς των νοικοκυριών. Ενώ το ενερ-
γειακό ανώτατο όριο έχει περιορίσει τις αυξήσεις
του ενεργειακού κόστους κάτω από τις χειρότερες
εκτιμήσεις, οι λογαριασμοί ενέργειας υπερδιπλα-
σιάστηκαν το περασμένο έτος. Και οι μετρητές
προπληρωμής σημαίνουν ότι αυτοί που έχουν τα
λιγότερα, τελικά πληρώνουν τα περισσότερα.

Υπάρχουν, επομένως, πολλοί τομείς για πιθανή
κυβερνητική παρέμβαση και σαφείς ενδείξεις ότι η
αποτυχία παρέμβασης θα προκαλέσει βλάβη όχι
μόνο στη σωματική αλλά και στην ψυχική υγεία. 

της
Νάνσυς 

Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 

του Reggio 
Thessaloniki

της
Μαρίας 
Έλλης Γεράρδη

Γενική γραμματέας
Υποδομών

Μ
ετά τις δυσμενείς επιπτώσεις που

επέφερε στην παγκόσμια οικο-

νομία η πανδημία, μία ακόμα

ισχυρή πρόκληση αποτέλεσε η

εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία δη-

μιούργησε κραδασμούς στην παγκόσμια οικο-

νομία λόγω της ανατίμησης των τιμών των πρώ-

των υλών με επιπτώσεις στον χώρο των δημό-

σιων έργων.

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η αγορά των πρώτων

υλών και κυρίως ο κλάδος της ενέργειας έχουν

επηρεαστεί σημαντικά από τους παραπάνω πα-

ράγοντες, δημιουργώντας ένα μη προβλέψιμο

πληθωριστικό κύμα αυξήσεων σε όλους τους

τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου

του κατασκευαστικού τομέα. 

Στο πλαίσιο αυτό, στο υπουργείο Υποδομών

και Μεταφορών, μέσω ενός συνεκτικού πλέγμα-

τος στοχευμένων μέτρων, αντιμετωπίσαμε άμε-

σα και αποτελεσματικά το κύμα των ανατιμήσε-

ων των οικοδομικών υλικών, εντός όμως των δη-

μοσιονομικών περιθωρίων της χώρας. 

Για πρώτη φορά μετά το 2012, ενεργοποιήσα-

με τον μηχανισμό της αναθεώρησης για τις δη-

μόσιες συμβάσεις έργων, με την έκδοση συντε-

λεστών αναθεώρησης εργασιών, για τα τέσσερα

τρίμηνα του 2021 και το α’ τρίμηνο του 2022. Συ-

νολικά εκδόθηκαν συντελεστές αναθεώρησης

σε 565 άρθρα εργασιών όλων των κατηγοριών

δημόσιων έργων και καταλαμβάνουν το σύνολο

των έργων που είναι σε εξέλιξη ανεξαρτήτως του

χρόνου δημοπράτησής τους, επιτυγχάνοντας να

διατηρήσουμε ενεργά εργοτάξια στη χώρα. Επί-

σης, για υλικά που αποτελούν παράγωγα του πε-

τρελαίου με σημαντική αύξηση της τιμής τους

και συγκεκριμένα για την άσφαλτο, το PVC και το

πολυαιθυλένιο, προχωρήσαμε στην απολογιστι-

κή πληρωμή τους από την αρχή του 2022 μέχρι

την 6η Δεκεμβρίου.

Ταυτόχρονα ενεργοποιήσαμε με νέα συγκρό-

τηση, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 14/10/22,

την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έρ-

γων, κάτι που αποτέλεσε αίτημα των εργοληπτι-

κών οργανώσεων, για τη διαπίστωση των τιμών

στα επόμενα αναθεωρητικά τρίμηνα.

Όμως δεν περιοριστήκαμε στα παραπάνω. Θέ-

λοντας έμπρακτα να δείξουμε ότι αντιλαμβανό-

μαστε τις δυσκολίες του κατασκευαστικού κλά-

δου στον χώρο των δημόσιων έργων, προχωρή-

σαμε και στη χορήγηση ενός πριμ, 5% επί του

ανεκτέλεστου συμβατικού αντικειμένου, σε

όσους αναδόχους ολοκληρώσουν τα έργα τους

εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων

τους. Ενώ παράλληλα επιτρέπουμε σε όσες ερ-

γοληπτικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να αντε-

πεξέλθουν συνδυαστικά στις αυξήσεις των τι-

μών των υλικών με τις υψηλές εκπτώσεις εργο-

λαβιών, να μπορούν αιτηθούν επιμήκυνση του

χρόνου της εργολαβίας για έως 6 μήνες.

Με τα παραπάνω μέτρα αφενός κινητροδο-

τούνται ανάδοχοι έργων να συνεχίσουν και να

ολοκληρώσουν τα έργα τους, αφού το πριμ χο-

ρηγείται αποκλειστικά σε ολοκληρωμένα έργα

χωρίς καθυστερήσεις στην παράδοσή τους,

αφετέρου δίνουμε ανάσα στην αγορά επιτρέ-

ποντας την επιμήκυνση των προθεσμιών σε

όσους δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν συνδυα-

στικά στις αυξήσεις των τιμών των υλικών με τις

υψηλές εκπτώσεις, ώστε οι εργοληπτικές επι-

χειρήσεις να μην έχουν καμία επίπτωση και τα

έργα να ολοκληρωθούν χωρίς δικαστικές εμ-

πλοκές.

Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε το δύσκολο περι-

βάλλον που έχει διαμορφωθεί ως προς την υλο-

ποίηση των δημόσιων έργων και δεν κλείνουμε τα

αυτιά μας στις αγωνίες του εργοληπτικού κόσμου,

πλην όμως πρέπει να αναγνωρισθεί η ειλικρινής

προσπάθεια του υπουργείου Υποδομών και Μετα-

φορών να διατηρήσει ενεργά τα εργοτάξια σε όλη

τη χώρα, με ουσιαστικές λύσεις και πρωτοβου-

λίες, που είναι δηλωτικές των προθέσεών μας.



του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής
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Ρήξη Γαλλίας - Ιταλίας για το Μεταναστευτικό
Σ

κληρή κόντρα ξέσπασε ανάμεσα σε Μακρόν

και Μελόνι για το Μεταναστευτικό μετά την

άρνηση της ιταλικής κυβέρνησης να δεχθεί

να αποβιβαστούν στην Ιταλία 234 πρόσφυγες και

μετανάστες τους οποίους είχε διασώσει στα νερά

της Μεσογείου το πλοίο «Ocean Viking» που ανή-

κει στη ΜΚΟ SOS Méditerranée (www.ilgiornale.it

10/11/2022). Είχε βέβαια προηγηθεί τις αμέσως

προηγούμενες ημέρες ο ελλιμενισμός στην Ιταλία

τριών άλλων πλοίων με πρόσφυγες και μετανά-

στες. Η άρνηση της ακροδεξιάς Μελόνι να ελλιμε-

νιστεί το «Ocean Viking» είχε ως αποτέλεσμα το

πλοίο αυτό να καταπλεύσει στη Γαλλία για να απο-

βιβάσει τους μετανάστες στην Τουλόν (www.al-

jazeera.com 10/11/2022), με τη Λεπέν να βγαίνει

στα κάγκελα. Και όλα αυτά παρότι μόνο το ένα τρίτο

από αυτούς θα παραμείνει για μετεγκατάσταση στη

Γαλλία (www.lemonde.fr 10/11/2022), ενώ άλλο

ένα τρίτο θα μετεγκατασταθεί στη Γερμανία και το

υπόλοιπο ένα τρίτο σε άλλες χώρες της ΕΕ

(www.bbc.com 11/11/2022).

Η ιταλική στάση οδήγησε σε έντονη διπλωματική

κρίση, με τον εκπρόσωπο της γαλλικής κυβέρνη-

σης Ολιβιέ Βεράν να δηλώνει ότι «η Ιταλία πρέπει

να διαδραματίσει τον ρόλο της και να σεβαστεί τις

ευρωπαϊκές δεσμεύσεις» (www.capital.gr

10/11/2022). Στη συνέχεια η κρίση κλιμακώθηκε με

τον Γάλλο υπουργό Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμα-

νέν να δηλώνει ότι δεν πρόκειται η Γαλλία να πάρει

για μετεγκατάσταση τους 3.500 μετανάστες που εί-

χε υποσχεθεί στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας με

την Ιταλία (www.ft.com 10/11/2022 και

www.ilmessaggero.it 11/11/2022).

Με τον τρόπο αυτό το Παρίσι βρήκε αφορμή να

τορπιλίσει την περίφημη Συμφωνία της Μάλτας για

το Μεταναστευτικό, η οποία ίσχυε από το 2019. Μια

συμφωνία την οποία είχαμε την ευκαιρία να αναλύ-

σουμε από τον Οκτώβριο του 2019 με άρθρο στην

«Κυριακάτικη Kontra News» με τον τίτλο «Να επε-

κταθεί και για Ελλάδα η Συμφωνία της Μάλτας για

το Μεταναστευτικό», στο οποίο τονίζαμε τα εξής:

«Έτσι, με βάση την πρόσφατη Συμφωνία της Μάλ-

τας, η περίφημη ομάδα των οκτώ μέχρι στιγμής

προθύμων χωρών, ήτοι η Μάλτα, η Ιταλία, η Γερμα-

νία, η Γαλλία, η Φινλανδία, η Πορτογαλία, η Ιρλαν-

δία και το Λουξεμβούργο, ανέλαβαν την πρωτο-

βουλία να διαμοιράσουν τα βάρη των μεταναστευ-

τικών ροών προς την ΕΕ. Όχι όμως όλων των ροών

αλλά μόνο αυτών της Κεντρικής Μεσογείου. Δηλα-

δή, για άλλη μία φορά ο γαλλογερμανικός άξονας

προκαλεί και με ιταμό τρόπο εφαρμόζει μια επιλε-

κτική κοινοτική αλληλεγγύη μόνο προς Μάλτα και

Ιταλία, όχι όμως και προς την Ελλάδα. Όπως ήδη

επισημάναμε και σε σχετικό μας άρθρο αλλά και σε

δηλώσεις προς τα ΜΜΕ την περασμένη εβδομάδα,

η Αθήνα οφείλει να πιέσει τις Βρυξέλλες και τις πα-

ραπάνω χώρες της ΕΕ να αναλάβουν επί του πρα-

κτέου τις ευθύνες τους και έναντι της πατρίδας

μας, ούτως ώστε να επεκταθεί και στην Ελλάδα η

Συμφωνία της Μάλτας και έτσι να διαμοιραστούν

και να κατανεμηθούν μεταξύ των εν λόγω προθύ-

μων χωρών της ΕΕ και οι μεταναστευτικές ροές

από την Ανατολική Μεσόγειο» («Κυριακάτικη Kon-

tra News» 6/10/2019). 

Μετά την ανάληψη της ιταλικής πρωθυπουργίας

από τον Ντράγκι, ο Ιταλός με αφορμή την αύξηση

των μεταναστευτικών ροών στη Λαμπεντούζα τον

Μάιο του 2021 άρχισε να σπάει το μέτωπο των χω-

ρών του ευρωπαϊκού Νότου και να ζητά την ενερ-

γοποίηση της Συμφωνίας της Μάλτας (www.ansa.it

13/5/2021), η οποία λειτουργεί αποκλειστικά υπέρ

της Ιταλίας και της Μάλτας. 

Όπως έχουμε ήδη αναλύσει σε άρθρο μας στην

«Political» τον Μάιο του 2021, «μιλώντας στην ιτα-

λική Βουλή στις 12 Μαΐου 2021 ο Ντράγκι δήλωσε

ότι θα επιχειρήσει να αναζωπυρώσει τη Συμφωνία

της Μάλτας (www.repubblica.it 12/5/2021). Και μέ-

σα από μια καλοστημένη ιταλική φαρσοκωμωδία

με τις ιταλικές εφημερίδες να κραυγάζουν ότι η ΕΕ

εγκατέλειψε την Ιταλία (www.ilgiornale.it

12/5/2021) και τους διάφορους ακροδεξιούς τύπου

Σαλβίνι και Μελόνι να φωνάζουν και να διαμαρτύ-

ρονται (www.lastampa.it 10/5/2021), ο Ντράγκι

έστειλε τον Ντι Μάγιο, που το παίζει διαλλακτικός,

να ζητήσει από τον υπουργό Εξωτερικών της Γερ-

μανίας Χάικο Μάας να βάλει πλάτη. Και το Βερολί-

νο χωρίς να χάσει καθόλου χρόνο αποζημιώνοντας

τον Μάριο Ντράγκι δήλωσε μέσω του Χάικο Μάας

ότι η Γερμανία δεν πρόκειται να αφήσει μόνη της

την Ιταλία (www.fr24news.com 13/5/2021). Από

κοντά και η ευρωπαία επίτροπος Εσωτερικών Υπο-

θέσεων Ίλβα Γιόχανσον, η οποία ζήτησε τη στήριξη

της Ιταλίας (www.euractiv.com 13/5/2021). Βέβαια,

οι Ιταλοί ξέρουν να παίζουν το παιχνίδι και φωνά-

ζουν από τα πριν, προκειμένου να κάνουν τη δου-

λειά τους. Έτσι διαμορφώνουν κλίμα κυρίως για

την ενεργοποίηση της Συμφωνίας της Μάλτας, η

οποία είναι μια συμφωνία που υπέγραψαν στη

Μάλτα στις 23/9/2019 η Ιταλία, η Μάλτα, η Γαλλία

και η Γερμανία (timesofmalta.com 23/9/2019). Οι

λεπτομέρειες της Συμφωνίας της Μάλτας δόθηκαν

στη δημοσιότητα λίγες μέρες μετά

(timesofmalta.com 27/9/2019), ενώ στη συνέχεια

στη συμφωνία προσχώρησαν και η Φινλανδία, η

Πορτογαλία, η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο.

Έτσι, οι χώρες της Συμφωνίας της Μάλτας ανέλα-

βαν την πρωτοβουλία να διαμοιράσουν εθελοντικά

τα βάρη των μεταναστευτικών ροών προς την ΕΕ.

Όχι όμως όλων των ροών αλλά μόνο αυτών της

Κεντρικής Μεσογείου. Η Συμφωνία της Μάλτας

αφού λειτούργησε για περιορισμένο χρονικό διά-

στημα τέθηκε σε αναστολή λόγω πανδημίας (time-

sofmalta.com. 13/5/2021). Τώρα όμως αναμένεται

με πρωτοβουλία Ντράγκι να ενεργοποιηθεί ξανά»

(political.gr 15/5/2021).

Και πράγματι, μετά την πανδημία η Συμφωνία της

Μάλτας ξαναζεστάθηκε, παρότι βέβαια Παρίσι και

Βερολίνο προσπαθούσαν κάθε φορά να αποφύ-

γουν τις υποχρεώσεις τους αφήνοντας μόνο για

φέτος στην Ιταλία πάνω από 90.000 μετανάστες και

πρόσφυγες (www.bbc.com. 11/11/2022). 

Πλέον μετά την αποχώρηση του Ντράγκι από την

πρωθυπουργία της Ιταλίας ο Μακρόν βρίσκοντας

αφορμή λόγω του «Ocean Viking» τορπίλισε τη

Συμφωνία της Μάλτας καθησυχάζοντας έτσι Λεπέν

και Ζεμούρ.
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Αγωνία για τον έλεγχο
της Γερουσίας των
ΗΠΑ - Σε Αριζόνα και
Νεβάδα τα βλέμματα 

Αγωνία επικρατεί και στα δύο
πολιτικά στρατόπεδα στις ΗΠΑ για
το ποιος θα έχει τον έλεγχο της Γε-
ρουσίας μετά τις εκλογές για το
Κογκρέσο. Τα βλέμματα είναι
στραμμένα στην Αριζόνα και τη Νε-
βάδα, όπου η καταμέτρηση θα συ-
νεχιστεί για ημέρες. Σε περίπτωση
ισοπαλίας, την πλειοψηφία θα κρί-
νει η Τζόρτζια, μια Πολιτεία του
Νότου στην οποία θα διεξαχθούν
επαναληπτικές εκλογές στις 6 Δε-
κεμβρίου. 

Εκατοντάδες χιλιάδες μη κατα-
μετρημένες ψήφοι σε Αριζόνα και
Νεβάδα θα κρίνουν την πλειοψη-
φία στη Γερουσία, καθώς τόσο οι
Δημοκρατικοί όσο και οι Ρεπουμ-
πλικανοί μπορεί να ελέγξουν το
Σώμα, αν νικήσουν και στις δύο
Πολιτείες. Αλλά αν κερδίσουν από
μία Πολιτεία, οι επαναληπτικές
εκλογές της 6ης Δεκεμβρίου στην
Τζόρτζια θα κρίνουν τη μάχη.

Το αποτέλεσμα σε Αριζόνα και
Νεβάδα ίσως να μη γίνει γνωστό
προτού περάσουν κάποιες ημέρες,
καθώς η καταμέτρηση επιστολικών
ψήφων θα διαρκέσει ως την ερχό-
μενη εβδομάδα.

Οι Ρεπουμπλικάνοι πλησιάζουν
αργά αργά στο να αποκτήσουν την
πλειοψηφία στη Βουλή των Αντι-
προσώπων, κάτι που θα τους δώσει
το δικαίωμα να ασκούν βέτο στις
νομοθετικές πρωτοβουλίες του
Δημοκρατικού προέδρου. Ακόμη
και μια μικρή πλειοψηφία τους στη
Βουλή ενδέχεται να αναγκάσει την
κυβέρνηση Μπάιντεν να κάνει
υποχωρήσεις, με αντάλλαγμα την
υπερψήφιση σημαντικών θεμάτων,
όπως την αύξηση του ορίου δανει-
σμού των ΗΠΑ. 

Η ουκρανική σημαία ξανά
στον ουρανό της Χερσώνας

Μ
ετά την ταπεινωτική και άτακτη
απόσυρση του στρατού του
Πούτιν στην ανατολική όχθη του
Δνείπερου ποταμού, η σημαία

της Ουκρανίας κυμάτισε ξανά χθες στην
«προσαρτημένη» Χερσώνα, μια κρίσιμη πε-
ριοχή βορείως της Κριμαίας. Το Κίεβο ανα-
κοίνωσε και επισήμως την είσοδο του στρατού
του στην πόλη, όπου κάτοικοι έσκιζαν τις τε-
λευταίες ρωσικές σημαίες και αφίσες, ενώ
πληθαίνουν οι πληροφορίες για εγκατάλειψη
τραυματισμένων στρατιωτών από τη Ρωσία
και σφοδρούς ουκρανικούς βομβαρδισμούς
στην περιοχή.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι δεν
ήταν άμεσα σε θέση να εξακριβώσει το βάθος
της προέλασης των Ουκρανών, το στάδιο της
ρωσικής υποχώρησης ή την τύχη των Ρώσων
στρατιωτών που πιθανόν να έμειναν πίσω, με-
τά τη σπουδή της Μόσχας να αποσύρει τα
στρατεύματά της στην αντίπερα όχθη του πο-
ταμού.

Σύμφωνα με τις ενδείξεις, η ρωσική υπο-
χώρηση χιλιάδων στρατιωτών έγινε άρον
άρον, εν μέσω χάους. Ουκρανικές πηγές ανα-
φέρουν ότι έφυγαν τουλάχιστον 20.000 Ρώσοι
στρατιώτες που είχαν σταθμεύσει στη δυτική
πλευρά του Δνειπέρου, μέσα και γύρω από τη
Χερσώνα. Η ουκρανική σημαία στο κέντρο της
πόλης αναρτήθηκε βράδυ, πιθανόν από αν-
τάρτες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή,
καθώς οι φοβισμένοι κάτοικοι έμειναν σε με-
γάλο βαθμό σε εσωτερικούς χώρους. 

Μεγάλες οι απώλειες
Τα αποχωρούντα ρωσικά στρατεύματα κα-

τέστρεψαν τη γέφυρα Αντονίφσκι στον Δνεί-
περο, κάτι που ερμηνεύεται σαν μεγάλη επι-
τυχία της Ουκρανίας και ατιμωτική ήττα για
τον ρωσικό στρατό.

Εντωμεταξύ, υπάρχουν πληροφορίες για
πολύ βαριές απώλειες του στρατού του Πούτιν
στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία, ειδικά τα
τελευταία 24ωρα, κατά τη διάρκεια της ου-

κρανικής αντεπίθεσης και της οπισθοχώρη-
σης των Ρώσων από την περιοχή της Χερσώ-
νας. Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι από την αρχή του πο-
λέμου η Ρωσία έχει υποστεί περισσότερες
από 100.000 απώλειες.

Οι ρωσικές δυνάμεις αποχωρούν προς πιο
οχυρωμένες θέσεις στην ανατολική όχθη, με
τους Ουκρανούς να υποστηρίζουν ότι δεν
παίρνουν καν τις σορούς των στρατιωτών τους
και ότι αφήνουν πίσω τους τραυματίες. 

Ουκρανικές πηγές στην περιοχή αναφέ-
ρουν ότι πολλοί Ρώσοι στρατιώτες πνίγηκαν
στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, ενώ άλ-
λοι άλλαξαν τη στρατιωτική στολή τους με πο-
λιτικά ρούχα και προσπαθούν να κρυφτούν. 

Η προπαγάνδα της Μόσχας ισχυρίζεται ότι
δεν υπάρχει στρατιώτης, ούτε ίχνος στρατιωτι-
κού εξοπλισμού στη δυτική πλευρά του ποτα-
μού, και ότι δεν καταγράφηκαν απώλειες προ-

σωπικού ή οπλισμού κατά την αποχώρηση.
Παρά το πανηγυρικό κλίμα στη Χερσώνα, το

Κίεβο φοβάται τις επόμενες κινήσεις του
«πληγωμένου» Πούτιν, με αναλυτές να εκτι-
μούν ότι ο «νεοτσάρος» απλώς αλλάζει στρα-
τηγική με βασικό στόχο να εκπαιδευθούν οι
300.000 νεοσύλλεκτοι τους οποίους συγκέν-
τρωσε μετά τη μερική επιστράτευση, ώστε να
αντεπιτεθεί με μεγαλύτερες και καλύτερα
εξοπλισμένες δυνάμεις.

Η Δύση πρότεινε όρους 
παράδοσης στον Πούτιν

Την αποκάλυψη πως η Δύση έκανε πρόταση με
όρους παράδοσης στον Βλαντίμιρ Πούτιν, τη στιγμή
που έχανε τη Χερσώνα, έκανε Ρώσος ακαδημαϊκός.

Όπως αναφέρει η «Daily Mail», οι συνεργάτες του
το είδαν με θετικό μάτι, καθώς οι προτάσεις που έγιναν τους επιτρέπουν να συνεχί-
σουν να είναι στην εξουσία και να αποφύγουν κατηγορίες για «εγκληματικές ενέρ-
γειες». Ο στρατός του Πούτιν γνώρισε μια «ντροπιαστική ήττα» στη Χερσώνα, όπως
αναφέρει ο ακαδημαϊκός Βάλερι Σολοβέι, ο οποίος έχει επαφές με το Κρεμλίνο.

Τόνισε πως η παράδοση θα ανάγκαζε τη Ρωσία να εγκαταλείψει όλα τα ουκρανικά
εδάφη, με εξαίρεση την Κριμαία, που θα γινόταν μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώ-
νη έως το 2029, όταν και θα ξανασυζητείτο το θέμα. Σε αντάλλαγμα, δεν θα υπήρχαν
διώξεις κατά του Πούτιν και θα του επέτρεπαν να μείνει στην εξουσία στη Ρωσία.

Η Ρωσία υποχώρησε
και απέσυρε τα στρατεύματά της
από την περιοχή και το Κίεβο
πανηγύρισε την είσοδο του
ουκρανικού στρατού στην πόλη 
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Μνημόνιο συνεργασίας με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
(ΙΤΕ) υπέγραψε ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Κωνσταντίνος
Σκούμας, για την πρόληψη και καταπολέμηση της διακίνησης περιε-
χομένου παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στο διαδίκτυο. Μία κί-
νηση που έρχεται σε μια περίοδο έξαρσης της δράσης των παιδόφι-
λων, όπως αποδεικνύεται από τις συνεχείς συλλήψεις και δικογρα-
φίες της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. 

Με το μνημόνιο επιδιώκεται η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των
δύο φορέων, μέσα από την προώθηση στην Ελληνική Ανοικτή Γραμμή
Καταγγελιών (Safeline.gr) προς την Ελληνική Αστυνομία καταγγε-
λιών που αφορούν την παραγωγή και διακίνηση παράνομου περιεχο-
μένου (εικόνες και βίντεο) παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης ή οτι-

δήποτε αφορά την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκων
μέσω διαδικτύου και ηλεκτρονικών διευθύνσεων, οι οποίες έχουν
εξακριβωθεί ότι περιλαμβάνουν υλικό παιδικής σεξουαλικής κακο-
ποίησης. Παράλληλα, επιδιώκεται η αμφίδρομη ανταλλαγή στατιστι-
κών στοιχείων και δημοσιευμένων εκθέσεων μεταξύ των φορέων, οι
οποίες αφορούν το αντικείμενο του μνημονίου.

Όπως επεσήμανε ο κ. Σκούμας, «η υπογραφή του μνημονίου συ-
νεργασίας με το ΙΤΕ αποτελεί ακόμη μία έμπρακτη υλοποίηση της
διαχρονικής δέσμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας για την πρόληψη
και καταπολέμηση κάθε μορφής εγκλήματος, ιδιαίτερα, δε, αυτών
που τελούνται σε βάρος ανηλίκων». 

Παπ.

Μνημόνιο συνεργασίας ΕΛΑΣ με ΙΤΕ ενάντια στην παιδική πορνογραφία 

Τ
ελικά ο συναγερμός που σήμαναν οι
αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες
για την παρουσία ατόμου που πιθα-
νότατα εμπλέκεται σε υποθέσεις

τρομοκρατίας σε πτήση της εταιρείας Emirates
με προορισμό είτε τη Νέα Υόρκη είτε το Ντουμ-
πάι κατέδειξε πως τόσο η Ελληνική Αστυνομία
όσο και οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι σε θέση να
αντεπεξέλθουν σε οποιαδήποτε πρόκληση πα-
ρουσιαστεί, ωστόσο, ήταν λανθασμένος.

Ας βάλουμε, όμως, τα πράγματα σε μία σει-
ρά…

Νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (10/11) ΕΥΠ
και ΕΛΑΣ ενημερώνονται από τις αμερικανικές
Αρχές ότι η CIA έχει πληροφορία για ένα αρα-
βικής καταγωγής άτομο που ενδέχεται να επι-
χείρησε να ταξιδέψει με πτήση της εταιρείας
Emirates. Αμέσως σημαίνει συναγερμός στον
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος»
και ενεργοποιείται το πρωτόκολλο ασφαλείας,
με το κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρε-
σίας που βρίσκεται μόνιμα στον ΔΑΑ να ανα-
λαμβάνει δράση σε συνεργασία με την Κρατική
Ασφάλεια και την ΕΥΠ. Το πρώτο αεροσκάφος
που πρέπει να ελεγχθεί είναι η πτήση ΕΚ-210
με προορισμό το Ντουμπάι και προγραμματι-
σμένη ώρα αναχώρησης στις 17,55. Λίγο πριν
το αεροσκάφος τροχοδρομήσει για να απογει-

ωθεί, ο πιλότος ενημερώνει για «τεχνική βλά-
βη», το γιγαντιαίο Boeing-777 επιστρέφει στον
χώρο στάθμευσης και οι επιβάτες, οι απο-
σκευές τους και όλοι οι χώροι ελέγχονται εξο-
νυχιστικά, χωρίς να προκύψει κάτι ύποπτο.

Οι ώρες αγωνίας
Ωστόσο, η πτήση ΕΚ-209 με προορισμό τη

Νέα Υόρκη έχει προλάβει να αναχωρήσει στις
17.32, με τον πιλότο να ενημερώνεται για την
κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ το αεροσκά-
φος πετά πάνω από τη Σαρδηνία. Υπάρχει επι-
κοινωνία με τις γαλλικές και τις ιταλικές Αρχές,
όμως, καμία από τις δύο χώρες δεν δέχεται να
προσγειωθεί σε δικό της αεροδρόμιο η πτήση
της Emirates για να γίνει εκεί ο απαιτούμενος
έλεγχος. Τελικά, αποφασίζεται το αεροσκάφος
να επιστρέψει στο «Ελ. Βενιζέλος» και ενεργο-
ποιείται το σενάριο της πιθανής αεροπειρατεί-
ας-τρομοκρατικής απειλής. Ο πιλότος πετάει
το Boeing-777 μακριά από κατοικημένες πε-
ριοχές (σ.σ.: πάνω από τη θάλασσα), αρχίζει να

αδειάζει καύσιμα από τις δεξαμενές και μπαί-
νοντας στον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας
δύο αεροσκάφη F-16 που έχουν απογειωθεί
από τη Σούδα αναλαμβάνουν να το συνοδεύ-
σουν μέχρι τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Ο
Γιάννης Σπυριδάκης, επιβάτης της πτήσης, μι-
λάει στην «Political» για τις ώρες της αγωνίας:
«Κανένας, προφανώς για λόγους ασφαλείας,
δεν μας ενημέρωσε για το τι ακριβώς συμβαί-
νει. Αντιληφθήκαμε ότι επιστρέφουμε από
εφαρμογή στο διαδίκτυο που δείχνει την πο-
ρεία των πτήσεων διεθνώς. Κάποιοι φοβήθη-
καν, κάποιοι δεν κατάλαβαν καλά καλά ότι γυρ-
νάμε. Όταν επιστρέψαμε στην Αθήνα, ξεκίνησε
ο έλεγχος ιδίως σε όσους είχαν έρθει από το
Ντουμπάι». Ο «τρομοκράτης» δεν εντοπίστηκε
ούτε στην πτήση ΕΚ-209.

Οπαδός του Γκιουλέν
Το μεσημέρι της Παρασκευής (11/11), το άτο-

μο που είχαν υποδείξει οι μυστικές υπηρεσίες
των ΗΠΑ εντοπίζεται και προσάγεται. Όπως
διαπιστώνουν οι ελληνικές Αρχές, την ώρα των
πτήσεων κοιμόταν σπίτι του και ουδεμία σχέση
έχει με τρομοκρατία. Είναι ένας 35χρονος
Τούρκος αραβικής καταγωγής, ο οποίος είτε
είχε διωχθεί είτε είχε βρει καταφύγιο στην Ελ-
λάδα ως «εχθρός» του καθεστώτος Ερντογάν,

καθώς είναι υποστηρικτής του εξόριστου Φε-
τουλάχ Γκιουλέν. Στη χώρα μας βρίσκεται τα
τελευταία τρία χρόνια, έχει εκδοθεί από τις ελ-
ληνικές Αρχές προσωρινή άδεια παραμονής,
ενώ έχει καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογη-
τικά στην πρεσβεία των ΗΠΑ για την έκδοση βί-
ζας με σκοπό το ταξίδι στην άλλη όχθη του Ατ-
λαντικού. 

Το false alarm ξεκίνησε από ένα email που
έφτασε στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα
(σ.σ.: γνωστή η ευαισθησία των Αμερικανών σε
θέματα τρομοκρατίας) και υποδείκνυε το συγ-
κεκριμένο άτομο ως πιθανό τρομοκράτη…

Λάθος συναγερμός ο «τρομοκράτης» 

Όλο το παρασκήνιο με 
το email στην πρεσβεία και 
το «καμπανάκι» της CIA 
για επικίνδυνο άτομο αραβικής
καταγωγής - Το θρίλερ
στο «Ελ. Βενιζέλος» και 
τις πτήσεις της Emirates 
και οι δηλώσεις επιβάτη
αεροσκάφους στην «Political»

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΟΙΝΩΝΙΑ22

Δίκη Χρυσής Αυγής:
Οι καταθέσεις
των αστυνομικών
για τον Π. Φύσσα

Δύο αστυνομικοί που βρέθηκαν το
μοιραίο βράδυ στο σημείο της δολοφο-
νίας του Παύλου Φύσσα ανέβηκαν χθες
στο βήμα του μάρτυρα του Πενταμελούς
Εφετείου Κακουργημάτων. Με κενά
σχεδόν όλα τα εδώλια των κατηγορουμέ-
νων, οι μάρτυρες περιέγραψαν τα γεγο-
νότα έτσι όπως οι ίδιοι τα έζησαν.

Ο αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ Χρή-
στος Δεληγιάννης ήταν εκείνος που
πρώτος πλησίασε τον αιμόφυρτο Παύλο
Φύσσα, ο οποίος του υπέδειξε τον δολο-
φόνο του. «Ο Παύλος Φύσσας σήκωσε
την μπλούζα και μου έδειξε το τραύμα…
“Αυτός με μαχαίρωσε”, μου είπε», περιέ-
γραψε ο μάρτυρας εξηγώντας πως λίγο
νωρίτερα είχε δει τον Γιώργο Ρουπακιά
«να διαπληκτίζεται» με τον άτυχο μουσι-
κό. «Ο Ρουπακιάς πήγε να φύγει προς το
αυτοκίνητό του. Ο Φύσσας προσπάθησε
να του επιτεθεί και εγώ έσπευσα να τον
εμποδίσω», κατέθεσε, σημειώνοντας
πως ο Γιώργος Ρουπακιάς «πήγαινε στο
αμάξι ήρεμα. Δεν ήταν αγχωμένος σαν
ένας άνθρωπος που έχει μαχαιρώσει
έναν άλλον».

Ο αστυνομικός της Άμεσης Δράσης
Κωνσταντίνος Κότσοβος, ο οποίος κατέ-
θεσε νωρίτερα, ανέφερε πως έφτασε στο
σημείο με το περιπολικό, ενώ «είχε ήδη
γίνει το μαχαίρωμα και είχαν συλλάβει
κάποιον». «Είδαμε πεσμένο κάτω τον
Παύλο Φύσσα και την κοπέλα του να τον
κρατά», ανέφερε. 

Σ
ε μια πολύ σοβαρή καταγγελία για
αρπαγή και εκβιασμό από μια
ομάδα νεαρών τοκογλύφων στη
Θεσσαλονίκη προχώρησε ένας

23χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κα-
ταγγελία έγινε από το θύμα, το οποίο υπο-
στήριξε στις αστυνομικές αρχές ότι μια ομά-
δα νεαρών τον απήγαγε, τον οδήγησε σε
έρημη τοποθεσία και τον απείλησε με χρή-
ση όπλου. 

Ο λόγος της αρπαγής ήταν οι οφειλές που
είχε το θύμα στους θύτες. Συγκεκριμένα,
ανέφερε ότι είχε δανειστεί από τους νεα-
ρούς το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ λό-
γω οικονομικών προβλημάτων που αντιμε-
τώπιζε και στις αρχές Αυγούστου δανείστη-
κε εκ νέου 2.000 ευρώ, με εκείνους να του
ζητούν πίσω 4.000 ευρώ. Βάσει της ίδιας
καταγγελίας ο νεαρός ζήτησε παράταση ού-
τως ώστε να αποπληρώσει το χρέος του, κά-
τι που δεν έγινε δεκτό, και τότε ξεκίνησαν οι
απειλές. «Μου είπαν “θα σε μαχαιρώσω” και
“θα σου κόψω τα άκρα”», φέρεται να είπαν
οι δράστες στον άτυχο νεαρό.

«Θα μιλήσουν τα όπλα»
Η κατάθεσή του στους άνδρες της Ασφά-

λειας ήταν σοκαριστική: «Αρχές Αυγούστου
του 2022 συναντήθηκα με τον 21χρονο στην
περιοχή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλο-
νίκης και δανείστηκα εκ νέου το χρηματικό
ποσό των 2.000 ευρώ, με απαίτηση να του
επιστρέψω στις 5/9/2022 το χρηματικό πο-
σό των 4.000 ευρώ, ζητώντας από μέρους
μου παράταση σχετικά με το χρονικό διά-
στημα αποπληρωμής, χωρίς όμως να γίνει

αυτό δεκτό.  Μέχρι και τις 7/9/2022 δεχό-
μουν απειλές μέσω Telegram, όπου μου
ανέφερε ενδεικτικά: “Θα βρεις τα λεφτά, αλ-
λιώς θα μιλήσουν τα όπλα”, “θα έρθω στο
σπίτι σου και θα κάνω κακό σε εσένα και την
οικογένειά σου”, “θα σε μαχαιρώσω” και “θα
σου κόψω τα άκρα”».

Από την πλευρά του, ένας από τους νεα-
ρούς που κατηγορούνται είπε πως «του είχα
δώσει τα χρήματα για να τα επενδύσει σε
κρυπτονομίσματα και εκείνος εξαφανίστη-
κε. Του είπα ότι έχω μάθει ότι χρωστάει και
αλλού λεφτά και μου λέει “για να με πιστέ-
ψεις ότι θα σου δώσω κεφάλαιο και ότι δεν
θα σε κοροϊδέψω, πάρε τα κλειδιά από το
αμάξι μου”».

«Οι τοκογλύφοι 
με απείλησαν με όπλο
και με απήγαγαν»

Ένας 23χρονος κατήγγειλε πως
δανείστηκε χρήματα και δέχτηκε
απειλές πως θα τον μαχαιρώσουν
και θα του κόψουν τα άκρα επειδή
καθυστερούσε να πληρώσει -
«Του δώσαμε τα λεφτά και 
εξαφανίστηκε», υποστήριξε 
ένας εκ των κατηγορουμένων

Τι είπε ο Θ. Πλεύρης
για τα πρόστιμα
στους ανεμβολίαστους
υγειονομικούς

Ο θεσμός του οικογενειακού για-
τρού προχωρά παρά τις αρρυθμίες που
ακόμη παρατηρούνται στο λεκανοπέ-
διο της Αττικής. Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο
υπουργός Υγείας ανέφερε ότι έχουν
γίνει έως τώρα περίπου 4,6 εκατ. εγ-
γραφές, 3.333 γιατροί έχουν μπει στο
σύστημα και έχουν γίνει 1.100.000 δω-
ρεάν ραντεβού, ενώ έχει εγγραφεί
σχεδόν το 70% στους άνω των 60. Σε
σχέση με τα πρόστιμα σε άτομα άνω
των 60 που τελικά αποφάσισαν να εμ-
βολιαστούν, ο κ. Πλεύρης είπε πως μέ-
σα στον Νοέμβριο θα υπάρξει σχετική
διάταξη στο νομοσχέδιο που θα κατα-
τεθεί. Όποιοι έχουν εμβολιαστεί ήδη
αλλά και όσοι θα εμβολιαστούν μέχρι
την ψήφιση του νόμου, θα διαγράφεται
το πρόστιμό τους και, αν το έχουν πλη-
ρώσει, θα υπάρχει διαδικασία ή συμ-
ψηφισμού ή επιστροφής. Σε σχέση με
τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς,
τους κάλεσε να κάνουν οι ίδιοι την αρ-
χή και να εμβολιαστούν, καθώς, όπως
είπε, από επιλογή δεν βρίσκονται στη
δουλειά. «Μας έχει πει το Συμβούλιο
της Επικρατείας ότι η αναστολή είναι
συνταγματική, αλλά πρέπει να επανε-
ξετάζουμε τα επιδημιολογικά δεδομέ-
να. Θα εξεταστούν τα επιδημιολογικά
δεδομένα και των φθινοπωρινών και
χειμερινών μηνών. Το μέτρο είναι μέ-
χρι τις 31/12, μέχρι τότε θα υπάρχει και
απόφαση», είπε χαρακτηριστικά. Στο
πρώτο τρίμηνο λειτουργίας των προλη-
πτικών εξετάσεων,  στο πλαίσιο
του προγράμματος «Φώφη Γεννημα-
τά», 2.411 γυναίκες βρέθηκαν με ευρή-
ματα σε πρώιμο στάδιο. Σύντομα, όπως
είπε ο κ. Πλεύρης, ξεκινούν τα προ-
γράμματα για προληπτικές εξετάσεις
παχέος εντέρου, τραχήλου της μήτρας
και καρδιαγγειακές παθήσεις για
τις ηλικίες 50-69 ετών.

Κατερίνα Παπακωστοπούλου

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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23 OTE:
Οι 14 άθλοι 
και οι 5 μεγάλες 
προκλήσεις

Α
ντιμέτωποι με μια δυσάρεστη έκ-
πληξη έρχονται πολλοί φορολογού-
μενοι οι οποίοι, ενώ δεν χρωστούν
φόρους στην εφορία, βλέπουν ότι

δεν μπορούν να εκδώσουν φορολογική ενημε-
ρότητα λόγω οφειλών που αγνοούν ή έχουν
αμελήσει.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν
όσοι θέλουν να εισπράξουν χρήματα από την
πώληση ακινήτου, καθώς υπάρχουν χρέη εκτός
εφορίας που δεν έχουν τακτοποιήσει. Το θέμα
είναι εξαιρετικά σοβαρό και για τον λόγο αυτόν
κατά καιρούς οι φορείς της αγοράς έχουν ζητή-
σει από τα συναρμόδια υπουργεία να υπάρχει
μια ηλεκτρονική καρτέλα καταγραφής των πά-
σης φύσεως οφειλών έτσι ώστε να μη δημιουρ-
γούνται... παρεξηγήσεις.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στις περιπτώσεις
όπου ιδιοκτήτες ακινήτων έκαναν διακοπή ηλε-
κτροδότησης αλλά δεν τη δήλωσαν στον δήμο,
με αποτέλεσμα να «τρέχουν» οι απαιτήσεις από
δημοτικά τέλη και δημοτικό φόρο, οι οποίες
όμως δεν αναφέρονται στον λογαριασμό τους

στο Taxisnet (myaade). Έτσι, αν κάποιος θέλει
να πουλήσει ένα ακίνητο, στο οποίο είχε κάνει
διακοπή της ηλεκτροδότησης, τότε βρίσκεται
προ εκπλήξεως, καθώς στην εφορία φαίνεται...
καθαρός, αλλά οφείλει τέλη στον δήμο! Η... τρέ-
λα του συστήματος σχετίζεται με τη νομοθεσία,
η οποία ορίζει ότι όταν γίνεται διακοπή της ηλε-
κτροδότησης στον ΔΕΔΔΗΕ, τότε πρέπει να γί-
νεται χωριστή δήλωση στον δήμο! Ειδικά σε αυ-
τή την κατηγορία ανήκουν χιλιάδες... χαροκαμέ-
νοι και χρειάζεται προσαρμογή της νομοθεσίας
αυτομάτως. Δηλαδή, όταν διακόπτεται το ρεύμα,
να παύει ταυτόχρονα η χρέωση των δημοτικών
τελών και του δημοτικού φόρου.

Σε άλλη περίπτωση, φορολογούμενοι είχαν
πάρει πριν από 3 ή 5 ή και 15 χρόνια κλήση από
τη Δημοτική Αστυνομία και επειδή αμέλησαν να

την πληρώσουν, διαπίστωσαν στη συνέχεια ότι
είναι μπλοκαρισμένοι από την εφορία. Έτσι, ενώ
δεν όφειλαν ποσά από φόρους εισοδήματος,
ωστόσο φαίνονταν στο σύστημα ως οφειλέτες
με αποτέλεσμα να μην μπορούν να λάβουν φο-
ρολογική ενημερότητα. Σημειώνεται ότι ο χρό-
νος παραγραφής μιας απαίτησης (πχ, κλήση για
παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας)
φτάνει στα 20 έτη, ενώ ο ίδιος χρόνος ισχύει και
για τις οφειλές τελών ακινήτων στους δήμους, οι
οποίες περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς
ρεύματος. Η χειρότερη περίπτωση αφορά οφει-
λή που δεν έχει πάρει... χαμπάρι ένας πολίτης
και στη συνέχεια διαπιστώνει ότι λόγω των προ-
σαυξήσεων γίνεται κατάσχεση του ποσού από
τον τραπεζικό λογαριασμό ή κινούνται οι διαδι-
κασίες πλειστηριασμού κάποιου περιουσιακού
στοιχείου! 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Πώς «μπλοκάρεται» 
ο φορολογούμενος 
χωρίς να το πάρει... χαμπάρι

Γιάννης
Μασούτης, 
ο «μετρ» 
των εξαγορών
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Ποιοι δεν παίρνουν
ενώ δεν... χρωστούν! 
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Η
επίτευξη κορυφαίων στό-
χων και η πρόκληση της
ισχυρής βιώσιμης ανά-
πτυξης συνθέτουν την ει-

κόνα του σημερινού υπερσύγχρονου
ΟΤΕ. Η διοίκηση Τσαμάζ υπό την κα-
θοδήγηση του κολοσσού της
Deutsche Telekom έχει να επιδείξει
άθλους. Συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ έχει
επιτύχει τα εξής:

1 Υλοποιεί πάνω από το 60% των
επενδύσεων στον κλάδο των Τη-

λεπικοινωνιών. 

2 Η χρηματιστηριακή αξία του αντι-
στοιχεί στο 10% του συνόλου της

κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρί-
ου Αθηνών. 

3 Η συνεισφορά στην οικονομία αν-
τιστοιχεί στο 2,7% του ΑΕΠ. 

4 Έχει δημιουργήσει 75.000 άμε-
σες και έμμεσες θέσεις εργασίας. 

5 Την περίοδο 2017-2021 μείωσε
την εκπομπή ρύπων κατά 85%. 

6 Το 100% της κατανάλωσης ρεύμα-
τος το 2020 προήλθε από ΑΠΕ. 

7 Μειώθηκε η κατανάλωση ενέργειας
κατά 7%, στις 496 γιγαβατώρες, το 2021.

8 Το 2021 ο Οργανισμός διαχειρί-
στηκε υπεύθυνα την ανακύκλωση

ή επαναχρησιμοποίηση του 88% των
αποβλήτων από όλες τις δραστηριότη-
τές του.

9 Ανακύκλωσε 1,3 εκατ. συσκευές
κινητών. 

10 Οι προσλήψεις γυναικών αυξή-
θηκαν από 30% το 2019 σε 40%

το 2021. Περίπου το 40% του ανθρώπι-
νου δυναμικού του είναι γυναίκες,
ενώ το 35% των θέσεων ευθύνης ανή-
κει σε γυναίκες.

11Διαθέτει υπερσύγχρονο δίκτυο
οπτικών ινών, μήκους 46.000

χιλιομέτρων, στο οποίο έχει πρόσβα-
ση το 70% των νοικοκυριών. 

12 Στην κινητή η πληθυσμιακή κά-
λυψη του 4G είναι στο 99% και

του 5G θα έχει φτάσει στο 80% μέχρι το
τέλος της χρονιάς.

13 Σε περίπου 2,5 εκατ. ανέρχον-
ται οι επωφελούμενοι μόνο το

2021, από τις 45 και πλέον πρωτοβου-
λίες ψηφιακής συμπερίληψης.

14 Διέθεσε πάνω από 40 εκατ. ευ-
ρώ για υποτροφίες, στήριξη

οργανισμών και κατασκευή τμημάτων
σε νοσοκομεία (ΜΕΘ κ.λπ.). 

Πέντε στόχοι
Στο άμεσο και απώτερο μέλλον ο

Οργανισμός θέτει τους εξής 5 στόχους
για τη βιώσιμη ανάπτυξή του:

1 Κλιματική ουδετερότητα από τη
λειτουργία του έως το 2025 και για

όλη την αλυσίδα αξίας έως το 2040.

2 Μηδενικά απόβλητα από την πα-
ροχή υπηρεσιών τεχνολογίας σε

χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ)
από το 2022.

3 Συλλογή 400.000 κινητών συ-
σκευών και αξεσουάρ προς ανα-

κύκλωση ή ανακατασκευή έως το
2024.

4 Τουλάχιστον το 30% των ανώτε-
ρων και ανώτατων διευθυντικών

στελεχών του ομίλου να είναι γυναί-
κες μέχρι το 2024.

5 Πάνω από 10 εκατ. επωφελού-
μενους από δράσεις ψηφιακής

συμπερίληψης του Ομίλου ΟΤΕ το
2021-2024.
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loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Δυναμική πορεία στο μέλλον με οδηγό τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και τη διοίκηση Τσαμάζ

O T E

Οι 14 άθλοι
και οι 5 μεγάλες
προκλήσεις 



Π
ρώτη στη λίστα των σουπερμάρκετ με τις φθη-
νότερες τιμές στο «καλάθι του νοικοκυριού»
βρέθηκε η Μασούτης αυτή την εβδομάδα, επι-
δεικνύοντας άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμα

της κυβέρνησης για αντιμετώπιση της ακρίβειας με σε-
βασμό προς τον καταναλωτή. 

Η Μασούτης έβαλε στο «καλάθι» προϊόντα από βασι-
κές κατηγορίες με είδη διατροφής, υγιεινής, καθαριότη-
τας κ.λπ. με μειώσεις που έκαναν τη διαφορά, όπως δή-
λωσε o υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις

Γεωργιάδης. Στη λίστα υπήρξαν προϊόντα όπως γάλα με
1,09 το λίτρο, κοτόπουλο με 2,95 το κιλό, μακαρόνια με
0,62 το τεμάχιο και άλλα.

Η Μασούτης είναι ελληνική αλυσίδα καταστημάτων
λιανικής πώλησης τροφίμων και ποτών με έδρα τη Θέρμη
της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτε-
ρες εταιρείες λιανικού εμπορίου.

Για τους Θεσσαλονικείς επιχειρηματίες ο Γιάννης Μα-
σούτης είναι ο φυσικός διάδοχος μιας αυτοκρατορίας
που χτίστηκε με πόνο και κόπο. Ο γιος του Διαμαντή μπή-
κε στη δουλειά από τα 20 του χρόνια, αμέσως μετά τον
στρατό, και ανέβηκε σκαλί σκαλί την ιεραρχία της οικογε-
νειακής επιχείρησης.

Σήμερα ο Γιάννης Μασούτης αντεπιτίθεται. Αφού οι
«νότιοι» προσπαθούν να του πάρουν μερίδια αγοράς στη
Βόρεια Ελλάδα, εκείνος επεκτείνεται δυναμικά τόσο στην
Αττική όσο και στα νησιά του Αιγαίου, στη λιανική αλλά

και στη χονδρική, προχωρώντας σε συνεχείς εξαγορές
μικρών αλυσίδων.

Ο Γιάννης Μασούτης αυτήν τη στιγμή διευθύνει 297 κα-
ταστήματα λιανικής πώλησης σε ολόκληρη την Ελλάδα, 15
καταστήματα Grand Μασούτης, στη λογική της υπεραγο-
ράς, και 21 καταστήματα χονδρικής Cash & Carry. 

Η ιστορία της επιχείρησης
H Διαμαντής Μασούτης ΑΕ ξεκίνησε πριν από 45 χρό-

νια, όταν ο αυτοδημιούργητος ιδρυτής της εταιρείας Δια-
μαντής Μασούτης εγκαινίασε το 1976 το πρώτο κατάστη-
μα της αλυσίδας στην οδό Κ. Κρυστάλλη, στην καρδιά της
Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία θεωρείται μάλιστα μια ελληνι-
κή επιχείρηση που επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό και
στις «οικογενειακές» σχέσεις.

Ο Διαμαντής Μασούτης με ένα απολυτήριο δημοτικού
δημιούργησε μια επιτυχημένη αλυσίδα σουπερμάρκετ.
Όταν έμπαινε στον χώρο του εμπορίου δεν φανταζόταν
την εξέλιξή του στον χώρο και όλα εκείνα που θα κατά-
φερνε να δημιουργήσει. Το μοναδικό του εφόδιο ήταν
ένα απολυτήριο του δημοτικού. Δεν σπούδασε σε κάποιο
πανεπιστήμιο, δεν φοίτησε καν στο γυμνάσιο. Ο Διαμαν-
τής Μασούτης, ο ιδρυτής της μεγαλύτερης αλυσίδας σου-
περμάρκετ στη Βόρεια Ελλάδα, κατάφερε να δημιουργή-
σει μια πετυχημένη επιχείρηση μόνο με το πείσμα και την
πολλή δουλειά.

Οι γονείς του Διαμαντή Μασούτη ήταν πρόσφυγες από
την Ανατολική Θράκη. Το 1920 η οικογένεια Μασούτη
βρίσκεται στο χωριό Όσσα, κοντά στον Λαγκαδά Θεσσα-

λονίκης. Εκεί γεννήθηκαν και τα τρία παιδιά της οικογέ-
νειας. Ο Διαμαντής Μασούτης είναι το τέταρτο παιδί της
οικογένειας και γεννήθηκε το 1941, όταν ήδη η οικογέ-
νεια είχε μετακομίσει σε ένα άλλο χωριό της Θεσσαλονί-
κης, το Άδενδρο. Από μικρός θα ασχοληθεί με τις αγροτι-
κές εργασίες. Πηγαίνει στα χωράφια αλλά και στο βουνό
για να βοσκήσει τα πρόβατα. Η δύσκολη καθημερινότητα
του θα τον αναγκάσει να παρατήσει το σχολείο. Έτσι, το
μόνο πτυχίο που θα έχει στα χέρια του είναι το… απολυ-
τήριο του δημοτικού.

Η πρώτη δουλειά στην ΤΡΥΛΕΤ
Από το Άδενδρο, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα

φύγει σε ηλικία 23 χρόνων. Προορισμός του η Θεσσαλο-
νίκη, όπου και θα αναζητήσει μια καλύτερη μοίρα. Το
1965 προσλαμβάνεται ως πωλητής στην ΤΡΥΛΕΤ. Τα χρή-
ματα που παίρνει ως μισθό θα τον οδηγήσουν να αναζη-
τήσει άλλους πόρους για να επιβιώσει. Έτσι αποδέχεται
την πρόταση της εταιρείας να δουλέψει για τα επόμενα
δύο χρόνια ως πωλητής σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.

Τα οικονομικά του όμως είναι πολύ περιορισμένα και
έτσι αναγκάζεται να δανειστεί χρήματα από συγγενείς για
να αγοράσει ένα αυτοκίνητο. Συγκεκριμένα, δανείζεται
55.000 δραχμές από συγγενικά του πρόσωπα, αγοράζει
ένα αυτοκίνητο, δημιουργεί μια αποθήκη και ξεκινάει το
χονδρεμπόριο. Αυτή ήταν η αρχή για τη δημιουργία μιας
επιχείρησης που θα γινόταν γνωστή σε όλη την Ελλάδα.

Ο Διαμαντής Μασούτης ξεκινά να προμηθεύεται εμπο-
ρεύματα επί πιστώσει και τα διοχετεύει σε μαγαζιά του
λιανικού εμπορίου. Ο τζίρος της επιχείρησης του αρχίζει
να ανεβαίνει. Έτσι, το 1976 αποφασίζει να κάνει το επό-
μενο βήμα και να ανοίξει το πρώτο σουπερμάρκετ Μα-
σούτης στην πλατεία Αντιγονιδών στο κέντρο της Θεσσα-
λονίκης. Το μαγαζί αυτό αποτέλεσε τον πρώτο θεμέλιο λί-
θο για την αλυσίδα που θα δημιουργούσε στη συνέχεια.
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amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Γιάννης Μασούτης,
ο «μετρ» των εξαγορών

Η ιστορία της αλυσίδας 
και ο αυτοδημιούργητος 

Διαμαντής Μασούτης 
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Δ
ίχως να προβλέπεται άμ-
βλυνση του χάσματος Βορ-
ρά-Νότου, ο Οργανισμός
για τη Συνεργασία των Ευ-

ρωπαίων Ρυθμιστών (ACER) παρου-
σίασε χθες ένα προσχέδιο με τις βασι-
κές αρχές του νέου δείκτη αναφοράς
(benchmark) για το φυσικό αέριο στην
Coreper, την επιτροπή της Κομισιόν,
όπου κάθε-κράτος μέλος εκπροσω-
πείται από έναν μόνιμο αντιπρόσωπο. 

Ο νέος ευρωπαϊκός συμπληρωματι-
κός δείκτης για το LNG θα στηρίζεται
στον μέσο όρο των τιμών, όπως αυτός
θα διαμορφώνεται από τα στοιχεία κα-
θενός εκ των 27 κρατών-μελών, με
στόχο να υποκαταστήσει την «αναξιό-
πιστη» τιμολόγηση μέσω του ολλανδι-
κού κόμβου TTF.  Συγκεκριμένα, ο μέ-
σος όρος τιμής που θα διαμορφώνεται,
εκτιμάται πως θα αντιπροσωπεύει κα-
λύτερα την παγκόσμια αγορά υγροποι-
ημένου φυσικού αερίου, του κυρίαρ-
χου, δηλαδή, σήμερα καυσίμου. Επί-
σης, ο εναλλακτικός αυτός δείκτης δεν
θα αφορά τα υπάρχοντα συμβόλαια. 

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν
πως το νέο αυτό εργαλείο θα είναι
έτοιμο το αμέσως επόμενο διάστημα,
ώστε να μπορεί να τεθεί σε λειτουργία
τους πρώτους μήνες του 2023, με βά-
ση και την πρόταση που είχε καταθέσει
η Κομισιόν τον Οκτώβριο. Η Επιτροπή
θα ήθελε η δημιουργία αυτής της τι-
μής-οροσήμου για το LNG να είναι
έτοιμη μέχρι τις 23 Μαρτίου. 

Δύσκολο να αρθούν οι διαφωνίες
Ενόψει του επικείμενου Συμβουλί-

ου Υπουργών Ενέργειας στις 24 Νοεμ-
βρίου, πρόθεση της Κομισιόν είναι να
αρθούν οι βασικές διαφωνίες και να
υπάρξει σαφές αποτέλεσμα που θα
αποκρυσταλλωθεί σε συγκεκριμένα
μέτρα για την αντιμετώπιση της ενερ-

γειακής κρίσης. Εντούτοις, οι «οιωνοί»
δεν προμηνύουν κάτι τέτοιο για την
ώρα, δεδομένου ότι το χάσμα Βορρά-
Νότου παραμένει ακέραιο σε όλα τα
κομβικά ζητήματα που έχουν τεθεί και
συζητηθεί στα αλλεπάλληλα ευρωπαϊ-
κά «meetings» που έχουν προηγηθεί
το δίμηνο Σεπτέμβριος-Οκτώβριος.

Συμβιβαστική πρόταση που να γε-
φυρώνει τη θέση των χωρών του Βορ-
ρά, οι οποίες συνασπισμένες γύρω
από τη Γερμανία ανησυχούν για την
επάρκεια και όχι τόσο για τις τιμές, με
αυτή των χωρών του Νότου, οι οποίες
φοβούνται νέα εκτόξευση τιμών, συ-
νεχίζει να μη διαφαίνεται στον ορίζον-
τα. Τα σχηματισμένα στρατόπεδα πα-

ραμένουν στις θέσεις τους, βοηθού-
μενα και από το γεγονός ότι οι γεμά-
τες αποθήκες της Ευρώπης, ο ήπιος
καιρός και η πτώση των τιμών στα
ενεργειακά χρηματιστήρια έχουν δη-
μιουργήσει ένα κλίμα εφησυχασμού
σε πολλές ευρωπαϊκές ηγεσίες.

Στην πράξη η Κομισιόν θα ανταλλάξει
για μία ακόμη φορά ιδέες με τα κράτη-
μέλη και σε αυτή τη βάση, όπως ανέφε-
ρε την Τετάρτη και η Επίτροπος Ενέρ-
γειας Κάντρι Σίμσον, θα παρουσιαστεί η
νομοθετική πρόταση του ACER για τον
Μηχανισμό Διόρθωσης της αγοράς.
Όπως μετέδωσε, ωστόσο, προ ημερών
και το Bloomberg, σε συνάντηση αξιω-
ματούχων της Κομισιόν με τα κράτη-

μέλη που έγινε τη Δευτέρα, οι πρώτοι
επανέλαβαν για μία ακόμη φορά την
άποψη ότι το πλαφόν στις τιμές του αε-
ρίου δεν είναι το πιο αποτελεσματικό
εργαλείο κατά της κρίσης. Κράτη όπως
η Γερμανία, η Ολλανδία και η Δανία επι-
μένουν να αρνούνται κατηγορηματικά
την επιβολή ενός πλαφόν.

Σε καλύτερη «μοίρα» τόσο έναντι του περσινού αντί-
στοιχου γ’ τριμήνου όσο και της προ πανδημίας εποχής
είναι η κατανάλωση καυσίμων το διάστημα Ιούλιος-
Σεπτέμβριος 2022, υποδηλώνοντας μια ανάκαμψη της
αγοράς. Κύρια αιτία ήταν η αυξημένη οικονομική δρα-
στηριότητα (με σημαντική συμβολή του τουρισμού), η
οποία ενίσχυσε αισθητά τη ζήτηση σε ντίζελ κίνησης,
σε συνδυασμό με την επιδότηση του καυσίμου.

Το αποτέλεσμα ήταν η κατανάλωση στο φετινό γ’
τρίμηνο να αγγίξει συνολικά το 1,681 εκατ. μετρικούς
τόνους, με άνοδο κατά 4% από το αντίστοιχο χρονικό
διάστημα του 2020, όταν είχε διαμορφωθεί στο 1,618

εκατ. τόνους. Συγκριτικά με το διάστημα Ιούλιος-Σε-
πτέμβριος 2019, η άνοδος άγγιξε το 3%, καθώς τότε η
ζήτηση ήταν 1,629 εκατ. τόνους.

Στον αντίποδα του θετικού πρόσημου που είχε η
ετήσια μεταβολή κάθε κατηγορίας χερσαίου καυσί-
μου, αρνητικά κινήθηκε μόνο η βενζίνη, η οποία κατέ-
γραψε μείωση κατά -7% σε σχέση με πέρυσι, και μικρή
αύξηση σε ποσοστιαία βάση σε σχέση με το αντίστοιχο
χρονικό διάστημα του 2019. Προφανής αιτία, η αυξη-
μένη τιμή του καυσίμου, η οποία έμεινε πλήρως
«εκτεθειμένη» στην εκτίναξη του κόστους του «μαύ-
ρου χρυσού», καθώς δεν επιδοτήθηκε.

Ως συνέπεια, ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων κα-
ταναλωτών περιόρισε τις μετακινήσεις του, παρά το
γεγονός ότι το τρίτο τρίμηνο καλύπτει την «καρδιά»
του καλοκαιριού και των θερινών διακοπών. Μάλιστα,
η κατανάλωση βενζίνης κινήθηκε χαμηλότερα και από
τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα του 2020 και του
2021, όταν η τουριστική κίνηση ήταν έτσι και αλλιώς
περιορισμένη λόγω της πανδημίας. Τέλος, όπως είναι
φυσικό, η ενισχυμένη τουριστική κίνηση έδωσε αι-
σθητή ώθηση στην κατανάλωση αεροπορικών καυσί-
μων, που έκλεισε το φετινό τρίμηνο με άλμα 39%. 

Μ. ΜΑΣΤ. 

Παραμένει το χάσμα
Βορρά-Νότου ενόψει 
του Συμβουλίου 
Υπουργών Ενέργειας 
στις 24 Νοεμβρίου

Στα προ πανδημίας επίπεδα η ζήτηση καυσίμων το γ’ τρίμηνο του έτους

Στα χέρια της ΕΕ η πρόταση 
για τον νέο δείκτη στο LNG



ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ27
Ο

ΙΚ
Ο

Ν
Ο

Μ
ΙΑ

Η
πλατεία Αυδή, η τοιχογρα-
φία του άνδρα και της γυ-
ναίκας του INo στη Λεωνί-
δου, το Bios στην Πειραι-

ώς, η γωνία Σαλαμίνος και Ψαρομη-
λίγκου με πιάτο την Ακρόπολη, η Κα-
ραϊσκάκη στου Ψυρρή, το skate shop
στην Πρωτογένους, το εστιατόριο στη
Μελανθίου, η κεντρική αγορά της
Βαρβακείου, η πλατεία Κοτζιά και η
πλατεία Ομονοίας είναι οι δέκα προτά-
σεις της Google για έναν περίπατο στο
κέντρο της πόλης των Αθηνών.

Η Google με μια νέα διαδραστική
πλατφόρμα καλεί τον επισκέπτη να
αδράξει την ευκαιρία και να γνωρίσει
την παγκόσμια πρωτεύουσα πολιτι-
σμού και ιστορίας, ενώνοντας το κο-
λάζ της ιστορίας, της τέχνης και της
γαστρονομίας τούτης της πανέμορφης
πόλης.

«Athens. The city is the museum»
τιτλοφορείται αυτή η νέα εμπειρία,
διαθέσιμη μέσω του athens.with-
google.com, μιας κοινής προσπά-

θειας να αναδειχτούν μερικές από
τις ιδιαίτερες και ανεξερεύνητες
πλευρές της.

Η Αθήνα φωνάζει να την ανακαλύ-
ψεις. Είναι εκεί και περιμένει τον επι-
σκέπτη να αφεθεί στα πολύβουα βρά-
δια της παρέα με τους μουσικούς του
δρόμου, με τις μυρωδιές από τα πο-
λυάριθμα παραδοσιακά μεζεδοπω-
λεία της. Είναι εκεί και για την ιστορία
και τον πολιτισμό της, που στέκει αγέ-
ρωχος χιλιάδες χρόνια προς τέρψιν
του φιλίστορος τουρίστα που θέλει να
γνωρίσει κάθε γωνιά της.

Στο κέντρο τα σημεία της πόλης
παντρεύουν αρμονικά το χθες με το
σήμερα, τον πολιτισμό, την ιστορία και
την κουλτούρα της Αθήνας με τη σύγ-
χρονη τέχνη και το street art. 

Οδηγός πόλης
Μοναδικοί θησαυροί τέχνης, αρχι-

τεκτονικής, μουσικής αλλά και ποικί-
λες γευστικές εμπειρίες ξεπροβάλ-
λουν σε έναν κομψό και διαδραστικό
οδηγό για την πόλη.

Όταν επιλέξει κάποιος μια από τις
δέκα προτεινόμενες διαδρομές της
εφαρμογής, ένας χάρτης εμφανίζεται
στην οθόνη του. Ο χάρτης αυτός χαρά-
ζει μια διαδρομή με στάσεις που συ-
νοδεύονται από ηχητικό περιεχόμενο
και με την κλασική διακεκομμένη
γραμμή που συναντάμε στο google
maps, καθοδηγεί τον επισκέπτη από
το ένα σημείο στο άλλο, ενώ έχει επί-
σης και τη δυνατότητα να επιλέξει
οποιαδήποτε στάση κατά μήκος της
διαδρομής και αυτόματα ανακατευθύ-
νεται προκειμένου να φτάσει απευ-
θείας στο σημείο της επιλογής του.

«Πρόκειται για μια καινοτόμα πρω-
τοβουλία που ανοίγει την Αθήνα στους
επισκέπτες που θέλουν να βιώσουν
τον ρυθμό της πόλης και να ανακαλύ-

ψουν λιγότερο φωτισμένες γωνιές με
έναν σύγχρονο και καινοτόμο τρόπο»,
σημείωσε ο υπουργός Τουρισμού Βα-
σίλης Κικίλιας.

Η πρωτεύουσα της χώρας επανασυ-
στήνεται ως μια διαρκώς «ζωντανή»
πόλη που με πλούσια ιστορική και
σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα απο-
τελεί η ίδια ένα πραγματικό μουσείο.

Υπουργείο Τουρισμού, Δήμος Αθη-
ναίων και Google φιλοδοξούν να δη-
μιουργήσουν ένα νέο μοντέλο τουρι-
στικής ανάπτυξης και η Αθήνα ενι-
σχύεται ως δελεαστικός τουριστικός
προορισμός 365 μέρες τον χρόνο.

Η νέα διαδραστική πλατφόρμα για
τους τουρίστες, διαθέσιμη μέσω
του Αthens.withgoogle.com,
αναδεικνύει τις ομορφιές και 
τον πολιτισμό της πρωτεύουσας

Η Ελλάδα χρυσή νικήτρια στα βραβεία του μακρο-
βιότερου ταξιδιωτικού περιοδικού του Ηνωμένου Βα-
σιλείου «Wanderlust» ως ο πιο επιθυμητός προορι-
σμός στην Ευρώπη.

Εκατοντάδες από τους σημαντικότερους εκπροσώ-
πους του ταξιδιωτικού κλάδου συγκεντρώθηκαν στον
εμβληματικό Πύργο του Λονδίνου για την 21η απονο-
μή των βραβείων σε μια μεγάλη γιορτή για τον παγκό-
σμιο τουρισμό που κάθε χρόνο αναδεικνύει τα μεγα-

λύτερα αστέρια του κλάδου.
Τα ελληνικά νησιά τιμήθηκαν με το χάλκινο βραβείο

ως η πιο επιθυμητή περιοχή στην Ευρώπη και η Κρήτη
με το χάλκινο βραβείο ως το πιο επιθυμητό νησί.

«Ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα ήταν πάντοτε ένα εί-
δος “μύησης” για πολλούς ταξιδιώτες. Ωστόσο, οι ανα-
γνώστες μας ανακαλύπτουν τώρα, εκ νέου, έναν γοη-
τευτικό προορισμό που προσφέρει άφθονο πολιτισμό,
φυσική ομορφιά και γαστρονομικές εμπειρίες, καθ’

όλη τη διάρκεια του έτους και πέρα από τα φημισμένα
νησιά του», ανέφερε κατά τη διάρκεια της απονομής ο
διευθυντής του περιοδικού «Wanderlust» Γιώργος
Κηπουρός.

Στη φετινή απονομή δόθηκαν 15 βραβεία σε παγκό-
σμιο επίπεδο με στόχο να αναδείξουν τους καλύτε-
ρους προορισμούς στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο
κόσμο. Τα βραβεία για τη χώρα μας παρέλαβε ο γενι-
κός γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης.

«Χρυσό μετάλλιο» από τη Βρετανία: Η Ελλάδα πιο επιθυμητός προορισμός της Ευρώπης

Τα 10 must σημεία
της Αθήνας που

προτείνει η Google

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου



Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για νέα έκδοση ομολόγου MREL έως το
τέλος του έτους ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος
Μυλωνάς, κατά την ενημέρωση των αναλυτών μετά την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων εννεαμήνου. Ο κ. Μυλωνάς διατύπωσε την ικανοποί-
ησή του για τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα του γ’ τριμήνου, εξη-
γώντας ότι «η ισχυρή πορεία της οικονομίας έχει συμπαρασύρει όλα τα
φάσματα της δραστηριότητας της τράπεζας». Αξιοσημείωτη είναι η αύ-
ξηση των βασικών λειτουργικών κερδών εννεαμήνου κατά 41% σε ετή-
σια βάση, στα 464 εκατ. ευρώ, η οποία εν μέρει προέρχεται από την ενί-
σχυση των εσόδων από καθαρές προμήθειες και χρεώσεις που κατέ-
γραψαν αύξηση 22% στα 259 εκατ. ευρώ.
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ν μέσω θετικού διεθνούς
κλίματος, το ελληνικό
χρηματιστήριο είναι
έτοιμο να κάνει την

υπέρβαση και αναρριχηθεί πάνω
από τις 900 μονάδες έπειτα από πο-
λύ καιρό. Τα θετικά οικονομικά απο-
τελέσματα των τραπεζών αλλά και
άλλων εταιρειών της υψηλής κεφα-
λαιοποίησης, που οδεύουν για χρή-
ση-ρεκόρ όλων των εποχών, η κινη-
τικότητα που παρατηρείται στην οι-
κονομία με ξεμπλοκάρισμα υποθέ-
σεων που χρονίζουν (ΛΑΡΚΟ, Ναυ-
πηγεία Ελευσίνας), αλλά κυρίως η
επιστροφή της διάθεσης για ανάλη-
ψη ρίσκου διεθνώς, μετά τις ανα-
κοινώσεις για τον μειωμένο πληθω-
ρισμό στις ΗΠΑ, είναι οι καταλύτες

που επιδρούν υποστηρικτικά στο
ΧΑ. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθε-
ση για μια ανθεκτική υπέρβαση των
900 μονάδων ασφαλώς είναι η αύ-
ξηση των συναλλαγών, που θα πρέ-
πει να ανέλθουν στα 70-80 εκατ. ευ-

ρώ. Από την αρχή του έτους ο Γενι-
κός Δείκτης πλέον σημειώνει άνοδο
0,63%, ο FTSE 25 έχει ενισχυθεί κα-
τά 2,09%, ενώ οδηγός παραμένει ο
τραπεζικός δείκτης που καταγράφει
αύξηση 12%. 

Galaxy Cosmos Mezz: 
Στο 15,32% το ποσοστό 
της Schooner Capital

Η Galaxy Cosmos Mezz PLC ενημέρω-
σε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 των κα-
νόνων λειτουργίας της εναλλακτικής αγο-
ράς, όπως ισχύει, και κατόπιν της από 10
Νοεμβρίου 2022 σχετικής γνωστοποί-
ησης της εταιρείας Schooner Capital LLC,
ότι η τελευταία κατέχει έμμεσα από τις 9
Νοεμβρίου 2022, μέσω των επενδυτικών
μερίδων των εταιρειών The Schooner
Foundation και Schooner Multi Strategy
Fund LP που διαχειρίζεται, 13.320.932
κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές
ονομαστικής αξίας €0,27 η καθεμία, ήτοι
ποσοστό 15,32%.

Aegean: Κέρδη μετά 
από φόρους 120,8 εκατ.

Ανοδικά κινήθηκαν ο κύκλος εργασιών
και η κερδοφορία της Aegean τόσο σε επί-
πεδο γ’ τριμήνου όσο και σε διάστημα εννε-
αμήνου 2022. Ο ενοποιημένος κύκλος ερ-
γασιών γ’ τριμήνου ανήλθε σε €571,4 εκατ.,
αυξημένος κατά 71%, τα κέρδη προ φόρων
ανήλθαν σε €152,1 εκατ. παρουσιάζοντας
αύξηση 158% σε συγκρίσιμη βάση, ενώ τα
κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα
€120,8 εκατ. Η επίδοση του γ’ τριμήνου τό-
σο σε κύκλο εργασιών όσο και σε κερδοφο-
ρία είναι υψηλότερη από τα αντίστοιχα επί-
πεδα προ κρίσης με την προσφερόμενη χω-
ρητικότητα σε οριακά χαμηλότερα επίπεδα.

Ευρώπη Ασφαλιστική: 
Αύξηση κερδών 36%

Ισχυρή ανάπτυξη στο εννεάμηνο του 2022 εμ-
φάνισε η Ευρώπη Ασφαλιστική, δημιουργώντας
σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στο άμεσο
μέλλον. Τα κέρδη προ φόρων του εννεαμήνου
του 2022 ανήλθαν σε €2,33 εκατ. αυξημένα κατά
36% σε σχέση με τα κέρδη της αντίστοιχης περιό-
δου του προηγούμενου έτους. Όπως αναφέρει η
εταιρεία, η κερδοφορία της θα ήταν σημαντικά
υψηλότερη αν δεν υπήρχαν οι αρνητικές επιπτώ-
σεις στις αποδόσεις του επενδυτικού χαρτοφυ-
λακίου της εταιρείας (ομόλογα, μετοχές, αμοι-
βαία) λόγω της υψηλής μεταβλητότητας των διε-
θνών αγορών και του ευρύτερου μακροοικονο-
μικού περιβάλλοντος.

Στις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις
του εννεαμήνου, οι οποίες υπερέβη-
σαν σημαντικά τις προσδοκίες, στηρί-
ζει την εκτίμησή του ότι θα δοθεί το
«πράσινο φως» για διανομή μερίσμα-
τος για τη χρήση του 2022 ο διευθύνων
σύμβουλος της Eurobank Φωκίων
Καραβίας. Κατά την ενημέρωση των
αναλυτών μετά την ανακοίνωση των
οικονομικών αποτελεσμάτων εννεά-
μηνου, ο κ. Καραβίας εξήγησε ότι η δι-
οίκηση βρίσκεται «σε διαρκή διάλο-
γο» με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό
(SSM) αναφορικά με το κατά πόσο θα
διανεμηθεί μέρισμα το 2023, μεταξύ

άλλων ζητημάτων. «Οι επιδόσεις μας το 2022 είναι πολύ ισχυρότερες από τον προϋπολογισμό που είχαμε στείλει
στον SSM και εκτιμούμε ότι δικαιολογούν την αποκοπή μερίσματος. Ούτως ή άλλως, η μερισματική απόδοση που
σχεδιάζουμε κυμαίνεται σε συνετά επίπεδα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερα ισχυρά λειτουργικά αποτελέσμα-
τα ανακοίνωσε η Eurobank για το εννεάμηνο του 2022, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της τράπεζας να αυξά-
νονται σε 932 εκατ. ευρώ, από 298 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Παράλληλα, τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν
σε €0,30 από €0,06 το εννεάμηνο 2021 και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων σε 22% από 7,8% πέρυσι.

Ανοδικό το momentum στο χρηματιστήριο

Φ. Καραβίας: Τα έσοδα «στρώνουν τον δρόμο» για διανομή μερίσματος

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Π. Μυλωνάς: «Θα εκδώσουμε ομόλογο, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες»
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σχυρά μεγέθη που ξεπέρασαν τις προσδοκίες
της αγοράς παρουσίασε στο εννεάμηνο του
2022 η Εθνική Τράπεζα, η οποία είδε τα κέρδη
μετά από φόρους να ανέρχονται σε 680 εκατ.

ευρώ, την ώρα που συνέχισε τη μείωση των μη εξυ-
πηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE). Μεταξύ άλλων, η
Εθνική εμφάνισε αύξηση 5% στα καθαρά της έσοδα
από τόκους, 22% στα καθαρά έσοδα από προμήθει-
ες και 41% στα οργανικά κέρδη εννεαμήνου, που
ανήλθαν σε 464 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο δείκτης
CET1 FL ενισχύθηκε στο 15,2% από τα 14,2% στο εν-
νεάμηνο του 2021, με τον δείκτη συνολικής κεφα-
λαιακής επάρκειας FL στο 16,9%. Την ίδια ώρα, τα
εξυπηρετούμενα δάνεια της ΕΤΕ στην Ελλάδα αυ-
ξήθηκαν κατά 2,3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, με
εκταμιεύσεις 4 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2022
ενισχυμένες κατά σχεδόν 45%.

Στο 1,5 δισ. ευρώ 
επενδύσεις η ΕΥΔΑΠ

Profile: Σημαντική 
αναβάθμιση του Axia Suite

Τη σημαντική αναβάθμιση του Axia Suite,
της βραβευμένης πλατφόρμας διαχείρισης
επενδύσεων που υποστηρίζει όλο το εύρος
των Asset και Fund Management λειτουρ-
γιών, σε μια ενιαία πλατφόρμα ανακοίνωσε η
Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης
λογισμικού. Όπως αναφέρει η εταιρεία σε
σχετική ανακοίνωση, η ολοκληρωμένη cloud-
based και omni-channel επενδυτική πλατ-
φόρμα Axia Suite έχει βελτιώσει σημαντικά τη
συνολική λύση Asset & Fund Management,
προσφέροντας front-to-back office λειτουρ-
γίες, οι οποίες καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες
των επενδυτικών εταιρειών που διαχειρίζον-
ται τα δικά τους αμοιβαία κεφάλαια.

Unibios: Θετικές
οικονομικές επιδόσεις

Άνοδος στις πωλήσεις και στα κέρδη της για
το εννεάμηνο του 2022 και για το γ’ τρίμηνο
εμφάνισε σε ετήσια βάση η Unibios, σύμφωνα
με σχετική ανακοίνωση. Oι ενοποιημένες πω-
λήσεις ανήλθαν σε 5.993 χιλ. ευρώ έναντι
4.737 χιλ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο
του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 26,5%. Τα
ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και τόκων
(EBIT) στο εννεάμηνο ανήλθαν σε 482 χιλ. ευ-
ρώ έναντι 249 χιλ. ευρώ κατά την αντίστοιχη
περίοδο της χρήσης 2021, παρουσιάζοντας
αύξηση 96,4%.

Η Coca Cola παρουσιάζει
το 1ο ψηφιακό δίκτυο 

Η Coca Cola στην Ελλάδα, σε συνεργασία με
την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και με
την υποστήριξη του The Coca Cola Founda-
tion, ανακοίνωσε ότι εξελίσσει το δίκτυο Zero
Waste HoReCa -έως σήμερα αριθμεί 569 μέ-
λη- και δημιουργεί το πρώτο ψηφιακό Zero
Waste HoReCa Hub ώστε να προσεγγίσει τους
πρωταγωνιστές αυτού του κλάδου ανά την Ελ-
λάδα και να τους κάνει μέλη του δικτύου της.
Η νέα πλατφόρμα προσφέρει δωρεάν -και
πλέον ψηφιακά- την ενημέρωση και τα απα-
ραίτητα εργαλεία που χρειάζονται οι επιχει-
ρήσεις καφεστίασης και φιλοξενίας για να
υιοθετήσουν στην πράξη μια Zero Waste λογι-
κή στην καθημερινή τους λειτουργία.

Πειραιώς: Κέρδη 386 εκατ. 
στο εννεάμηνο

Κέρδη ανά μετοχή χωρίς έκτακτα στοιχεία €0,28
το εννεάμηνο του 2022, από €0,17 το εννεάμηνο του
2021, κατέγραψε η Τράπεζα Πειραιώς και, σύμφω-
να με τη διοίκηση, βρίσκεται σε τροχιά για επίπεδο
άνω των €0,37 το 2022. Τα κέρδη διαμορφώθηκαν
σε 386 εκατ. ευρώ. Κατά τη σχετική ανακοίνωση
καταγράφεται 9% απόδοση ενσώματων ιδίων κεφα-
λαίων (RoΑTBV) σε εξομαλυμένη βάση το εννεάμη-
νο του 2022, η οποία οδηγεί σε αναβάθμιση του
στόχου για το 2022 σε περίπου 9% από περίπου 8%
προηγουμένως. Ανεβαίνει ο στόχος για την απόδο-
ση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων. Αυξήθηκαν κατά
2,3 δισ. ευρώ τα εξυπηρετούμενα δάνεια. Ιστορικό
ρεκόρ παραγωγής καθαρών εσόδων από προμή-
θειες. Κάτω από 9% ο δείκτης NPEs.

Προτεραιότητα αποτελεί η βιώσιμη ανάπτυξη
για όλο τον κλάδο των επιχειρήσεων, όπως αυτό
διαπιστώθηκε από στελέχη εταιρειών σε ειδική
ενότητα στο πλαίσιο του Fortune Greece CEO
Initiative. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΕΥΔΑΠ,
όπως ανέφερε ο Χάρης Σαχίνης, διευθύνων
σύμβουλός της, «τρέχει» πρόγραμμα επενδύ-
σεων 1,5 δισ. ευρώ, διάρκειας 10 ετών, που θα
μειώσει την κατανάλωση ενέργειας αλλά και τις
απώλειες νερού από το δίκτυο, ενώ σε εξέλιξη
είναι και το έργο της αποχέτευσης της Ανατολι-
κής Αττικής. Την ίδια στιγμή η εταιρεία θέλει να
πρασινίσει το όρος Αιγάλεω για να πέσει η θερ-
μοκρασία τους καλοκαιρινούς μήνες στην Αθή-
να, ενώ συζητά με τα διυλιστήρια να προμη-
θεύονται ανακυκλωμένο νερό στις εγκαταστά-
σεις τους.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Helleniq Energy: Στα 381 εκατ.
τα συγκρίσιμα κέρδη
Βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα λόγω
του θετικού διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης,
των εξαγωγών και των σημαντικών επενδύσεων
σε ΑΠΕ παρουσίασε στο γ’ τρίμηνο του έτους η
Helleniq Energy Holdings AE. Πιο συγκεκριμέ-
να, τα ενοποιημένα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA
διαμορφώθηκαν σε €504 εκατ., ενώ τα συγκρί-
σιμα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €381 εκατ.
Όσον αφορά τη χρήση του 2022, με βάση τα απο-

τελέσματα του εν-
νεαμήνου και τις
προοπτικές για το
σύνολο του έτους
το Διοικητικό Συμ-
βούλιο αποφάσισε
τη διανομή επι-
πλέον προσωρι-
νού μερίσματος
ύψους €0,25/με-
τοχή, πληρωτέο
στις 18 Ιανουαρίου
2023.

Εθνική Τράπεζα: Ξεπέρασε 
τις προσδοκίες της αγοράς



Ο
ι εργασίες της COP27 στην
πόλη του Σαρμ Ελ Σέιχ της Αι-
γύπτου από 6 έως 18 Νοεμ-
βρίου, στις οποίες συμμετέ-

χουν περισσότεροι από 100 ηγέτες, ση-
ματοδοτούν φέτος την 30ή επέτειο
από την έγκριση της Σύμβασης Πλαισί-
ου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιμα-
τική Αλλαγή. 

Την ίδια στιγμή, Κίνα, ΗΠΑ, ΕΕ, Ινδία
και Ρωσία συνεχίζουν να αποτελούν
την πεντάδα των μεγαλύτερων ρυπαν-
τών του πλανήτη, ενώ οι φτωχότερες
χώρες προσπαθούν να αποκτήσουν
πρόσβαση σε προσιτή ενέργεια και ηλε-
κτρικό ρεύμα. 

Ευθύνες μεγάλων
Το World Energy Outlook 2022 ανα-

φέρει ότι «παγκοσμίως 660 εκατομμύ-
ρια άνθρωποι εξακολουθούν να μην
έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέρ-
γεια. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να
αυξηθεί μέχρι τέλος του 2022, φτά-
νοντας τα 775 εκατομμύρια (το 85%
αυτών των ανθρώπων ζει στην υποσα-
χάρια Αφρική). 

Πλήρης πρόσβαση στο ηλεκτρικό
ρεύμα έως το 2030 σημαίνει ότι θα
πρέπει περίπου 100 εκατομμύρια άν-
θρωποι να συνδέονται κάθε χρόνο(!)

πράγμα αδύνατο με τα σημερινά δεδο-
μένα. 

Εξάλλου, περίπου 75 εκατομμύρια
άνθρωποι που απέκτησαν προσφάτως
πρόσβαση στον ηλεκτρισμό είναι πιθα-
νό να μην μπορούν να πληρώσουν, λό-
γω των υψηλών τιμών των καυσίμων,
που ευθύνονται για το 90% της αύξη-
σης του μέσου κόστους παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως.

Δεν υπάρχει δρόμος προς το καθαρό
μηδέν (μηδενικές εκπομπές αερίων μέ-
χρι το 2050) χωρίς πρώτα να ολοκλη-

ρωθεί η καθολική πρόσβαση σε ηλε-
κτρική ενέργεια». Η πανδημία, ο πλη-
θωρισμός, η ενεργειακή κρίση και ο πό-
λεμος στην Ουκρανία έχουν καθυστε-
ρήσει την πρόοδο για καθολική πρό-
σβαση στην ηλεκτρική ενέργεια «η
οποία πρέπει να είναι η κορυφαία προ-
τεραιότητα του COP27». 

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντό-
νιο Γκουτέρες απηύθυνε έκκληση «για
τη σύναψη συμφωνίας ανάμεσα στις
πλουσιότερες και τις φτωχότερες χώ-
ρες, ώστε να επιταχύνουν τη μετάβαση
από τα ορυκτά καύσιμα και τη χρηματο-
δότηση που απαιτείται για να διασφαλι-
στεί ότι οι φτωχότερες μπορούν να μει-
ώσουν τις εκπομπές αερίων και να αντι-
μετωπίσουν τις αναπόφευκτες επιπτώ-
σεις της υπερθέρμανσης». Και πρόσθε-
σε: ΗΠΑ και Κίνα, οι δύο μεγάλες οικο-
νομίες, έχουν ιδιαίτερη ευθύνη να συμ-
μετάσχουν στις προσπάθειες για να κά-
νουν αυτήν τη συμφωνία πραγματικό-
τητα.

Επενδυτική απαίτηση
Υπενθυμίζεται ότι η συνολική επεν-

δυτική απαίτηση για να αντιμετωπίσουν
τις επιπτώσεις της κλιματικής οι ανα-
πτυσσόμενες χώρες, βάσει της έκθε-
σης του οικονομολόγου Νίκολας Στερν,

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Αυτό πρέπει να 
είναι η κορυφαία
προτεραιότητα 
της διάσκεψης COP27
στο Σαρμ Ελ Σέιχ 
της Αιγύπτου
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«Καθολική πρόσβαση
σε ηλεκτρική ενέργεια»  

Χωρίς ηλεκτρικό
ρεύμα σχεδόν 775
εκατομμύρια
άνθρωποι παγκοσμίως
– βαρύτερο το τίμημα
στην υποσαχάρια
Αφρική 



ανέρχεται σε 2,4 τρισεκατομμύρια δο-
λάρια έως το 2030, εκ των οποίων τα
μισά θα προέρχονται από εξωτερική
χρηματοδότηση και τα υπόλοιπα από
δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους σε
αυτές τις χώρες. Το προβλεπόμενο αυ-
ξανόμενο μερίδιο ηλεκτρικής ενέργει-
ας στην παγκόσμια κατανάλωση τελι-
κής ενέργειας συνδέεται με μια τερά-
στια αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης
ηλεκτρικής ενέργειας – με το μεγαλύ-
τερο μέρος αυτής της ανάπτυξης να
προέρχεται από τις αναδυόμενες αγο-
ρές και τις αναπτυσσόμενες οικονο-
μίες.

Όχι εφησυχασμός
Και η Ευρώπη δεν πρέπει να εφησυ-

χάζει. Σημειώνεται ότι περίπου 54 εκα-
τομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες πλήττον-
ται από την ενεργειακή φτώχεια. Ο Διε-
θνής Οργανισμός Ενέργειας δίνει τη
διάσταση ενός περαιτέρω κινδύνου
που μπορεί να επιδεινώσει την ήδη
υπάρχουσα κατάσταση: «Ενώ τα αποθέ-
ματα φυσικού αερίου της ΕΕ είναι 5%,
ή 5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα
(bcm) πάνω από τον μέσο όρο των 5 τε-
λευταίων ετών, αυτό το πρόσθετο μαξι-
λάρι αποθήκευσης θα μπορούσε να
διαγραφεί γρήγορα, καθώς 5 bcm είναι
μόλις δύο ημέρες ζήτησης αερίου στην
ΕΕ κατά τη διάρκεια ενός ψύχους». 

Ένας κρύος χειμώνας θα μπορούσε
γρήγορα να αλλάξει το ισοζύγιο φυσι-
κού αερίου της Ευρώπης, που θα κλη-
θεί να αντιμετωπίσει ακόμη πιο σκληρή
δοκιμασία το 2023 (το 2021 περίπου
το 7% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης –σύμφωνα με στοιχεία της
γερμανικής εταιρείας Statista– δεν εί-
χε πρόσβαση σε επαρκή θέρμανση). 

Ο ΔΟΕ εκτιμά ότι «η πλήρης διακοπή
των προμηθειών φυσικού αερίου από
τη Ρωσία, σε συνδυασμό με την ανά-
καμψη των κινεζικών εισαγωγών LNG
στα επίπεδα του 2021, θα οδηγήσει
την Ευρώπη να αντιμετωπίσει ένα προ-
κλητικό χάσμα προσφοράς - ζήτησης
30 bcm κατά τη βασική περίοδο ανα-
πλήρωσης - αποθήκευσης φυσικού αε-
ρίου το καλοκαίρι του 2023. Αυτό αντι-
προσωπεύει σχεδόν το μισό αέριο που
χρειάζεται για την πλήρωση των εγκα-
ταστάσεων αποθήκευσης στο 95% της
χωρητικότητας μέχρι την έναρξη της
περιόδου θέρμανσης 2023-24».

Να γιατί λοιπόν «οι κυβερνήσεις πρέ-
πει να λάβουν άμεση δράση για να επι-
ταχύνουν τις βελτιώσεις στην ενεργει-
ακή απόδοση και να επιταχύνουν την
ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργει-
ας και αντλιών θερμότητας, τον προσ-
διορισμό των επιλογών αλλαγής καυσί-
μου στη βιομηχανία και στον τομέα της
ενέργειας και άλλα βήματα για τη διαρ-

θρωτική μείωση της ζήτησης αερίου.
Αυτό είναι απαραίτητο για την ενερ-

γειακή ασφάλεια της Ευρώπης, την
ευημερία των πολιτών και των βιομηχα-
νιών της και τη μετάβασή της στην κα-
θαρή ενέργεια».

Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση πάν-
τως, που τροφοδοτείται από τον συνε-
χιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, θα
επιβαρύνει τις διαπραγματεύσεις στη
Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή της
COP27: «Αυτό μας υπενθυμίζει ότι η
εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα
διαιωνίζει τους κινδύνους ενεργειακής
ασφάλειας. Και επίσης ότι η μετάβαση
στην καθαρή ενέργεια προσφέρει νέες
προκλήσεις που πρέπει να εκμεταλλευ-
τούμε. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
θεμελιώδης πτυχή της ενεργειακής
ασφάλειας είναι πρωτίστως να έχουμε
αδιάλειπτη παροχή και πρόσβαση στην
ενέργεια».
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«Ταβάνι» 1,5 βαθμοί Κελσίου 
Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες,
στο μήνυμά του προς τις χώρες που συμμετέχουν στη Διάσκεψη
Κορυφής για το κλίμα COP27, το έκανε ξεκάθαρο: να συνεργα-
στούν τώρα για να μειώσουν τις εκπομπές αερίων ή να καταδικά-
σουν τις επόμενες γενιές σε μια κλιματική καταστροφή.
Υπενθυμίζεται ότι οι υπογράφοντες τη Συμφωνία του Παρισιού
για το κλίμα το 2015 δεσμεύτηκαν να επιτύχουν τον μακροπρό-
θεσμο στόχο της διατήρησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας όχι
πάνω από τον 1,5 βαθμό Κελσίου, σε σχέση με τα προβιομηχανι-
κά επίπεδα.
Οι επιστήμονες το έχουν θέσει αυτό ως ταβάνι για την αποφυγή
της καταστροφικής κλιματικής αλλαγής. Για να διατηρηθεί ζων-
τανή η όποια ελπίδα επίτευξης αυτού του στόχου θα πρέπει να
επιτευχθούν μηδενικές εκπομπές αερίων ως το 2050.
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«Λειτουργούμε σε ένα δυναμικό περιβάλλον, το
οποίο ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια λόγω των επιπτώ-
σεων από την πανδημία, την ενεργειακή κρίση, τον πό-
λεμο στην Ουκρανία και τις ραγδαίες κοινωνικές και
οικονομικές εξελίξεις έχει επηρεάσει σημαντικά τόσο
τη λειτουργία των επιχειρήσεων όσο και τον τρόπο που
ο καταναλωτής επιλέγει προϊόντα και υπηρεσίες. Από
τις διαδικτυακές συναντήσεις, που πλέον έχουν για τα
καλά καθιερωθεί στη ζωή μας, μέχρι τα zero budget
προγράμματα! Έτσι, μαζί με το περιβάλλον διαφορο-
ποιούνται και οι ανάγκες όλων των κοινωνικών εταί-
ρων μιας εταιρείας», απάντησε ο founder της εταιρείας
in-Touch Communication Βασίλης Λώλας στην ερώτη-
ση του advertising.gr για το πώς έχει αλλάξει ο ρόλος
των επαγγελματιών και των εταιρειών Δημοσίων Σχέ-
σεων σήμερα. 

Ο κ. Λώλας στη συνέντευξη που έδωσε στο συγκε-
κριμένο μέσο μίλησε και για τις δεξιότητες που θεωρεί
απαραίτητες στη σημερινή εποχή και για το πού πρέπει
να εστιάζουν: «Η ευελιξία, η έγκαιρη σύνθεση των
πληροφοριών και η προσαρμογή του τρόπου λειτουρ-
γίας στο σήμερα είναι βασικά χαρακτηριστικά. Χρει-

άζεται συνεχής αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας
των ενεργειών μας, προκειμένου να εξασφαλίσουμε
ότι ανταποκρίνονται στον στόχο τους».

Επίσης ερωτήθηκε ποια είναι η φιλοσοφία και η στά-
ση της εταιρείας σε αυτό το περιβάλλον: «H in-Touch
Communication έχει στηθεί και λειτουργεί με βάση το
τρίπτυχο αμεσότητα - ευελιξία - αποτελεσματικότητα.
Τρία στοιχεία που η εμπειρία μάς έχει αποδείξει ότι
αναζητούν όλο και πιο επίμονα οι πελάτες από ένα a-
gency».

Τέλος, στην ερώτηση πού θεωρεί πως εξειδικεύεται
η εταιρεία του και ποια στοιχεία τη διαφοροποιούν από
τον ανταγωνισμό ανέφερε: Θα μας χαρακτήριζα ένα
boutique agency. Είμαστε σε θέση και υπάρχει η ικα-
νότητα στην ομάδα μας να καλύψει οποιοδήποτε κομ-
μάτι της επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων. Άλ-
λωστε, οι ανάγκες της αγοράς μάς υποδεικνύουν σε
ποιους τομείς θα δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα, μιας
και αλλάζουν λόγω των συνθηκών. Για παράδειγμα, την
περίοδο της πανδημίας, η ανάγκη για εσωτερική επι-
κοινωνία αλλά και ο σχεδιασμός κοινωνικών προγραμ-
μάτων είχε προτεραιότητα».

Κατά τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια δολάρια
μείωσε τους στόχους για τα παγκόσμια έσοδά
της η TikTok και μπαίνει στη λίστα με τους τε-
χνολογικούς γίγαντες που πλήττονται από την
παγκόσμια πτώση στις διαδικτυακές δαπάνες.

Οι στόχοι μειώθηκαν κατά 20% στα τέλη Σε-
πτεμβρίου από τον διευθύνοντα σύμβουλο της
TikTok, Shou Zi Chew, σε μια διαδικτυακή συ-
νάντηση, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που γνω-
ρίζουν την κίνηση. Προέβλεψε αρχικά έσοδα
μεταξύ 12 και 14,5 δισ. δολαρίων φέτος, αλλά τα

πραγματικά έσοδα πιστεύεται τώρα ότι είναι πιο
κοντά στα 10 δισ. δολάρια, πρόσθεσαν οι πηγές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, το προσω-
πικό κατηγορήθηκε ότι δεν είχε επαρκείς πω-
λήσεις τόσο στη διαφήμιση όσο και στο ηλε-
κτρονικό εμπόριο, τις κύριες πηγές εσόδων της
πλατφόρμας. Ωστόσο, αρκετοί νυν και πρώην
υπάλληλοι ανέφεραν στους «Financial Times»
ότι η TikTok είχε υπερβολικές δαπάνες σε άλ-
λους τομείς, από μισθούς έως κοινωνικές εκ-
δηλώσεις.

Η alfa μέσα από τη νέα διαφήμισή της με τίτλο «ΚΙΧΙ η
ψυχή της alfa» κάνει τη διαφορά, καθώς πρωταγωνίστριες
γίνονται οι ίδιες οι γυναίκες που φτιάχνουν στην alfa κάθε
μέρα με τα χέρια τους τη μοναδική αυθεντική Kιχί, την πίτα
που έχει κάνει την Κοζάνη αλλά και την alfa ξακουστές σε
όλο τον κόσμο. Σε μια ντοκιμαντερίστικη αισθητική βλέ-
πουμε τις κυρίες της alfa με «Κ» κεφαλαίο και τη μεγάλη
καρδιά να μας «ανοίγουν» την ψυχή τους. Τις παρακολου-
θούμε από το πρωί που ξεκινούν τη μέρα τους στο σπίτι μέχρι που φτάνουν στο «δεύτερο» σπίτι τους, όπως χαρακτη-
ρίζουν το εργοστάσιο της alfa, για να φτιάξουν και να τυλίξουν Κιχί, τη Νο1 πίτα στην Ελλάδα.

H νέα διαφήμιση της alfa είναι από τη Sold Havas με τίτλο «ΚΙΧΙ η ψυχή της alfa». Αγαπημένες πίτες για όλους μας.

TikTok: Σκάει
«ωρολογιακή

βόμβα» με 2 δισ.
λιγότερα έσοδα

για το 2022

� Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θέλει να απολαύσει τα νέα
Kellogg’s και αποφασίζει για αυτόν τον λόγο να ταξιδέ-

ψει από το Μιλγουόκι στην Αθήνα. Μέσα από αχανείς ερή-
μους, πολυσύχναστα βαγόνια τρένου και αναπάντεχες συ-
ναντήσεις υπό κλίμα πολικό, ο Θανάσης καταφέρνει να
φτάσει κοντά στα αγαπημένα του Kellogg’s EXTRA -αλλά
και στην αγαπημένη του μαμά, με την οποία τα απολαμβά-
νουν παρέα. Με μήνυμα «EXTRA αγάπη, EXTRA απόλαυ-
ση», η καμπάνια προβάλλεται σε τηλεόραση, Instagram
και TikTok, αναδεικνύοντας την ακαταμάχητη γεύση των
Kellogg’s EXTRA. Την παραγωγή της ταινίας ανέλαβε η
Filmiki με σκηνοθέτη τον Θάνο Μήτσιο.  

� Η νέα καμπά-
νια της Ogilvy

για το PENNSAID
είναι στον αέρα
και δείχνει πώς
μερικές σταγόνες
μπορούν να ξεμ-
πλοκάρουν την κίνηση. Στην ταινία, ο μικρός πρωταγωνιστής
θεωρεί πως, αφού μερικές σταγόνες λάδι κατάφεραν να κά-
νουν το ρομποτάκι του να κινείται πιο εύκολα, μπορούν να «ξε-
μαγκώσουν» και τα δάχτυλα του μπαμπά του. Δυστυχώς,
όμως, δεν κάνουν όλες οι σταγόνες για τον πόνο των αρθρώσε-
ων. Ευτυχώς, υπάρχει το PENNSAID. Εταιρεία παραγωγής η
Bright Shoe και σκηνοθέτης ο Αργύρης Παπαδημητρόπουλος.

� Το pop market γιόρτασε τα πρώτα του γενέθλια με μια
υπέροχη καμπάνια της Αnother Circus. Πρωταγωνι-

στές, ένα ζευγάρι που ξυπνάει και θέλει πρωινό στο κρε-
βάτι. Μπορεί τα πράγματα να τους λείπουν αλλά το pop
market τούς κάνει πραγματικότητα τα θέλω τους μέσα σε
15 λεπτά.

� Υψηλές προσδοκίες έχουν στον όμιλο της «Ναυτεμπορι-
κής» για το νέο κανάλι, αλλά οι αρμόδιοι αναγνωρίζουν

πως ακόμη υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Η νέα
ιδιοκτησία της «Ναυτεμπορικής» έχει ποντάρει πολλά στο
νέο εγχείρημα, καθώς το τηλεοπτικό οικονομικό κανάλι λει-
τουργεί σε υπερσύγχρονα ιδιόκτητα στούντιο στον Περισσό
συνολικής επιφάνειας 2.000 τ.μ., με πλήρη οργάνωση τηλεο-
πτικού σταθμού…

ΚΙΧΙ η ψυχή της alfa

Mικρά - μικρά

Βασίλης Λώλας: Γιατί η εταιρεία μας είναι ένα boutique agency…
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

� Σε ποια εκπομπή που είναι στον αέ-
ρα έχουν ξεκινήσει οι διερευνητι-

κές επαφές με πρόσωπα, ώστε να
υπάρξει μερική αντικατάσταση σε πά-
νελ και αρχισυνταξία μετά τις γιορτές; Η
εκπομπή αντιμετωπίζει θέμα με τα νού-
μερα τηλεθέασης και ήδη προετοιμά-
ζονται για μεγάλες αλλαγές σε πρόσω-
πα του πάνελ που θεωρείται ότι δεν
απέδωσαν. Βολιδοσκοπούνται πρόσω-
πα με τα οποία θα μπορούσε να ξεκινή-
σει συνεργασία μετά τις γιορτές. Ωστό-
σο, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το
ενδεχόμενο αν η κατάσταση δεν ανα-
κάμψει να δούμε να συμβαίνει κάτι χει-
ρότερο, όπως η πρόωρη διακοπή του
προγράμματος. 

�Δύο εορταστικά προγράμ-
ματα για Χρι-

στούγεννα και Πρω-
τοχρονιά ετοιμάζει
ο ΣΚΑΪ. Οι πληρο-
φορίες μας λένε
πως επιθυμία των
ιθυνόντων είναι η αλλαγή
του χρόνου να γίνει με ένα μεγάλο
σόου το οποίο θα παρουσιάσει ο
Γιώργος Λιανός. Για το χριστουγεν-
νιάτικο σόου δεν έχει οριστικοποι-
ηθεί ακόμα το ποιος θα το αναλά-
βει, αν και η Φαίη Σκορδά έχει ένα
μικρό προβάδισμα. 

� Μεγάλος ο προβληματισμός για το
μέλλον του «MasterChef» και του

«GNTM» στο STAR. Οι χαμηλές πτήσεις
του reality μόδας -με μονοψήφια ποσο-
στά τηλεθέασης- στους πίνακες μετρή-
σεων της Nielsen προδιαθέτουν για μια
χλιαρή υποδοχή και του μαγειρικού re-
ality από τους τηλεθεατές τον Ιανουά-
ριο. Η άποψη ότι και τα δύο projects θα
πρέπει να αναπαυθούν για τουλάχιστον
έναν χρόνο αρχίζει να αποκτά ολοένα
και περισσότερους οπαδούς στο κανάλι
της Κηφισιάς. 

�Οριστικά εκτός ΕΡΤ μένει το τη-
λεπαιχνίδι «Δες και βρες» του

Νίκου Κουρή. Την ίδια
στιγμή, κάποιοι προ-
βληματίζονται στη
δημόσια τηλεόρα-
ση σχετικά με τις
μέρες μετάδοσης
των άλλων δύο παιχνι-
διών. Μήπως, δηλαδή, να μετακομίσει
«Ο πιο αδύναμος κρίκος» τα Σαββατο-
κύριακα και το «Πες τη λέξη» να πάρει
τη θέση του στις καθημερινές. 

Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

Ν
έα δεδομένα, συγκριτικά με τις
τελευταίες χρονιές, θα έχουμε
τη φετινή εορταστική περίοδο.
Ο έντονος ανταγωνισμός είχε

οδηγήσει τους ιθύνοντες στα κανάλια να
διακόπτουν το πρόγραμμά τους μόνο για
ελάχιστες μέρες τα Χριστούγεννα και να
επιστρέφει σε κανονική ροή αμέσως μετά
την Πρωτοχρονιά. Μάλιστα, φτάσαμε κατά
κάποιο τρόπο και στο άλλο άκρο, να βλέ-
πουμε να γίνονται πρεμιέρες, π.χ., «Survi-
vor», μέσα στις γιορτές. Φέτος, όμως, η διά-
θεση είναι αρκετά διαφορετική… 

Η άτυπη συμφωνία μεταξύ των μεγάλων
καναλιών, αν τηρηθεί, είναι να σταματή-
σουν σίριαλ και εκπομπές της prime time
στις 23 Δεκεμβρίου και να επιστρέψουν
με καινούργια επεισόδια στις 16 Ιανουαρί-
ου. Οι λόγοι έχουν να κάνουν και με το
χρονικό περιθώριο που χρειάζονται, ειδι-
κά τα σίριαλ, ώστε να αποκτήσουν ένα
ασφαλές στοκ επεισοδίων αλλά και με το
γεγονός ότι όλα τα projects χρειάζονται
λίγη «ξεκούραση» πριν μπουν στο δεύτε-
ρο μέρος της σεζόν. 

Κάπως έτσι, λοιπόν, θα δούμε και την
πρεμιέρα του «Survivor» να γίνεται, τελικά,
την Κυριακή 8 Ιανουαρίου. Μπορεί ο ΣΚΑΪ

να ήθελε να δει το reality επιβίωσης να ξε-
κινά όσο το δυνατόν νωρίτερα, αλλά αυτό
αποδείχτηκε δύσκολο για διάφορους λό-
γους. Οι στίβοι μάχης πρέπει να ετοιμα-
στούν από την αρχή, ενώ απαραίτητος είναι
και ένας σχετικός συγχρονισμός και με τη
μετάδοση των υπόλοιπων παραγωγών της
Acun Medya που γυρίζονται στον Άγιο Δο-
μίνικο. Επιπλέον, με δεδομένη την παύση
των σίριαλ για μερικές εβδομάδες, το κα-

νάλι θα έχει και πάλι την ευκαιρία να βγάλει
το «Survivor» στον αέρα νωρίτερα από τον
ανταγωνισμό. 

Και μιας και μιλάμε για «Survivor All 
Star», να πούμε ότι, πέρα από το πλαφόν
που θα υπάρχει στα ποσά που θα παίρνουν
φέτος οι παίκτες, θεωρείται σίγουρο ότι η
Acun Medya θα προχωρήσει σε συμφωνίες
με «κρυφά» λεφτά που ξεφεύγουν αρκετά
προς τα επάνω. 

Τα σίριαλ «ζητούν συγγνώμη» για τις διακοπές
και το «Survivor» εισβάλλει μετά τις γιορτές

Ο Βασίλης Νομικός έχει 
το προβάδισμα στα live…
δοκιμαστικά του «Πρωινού μας» 

Τις τελευταίες εβδομάδες, στο τραπέζι της εκπομπής
«Πρωινό μας» βλέπουμε αρκετά πρόσωπα να εναλλάσσον-
ται καθημερινά. Είναι γεγονός πως η Φαίη Σκορδά αναζητά
άνδρα παρουσιαστή με εμπειρία, ο οποίος θα προστεθεί
στην ομάδα. Μήπως τον βρήκε;  Οι πληροφορίες μας λένε
ότι ο Βασίλης Νομικός είναι αυτός που κέρδισε τις εντυ-
πώσεις και αν προχωρήσει η συμφωνία με τον σταθμό
και τα βρουν και στα οικονομικά, θα είναι τελικά αυτός
που θα ενταχθεί στην εκπομπή.  Ο Βασίλης Νομικός εμ-
φανίζεται στο «Πρωινό μας» από τα τέλη της προηγούμε-
νης εβδομάδας και μαθαίνουμε ότι άρεσε σε πολλούς
στο κανάλι. Αν οι δύο πλευρές συμφωνήσουν στα υπό-
λοιπα, η εμφάνισή του στο πλατό θα είναι μόνιμη. 

Το «Maestro», η δραμα-
τική σειρά σε σενάριο,
σκηνοθεσία και με πρωτα-
γωνιστή τον Χριστόφορο
Παπακαλιάτη, θα έρθει στα
μέλη του Netflix σε Ελλάδα
και Κύπρο στις 19 Δεκεμ-
βρίου 2022 και θα κάνει
πρεμιέρα σε κοινό σε όλο
τον κόσμο για πρώτη φορά στις αρχές του 2023.  Όπως δήλωσε ο
Χριστόφορος Παπακαλιάτης: «Κρατάω το “Maestro” πολύ κοντά
στην καρδιά μου και νιώθω βαθιά τιμή και χαρά που αυτή η ιστο-

ρία θα ταξιδέψει σε
όλο τον κόσμο μέσω
του Netflix. Ανυπομο-
νώ για αυτό το ταξίδι».
Στη σειρά πρωταγωνι-
στούν οι Χριστόφορος

Παπακαλιάτης, Χάρις Αλεξίου, Φάνης Μουρατίδης, Μαρία Καβο-
γιάννη, Κλέλια Ανδριολάτου, Γιώργος Μπένος, Ορέστης Χαλκιάς,
Αντίνοος Αλμπάνης, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου και Δημήτρης
Κίτσος. Στην κεντρική ιστορία, ο Ορέστης ταξιδεύει σε ένα μικρό
νησί για να στήσει ένα μουσικό φεστιβάλ από την αρχή. Αντιμέ-
τωπος με τη μικρή κοινωνία του νησιού, θα βρεθεί μπλεγμένος
σε μια ακραία ιστορία αγάπης. 

Αvanti… Maestro: 
«Πρώτη» του Netflix 
στις ελληνικές σειρές 



Στην υλοποίηση του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», που αφορά τα Κέντρα Εξυπη-
ρέτησης Πολιτών όλης της χώρας, προχωρά το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
με στόχο να προσφέρουν ακόμη περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες όχι μόνο προς
τους πολίτες αλλά και προς τις επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας εμπράκτως την ανάπτυξη
της χώρας. Πρόκειται για έργο που έχει ενταχθεί στο Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» και χρηματο-
δοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με το οποίο οι δήμοι της χώρας
θα λάβουν χρηματοδότηση για ενέργειες που αφορούν την ανακαίνιση των υπαρχόντων
ΚΕΠ με ενιαία εταιρική εικόνα, την προμήθεια για αναβάθμιση ή αντικατάσταση ηλε-
κτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών, την προμήθεια tablets που θα χρησιμοποι-
ηθούν από τους εργαζόμενους αλλά και tablets για την αξιολόγηση των υπηρεσιών των
ΚΕΠ από τους πολίτες και, τέλος, την προμήθεια συστήματος ηλεκτρονικής προτεραι-
ότητας εξυπηρετούμενων. Η δράση σχεδιάστηκε και υλοποιείται με τη συνεργασία του
υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη και του
υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θοδωρή Λιβάνιου με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ
Δημήτρη Παπαστεργίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 43.423.335,04
ευρώ, εκ των οποίων άμεσα το 30% θα καταβληθεί στους δικαιούχους δήμους ως προ-
καταβολή και το υπόλοιπο ποσό ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών.

Νέα σύγκρουση
Είναι γνωστό ότι οι σχέσεις του Δήμου Βάρης -

Βούλας - Βουλιαγμένης με την Εκκλησία δεν είναι
και οι καλύτερες λόγω της γνωστής δικαστικής δια-
μάχης, όμως τώρα περνά σε καινούργια φάση, κα-
θώς με ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Γρηγόρης Κων-
σταντέλλος καταγγέλλει τις προσπάθειες της Αρχιε-
πισκοπής να κλείσει το Ορφανοτροφείο της Βου-
λιαγμένης. Σύμφωνα με αυτήν, «το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Εκκλησιαστικού Ορφανοτροφείου Βου-
λιαγμένης προκήρυξε διαγωνισμό για την εκμίσθω-
ση όχι μόνο των ήδη μισθωμένων ακινήτων του, από
την εκμετάλλευση των οποίων αποκομίζει σημαντι-
κά οικονομικά ανταλλάγματα, αλλά και των κεντρι-
κών κτιριακών εγκαταστάσεων, στις οποίες φιλοξε-
νούνται ορφανά παιδιά εδώ και σχεδόν 100 χρόνια,
επιχειρώντας να διακόψει οριστικά και παρανόμως
την επί έναν αιώνα λειτουργία του». Τέλος, προειδο-
ποιεί ότι θα λάβει κάθε μέτρο προκειμένου να προ-
στατέψει τη λειτουργία του ορφανοτροφείου. 

Ποδηλατική κουλτούρα 
από την ΚΕΔΕ

Στη δέσμευση ότι η ΚΕΔΕ θα προωθήσει τη διάδο-
ση φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον μέ-
σων μεταφοράς προχώρησε ο πρόεδρος της Ένω-
σης Δημήτρης Παπαστεργίου στη συνάντηση που εί-
χε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αστι-
κής Ποδηλασίας Παναγιώτη Πιτσιλό και τον γραμμα-
τέα Αντώνιο Σηφάκη. Οι εκπρόσωποι της ομοσπον-
δίας ζήτησαν τη συνδρομή της ΚΕΔΕ για την περαιτέ-
ρω διάδοση της ποδηλατικής κουλτούρας στην Ελ-
λάδα και ο κ. Παπαστεργίου εγγυήθηκε ότι οι προτά-
σεις της ομοσπονδίας θα εξεταστούν σε θεσμικό
επίπεδο όταν αυτές κατατεθούν επισήμως. Άλλωστε,
και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, όπως επισήμανε, επιλέγει
τη χρήση ποδηλάτου όπου αυτή είναι εφικτή.

!
Πρώτη νίκη

Μια καλή αρχή για την απόκτηση του κτιρίου του ΕΟΜ-
ΜΕΧ έκανε ο Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου. Η σημαντικότατη
εξέλιξη ήρθε από την πρόσφατη απόφαση της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής να απορρίψει ως απαράδεκτη την
προσφυγή του ΤΑΙΠΕΔ κατά της απόφασης του δήμου για
την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ 125 στον
Ταύρο, όπου δεσπόζει το εμβληματικό κτίριο του ΕΟΜΜΕΧ,
με την οποία το χαρακτηρίζει σε «Κοινωφελή Χώρο Πολιτι-
σμού και Δημοτικών Εξυπηρετήσεων». Όπως τόνισε ο δή-
μαρχος Ανδρέας Ευθυμίου, «η απόφαση αποτελεί ένα ση-
μαντικό βήμα για τη δικαίωση του αγώνα μας για την παρα-
χώρηση του ακινήτου στον δήμο μας και τους πολίτες του».
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Χρηματοδότηση στους δήμους για εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής προς τα βό-
ρεια της Αθήνας αντιπολίτευση και μέ-
ρος της παράταξης της διοίκησης έκα-

ναν «καψόνι» στον δήμαρχο αναβάλλον-
τας κρίσιμη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου; Το
θέμα συζήτησης ήταν τα ανταποδοτικά τέλη και το
περίεργο είναι ότι μετά την έντονη αντιπαράθεση που
είχε δημιουργηθεί είχαν καταλήξει σε συμφωνία για
«πάγωμα». Ωστόσο, αντιπολίτευση αλλά και αρκετοί
«δικοί του» τον άφησαν να περιμένει… 

Δέχτηκε επίθεση 
μέσα στο δημαρχείο

Επίθεση από αγνώστους μέσα στο δημαρ-
χείο Παλαιού Φαλήρου δέχτηκε ο πρόεδρος
του δημοτικού συμβουλίου Νίκος Χρυσοβερί-
δης κατά τη διάρκεια μια εκδήλωσης για τα
αδέσποτα ζώα. Ο κ. Χρυσοβερίδης, ο οποίος
είναι και πρόεδρος του Κτηνιατρικού Συλλό-
γου Αττικής, κάνει λόγο για «σκοτεινά λόμπι
και παρακράτος», επισημαίνοντας πως δεν
μπορούσε ποτέ να φανταστεί «πως θα κινδύ-
νευε η ζωή μου μέσα στο ίδιο μας το δημαρ-
χείο». Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ενώ η εκδή-
λωση βρισκόταν σε εξέλιξη τα άγνωστα άτομα
εισέβαλαν στο δημαρχείο και επιτέθηκαν
απρόκλητα στον κ. Χρυσοβερίδη, τον χτύπη-
σαν στο κεφάλι και απαίτησαν αποχωρήσει
από τον χώρο. Όπως είναι φυσικό, ο Δήμος
Παλαιού Φαλήρου με ανακοίνωσή του κατα-
δικάζει απολύτως και απερίφραστα το επει-
σόδιο και καλεί όποιον έχει οποιαδήποτε πλη-
ροφορία που μπορεί να οδηγήσει στην ταυτό-
τητα των δραστών να την καταθέσει στο αστυ-
νομικό τμήμα της περιοχής, όπου έχει κατατε-
θεί μήνυση. 
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35 Porsche: Το ελληνικό club 
στο Top 10 του κόσμου!

Τ
ους πιο πιστούς και αφοσιωμένους λά-
τρεις της Porsche έχουν τα clubs της γερ-
μανικής μάρκας σε όλο τον κόσμο. Το
πρώτο Porsche Club ιδρύθηκε την άνοιξη

του 1952 και εδώ και επτά δεκαετίες απαριθμεί πά-
νω από 240.000 μέλη σε ολόκληρο τον κόσμο στα
περισσότερα από 700 Porsche Clubs που έχουν δη-
μιουργηθεί. Μεταξύ των clubs υπάρχει και το Porsche
Club Greece, το οποίο συγκαταλέγεται στα δέκα καλύτερα
του κόσμου!

Η ομάδα Global Community Management της Porsche
AG γιορτάζει αυτή την ξεχωριστή επέτειο μέσω μιας παγ-
κόσμιας εκστρατείας με το σύνθημα «Enduring Passion».
Μάλιστα, το Porsche Club Greece διοργανώνει τριήμερη
πανελλαδική επετειακή εκδήλωση για τα 70 χρόνια από την
ίδρυση του πρώτου Porsche Club με εορταστικό χαρακτή-
ρα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 25 με 27 Νοεμβρίου
στη λίμνη Πλαστήρα, για τα μέλη και τους φίλους του club.

Ο πρόεδρος και υπεύθυνος εκδηλώσεων του Porsche
Club Greece κ. Δημήτριος Δημόκας, μιλώντας στην «Polit-
ical», αποκάλυψε: «Εμείς ξεκινήσαμε το 2003 σαν club,
ωστόσο, το 2017 καταγράφηκε μια μεγάλη αύξηση των με-
λών, με αποτέλεσμα το ελληνικό club της γερμανικής μάρ-
κας να αποκτήσει πολύ μεγάλη δυναμική. Μάλιστα, τo
Porsche Club Greece συγκαταλέγεται στο Top 10 των
clubs της Porsche, τα οποία είναι πάνω από 713 σε ολό-
κληρο τον κόσμο. Παράλληλα τον Ιούνιο που το Porsche
Club Greece κλείνει 20 έτη λειτουργίας προγραμματίζου-
με ένα ειδικό event στην Ελλάδα με τη συμμετοχή άλλων
ευρωπαϊκών clubs. Βασικός μας στόχος είναι πέραν της
αγάπης μας για τα γερμανικά μοντέλα η ανάδειξη ελληνι-
κών τουριστικών προορισμών στα μέλη των Porsche
Clubs άλλων χωρών, τα οποία και ευελπιστούμε να επι-
σκεφθούν ως τουρίστες και μάλιστα VIP τουρίστες!».

Η Porsche, ένα από τα μεγαλύτερα brands παγκοσμίως,
και το Porsche Club Greece -απευθυνόμενο στους ιδιο-
κτήτες αυτοκινήτων της- είναι ένα club υψηλών προδια-
γραφών, αντάξιο του ονόματος και των προσδοκιών της
γερμανικής μάρκας. Το Porsche Club Greece είναι επίση-
μα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος και από την
ίδια την Porsche στη Γερμανία.

Παγκοσμίως υπάρχουν 713 Porsche Clubs σε 85 χώ-
ρες, ενώ στην Ευρώπη λειτουργούν 292 επίσημα αναγνω-

ρισμένα clubs από την Porsche Γερμανίας. Δυστυχώς δεν
μας επιτρέπεται να αναφέρουμε τα μέλη και τον αριθμό
μελών των σωματείων. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικός,
αν αναλογιστεί κανείς ότι μόνον το Porsche Club Greece
αριθμεί 526 ενεργά μέλη πανελλαδικώς.

Το club είναι ένας φυσικός χώρος συνεύρεσης των με-
λών του, αλλά και το σημείο έκφρασης και εκδήλωσης της
αγάπης τους για τις Porsche. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων σε
ποσοστό 80% περίπου κινούνται ηλικιακά μεταξύ 35 και 58
ετών. Είναι άτομα επώνυμα, με έντονη προσωπικότητα, με
απαιτήσεις και διατηρούν ένα υψηλών προδιαγραφών
επίπεδο ζωής, καθώς τους το επιτρέπει η επαγγελματική
και προσωπική τους καταξίωση.

Ο κατάλληλος σχεδιασμός των δράσεων του club τονί-
ζει πέντε διαφορετικούς τομείς: τον τουρισμό, τα σπορ,
την κουλτούρα, την κοινωνία και τις φιλανθρωπικές εκ-
δηλώσεις.

H εκδήλωση
Ένα εντυπωσιακό κομβόι με τις Γερμανίδες καλλονές

θα καταλήξει στον προορισμό τους στις 25/11 στον Δήμο
Μουζακίου του Νόμου Καρδίτσης, στο ξενοδοχείο
«Mouzaki Palace», όπου θα συγκεντρωθούν μαζί με τα
υπόλοιπα μέλη της Β. Ελλάδας. Το ίδιο βράδυ θα πραγμα-
τοποιηθεί ένα welcome gala.

Το Σάββατο στις 10.00 αναχώρηση για τη λίμνη Πλαστή-
ρα και επίσκεψη στην Ιερά Μονή Κορώνης. Στις 12.30 ανα-
χώρηση με προορισμό τον Άγιο Αθανάσιο στις παροχές
της λίμνης στο ρεστοράν Πλαζ Λαμπερού για το μεσημε-
ριανό γεύμα.

Μετά το γεύμα προορισμός το φράγμα της λίμνης Πλα-
στήρα για φωτογραφίες και επιστροφή στο ξενοδοχείο για
το βραδινό εορταστικό gala στις 21.00 στην αίθουσα του
ξενοδοχείου «Mouzaki Palace».

Την Κυριακή 27/11 στις 10.30 αναχώρηση για τα Τρίκαλα
στο γνωστό και φημισμένο οινοποιείο Τσιλιλή και στις
13.30 μετάβαση με τα αυτοκίνητα στο ρεστοράν του κτήμα-
τος Χαλίλη για το μεσημεριανό γεύμα και επιστροφή ο κα-
θένας στον αρχικό του προορισμό. Σκοπός της εκδήλωσης
είναι ο εορτασμός της ίδρυσης του πρώτου Porsche Club
το 1952 αλλά και η ανάδειξη του τόπου μας στο εξωτερικό
ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού στους κατόχους ή
μη των κορυφαίων αυτοκινήτων Porsche.

H ιστορία του Porsche Club Greece
Σχεδόν 20 χρόνια ζωής καταγράφει το Porsche

Club Greece, το οποίο ιδρύθηκε στις 23 Φεβρουαρίου
2003 με την πρώτη συνάντηση ιδιοκτητών Porsche
στην Αθήνα. Ουσιαστικά η προσπάθεια ξεκίνησε στις
αρχές του 2003 και ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς
όλα άρχιζαν από το μηδέν. Οι πρωτεργάτες και εμ-
πνευστές της ιδέας, Πέτρος Ρούσσος και Alberto Di
Maggio, ανέλαβαν το δύσκολο εγχείρημα και στις 3
Ιουνίου 2003 πραγματοποιήθηκε η ιδρυτική συνέλευ-
ση στα γραφεία του Συλλόγου Ιδιοκτητών Σπορ Αυτο-
κινήτων. Εκεί παρουσιάστηκε η πρώτη μορφή του σή-
ματος της λέσχης και εγκρίθηκε το καταστατικό, προ-
κειμένου να προχωρήσει η νόμιμη διαδικασία σύστα-
σης συλλόγου. Επίσης το καλοκαίρι του 2003 απο-
στάλθηκαν τα έγγραφα όλα μεταφρασμένα στη Γερ-
μανία για την επίσημη αναγνώριση του club. Η κατα-
σκευή του site τον Αύγουστο έδωσε μια ολοκληρωμέ-
νη εικόνα του club στα μέλη του. Η έγκριση του
Porsche Club από το Πρωτοδικείο έγινε στις 9 Δεκεμ-
βρίου 2003 ενώ στις 15 Ιανουαρίου 2004 αναγνωρί-
στηκε επίσημα από την Porsche AG. Οι πρώτες εκλο-
γές του Porsche Club Greece έγιναν στις 15 Φε-
βρουαρίου 2004.

Πανελλαδική επετειακή εκδήλωση 
για τα 70 χρόνια από την ίδρυση 

του πρώτου Porsche Club θα 
πραγματοποιηθεί στη λίμνη Πλαστήρα

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής
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Α
υλαία του πρώτου γύρου της
Super League 1 πριν από τη
διακοπή για το Μουντιάλ και τα
φώτα... φωτίζουν δυνατά το

«Καραϊσκάκης», εκεί όπου ο Ολυμπιακός
θα υποδεχτεί την ΑΕΚ για το ματς της χρο-
νιάς. Την ίδια ώρα, ο πρωταθλητής χειμώνα
Παναθηναϊκός θα παίξει με τον Ατρόμητο
στο «Απόστολος Νικολαΐδης», με την ελπί-
δα ότι θα αυξήσει τη διαφορά του, αν το
ντέρμπι δεν βγάλει νικητή.

Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός, αφού
απαλλάχτηκε από τον βραχνά του Europa
League, όπου δεν κατάφερε να προκριθεί
στη φάση των «16», άρχισε να φτιάχνει
ομάδα με συγκεκριμένους παίκτες. Ο Μί-
τσελ άρχισε τα ξεσκαρτάρισμα και οι 43
που έπαιξαν μέχρι τώρα θα γίνουν το πολύ

24, συν 3 τερματοφύλακες, όταν ξαναρχίσει
το πρωτάθλημα παραμονές Χριστουγέννων.
Ο Ολυμπιακός, δέκα βαθμούς πίσω από τον
Παναθηναϊκό και τέσσερις από την ΑΕΚ,
δεν έχει περιθώρια. Ο χρόνος τελειώνει
νωρίς για αυτόν.

Η ΑΕΚ από τη μεριά της με νίκη σχεδόν
διασφαλίζει το Champions League, καθότι
θα ξεφύγει επτά βαθμούς από τον Ολυμ-
πιακό. Είναι σε σαφώς καλύτερο φεγγάρι
από τον Ολυμπιακό, πιο στρωμένη ομάδα
και τα προγνωστικά είναι υπέρ της. Και ο
Παναθηναϊκός ωστόσο είχε υπέρ του τα
προγνωστικά την περασμένη Κυριακή, αλ-
λά ισοφάρισε στο 97’ τον Ολυμπιακό στη
Λεωφόρο.

Δύο ομάδες μας θα πάρουν μέρος στη
μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διασυλλογική

διοργάνωση για τελευταία χρονιά. Μία στο
Europa League και δύο στο Conference
League.

Φυσικά, όπως γίνεται σε κάθε ντέρμπι, τα
βλέμματα πέφτουν στον διαιτητή. Θα είναι ο
Σουηδός Γκλεν Νάιμπεργκ, όχι πρωτοκλα-
σάτο όνομα, αλλά β’ διαλογής. Ο προηγού-
μενος αρχιδιαιτητής Μαρκ Κλάτενμπεργκ
έφερνε elite, ο Μπένετ όχι. Και αυτό δίνει
λαβή για σχόλια, αρνητικά πάντα, για όποι-
ον χάσει ή δεν κερδίσει.

Η τελευταία αγωνιστική είναι γεμάτη
ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον φορμαρι-
σμένο Βόλο στην Τούμπα και τίποτα δεν εί-
ναι εξασφαλισμένο. Ο Άρης πάει στα Γιάν-
νενα για «μάχη» με τον ΠΑΣ, ο οποίος κιν-
δυνεύει. Τρομερό ματς το Αστέρας Τρίπο-
λης - Ιωνικός στον δρόμο προς τη σωτηρία,

όπως και το ΟΦΗ - Λεβαδειακός και το Λα-
μία - Παναιτωλικός.

Το πλήρες πρόγραμμα: Αύριο Κυριακή,
ΠΑΣ Γιάννινα - Άρης (16.00, Nova), Πανα-
θηναϊκός - Ατρόμητος (17.15, Cosmote TV),
Λαμία - Παναιτωλικός (18.00, Cosmote TV),
Ολυμπιακός - ΑΕΚ (19.30, Cosmote TV),
ΠΑΟΚ - Βόλος (21.30, Nova). Δευτέρα:
Αστέρας Τρ. - Ιωνικός (18.00, Nova), ΟΦΗ -
Λεβαδειακός (19.30, Nova).

Ντέρμπι με τα όλα του 
το Ολυμπιακός - ΑΕΚ 
στο Φάληρο στο φινάλε 
του πρώτου γύρου

Παικταράδες εναντίον ομαδάρας

Βαθμολογία
(12αγ.)

Παναθηναϊκός............34

ΑΕΚ.............................28

Ολυμπιακός................24

Βόλος..........................24

ΠΑΟΚ..........................22

Άρης............................18

Ατρόμητος ..................15

Παναιτωλικός.............13

Αστέρας Τρ..................10

Λαμία ..........................9

ΠΑΣ Γιάννινα ..............9

Ιωνικός .......................7

Λεβαδειακός ..............7

ΟΦΗ ............................7
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Ο
Σουηδός διαιτητής Γκλεν
Νάιμπεργκ θα σφυρίξει το
μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός
- ΑΕΚ αύριο Κυριακή στο

«Καραϊσκάκης». Αυτός... τίνος είναι; Του
νυν Άγγλου αρχιδιαιτητή Στέφεν Μπένετ
ή μήπως «ανήκει» στον πρώην αρχιδιαι-
τητή, επίσης Άγγλο, Μαρκ Κλάτενμπεργκ;
Διότι οι διαιτητές, κατά τα ελληνικά ει-
ωθότα, κάπου «ανήκουν», δεν είναι αυτό-
φωτοι. Ο Νάιμπεργκ δεν έχει ξανασφυρί-
ξει αγώνα ελληνικού πρωταθλήματος,
άρα «είναι του Μπένετ». Επιπλέον, σηκώ-
θηκε κουρνιαχτός από μερίδα του Τύπου
για τον VAR του αγώνα, τον Σλοβένο Μάτει
Γιουγκ. Τίνος «παιδί» είναι αυτός; Είναι
δυνατόν ο Σλοβένος να έχει σφυρίξει το
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 0-0 τον περασμένο
Μάιο, άρα είναι «του Κλάτενμπεργκ», και
να τον ορίζει ο Μπένετ;

Υποτίθεται ότι το περασμένο καλοκαίρι,
όταν εξελέγη πρόεδρος της ΕΠΟ ο Τάκης
Μπαλτάκος, έδιωξε τον Κλάτενμπεργκ
«γιατί ελληνοποιήθηκε» και έφερε στην
προεδρία της διαιτησίας τον Μπένετ, ο
οποίος ήταν βοηθός του Κλάτενμπεργκ.
Που δεν είχε «ελληνοποιηθεί». Και αφού
δεν «ελληνοποιήθηκε», γιατί όρισε VAR
τον Γιουγκ; Άρα «κάτι ύποπτο» συμβαίνει.
Αυτή την πλοκή και τη «διαπλοκή» είναι
ευτύχημα που δεν την ανακάλυψε ακόμη

ο... Παπακαλιάτης για να κάνει ένα σίριαλ
«Referee Maestro». 

Στο τέλος θα φταίει...
Ό,τι και αν γίνει στο ντέρμπι του Φαλή-

ρου, στο τέλος θα φταίει ο διαιτητής ή ο
VAR ή και οι δύο μαζί. Όπως σε κάθε
ντέρμπι πέρυσι και φέτος. Άρα ο Νάιμ-
περγκ και ο Γιουγκ είναι χαμένοι από χέ-
ρι. Και αφού είναι χαμένοι από χέρι, ο νέ-
ος πρόεδρος της πανελλήνιας ομοσπον-
δίας Γιώργος Σπανέας το έθεσε στη σω-
στή του βάση: «Αν συνεχίσουμε έτσι, δεν
θα ξαναπατήσει το πόδι του στην Ελλάδα
ξένος διαιτητής». Είχε τον λόγο του που
έκανε αυτήν τη δήλωση. Μετά το ντέρμπι
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ η ΠΑΕ του «δικεφά-
λου του Βορρά», επειδή θεώρησε ότι αδι-
κήθηκε, αιτήθηκε μέσω της ΕΠΟ να στα-
λεί το βίντεο του αγώνα στην ομοσπονδία
της Λετονίας για τον διαιτητή Τρεϊμάνις,
στην πορτογαλική για τον VAR Πινέιρο,

όπως και στις δύο υπερκείμενες συνομο-
σπονδίες FIFA και UEFA. Ο Μπαλτάκος
συντάχθηκε αμέσως. Το βίντεο αυτό δεν
στάλθηκε ποτέ, διότι θα πήγαινε κατευ-
θείαν στα... spam. Μετά το ντέρμπι Πανα-
θηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1 την περασμέ-
νη Κυριακή ο Ολυμπιακός, που θεωρεί ότι
αδικήθηκε, ανακοίνωσε ότι θα κάνει το
ίδιο με το βίντεο. Ο Μπαλτάκος, ορκισμέ-
νος εχθρός του Μαρινάκη, δεν... βοήθησε
να σταλεί το βίντεο. Όλα αυτά ωστόσο την
εποχή της άμεσης πληροφορίας, μέσω
Διαδικτύου, έγιναν γνωστά παντού. Λογι-
κό είναι, όπως είπε ο Σπανέας, να μη θέ-
λει κανένας να έρθει να σφυρίξει στην Ελ-
λάδα, γιατί και καλή διαιτησία να κάνει,
δεν γλιτώνει τον πανευρωπαϊκό διασυρ-
μό. 

Ποιο είναι το ζητούμενο;
Μήπως ωστόσο αυτό είναι το ζητούμε-

νο; Να μην έρχονται ξένοι διαιτητές και να

παίζουν μόνο Έλληνες, για τους οποίους
υπάρχει σχεδόν ολοκληρωτική αποστρο-
φή; Είναι προφανώς άδικο, αλλά στην επο-
χή που η επικοινωνία επηρεάζει τον κό-
σμο περισσότερο από την ουσία, οι Έλλη-
νες διαιτητές στήνονται εύκολα στον τοίχο,
γιατί έχουν καταργηθεί οι κανόνες και τα
θέσφατα. Προφανώς και έχουν δώσει δι-
καιώματα, αλλά προφανώς και όλοι προ-
σπαθούν να τους «ελέγξουν». Και αν δεν
το καταφέρνουν, καταφεύγουν σε ξυλο-
δαρμούς, με τα περιστατικά να είναι αμέ-
τρητα. 

Ανεξάρτητος φορέας
Θα σωθεί το ποδόσφαιρο με την επαγ-

γελματική διαιτησία; Με βάση το κατα-
στατικό των FIFA και UEFA, αν συσταθεί,
θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος φορέας,
αλλά να ανήκει στην ΕΠΟ. Ο Λευτέρης
Αυγενάκης πέρασε νόμο ώστε να είναι
ανεξάρτητη, αλλά επί της ουσίας να ανή-
κει στη Super League 1. Οι «Big 5» του
ελληνικού πρωταθλήματος (Ολυμπιακός,
Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης) δεν
εμπιστεύονται τους Έλληνες διαιτητές
και θέλουν ξένους. Αν όμως γίνει η επαγ-
γελματική διαιτησία, θα τους... εμπι-
στεύονται όλοι; Όχι. Ανάλογα με το πού θα
ανήκουν. Στην ΕΠΟ ή στη Super League 1.
Σενάριο για... Παπακαλιάτη.

«Referee
Maestro»...

Αυτό που συμβαίνει 
φέτος με τους ξένους 
και Έλληνες διαιτητές 
είναι σενάριο για... σίριαλ 
Παπακαλιάτη
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Δάρδα

Π
αγκόσμιες διασημότητες στη νέα πα-
ράσταση του Δημήτρη Παπαϊωάννου
«Transverse Orientation» (Εγκάρ-
σιος προσανατολισμός) στην Αμερι-

κή. Το εξαιρετικό δημιούργημα του Έλληνα χο-
ρογράφου παρουσιάστηκε στο Brooklyn Acade-
my of Music, με τη Νέα Υόρκη να υποκλίνεται στο
αριστοτεχνικό ταλέντο του φημισμένου διεθνώς
δημιουργού που χαρακτηρίστηκε από τον γαλλι-
κό Τύπο ως «ένας από τους καλύτερους χορο-
γράφους στον κόσμο».

Στη λαμπερή πρεμιέρα ο καλλιτεχνικός οραμα-
τιστής των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας υπο-
δέχτηκε, μεταξύ άλλων, τον Χολιγουντιανό ηθο-
ποιό και σκηνοθέτη Μαρκ Ράφαλο αλλά και τον
θρυλικό Ρώσο καλλιτέχνη ή χορευτή, χορογράφο
και ηθοποιό Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ. Με τον δεύτε-
ρο είχε έναν ένθερμο εναγκαλισμό, με το ενσταν-
τανέ να καταγράφεται με λίγη... φαντασία ως η
στιγμή που ο κορυφαίος δίνει το «χρυσό» δαχτυ-
λίδι της διαδοχής σε έναν νεότερό του, πιθανότα-
τα σε έναν καλύτερό του δραματουργικά. 

Το στιγμιότυπο μοιράστηκε ο Δημήτρης Πα-
παϊωάννου στα προσωπικά του social media,
σχολιάζοντας για τη συνάντησή τους: «Αγκα-
λιές από έναν θρύλο, πόσο τυχερός. Misha in
the house! Transverse Orientation, πρεμιέρα
στη Νέα Υόρκη».

Δημοσιογράφοι από μεγάλα αμερικανικά έντυ-
πα που παρακολούθησαν το υπερθέαμα δήλω-
σαν ενθουσιασμένοι, με τους «New York Times»
να κάνουν λόγο για πράξη καλλιτεχνικής μαγεί-
ας: «Ο Παπαϊωάννου, ο οποίος ξεκίνησε την κα-
ριέρα του ως ζωγράφος και καλλιτέχνης κόμικς,

ξέρει πώς να δουλεύει σε μεγάλη κλίμακα, έχον-
τας χορογραφήσει τις τελετές έναρξης για τους
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην πόλη του την
Αθήνα και για τους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες του
2015. Οι πιο ενδιαφέρουσες πτυχές του “Trans-
verse Orientation” στο Brooklyn Academy (μετά
το The Great Tame το 2019) προκύπτουν από μια
ένταση μεταξύ μεγαλείου και απλότητας. Η πα-
ράσταση είναι πιο εντυπωσιακή ως κατόρθωμα
σκηνής και συνεργασίας».

Το 2021 ο Δημήτρης Παπαϊωάννου είχε πα-
ρουσιάσει τον «Εγκάρσιο προσανατολισμό»

στη Λισαβόνα, το Άμστερνταμ, τη Βαρκελώνη,
το Παρίσι, το Τορίνο, το Λονδίνο, τη Μαδρίτη,
ενώ φέτος έχει ταξιδέψει, μεταξύ άλλων, στη
Γαλλία, το Βέλγιο, την Ελβετία, το Ισραήλ, το
Μεξικό, τη Σιγκαπούρη, με τις περισσότερες
παραστάσεις να είναι sold out. Και η διεθνής
πορεία του συνεχίζεται...

Info: Εγκάρσιος προσανατολισμός ονομάζεται
η μέθοδος που χρησιμοποιούν τα έντομα για να
διατηρούν μια σταθερή γωνία προς μια μακρινή
πηγή φωτός για προσανατολισμό, ο λόγος για τον
οποίο πετούν προς ό,τι λάμπει. 

«Εγκάρσιος προσανατολισμός» 
με παρέλαση Αμερικανών αστέρων



Τεράστια επιτυχία

Για πρώτη φορά ελληνική παραγωγή θα προβληθεί

στην πιο δημοφιλή streaming πλατφόρμα! Το Netflix

αγόρασε τα παγκόσμια δικαιώματα της συγκλονιστικής

σειράς «Maestro», ανακοινώνοντας και επίσημα τη

συμφωνία με μια χιουμοριστική ανάρτηση στο Face-

book: «Netflix Ελλάς. Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήμα-

τα πιάνου από τον σπουδαίο Έλληνα Maestro Χριστό-

φορο Παπακαλιάτη. Οι εγγραφές ξεκίνησαν». Το δρα-

ματικό σίριαλ θα προβληθεί σε Ελλάδα και Κύπρο στις

19 Δεκεμβρίου 2022 και θα κάνει πρεμιέρα σε όλο τον

κόσμο για πρώτη φορά στις αρχές του 2023.

Ταξιδάκι-αστραπή στην Ιταλία με

τις κολλητές! Η ελεύθερη και

ωραία Ζέτα Μακρυπούλια και οι

φίλες της Ελευθερία Γεωργάκαι-

να και Αριάννα Παπαδονικολάκη

«πέταξαν» για την πόλη της μό-

δας, το Μιλάνο, και επιδόθηκαν

σε ένα ατελείωτο shopping ανα-

νεώνοντας την γκαρνταρόμπα

τους. «Έπειτα από 25 χρόνια φι-

λίας επιτέλους καταφέραμε να

πάμε ένα ταξίδι στο εξωτερικό!

Άντε και στο επόμενο, κορίτσια»,

ευχήθηκε στο Instagram.

Buongiorno!

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL GOSSIP39

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Ξεκατινιάστηκαν δημοσίως

Σ
κληρά λόγια και

υπονοούμενα αντάλ-

λαξαν δημοσίως η

Φωτεινή Πετρογιάν-

νη και η Κωνσταντίνα Σπυρο-

πούλου. Η συνεργάτιδα του

Γιώργου Λιάγκα, σχολιάζοντας

τη δήλωση της παρουσιά-

στριας πως «ντρέπεται να δει

κάποιους από τους πρώην συ-

νεργάτες της στον Alpha»,

ανέφερε πως εκείνη την πε-

ρίοδο βρισκόταν στο ίδιο κα-

νάλι με την «Queen Dina» και

ήταν ενημερωμένη για τις ανε-

πίτρεπτες συμπεριφορές της

προς τους δημοσιογράφους.

Στο Τwitter τα σχόλια των χρηστών έπεσαν βροχή με τη συμμετοχή και της

Κωνσταντίνας Σπυροπούλου, η οποία με ποστ ζήτησε από τη δημοσιογρά-

φο να αποκαλύψει πώς ξεκίνησε εκείνη καριέρα στην τηλεόραση! Τα

tweets που αντάλλαξαν μέσα στη νύχτα οι δύο γυναίκες έγιναν viral και το

επόμενο πρωινό σχολιάστηκαν σε εκπομπές, με την Σταματίνα Τσιμτσιλή

να αναφέρει πως η Φωτεινή Πετρογιάννη ήταν καλή φίλη με την κόρη του

Δημήτρη Κοντομηνά, Μαρία!

B E R G M A N N  K O R D

Μια «Ξεχωριστή Μέρα, για Ξεχωριστούς Ανθρώπους»
Τ ην Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022, ο οργανισμός της πρώτης κλινικής μαλ-

λιών στην Ελλάδα, Bergmann Kord, γιόρτασε μια «Ξεχωριστή Μέρα,
για Ξεχωριστούς Ανθρώπους».

Εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της πολιτικής
(βουλευτές, παράγοντες της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης), επιχειρηματίες, ηθοποιοί, άνθρωποι
της τηλεόρασης, του Τύπου και των κοινωνι-
κών μέσων δικτύωσης πλαισίωσαν τα μέλη της
οικογένειας Bergmann Kord (διοικητικούς
εκπροσώπους συνεργαζόμενων εταιρειών
του εξωτερικού, εργαζομένους της εταιρείας,
ιατρούς, εξωτερικούς συνεργάτες κ.λπ.) και
απόλαυσαν μια μαγευτική αθηναϊκή βραδιά
στο κεντρικό κτίριο της Bergmann Kord (λεω-
φόρος Κηφισίας 348, 152 33 Χαλάνδρι, απέ-
ναντι από το νοσοκομείο «Υγεία»), με μουσική, χορό, εκλεκτό φαγητό και
αστείρευτο κέφι.Στην Bergmann Kord εφαρμόζουμε, απολαμβάνουμε
και γιορτάζουμε οτιδήποτε ξεχωριστό μάς φέρνει σε ξεχωριστές θέσεις.
Στην αγορά και στην καρδιά σας!

Ο εκδότης της «Political» κ. Νίκος Καραμανλής 
με την πρόεδρο της κλινικής μαλλιών Bergmann Kord 
κ. Βασιλική Κορδερά και τον γενικό διευθυντή 
της κλινικής μαλλιών Bergmann Kord κ. Βαρδή Κορδερά

Ο υπουργός 
Ανάπτυξης κ. Άδωνις
Γεωργιάδης, η πρόεδρος 
της κλινικής μαλλιών
Bergmann Kord 
κ. Βασιλική Κορδερά 
και η γενική 
διευθύντρια της 
μεταφορικής εταιρείας 
OMONIA TRANS 
κ. Φωτεινή Γιαννοπούλου

Ο εκδότης της «Political»
κ. Νίκος Καραμανλής 

με τη σύζυγό του

Ο εκδότης της «Political»
κ. Νίκος Καραμανλής με 

τον γενικό διευθυντή 
της κλινικής μαλλιών 

Bergmann Kord 
κ. Βαρδή Κορδερά

H πρόεδρος της κλινικής μαλλιών Bergmann Kord 
κ. Βασιλική Κορδερά, o γενικός διευθυντής της κλινικής
μαλλιών Bergmann Kord κ. Βαρδής Κορδεράς, ο επίτιμος
πρόεδρος Bergmann Γερμανίας κ. Klaus Muller και 
ο γενικός διευθυντής Bergmann Γερμανίας κ. Faik Unuvar



Κ
άποτε η διαδικασία επέμβασης στον
ανθρώπινο εγκέφαλο απαιτούσε
τρυπανισμό και στη συνέχεια αγωνία
και ένα ταξίδι του ασθενούς σε

αχαρτογράφητα νερά. Δεκαπέντε χρόνια πριν
και παρά την πρόοδο της επιστήμης υπήρχαν πε-
ριπτώσεις που θεωρούνταν μη διαχειρίσιμες και
ανεγχείρητες. Σήμερα πρακτικά δεν υπάρχει μη
εγχειρήσιμη και μη διαχειρίσιμη κατάσταση
αναφορικά με τον εγκέφαλο και τη σπονδυλική
στήλη.

Η πρόοδος που έχει γίνει στη χειρουργική θε-
ραπεία προβλημάτων, όπως οι όγκοι εγκεφάλου,
τα νευρολογικά ζητήματα της τρίτης ηλικίας, η
χειρουργική της υπόφυσης, οι εν τω βάθει εξερ-
γασίες, οι κήλες μεσοσπονδυλίου δίσκου και του
πλέον δύσκολου εντοπισμού, είναι μεγάλη.

«Ο εγκέφαλος είναι ένα θαυμαστό όργανο,
υπεύθυνο για την ομαλή λειτουργικότητα όλων
των επιμέρους συστημάτων του ανθρώπου. Έχει
μεγάλη ευενδοτότητα (δηλαδή μεταβολή του όγ-
κου σε μια δεδομένη μεταβολή της πίεσης) και
κρύβεται μέσα σε μια κλειστή ανένδοτη κοιλότη-
τα. Κάθε είδους επέμβαση σε αυτόν απαιτεί ευ-
γένεια και σεβασμό, ακριβή σχεδιασμό, άρτια
χειρουργική τεχνική, ενώ δεν επιτρέπονται λά-
θος εκτιμήσεις, κακοί χειρισμοί και πιθανολογι-
κές κινήσεις που οδηγούν μαθηματικά σε κακή
χειρουργική, την οποία θα πληρώσει ο ασθενής
με βαριά αναπηρία ή και την ίδια του τη ζωή. Κά-
θε ιατρική πράξη στον εγκέφαλο και στη σπον-
δυλική στήλη πρέπει να έχει πίσω της ακριβή
διάγνωση, ακριβή ανατομικό και λειτουργικό
προσδιορισμό της παθολογίας της βλάβης, χει-

ρουργικό και αναισθησιολογικό σχεδιασμό στην
εφαρμογή της προσέγγισης της παθολογίας χω-
ρίς καταστροφή υγιών ιστών και, στη συνέχειά
της, προσήκουσα και προσεκτική περιεγχειρητι-
κή φροντίδα», αναφέρει η Κωνσταντία Στοφό-
ρου, διευθύντρια νευροχειρουργός.

Σήμερα αυτός ο κανόνας κάθε επέμβασης
στον εγκέφαλο έχει πολύτιμους συμμάχους, που

κατέστησαν δυνατή την προσέγγιση με ελάχιστο
χειρουργικό και κυρίως εγκεφαλικό τραύμα,
δηλαδή την εφαρμογή ελάχιστα επεμβατικής
χειρουργικής στο πλέον ζωτικό όργανο του αν-
θρώπινου σώματος. 

Είναι οι σύγχρονες τεχνολογίες που αφορούν
και επιτρέπουν τον εντοπισμό της βλάβης, την
απεικόνιση τόσο της βλάβης όσο και της επέμ-
βασης σε πραγματικό χρόνο, με τη χρήση τεχνο-
λογικού εξοπλισμού όπως νευροενδοκάνουλα-
brain path, laser & ultrasonic aspirators, ultra
fine high speed drills, μικροεργαλεία, ενδοσκό-
πιο και νευροπλοήγηση στο χειρουργικό μικρο-
σκόπιο με fusion σε real time της μαγνητικής το-
μογραφίας και προβολή μέσα στο χειρουργικό
πεδίο της εικόνας του όγκου.

Αυτές οι τεχνολογίες, συνδυασμένες φυσικά
με την υψηλή εξειδίκευση και την εμπειρία του
νευροχειρουργού, είναι που επιτρέπουν τη χει-
ρουργική της «κλειδαρότρυπας», την είσοδο δη-
λαδή εργαλείων και ενδοσκοπίου από μια «τρύ-
πα» όχι μεγαλύτερη από μια κλειδαρότρυπα. Αυ-
τή η χειρουργική τεχνική βρίσκει ευρεία εφαρ-
μογή σε μια σειρά από σοβαρές επεμβάσεις. 
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Είναι μικρός ο χρόνος 
αποκατάστασης: κάτω από 
24 ώρες για επεμβάσεις 
στη σπονδυλική στήλη, δυο τρεις 
μέρες για εκείνες στον εγκέφαλο

Γρήγορη 
αποκατάσταση
Το αποτέλεσμα της εφαρμογής τής ελάχι-
στα επεμβατικής χειρουργικής στον εγ-
κέφαλο και τη σπονδυλική στήλη σήμερα
μοιάζει με θαύμα. Είναι μικρός ο χρόνος
αποκατάστασης: κάτω από 24 ώρες για τις
επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, δυο
τρεις μέρες για εκείνες στον εγκέφαλο με
παραμονή σε ΜΕΘ έως 24 ώρες και χωρίς
αναγκαστικό ύπνο στη συνέχεια, με αι-
σθητά λιγότερες επιπλοκές και μικρότερο
κόστος. «Όλα αυτά δεν αποτελούν μόνο
μια πραγματικότητα στην οποία επανα-
παύονται οι νευροχειρουργοί και η νευρο-
χειρουργική, αλλά ένα στάδιο το οποίο
μας προδιαθέτει για όλα τα θαυμάσια
πράγματα όπως, πχ, η νανοτεχνολογία που
έρχονται με τη σειρά τους να γίνουν τα νέα
όπλα στη θεραπευτική μας φαρέτρα», κα-
ταλήγει η κυρία Στοφόρου.

και σπονδυλικής στήλης

Κωνσταντία Στοφόρου,
διευθύντρια νευροχειρουργός

Νευροχειρουργική εγκεφάλου



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις
www.facebook.com/alexandra.karta

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

Κριός
(21/3-20/4)
Αυτό το διήμερο θα κυλήσει με πολύ ήρεμο
τρόπο, ενώ θα μπορέσετε να εκφράσετε τα
συναισθήματά σας στο πρόσωπο που σας εν-
διαφέρει. Ίσως να κάνετε μια πολύ καλή
επαγγελματική συμφωνία ή να αναδείξετε
κάποιο παλιό σας σχέδιο.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Είναι καιρός να πάρετε μια καλή ανάσα αισιο-
δοξίας, να ασχοληθείτε με ό,τι σας ευχαριστεί
και να ταξιδέψετε. Ό,τι και να κάνετε αυτό το
διήμερο, θα έχετε σίγουρα μια καλή παρέα και
ένα πρόσωπο με το οποίο θα μπορέσετε να μοι-
ραστείτε τις πιο βαθιές σας σκέψεις.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Αυτό το διήμερο θα βγει προς τα έξω η ευαίσθητη
πλευρά σας, ενώ οι επιδόσεις σας σε εργασιακά
θέματα θα είναι πάρα πολύ καλές, ιδίως αν κινεί-
στε στον καλλιτεχνικό χώρο. Επίσης, ίσως βάλετε
στο καθημερινό σας πρόγραμμα μια συνήθεια που
θα ευνοήσει τη φυσική σας κατάσταση. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Είστε από τους ευνοημένους αυτού του διημέ-
ρου, όπου η προσωπική σας ζωή θα έχει πολύ
ενδιαφέρον, ακόμη και αν δεν βρίσκεστε σε
σχέση. Θα απολαύσετε ρομαντικές στιγμές και
θα νιώσετε δημιουργικοί και χαρούμενοι με τις
επιλογές σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Είναι ευκαιρία αυτό το Σαββατοκύριακο να έρ-
θετε πιο κοντά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα,
να βρεθείτε με την οικογένειά σας και να ανανε-
ώσετε τις σκέψεις σας για την επαγγελματική
σας πορεία.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Θα έχετε ένα πολύ ρομαντικό Σαββατοκύρια-
κο, ενώ η επικοινωνία σας θα είναι ουσιαστική
και έντονα συναισθηματική. Ίσως είστε τώρα
έτοιμοι να προχωρήσετε σε σχέση με το πρό-
σωπο που σας ενδιαφέρει ή μια νέα γνωριμία
θα σας αναστατώσει ευχάριστα. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Κάποιες λύσεις θα βρεθούν σε οικονομικά θέ-
ματα, ενώ οι συζητήσεις που θα κάνετε θα απο-
δειχτούν πολύ σημαντικές. Σε προσωπικό επί-
πεδο μια παλιά γνωριμία θέλει να γυρίσει και
πάλι στη ζωή σας, αλλά αυτό που θα συμβεί στο
τέλος εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι πραγματικά μια
όαση, σε αντίθεση με ό,τι σας έχει συμβεί το τε-
λευταίο διάστημα. Αφεθείτε στις όμορφες στιγ-
μές, στα λόγια που θα σας δώσουν δύναμη για να
φτάσετε τους στόχους σας αλλά και στην τύχη που
μπορεί να σας φέρει ό,τι επιθυμήσετε.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Το παρασκήνιο αυτό το διήμερο θα είναι έν-
τονο και πολύ ενδιαφέρον. Κάποιες συζητή-
σεις, συμφωνίες και κρυφές συναντήσεις θα
σας φέρουν χαρά και τύχη. Οι ανασφάλειες
της περασμένης περιόδου εξαφανίζονται και
είναι καιρός να φύγετε μακριά από τοξικά
πρόσωπα. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Αυτό το διήμερο θα νιώσετε ευχάριστα και έρ-
χεστε πιο κοντά με πρόσωπα που θα σας κα-
λύψουν τις επιθυμίες σας. Είναι η στιγμή που
θα μπορέσετε να ανανεώσετε τα σχέδιά σας με
τη βοήθεια των αγαπημένων σας προσώπων,
όπως επίσης θα νιώσετε έντονα συναισθήματα
για ένα πρόσωπο που μπορεί να βρίσκεται στο
φιλικό σας περιβάλλον.  

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Είστε έτοιμοι να κάνετε τις οριστικές αλλαγές
στον επαγγελματικό σας τομέα, ενώ θα σας
στηρίξουν άτομα που δεν περιμένατε. Τώρα
είναι η στιγμή να αφουγκραστείτε τις ανάγ-
κες σας και να ολοκληρώσετε μια κρυφή σας
επιθυμία. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Πολύ ενδιαφέρον αυτό το Σαββατοκύριακο για-
τί θα σας στηρίξουν αγαπημένα σας πρόσωπα
σε μια στιγμή που πραγματικά το έχετε απόλυτη
ανάγκη. Βάλτε νέους στόχους, ιδίως αν αυτοί
αφορούν τη συναισθηματική σας ζωή.
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Mετά τις δυσκολίες των
προηγούμενων ημερών 
το Σαββατοκύριακο γλυκαίνει
τις καταστάσεις και 

οι σχέσεις χτίζονται από την αρχή 
ή βρίσκουν τρόπους να ξεπεράσουν 
τα εμπόδια που έχουν παρουσιαστεί. 
Σε αρμονία ο Ερμής με τον Ποσειδώνα
αλλά και η Αφροδίτη με τον Πλούτωνα,
χαρίζουν στα ζώδια του Νερού και της
Γης του τρίτου δεκαημέρου περισσότερη
εύνοια στα οικονομικά αλλά και στη
συναισθηματική τους ζωή. 



M
ια από τις παλιές παθογένειες
του ελληνικού κράτους είναι ότι
έχει έλλειμμα λειτουργικής συ-
νοχής. Κάθε φορά που άλλαζε η

κυβέρνηση, οι δομές επανεξετάζονταν και οι
νόμοι άλλαζαν με βασικό... κατηγορώ ότι τους
έκαναν οι προηγούμενοι, άρα ήταν λάθος. Η
χώρα είχε δομικό πρόβλημα να μην έχει θε-
σμική μνήμη ώστε να κρατήσει τα θετικά, να τα
εμπλουτίσει και παράλληλα να καταργήσει τα
αρνητικά. Άσε που κάποιοι έβλεπαν και ίσως
να βλέπουν ακόμη το κράτος ως εχθρό. Ο ακα-
δημαϊκός Άγγελος Αγγελόπουλος το 1998 το
είχε διατυπώσει άριστα: «Δύο είναι οι μεγάλοι
ασθενείς στη χώρα μας που εμποδίζουν την
προκοπή της: η διοίκηση και η Παιδεία».

Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις. Όπως ο νό-
μος για τα ενεργειακά που ψηφίστηκε επί
υπουργίας Γιάννη Μανιάτη το 2011. Ο νόμος
αυτός ενσωμάτωσε στο άρθρο 156 τη βασική
αρχή του Δικαίου της Θάλασσας. Δηλαδή, ότι
σε περίπτωση μη ύπαρξης συμφωνίας ανάμε-
σα σε δύο γειτονικά κράτη -αντικείμενες
ακτές, όπως λέγονται- θα ισχύσει η μέση
γραμμή ίσων αποστάσεων.

Πέρασαν έντεκα χρόνια και ο νόμος αυτός

εξακολουθεί να μνημονεύεται ως βάση σε
όλες τις διπλωματικές διαβουλεύσεις της Ελ-
λάδας με ξένες κυβερνήσεις. Διότι δεν είναι
μόνο ότι περιγράφεται με σαφήνεια πως τόσο
η ηπειρωτική χώρα όσο και τα νησιά έχουν
πλήρη δικαιώματα και επήρεια σε υφαλοκρη-
πίδα και ΑΟΖ, αλλά ότι δημιούργησε ένα στέ-
ρεο νομικό προηγούμενο.

Έναν χρόνο αργότερα, το 2012, η Υδρογραφι-
κή Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού σε συ-
νεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών συνέ-
ταξε τον χάρτη της ελληνικής ΑΟΖ και υφαλο-
κρηπίδας με Αλβανία, Ιταλία και Λιβύη. Το
2013 η συγκεκριμένη ελληνική νομοθεσία
εστάλη στον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων
Εθνών, όπου γνωστοποιήσαμε πως το άρθρο
156 και η νομοθεσία αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος του εθνικού μας δικαίου. Και είχε τη ση-
μασία του διότι έγινε προτού η Τουρκία γνω-
στοποιήσει τη στρατηγική της «Γαλάζιας Πα-
τρίδας».

Επίσης, οι χάρτες αυτοί δημοσιεύτηκαν στην
επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και ξεκίνησαν οι σεισμικές έρευνες. Η νορβη-
γική εταιρεία PGS σε συνεργασία με το γαλλι-
κό κρατικό Ινστιτούτο Πετρελαίου BEICIP

έπιασε το νήμα και ξεκίνησε τις έρευνες στα 20
θαλάσσια οικόπεδα στο Ιόνιο αλλά και νοτιο-
δυτικά και νότια της Κρήτης.

Και φτάσαμε σήμερα που ο αμερικανικός
κολοσσός ExxonMobil ξεκίνησε τις έρευνες
νοτιοδυτικά της Κρήτης και ο ίδιος ο πρώην
υπουργός Γιάννης Μανιάτης δήλωσε ότι θεω-
ρεί θετικό βήμα τη δήλωση του πρωθυπουρ-
γού να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με τη
Λιβύη για οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μετα-
ξύ των δύο χωρών, ενώ σε περίπτωση μη επί-
τευξης συμφωνίας να προσφύγουμε στο Διε-
θνές Δικαστήριο της Χάγης.

Τι θέλω να πω περιγράφοντας όλη την αλλη-
λουχία γεγονότων; Ότι η κυβέρνηση Μητσοτά-
κη εδώ και τριάμισι χρόνια πορεύτηκε στις πο-
λύ σημαντικές διακρατικές συμφωνίες εντάσ-
σοντας έναν νόμο άλλης κυβέρνησης στη βα-
σική εθνική της στρατηγική.

Η χώρα μας, όπως και κάθε δημοκρατική
χώρα δηλαδή, είναι ένα κράτος διοικητικό, πο-
λιτικό και οικονομικό. Και αυτή η κυβέρνηση,
το λέω με αφορμή την αξιοποίηση του νόμου
Μανιάτη, αφήνει μια θεσμική κληρονομιά. Και
αν δεν το βλέπουμε, αυτή την πολιτική τύφλω-
ση θα την κληρονομήσουν τα παιδιά μας.

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Η κυβέρνηση
Μητσοτάκη 
εδώ και τριάμισι
χρόνια πορεύτηκε
στις πολύ
σημαντικές
διακρατικές
συμφωνίες
εντάσσοντας έναν
νόμο άλλης
κυβέρνησης στη
βασική εθνική
της στρατηγική

Όταν το κράτος έχει συνέχεια


