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Τ
ελικά είχε απόλυτο δίκιο ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης όταν έλεγε ότι αυτά που τον ανησυχούν
περισσότερο είναι η τοξικότητα στην πολιτική
ζωή και ο εκτσογλανισμός που επιχειρούν

ορισμένοι να περάσουν στον δημόσιο βίο. Μπορεί η
τελευταία έκφραση να ακούγεται βαριά, όμως είναι
μια θλιβερή πραγματικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγ-
μα, κινείται στη λογική του παραλόγου: «λάσπη στον
ανεμιστήρα κι όπου πάει». Κατηγορίες επί κατηγοριών
χωρίς αποδείξεις, γενικεύσεις, χυδαία συνθήματα και
μαύρη προπαγάνδα. «Πες, πες, κάτι θα μείνει…». Αυ-
τό, βεβαίως, δεν είναι παραγωγή πολιτικού έργου, ού-
τε μπορεί ο πολίτης να συγκρίνει και να ψηφίσει νηφά-
λια με το χέρι στην καρδιά και τον νου. 

Η αξιωματική αντιπολίτευση ψάχνει ψήφο θυμού
που να στηρίζεται ακόμα και σε ψεύδη ή υπερβολές.
Δεν έχει ούτε αντιπροτάσεις διακυβέρνησης ούτε ου-

σιαστική κριτική έναντι της ΝΔ. Τι να πει, δηλαδή, ο κ.
Τσίπρας; Ότι εν μέσω διεθνούς κρίσης με το φυσικό
αέριο θα έρθω εγώ και διά μαγείας θα δώσω φτηνό
ρεύμα και ενέργεια μόνο στους Έλληνες; Ή μήπως τα
άλλα ανέκδοτα που λένε ότι θα κρατικοποιήσουν τα
πάντα και στην Ελλάδα θα περνάμε μπέικα; Αστεία
πράγματα που δεν τα πιστεύουν ούτε οι ίδιοι. Επειδή,
λοιπόν, δεν υπάρχουν «μάγοι», ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει τη
χυδαιολογία και τη γενίκευση της σκανδαλολογίας με
αρκετή δόση συνωμοσιολογίας. «Όλη η ΝΔ είναι κόμ-
μα παιδεραστών», «όλη η ΝΔ παρακολουθούσε όλους
τους Έλληνες», «όλη η ΝΔ είναι Πάτσηδες» και πάει
λέγοντας. Στο παρελθόν, το ίδιο κόμμα έχει δοκιμάσει
και την ψήφο του φόβου και την ψήφο του θυμού,
όταν αποκαλούσε προδότες και γερμανοτσολιάδες
όλο το πολιτικό προσωπικό. Η ίδια λογική αναμένεται
να επικρατήσει και σήμερα μέχρι να στηθούν κάλπες.

Βέβαια, τα προηγούμενα χρόνια η ψήφος θυμού μάς
κόστισε 90 δισεκατομμύρια ευρώ και την παραλίγο
έξοδο της χώρας από την ΕΕ. Όλος αυτός ο πόλεμος
λάσπης που διαχέεται καθημερινά δεν δηλητηριάζει
απλώς την πολιτική ατμόσφαιρα, αλλά συντηρεί και
αναπαράγει ένα κλίμα «αντιπολιτικής» που υποβό-
σκει εδώ και καιρό στην ελληνική κοινωνία. Η διαρ-
κής «βιομηχανία της χολής» που διαχέεται και μέσω
των social media δεν κάνει τίποτε άλλο από το να τρο-
φοδοτεί κοινωνικές προκαταλήψεις χωρίς αποδεί-
ξεις, αλλά και την έντονη καχυποψία που ενδημεί σε
μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης για την πολιτική και
τους πολιτικούς γενικότερα. Είναι πολιτικά και κοινω-
νικά αυτοκτονικό όλο αυτό που συμβαίνει και δυστυ-
χώς θα βρεθούμε σε μια ανελέητη σύγκρουση που
υπονομεύει το μέλλον της χώρας.

E
d
it
o
ri
a
l

«P»

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Φώτης Σιούμπουρας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Γιάννης Κορωναίος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Κώστας Τσιτούνας

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΥΛΗΣ: Νίκος Τσούρτης

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Σωτήρης Σταθόπουλος, 
Αντώνης Αντωνόπουλος,
Σπύρος Μουρελάτος,
Aλεξία Τασούλη,
Σωτήρης Πίκουλας,
Γιάννης Παργινός, 
Στέλλα Παπαμιχαήλ, Αμαλία Κάτζου, 
Λουκάς Γεωργιάδης, Ειρήνη Μητροπούλου,
Κατερίνα Παπακωστοπούλου, 
Κώστας Παπαδόπουλος,
Μιχάλης Mαστοράκης, Γεωργία Γαραντζιώτη,
Δημήτρης Δημακόπουλος, 
Μίλτος Σακελλάρης, Γιώργος Λαιμός, 
Ρεγγίνα Σαβούρδου, Δήμητρα Δάρδα, 
Άλκης Φιτσόπουλος, 
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:
Κωνσταντίνος Αραβώσης, Καθηγητής ΕΜΠ
Θανάσης Διαμαντόπουλος, Καθηγητής, 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Κώστας Κόλλιας, Πρόεδρος ΟΕΕ
(προσκεκλημένος αρθρογράφος)
Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος ΕΒΕΠ
Ναπολέων Μαραβέγιας, τ. υπουργός – αντιπρύτανης ΕΚΠΑ
Νότης Μαριάς, Καθηγητής Θεσμών Ε.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης 
(πρώην ευρωβουλευτής)
Γιώργος Μέργος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών
Θανάσης Παπαμιχαήλ, Επικοινωνιολόγος
Ιωάννης Π. Παναγιωτούλιας, δρ Χημείας - Τεχνολογίας και Διαχείρισης
Περιβάλλοντος, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Κλεισθένη

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

POLITICAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Aριέτα Μουρτοπάλλα

ΕΜΠΟΡΙΚH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
Μαρίνα Πέππα

ΑΤΕΛΙΕ: 
Ευτυχία Κόλβερη,  
Βασίλης Υψηλός
Κατερίνα Χατζηλαζάρου

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Κώστας Κουτσογιάννης,
Μαριλένα Ιορδανίδου

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Επικεφαλής: Δημήτρης Δραγώγιας
Κώστας Καντούρης, Αναστασία Καρυπίδου, Φιλίππα Βλαστού, Φένια Κλιάτση

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: Ιωάννης Σαρακηνός dpo@sarakinoslaw.com

Διεύθυνση: Συγγρού 206, Αθήνα •Τηλέφωνο: 210-9568066 • FAX: 210-3645608   • www.political.gr

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL 2 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Ποιοι δηλητηριάζουν τον δημόσιο βίο;

Όλος αυτός ο πόλεμος λάσπης που διαχέεται
καθημερινά δεν δηλητηριάζει απλώς 
την πολιτική ατμόσφαιρα, αλλά συντηρεί 
και αναπαράγει ένα κλίμα «αντιπολιτικής»
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Μ
ε στόχο να μην επαναληφθεί

ανάλογο περιστατικό Πάτση,

τόσο στο Μαξίμου όσο και

στην Πειραιώς περνούν από

«κόσκινο» τα βιογραφικά των υποψήφιων

βουλευτών, καθώς δεν υπάρχουν περιθώ-

ρια για άλλο αυτογκόλ από τη στιγμή που η

χώρα βρίσκεται έξι μήνες πριν από τις

εκλογές. Ουσιαστικά εκείνο που τονίζεται

προς κάθε κατεύθυνση είναι πως το πάθη-

μα με τον βουλευτή Γρεβενών θα πρέπει να

αποτελέσει μάθημα.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε

πριν από λίγες ημέρες, ο πρωθυπουργός

διεμήνυσε πως δεν πρόκειται να υπάρξει

καμία ανοχή σε τέτοιου είδους φαινόμενα,

τα οποία φέρνουν σε δύσκολη θέση την κυ-

βέρνηση ενώ παράλληλα δίνουν πάτημα

στην αντιπολίτευση για να ασκήσει κριτική.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τους στε-

νούς του συνεργάτες το ξεκάθαρο αυτό μή-

νυμα να φτάσει σε όλα τα στελέχη. Άλλωστε

η ταχύτητα με την οποία κινήθηκε ο πρωθυ-

πουργός απέναντι στη συγκεκριμένη υπό-

θεση δείχνει πως η απόφαση για fast track

διαδικασίες όσον αφορά ενέργειες που

προσβάλλουν το κόμμα και τις αρχές της

παράταξης έχει ήδη ενεργοποιηθεί. 

Ο Θανάσης Νέζης, που γνωρίζει όσο λί-

γοι την ανθρωπογεωγραφία της κεντροδε-

ξιάς παράταξης, και ο γραμματέας της Πο-

λιτικής Επιτροπής της ΝΔ Παύλος Μαρινά-

κης που έχουν επιφορτιστεί με το ζήτημα

των ψηφοδελτίων, κάνοντας ουσιαστικά

μια πρώτη επιλογή, καθώς τον τελευταίο

λόγο τον έχει ο πρωθυπουργός, κοιτούν ένα

προς ένα τα βιογραφικά των πολιτευτών,

αλλά και εκείνων που έχουν στείλει αίτηση

και εκφράζουν την πρόθεση να είναι υπο-

ψήφιοι. Ωστόσο θα πρέπει να σημειώσουμε

πως παραδοσιακά η ΝΔ, όπως και αλλά

κόμματα τα οποία βρίσκονται τώρα στην αν-

τιπολίτευση, την είχε πατήσει στο παρελ-

θόν με τα βιογραφικά πρωτοεμφανιζόμε-

νων στελεχών που δεν προέρχονταν από

τον κρατικό μηχανισμό.

Για αυτό τον λόγο ο πρωθυπουργός συνέ-

στησε προς όλες τις πλευρές ιδιαίτερη

προσοχή, καθώς η κυβέρνηση βρίσκεται

στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθεί

εναγωνίως να κερδίσει δημοσκοπικούς

πόντους αναδεικνύοντας ζητήματα όπως

την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακο-

λουθήσεων ή του Ανδρέα Πάτση, που σύμ-

φωνα με τις μετρήσεις είναι από τα θέματα

που δεν απασχολούν όσο εκτιμά η Κου-

μουνδούρου την κοινή γνώμη. «Ενόψει των

επερχόμενων εκλογών είναι αυτονόητο ότι

θα επιχειρήσουμε να εξετάσουμε εξονυχι-

στικά την πολιτεία κάθε προσώπου που εν-

διαφέρεται να είναι υποψήφιος. Χωρίς αυ-

τό, βέβαια, να σημαίνει κυνήγι μαγισσών ή

άκριτη αποδοχή κάθε φήμης», τόνιζε πρό-

σφατα κυβερνητικό στέλεχος δείχνοντας

το κλίμα που επικρατεί. 

Στο Μαξίμου εκτιμούν πως ο ΣΥΡΙΖΑ το

επόμενο διάστημα θα προσπαθήσει να παί-

ξει το τελευταίο του χαρτί αυξάνοντας την

πόλωση αλλά και την τοξικότητα του πολιτι-

κού κλίματος. Κυβερνητικά στελέχη τονί-

ζουν πως η αξιωματική αντιπολίτευση εμ-

φανίζεται στριμωγμένη από τα δημοσκοπι-

κά ευρήματα, καθώς η ψαλίδα με τη ΝΔ δεν

κλείνει, ενώ δείχνει να βρίσκεται χωρίς

αφήγημα σε μια χρονικά κρίσιμη στιγμή.

Μάλιστα, οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν πως

η αξιωματική αντιπολίτευση θα επιχειρή-

σει με κάθε τρόπο να διχάσει την κοινωνία

όπως έπραξε και στο πρόσφατο παρελθόν,

ωστόσο σημειώνουν πως οι εποχές έχουν

αλλάξει, καθώς το 2022 δεν είναι 2012.  

«Γαλάζια» ενημέρωση για 
τη Δευτεροβάθμια Περίθαλψη

Ενημερωτική συζήτηση πραγματοποίησε

η Νέα Δημοκρατία με τα μέλη και τα στελέχη

της που απασχολούνται στον κλάδο της

υγείας αναφορικά με το νέο σχέδιο νόμου

για τη Δευτεροβάθμια Περίθαλψη, το οποίο

στοχεύει στην ενίσχυση του Εθνικού Συστή-

ματος Υγείας με περισσότερους γιατρούς.

Στην εκδήλωση κεντρικοί ομιλητές ήταν

ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης και η

αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα

Γκάγκα. Συμμετείχαν μέλη και στελέχη του

κόμματος που απασχολούνται στον κλάδο

της υγείας, προκειμένου να ενημερωθούν

από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου

για τις λεπτομέρειες του σχεδίου νόμου,

ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο γραμματέας

Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Παύλος Μαρι-

νάκης. Στόχος τού υπό διαβούλευση σχεδί-

ου νόμου είναι η βελτίωση των παρεχόμε-

νων υπηρεσιών υγείας από το ΕΣΥ, με την

ενίσχυσή του σε ιατρικό προσωπικό, την

κάλυψη του συνόλου των οργανικών θέσε-

ων και τη βελτίωση της εκπαίδευσής τους. 

Οι αλλαγές αυτές εντάσσονται σε μια σει-

ρά μεταρρυθμίσεων που γίνονται στον χώ-

ρο της υγείας, όπως η θεσμοθέτηση του

δωρεάν προσωπικού γιατρού για όλους, το

μεγαλύτερο πρόγραμμα προληπτικών εξε-

τάσεων που έχει υλοποιηθεί στη χώρα, η

ανασυγκρότηση του ΕΟΠΥΥ και η διασφάλι-

ση 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης,

από τα οποία τα 700 εκατομμύρια θα διατε-

θούν για την αναβάθμιση των κτιριακών

υποδομών και του εξοπλισμού 80 νοσοκο-

μείων και 157 Κέντρων Υγείας.

Από «κόσκινο» 
τα βιογραφικά
των «γαλάζιων»
υποψηφίων 

«Καμία ανοχή για κανέναν», 
η εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη 

Γράφει 
ο Σωτήρης 
Σταθόπουλος 



Σ
ε μια περίοδο κατά την οποία η
συνεχιζόμενη εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία προ-
καλεί σοβαρότατες γεωπολιτι-

κές ανακατατάξεις και ο τουρκικός μι-
μητισμός της αναθεωρητικής πρακτικής
Πούτιν θέτει εκ των πραγμάτων την Ελ-
λάδα προ της υπαρξιακής απειλής μιας
απόπειρας της Άγκυρας να επαναχαρά-
ξει τον χάρτη του Αιγαίου και της Ανατο-
λικής Μεσογείου ευρύτερα, η αύξηση
των διεθνών ερεισμάτων της χώρας μας
αποτελεί μαζί με την αμυντική θωράκισή
της έναν εκ των αντικειμενικών σκοπών
της ελληνικής διπλωματίας. 

Και όπως τονίζουν υψηλόβαθμοι κυ-

βερνητικοί αξιωματούχοι, η περιοδεία-

αστραπή του Κυριάκου Μητσοτάκη σε Λι-

θουανία και Εσθονία εξυπηρέτησε ακρι-

βώς αυτό τον σκοπό, ήτοι την έτι περαιτέ-

ρω σύσφιγξη των διμερών σχέσεων με

χώρες που αντιμετωπίζουν κοινές με την

Ελλάδα προκλήσεις.

Με την Εσθονή ομόλογό του Κάγια Κά-

λας να διαμηνύει ότι υπό το πρίσμα της

ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία εντά-

σεις μεταξύ συμμαχικών χωρών είναι

αχρείαστες και αντιπαραγωγικές, ο Έλλη-

νας πρωθυπουργός προειδοποίησε εκ νέ-

ου την ηγεσία της Τουρκίας ότι ο μόνος

δρόμος για να επιλυθεί η μοναδική διαφο-

ρά μας, ήτοι η οριοθέτηση των θαλασσίων

ζωνών, είναι το Διεθνές Δίκαιο και δη το

Δίκαιο της Θάλασσας. 

«Οι αχρείαστες προκλήσεις και η επιθε-

τική ρητορική κατά της Ελλάδας, που αμ-

φισβητεί ανοιχτά την κυριαρχία των νη-

σιών μας, είναι εντελώς απαράδεκτες

πράξεις και πρέπει να σταματήσουν αμέ-

σως», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

και τόνισε ότι όλες οι χώρες-μέλη των δυ-

τικόστροφων συνασπισμών οφείλουν να

ευθυγραμμιστούν με τις δυτικές κυρώσεις

κατά της Μόσχας. Στο μέτωπο του Μετανα-

στευτικού, Μητσοτάκης και Κάλας επέμει-

ναν πως πρέπει να υπάρξει έμπρακτη κα-

ταδίκη της τακτικής εργαλειοποίησης του

ανθρώπινου πόνου με στόχο την απόκτηση

πολιτικού πλεονεκτήματος. Αμφότεροι,

δε, επιβεβαίωσαν ότι παραμένουν δε-

σμευμένοι στη συνέχιση της πολιτικής, οι-

κονομικής, στρατιωτικής και ανθρωπιστι-

κής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Ασπίδα στην παραπληροφόρηση 
και τις κυβερνοεπιθέσεις

Για την Αθήνα το εσθονικό μοντέλο του
ψηφιακού μετασχηματισμού του κρά-
τους και της οικονομίας αποτελεί οδηγό,
την ώρα που η χώρα μας καταγράφει αλ-
ματώδη πρόοδο στον συγκεκριμένο το-
μέα. Μάλιστα, παίρνοντας... πάσα από την
εμπειρία της Εσθονίας στην αναχαίτιση
κυβερνοεπιθέσεων και λοιπών υβριδι-
κών απειλών, κυρίως από την πλευρά της

Ρωσίας, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε και η Ελ-
λάδα οφείλει να αναβαθμίσει τις δικλίδες
ασφαλείας ως προς την κυβερνοασφά-
λειά της και να παραμείνει σε υψηλό επί-
πεδο επιφυλακής, καθώς, όπως είπε,
ενόψει των επικείμενων εκλογών είναι
πιθανό δρώντες και άλλοι παράγοντες να
επιχειρήσουν να επηρεάσουν ή και να
χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη μέσω
τακτικών παραπληροφόρησης και δια-
σποράς fake news.

Κάλεσμα για επενδύσεις
Με νωπές τις δάφνες από τον Econo-

mist, που παρουσίασε χθες ότι η Ελλάδα
σκαρφάλωσε 16 ολόκληρες θέσεις ως
προς τη βελτίωση του επιχειρηματικού πε-
ριβάλλοντος από το 2019 έως σήμερα, ο
πρωθυπουργός απηύθυνε κάλεσμα προς
τις εσθονικές επιχειρήσεις, που επιθυ-
μούν να επεκταθούν προς τον ευρωπαϊκό
Νότο, να επιλέξουν την Ελλάδα για να
επενδύσουν, υποδεικνύοντας τα πεδία του
ψηφιακού μετασχηματισμού, των τεχνο-
λογιών αιχμής και των ΑΠΕ ως τα προσφο-
ρότερα για εμβάθυνση της διμερούς συ-
νεργασίας.

Μεταναστευτικό
Σε συνέντευξή του στο κρατικό τηλεο-

πτικό κανάλι LRT της Λιθουανίας, έπειτα
από σχετική ερώτηση ο κ. Μητσοτάκης
αναφέρθηκε στην εργαλειοποίηση των με-
ταναστών και είπε ότι η Τουρκία εφάρμοσε
αυτές τις πρακτικές προτού ο Λουκασένκο
τις αντιγράψει και επιχειρήσει να κάνει το
ίδιο σε βάρος της Λιθουανίας. «Καταστή-
σαμε πολύ σαφές στην Τουρκία ότι πρέπει
να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσου-
με αυτό το πρόβλημα. Η Τουρκία φιλοξενεί
σήμερα περισσότερους από 4 εκατομμύ-
ρια πρόσφυγες και μετανάστες. Έχει υπο-
γράψει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση από το 2016. Και είναι υποχρεωμένη με
βάση αυτήν τη συμφωνία να κάνει ό,τι
μπορεί για να σταματήσει την παράνομη
μετακίνηση ανθρώπων από την Τουρκία
στην Ελλάδα. Έχουμε πληθώρα στοιχείων
ότι αυτό δεν συμβαίνει και ότι, αν μη τι άλ-
λο, η Τουρκία ενθαρρύνει ενεργά και προ-
ωθεί μετανάστες και πρόσφυγες στην Ελ-
λάδα. Συνεπώς καλούμε και πάλι την
Τουρκία να συνεργαστεί με την Ελλάδα, να
συνεργαστεί με την Ευρώπη για την αντι-
μετώπιση αυτού του προβλήματος. Είναι
πολύ λυπηρό όταν βλέπουμε ανθρώπους
σε πολύ μικρές φουσκωτές λέμβους στη
θάλασσα. Το ελληνικό Λιμενικό Σώμα είναι
πάντα σε ετοιμότητα ώστε να τους σώσει
και έχει σώσει χιλιάδες ανθρώπους στη
θάλασσα. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι αναχω-
ρούν από τις τουρκικές ακτές και είμαι βέ-
βαιος ότι η Τουρκία μπορεί να κάνει πολύ
περισσότερα για να εμποδίσει τους διακι-
νητές να επωφελούνται από αυτό τον αν-
θρώπινο πόνο».
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Αμετακίνητος ο πρωθυπουργός 
στις εθνικές κόκκινες γραμμές,
συνεχίζει να χτίζει συμμαχίες
και στη Βαλτική 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει 
ο Σπύρος 
Μουρελάτος

K. Μητσοτάκης:
Μόνος δρόμος
το Δίκαιο 
της Θάλασσας 
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E
τοιμο είναι το σχετικό Προεδρικό
Διάταγμα που προβλέπει την επέ-
κταση των χωρικών υδάτων στα 12
νμ και νοτιοανατολικά της Κρήτης.

Η κυβέρνηση έχει μελετήσει αναλυτικά όλα
τα δεδομένα, έχει εκπονήσει και τους σχετι-
κούς χάρτες και ο Νίκος Δένδιας έχει δια-
μηνύσει ότι θα κρίνει πότε, πού και πώς η
χώρα θα το ασκήσει, έχοντας ως αποκλει-
στικό γνώμονα τη βέλτιστη προστασία και
την απόλυτη προάσπιση του εθνικού συμφέ-
ροντος.

Το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών
υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, όπως ορίζεται
στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το
Δίκαιο της Θάλασσας, συνιστά ένα μονομε-
ρές, μη διαπραγματεύσιμο δικαίωμα της
χώρας μας. Πρόκειται για αναφαίρετο δι-
καίωμα της Ελλάδας, το οποίο υπάρχει και
θα υπάρχει εσαεί, διότι έτσι ορίζει το Διε-
θνές Δίκαιο. Την ίδια ώρα όμως ο απόστρα-
τος αντιναύαρχος και αρχιτέκτονας του
τουρκολιβυκού μνημονίου Τζιχάτ Γιαϊτζί σε
πολλές τηλεοπτικές εμφανίσεις του στη γει-
τονική χώρα απειλεί ότι αν η Ελλάδα αυξή-
σει τα χωρικά της ύδατα ακόμη και 1 μίλι, «να
επεκταθούν από τα 6 μίλια στα 7 μίλια, όχι να
πάνε στα 12 μίλια, μόνο 1 μίλι να επεκταθούν,
από τα 6 στα 7 μίλια στη Θάλασσα των Νή-
σων, το 13% της “Γαλάζιας Πατρίδας” θα ανή-
κει στην Ελλάδα. Το 13%!».

Και ρωτά προκλητικά: «Μπορείτε να το
δεχτείτε αυτό; Αν κάποιος έπαιρνε το 13% της
ηπειρωτικής χώρας της Τουρκίας, θα γινό-
ταν αυτό αποδεκτό; Ακόμη και να πεθαίνα-
με, και να πεθαίναμε, και να πεθαίναμε, δεν
επρόκειτο τίποτα να δώσουμε. Το ίδιο και
στη θάλασσα. Και στη θάλασσα το ίδιο! Δεν
πρόκειται να επιτρέψουμε να επεκταθούν
από τα 6 στα 7 μίλια».

Η απόφαση της Ελλάδας θα αποτελέσει
φυσικό επακόλουθο της επέκτασης της αι-
γιαλίτιδας ζώνης στο Ιόνιο μέχρι το ακρωτή-
ριο Ταίναρο της Πελοποννήσου, που έγινε το
2021, αλλά και του νόμου Μανιάτη του 2011,

που έθεσε de facto τα εξωτερικά όρια της
ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Οποιαδήποτε ωστόσο κίνηση της κυβέρ-
νησης θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις που θα
έχουμε σε σχέση με τη Λιβύη και το τρίγωνο
με την Τουρκία και την Αίγυπτο, ενώ το τουρ-
κολιβυκό μνημόνιο εξελίσσεται σε μπούμε-
ρανγκ για την Άγκυρα. 

Η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ
Η διακοπή του διαλόγου Τουρκίας - Αι-

γύπτου δημιουργεί νέα δεδομένα. Το Κάι-
ρο διατηρεί στενούς δεσμούς με τις δυνά-
μεις της Ανατολικής Λιβύης και στηρίζει
τον στρατηγό Χαφτάρ και ενώ έχει στο
πλευρό της τη Ρωσία αλλά και τη Γαλλία, η
οποία μόλις την περασμένη εβδομάδα διό-
ρισε στην Τρίπολη πρεσβευτή αραβικής
καταγωγής. Ο ιστότοπος πληροφοριών
Africa Intelligence μάλιστα ανέφερε ότι ο
επικεφαλής της αιγυπτιακής υπηρεσίας
πληροφοριών επισκέφτηκε τη Βεγγάζη
στις 12 Οκτωβρίου, σε μια προσπάθεια να
αποτρέψει τον Χαφτάρ από την προσέγγι-
ση με τουρκικές εταιρείες.

Για όλα αυτά είναι ενήμεροι και οι Αμε-
ρικανοί, με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να
ετοιμάζεται να μεταβεί στην Αίγυπτο στις
11 Νοεμβρίου για να λάβει μέρος σε διά-
σκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή.
Εκεί θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο
της Αιγύπτου Αλ Σίσι, ενώ ερώτημα παρα-
μένει αν θα παραστεί και ο Ταγίπ Ερντογάν. 

Τ Ο Υ Ρ Κ Ο Λ Ι Β Υ Κ O

Σε vertigo η Άγκυρα μετά
τον «πάγο» του ΟΗΕ 

Στην άλλη πλευρά του Αιγαίου ο εθνικιστής
κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, ο Ντεβλέτ
Μπαχτσελί, καταφέρθηκε και πάλι εναντίον της
Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι ο πύραυλος Tay-
fun, που έφτιαξε η Τουρκία, έστειλε το κατάλλη-
λο μήνυμα στους εχθρούς. Όπως είπε ο ηγέτης
των Γκρίζων Λύκων, «εδώ βλέπετε τον πύραυλo

Tayfun. Το κατάλληλο μήνυμα δόθηκε και σε
όποιον γνωρίζει να εμπιστεύεται έναν φίλο αλλά
και στις γιάφκες των εχθρών και θα συνεχίζει να
δίνεται. Η Τουρκία δεν αστειεύεται».

«Οι τρομοκρατικές συμμορίες και οι εχθρικές
χώρες, που υπολογίζουν και στοχεύουν να βλά-
ψουν τη χώρα μας με το που θα βρουν την ευκαι-

ρία, να προσέξουν και να βάλουν μυαλό. Αυτό
που τους λέμε εμείς είναι ότι ο γίγαντας όχι μόνο
ξύπνησε, αλλά δόξα τω Θεώ έχει ορθοποδήσει με
την αξιοζήλευτη τεχνολογική ανάπτυξη που έχει
σημειώσει», τόνισε στη συνέχεια ο Μπαχτσελί.

Ο πρόεδρος του ΜΗΡ φρόντισε να αναφερθεί
αναλυτικά και σε σειρά όπλων που σχεδιάζει να

κατασκευάσει η Τουρκία: «Είναι το τουρκικό
έθνος που μοχθεί και ιδρώνει για να κατασκευά-
σει τα ελικόπτερα Ατάκ και Γκιοκμπέι, το πολε-
μικό πλοίο Αναντολού, το αεροσκάφος Χιουρ-
κούς, το Ακιντζί, το Μπαϊρακτάρ, τα μη επαν-
δρωμένα εναέρια οχήματα Άνκα και τον πύραυ-
λο Tayfun».

Νέες απειλές Μπαχτσελί με τον τουρκικό Τayfun

Η Ελλάδα ετοιμάζεται 
για επέκταση των χωρικών
της υδάτων και 
η Τουρκία απειλεί 

Γράφει η 
Αλεξία Τασούλη
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Ασπίδα προστασίας
στους μάρτυρες 
δημοσίου 
συμφέροντος

Ασπίδα προστασίας στους whistle-
blowers, τους πληροφοριοδότες-
μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος
που καταγγέλλουν παραβιάσεις του
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αποτελεί το νομοσχέδιο του υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, το οποίο κατατέ-
θηκε προς ψήφιση στη Βουλή. Με
στόχο τη θωράκιση της διαφάνειας
στη Δημόσια Διοίκηση το επίμαχο
νομοσχέδιο ενσωματώνει στο εθνικό
μας δίκαιο κοινοτική οδηγία του 2019
για την προστασία των προσώπων
που αναφέρουν παραβιάσεις που θί-
γουν τομείς, όπως τα οικονομικά
συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, την ασφάλεια των τροφίμων και
των μεταφορών, την προστασία του
περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία και
την ιδιωτική ζωή.

Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουρ-
γείο, πρόκειται για ένα ολοκληρωμέ-
νο θεσμικό πλαίσιο που έρχεται να
καλύψει το νομοθετικό κενό, καθώς
η μόνη ανάλογη διαδικασία που υφί-
σταται στο δίκαιο της χώρας μας
αφορά αποκλειστικά την ποινική
διαδικασία και τον θεσμό των προ-
στατευόμενων μαρτύρων. Με το νο-
μοσχέδιο παρέχονται τα «εργαλεία»
για την υποβολή και τη διαχείριση
των αναφορών των whistleblowers
αλλά και διασφαλίσεις για τα προσω-
πικά δεδομένα και την προστασία
τους. Είναι ενδεικτικό πως απαγο-
ρεύονται και τιμωρούνται αντίποινα
και ενέργειες αντεκδίκησης, όπως η
παύση και η απόλυση, ο υποβιβα-
σμός, η παράλειψη και η στέρηση
προαγωγής, η αφαίρεση καθηκόν-
των, η αλλαγή τόπου εργασίας, η μεί-
ωση μισθού, η μεταβολή ωραρίου
εργασίας, η παρεμπόδιση υποβολής
αναφοράς αλλά και η αποκάλυψη
στοιχείων ταυτότητας των μαρτύρων
που προστατεύονται. 

Σ
την Αθήνα φτάνει σήμερα η Εξετα-
στική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου μετά τον σάλο των
παρακολουθήσεων Ανδρουλάκη,

Κουκάκη και Σπίρτζη, που κατά την κυβέρ-
νηση έχει λάβει τέλος - όχι όμως και σύμ-
φωνα με την αντιπολίτευση. Στον ΣΥΡΙΖΑ λέ-
νε πως «το ψέμα της κυβέρνησης έχει κοντά
ποδάρια» και ότι το σκάνδαλο των υποκλο-
πών όχι απλώς δεν έχει λάβει τέλος, αλλά θα
πέσει άπλετο φως όταν το κόμμα της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης γίνει κυβέρνηση.

«Αν για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη
Νέα Δημοκρατία η ιστορία των παρακο-
λουθήσεων δεν ενδιαφέρει κανέναν και
αυτό καταγράφεται και στις δημοσκοπή-
σεις, όπως φανατικά υποστηρίζουν όλοι
του Μοσχάτου τον τελευταίο καιρό για
να αποπροσανατολίσουν από το ζήτημα,
την Ευρώπη την ενδιαφέρει και πολύ
μάλιστα, για αυτό και έρχονται να ελέγ-
ξουν μόνοι τους τι έχει γίνει», λένε κύ-
κλοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης
στην «Political». Οι ίδιες πηγές υπο-
γραμμίζουν πως εδώ τίθεται μείζον ζή-
τημα δημοκρατίας και ότι δεν μπορούμε
να πάμε σε εκλογές «με ενεργές συνθή-

κες παρακράτους», όπως μας είπαν χα-
ρακτηριστικά.

Ερώτηση Τσίπρα σε Μητσοτάκη 
για τις παρακολουθήσεις

Μάλιστα, ο αρχηγός της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε τη
Δευτέρα ερώτηση στον πρωθυπουργό Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με την οποία
«προκύπτει μείζον, όχι μόνο πολιτικό και
ηθικό αλλά και υπαρξιακό για τη λειτουρ-
γία του δημοκρατικού πολιτεύματος ζήτη-
μα, στην περίπτωση που θα διεξαχθούν
βουλευτικές εκλογές με ενεργό το κέντρο
που διενεργεί παρακολουθήσεις πολιτι-
κών αντιπάλων και με την κατηγορία να αι-
ωρείται προς τον αρχηγό του τρίτου κοινο-
βουλευτικού κόμματος, δηλαδή τον Νίκο
Ανδρουλάκη, ο οποίος μάλιστα ενδέχεται
να διαχειριστεί διερευνητική εντολή, πως
είναι “εθνικά επικίνδυνος”».

«Κανείς δεν εργαλειοποιεί τίποτε»
«Κανείς δεν εργαλειοποιεί τίποτε. Εμείς

ζητήσαμε να πέσει άπλετο φως και μόλις
διαπιστώσαμε ότι υπάρχει εμπλοκή ενός
από τα χιλιάδες μέλη μας στην υπόθεση
της 12χρονης, αμέσως το διαγράψαμε,
όπως άλλωστε έκανε και το ΠΑΣΟΚ», σχο-
λίασαν από τον ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με την
πολιτική διάσταση που δόθηκε στην ιστο-
ρία της κακοποίησης της 12χρονης.

Στη ΓΑΔΑ μέλος του ΣΥΡΙΖΑ
Εντωμεταξύ, η εμπλοκή του ονόματος

ενός άλλου μέλους του ΣΥΡΙΖΑ στην υπό-
θεση μέσα από διαδικτυακές αναφορές
έφεραν τον πολίτη το πρωί της Τρίτης στη
ΓΑΔΑ, όπου και κατέθεσε μήνυση κατά
παντός υπευθύνου για την αναφορά στο
όνομά του, ενώ, όπως ο ίδιος γνωστοποί-
ησε μέσω Facebook, ζήτησε από τις Αρχές
να ανοίξουν κάθε λογαριασμό του για να
αποδειχτεί η μη εμπλοκή του.

Ο ίδιος κάνει λόγο για εσκεμμένη εμ-
πλοκή του ονόματός του από λεγόμενα
«τρολ» αντίπαλου πολιτικού στρατοπέ-
δου που κρύβονται πίσω από την ανωνυ-
μία τους.

Ξαναζεσταμένο φαγητό
με τις υποκλοπές 

Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ 
στην κυβέρνηση με αφορμή 

την επίσκεψη της PEGA
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Δεύτερη φορά θα δει ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ
Σολτς σε διάστημα μερικών ημερών. Όπως επιση-
μαίνει διπλωματική πηγή μου, αυτό είναι ένα τεκ-
μήριο ότι οι ελληνογερμανικές σχέσεις έχουν ει-
σέλθει σε μια νέα παραγωγική τροχιά, τη στιγμή
που ο Γερμανός καγκελάριος έχει δει μόνο μία
φορά σε επίσκεψη τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ
Ερντογάν. Επίσης, ένα άλλο που μου θύμισε σημειολογικά η πηγή μου είναι ότι κά-
θε φορά ο Γερμανός καγκελάριος μετά την Αθήνα πήγαινε καπάκι στην Άγκυρα. Ε,
αυτήν τη φορά ο Σολτς μετά την Αθήνα πήγε πίσω στο Βερολίνο... 

Η σημειολογία της νέας 
επαφής Μητσοτάκη με Σολτς

Εννέα σουπερμάρκετ ισάριθμων αλυσίδων στα βόρεια
προάστια της Αττικής επισκέπτονται διαδοχικά από νωρίς το
πρωί σήμερα ο υπουργός και ο αναπληρωτής υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και Νίκος
Παπαθανάσης, στην πρεμιέρα του «καλαθιού» του νοικοκυ-
ριού. Μαζί με τον γγ Καταναλωτή και τον επικεφαλής της
Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς αλλά και ελεγ-

κτές θα επισκεφτούν σουπερμάρκετ στο Μαρούσι, στα Με-
λίσσια, στα Βριλήσσια και στο Χαλάνδρι. Στόχος της πολιτι-
κής ηγεσίας του υπουργείου είναι να στείλει ένα σαφές μή-
νυμα ότι οι τιμές των προϊόντων, για τις οποίες δεσμεύτηκαν
τα σουπερμάρκετ, θα συνεχίσουν να είναι προσιτές για τους
καταναλωτές και οι όποιες... ζαβολιές θα αντιμετωπίζονται
αποφασιστικά με την επιβολή των ανάλογων κυρώσεων. 

Γεωργιάδης και Παπαθανάσης 
«εισβάλλουν» σε 9 σουπερμάρκετ!

Πρωτοβουλία Συρεγγέλα
για τη βία κατά γυναικών

Ανταλλαγή καλών πρακτικών, εφαρμοζόμε-
νων πολιτικών και δράσεων μεταξύ της Ελλά-
δας και της Ολλανδίας για την καταπολέμηση
της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας
πραγματοποιήθηκε χθες κατά τη διάρκεια
στρογγυλής τραπέζης, με θέμα τη βία κατά των

γυναικών, που διοργάνωσαν η Προ-
εδρία της Δημοκρατίας, η πρε-

σβεία της Ολλανδίας στην
Ελλάδα και η αρμόδια υφυ-
πουργός Μαρία Συρεγγέ-
λα. Στη στρογγυλή τράπεζα

συμμετείχαν η Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Κατερίνα

Σακελλαροπούλου, το βασιλικό
ζεύγος της Ολλανδίας, ο βασιλιάς Γουλιέλμος
- Αλέξανδρος και η βασίλισσα Μάξιμα, ο Ολ-
λανδός υφυπουργός Υγείας Μάαρτεν βαν Όι-
τζεν, έξπερτς από τις δύο χώρες, καθώς και
στελέχη του Δικτύου Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ.

Η ντρίμπλα Κεγκέρογλου
Σε μετρ της πολιτικής ντρίμπλας εξελίσσεται

ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και πρώην γραμ-
ματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας επί
προεδρίας Φώφης Γεννηματά Βασίλης Κεγκέ-
ρογλου. Ο συντοπίτης του Νίκου Ανδρουλάκη
αποφάσισε να μην είναι εκ νέου υποψήφιος
βουλευτής και θα θέσει υποψηφιότητα για δή-
μαρχος στον Δήμο Μίνωα Πεδιάδος, απ’ όπου
κατάγεται. Την Κυριακή θα ανακοινώσει και
επισήμως την υποψηφιότητά του για τον δήμο,

η οποία όμως έχει ένα πλούσιο
παρασκήνιο. Ως γνωστόν, ο κ.

Κεγκέρογλου ήταν από
τους σκληρούς εσωκομ-
ματικούς αντιπάλους του

Νίκου Ανδρουλάκη στην
κούρσα των υποψηφιοτήτων

για την ηγεσία του κόμματος. Σε
συνδυασμό, δε, με το ορατό ενδεχόμενο να
κρατήσει την έδρα στο Ηράκλειο ο πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ, ο έμπειρος πολιτικός οδηγήθηκε
σε δεύτερες σκέψεις και εκ του αποτελέσμα-
τος κατέληξε σε οριστικές αποφάσεις απελευ-
θερώνοντας και πολιτικό χώρο στο νέο αίμα. 

Παριστάνουν τους... 
αυτόκλητους εισαγγελείς
Η

Ελλάδα είναι μια χώρα
10.432.481 κατοίκων.
Όχι ασήμαντος αριθ-

μός, αλλά όχι και τεράστιος για
να μη γνωρίζει κάποιος πρό-
σωπα και πράγματα που έχουν
λόγο στη δημόσια σφαίρα. Ει-
δικότερα σε ό,τι αφορά την πο-
λιτική αλλά και τη δημοσιογρα-
φία, οι περισσότεροι γνωρίζον-
ται μεταξύ τους. Ο χώρος είναι
πάρα πολύ μικρός και, επί της
ουσίας, η πλειονότητα γνωρίζει
τα πεπραγμένα όσων κινούνται
εντός των τειχών της. Αυτό
προφανώς σημαίνει ότι δεν είναι εύκολο να παριστάνουμε κάτι διαφορετικό από
αυτό που είμαστε ή να θεωρούμε εαυτόν... κριτή των πάντων, απαιτώντας παράλ-
ληλα να μη μας «αγγίζει» τίποτα.

Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις δημοσιογράφων που το τελευταίο διάστημα
έχουν αναγάγει τον εαυτό τους σε... ανώτατους δικαστικούς κριτές. Είναι έτοιμοι
ακόμη και να... μοιράσουν ποινές προς όσους -θεωρούν ότι- έχουν «αμαρτή-
σει». Ξεχνούν βέβαια τόσο τη διαφορά της «εξουσίας» του Τύπου με τη δικαστι-
κή εξουσία όσο και το γεγονός ότι άπαντες γνωρίζουν το ποιόν τους. Αντίστοιχα,
το ίδιο ισχύει και για πολιτικούς άνδρες που κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος.

Περιπτώσεις λοιπόν, όπως αυτές των Κουκάκη, Τέλλογλου, Χονδρογιάννου
και Τριανταφύλλου, που έχουν αναγάγει τον εαυτό τους σε εισαγγελείς και κρι-
τές των πάντων, μόνο... θυμηδία μπορούν να προκαλέσουν σε όσους γνωρίζουν
τι πραγματικά συμβαίνει στην «πιάτσα» της πολιτικής και της δημοσιογραφίας.

Ο Σέρμπος γείωσε
τους εγχώριους
σοσιαλιστές

Ξαναχτύπησε ο διεθνολόγος καθη-
γητής Σωτήρης Σέρμπος και γείωσε
όλους τους εγχώριους σοσιαλιστές
του γλυκού νερού που πανηγύρισαν
την εκλογή Λούλα στη Βραζιλία. Πε-
ριττό να σας πούμε ότι πλειονότητα
των «πράσινων» στελεχών ανέβασε
πανηγυρικό ποστ για την εκλογή
Λούλα. Διότι ο Λούλα μάς βγήκε ολί-
γον τι πουτινόφιλος και επικριτής του
Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι. Κα-
ταλαβαίνετε τώρα πόσο αγκομαχού-
σε μέσα στο ΠΑΣΟΚ ο καθηγητής για
να τους εξηγήσει τις λεπτές ισορρο-
πίες στα διεθνή ζητήματα και αυτοί
δεν σκάμπαζαν και πολλά… 

Προσωπική επιτυχία
Θεοδωρικάκου

Χάρη στις συνεχείς τηλεφωνικές
επαφές του υπουργού Προστασίας
του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου με
τον Αλβανό ομόλογό του Μπλέντι
Τσούτσι και τις φιλικές σχέσεις που
διατηρούν οι δύο υπουργοί, ο βιαστής
του Παλαιού Φαλήρου παραδό-
θηκε χθες κατά τις πρώ-
τες πρωινές ώρες
στην Ελληνική
Αστυνομία και θα
οδηγηθεί στη Δι-
καιοσύνη. Αξίζει να
σημειωθεί πως δεν
υπάρχει διακρατική
συμφωνία μεταξύ Ελλάδας
και Αλβανίας για έκδοση συλληφθέν-
των, όμως, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, ο Τάκης Θεοδωρικάκος συνομί-
λησε για την υπόθεση τρεις φορές με
τον Αλβανό ομόλογό του ζητώντας να
ενταθούν οι διαδικασίες για τον εντο-
πισμό και την παράδοση του 45χρο-
νου στις ελληνικές Αρχές.



A
σφαιρα θεωρούν στο Μέγαρο Μα-
ξίμου πως είναι τα πυρά του Αλέξη
Τσίπρα και κατ’ επέκταση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ για το θέμα των υποκλοπών, στο

φόντο της νέας πρωτοβουλίας του να καταθέ-
σει επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό
για το κακόβουλο λογισμικό Predator, παρα-
μονές της έλευσης της Εξεταστικής Επιτρο-
πής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου PEGA στη
χώρα μας. 

Κυβερνητικά στελέχη σχολιάζουν πως ου-
δείς στην κυβέρνηση αιφνιδιάστηκε από τη
μάλλον αναμενόμενη κίνηση της Κουμουν-
δούρου, ενώ, σύμφωνα με ασφαλείς πληρο-
φορίες της «Political», δεν διαφαίνεται πρό-
θεση του κ. Μητσοτάκη να συμμετάσχει, όπως
λένε, στο σόου που προσπαθεί απεγνωσμένα
να στήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ελλείψει πειστικής κυβερ-
νητικής εναλλακτικής. Στο Μέγαρο Μαξίμου
αντιλαμβάνονται την απέλπιδα προσπάθεια
του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης
να... σύρει τον πρωθυπουργό στο κάδρο της
συγκεκριμένης υπόθεσης, ωστόσο αντιτεί-
νουν πως η Εξεταστική Επιτροπή μόλις ολο-
κλήρωσε το έργο της, η διερεύνηση στη Δι-
καιοσύνη είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ υπεν-
θυμίζουν ότι η κυβέρνηση έχει δηλώσει από
την πρώτη στιγμή ότι οι ελληνικές Αρχές ου-
δέποτε έχουν προμηθευτεί ή έχουν χρησιμο-
ποιήσει κακόβουλα λογισμικά. 
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Αρνητική εντύπωση προκάλεσε σε αρκε-
τούς η απουσία των αυτοδιοικητικών Ρένας
Δούρου, Ηλία Ψινάκη και Δημήτρη Στεργί-
ου από την πρώτη μέρα της δίκης για τη φο-
νική πυρκαγιά στο Μάτι, η οποία ξεκίνησε
με πολλά προβλήματα και τελικά διακόπη-
κε για τις 7 Νοεμβρίου για να διεξαχθεί σε
άλλον καταλληλότερο χώρο του κτιρίου 13
της Ευελπίδων. Στον αντίποδα, η μοναδική
παρουσία αυτοδιοικητικού, αυτή του δη-
μάρχου Ραφήνας - Πικερμίου Βαγγέλη
Μπουρνού, μόνο θετικά σχόλια απέσπασε.
Άλλωστε, ο Μπουρνούς -ως γνωστόν- σε
αντίθεση με τους υπολοίπους είχε ριχτεί
από την πρώτη στιγμή στη μάχη με την πυρ-
καγιά και είχε ζητήσει από την αρχή να
αποδοθούν οι ευθύνες όπου ανήκουν. Για
πολλούς η παρουσία του με τους υπόλοι-
πους κατηγορούμενους θεωρείται άδικη
και δεν είναι καθόλου τυχαία η πανηγυρική
επανεκλογή του στον δήμο μετά τα τραγικά
γεγονότα του 2018.

Της... δημοσκόπησης
γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ
Στην Κουμουνδούρου έχουν φτιάξει ένα
δικό τους αφήγημα για τη γνώμη των πο-
λιτών. Σε όσους τους λένε ότι δεν «τσιμ-
πάνε» από τη φθορά της κυβέρνησης και
πως παραμένει μεγάλη η απόστασή τους
από τη ΝΔ απαντούν πως όλες ανεξαιρέ-
τως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μεγάλη
μείωση της ΝΔ κατά 4% και αντίστοιχα
αύξηση του ΣΥΡΙΖΑ περίπου 2% στην
πρόθεση ψήφου. Λένε επίσης πως σε
όλες τις δημοσκοπήσεις στις πιο παρα-
γωγικές ηλικίες μέχρι 44 ετών ο ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ προηγείται σταθερά της ΝΔ, ενώ κά-
νουν λόγο και για αδυναμία σωστών προ-
βλέψεων: «Λίγες μέρες πριν από τις
εκλογές του 2019 έδιναν στον ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ 24% και πήρε τελικά 31,5%». Έχουν
έναν δικό τους τρόπο να τα βλέπουν εκεί
στην Κουμουνδούρου. Όπως το 2019. Δεν
είχε σημασία που έχασαν. Σημασία είχε
πως δεν έχασαν με μεγάλη διαφορά.

Οι ηχηρές απουσίες για
το Μάτι και ο Μπουρνούς
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Εμπλοκή και Πασόκου 
στην υπόθεση της 12χρονης

Εκτός κόμματος βρίσκεται από την πρώτη
στιγμή κιόλας πρώην μέλος Τοπικής Οργάνω-
σης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στη Ρόδο, που φέρε-
ται να συνομιλούσε με τη δωδεκάχρονη που
έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και
εκμετάλλευσης στον Κολωνό. Η διαγραφή
έγινε για λόγους ηθικής τάξης, με τη Χαριλά-
ου Τρικούπη να μιλά για «αυτονόητη κίνηση»,
από τη στιγμή που υπήρξαν τέτοιες «βαριές
σκιές» για ένα μέλος του κόμματος, έστω και
αν δεν είναι επιφανές και διάσημο.

Συγχαρητήρια Χατζηδάκη
σε Θεοδωρικάκο
Με μια ανάρτησή του στα social media με τίτ-
λο «Τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσμα-
τος» ο βουλευτής Νοτίου Τομέα της ΝΔ Διο-
νύσης Χατζηδάκης συγχαίρει τον υπουργό
Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο
και την Ελληνική Αστυνομία για την υπόθεση
σύλληψης και έκδοσης στην Ελλάδα τού βια-
στή του Παλαιού Φαλήρου. Αξίζει να σημει-
ωθεί πως δεν υπάρχει διακρατική συμφωνία
μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας για έκδοση
συλληφθέντων, όμως, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, ο Τάκης Θεοδωρικάκος τη Δευτέρα
συνομίλησε για την υπόθεση τρεις φορές με
τον Αλβανό ομόλογό του Μπλέντι Τσούτσι,
ζητώντας να ενταθούν οι διαδικασίες για τον
εντοπισμό και την παράδοση του 45χρονου
στις ελληνικές Αρχές. 

Πάρτε χαρτί και μολύβι
Ο βασιλιάς Κάρολος έβαλε αγγελία προκει-
μένου να προσλάβει νέο υπεύθυνο για τον
κήπο στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και δί-
νει ετήσιο μισθό 40.000 λίρες (46.000 ευ-
ρώ). Ο μονάρχης, ο οποίος είναι γνωστό ότι
«μιλάει» με τα λουλούδια του, αναζητά κά-
ποιον «παθιασμένο με τα φυτά» για να ερ-
γάζεται στο παλάτι 39 ώρες την εβδομάδα.
Η αγγελία στον βασιλικό ιστότοπο αναφέ-
ρει: «Ως διευθυντής Κήπων, θα είστε υπεύ-
θυνοι για τη συντήρηση και την παρουσία-
ση των Κήπων των Ανακτόρων του Μπάκιγ-
χαμ. Ο ρόλος, με μισθό έως 40.000
λίρες, περιλαμβάνει συντή-
ρηση γκαζόν και περιποί-
ηση θάμνων, ποωδών
και τριαντάφυλλων. Οι
αιτούντες έχουν επί-
σης ενημερωθεί ότι θα
συμβάλουν στη δια-
μόρφωση του μέλλοντος
των βασιλικών κήπων. Εν-
τωμεταξύ, αναζητείται υπεύθυ-
νος για την ίδια θέση και στο Κάστρο του
Ουίνδσορ με μισθό 38.000 λίρες ετησίως.
Και οι δύο θέσεις έχουν προθεσμία υποβο-
λής αιτήσεων έως τις 3 Νοεμβρίου».

Στο κενό...
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Σε αναμονή διαρκείας παρα-
μένουν οι «γαλάζιοι» βουλευ-
τές, καθώς ενώ βαδίζουμε
στην τελική ευθεία για τις κάλ-
πες και τα στελέχη της ΝΔ κα-
λούνται καθημερινά να «απο-
λογούνται» για δήθεν σκάνδα-
λα της κυβέρνησης, ο επιφορ-
τισμένος να ξεψαχνίσει τα πε-
πραγμένα της διακυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ περί άλλων τυρβάζει.
Μάταια λοιπόν οι βουλευτές
της ΝΔ περιμένουν να αποκτή-
σουν στη φαρέτρα τους «όπλα»
απ’ όσα θα εντόπιζε ο γενικός
γραμματέας της Βουλής Γιώρ-
γος Μυλωνάκης, ο οποίος άτυπα είχε αναλάβει αυτό το έργο. Τα αποτε-
λέσματα, πενιχρά ή μάλλον μηδαμινά.

Ο φάκελος του «γραφείου τεκμηρίωσης» είναι όλα αυτά τα χρόνια
άδειος, αφού η έρευνα του κ. Μυλωνάκη δεν έχει αποφέρει καρπούς.
Και πώς να μην είναι όταν ο κ. Μυλωνάκης, εκτός από τις δημόσιες σχέ-
σεις του με τις οποίες ασχολείται ολημερίς, το μόνο του αντικείμενο εί-
ναι η κριτική, αρνητική τις περισσότερες φορές, σε στελέχη και βου-
λευτές της ΝΔ; Η στάση και η πρακτική του κ. Μυλωνάκη δεν έχουν πε-
ράσει απαρατήρητες από τους βουλευτές της ΝΔ, οι οποίοι αποφεύ-
γουν πλέον ακόμη και την ανταλλαγή «καλημέρας» μαζί του, παίρνον-
τας το ρίσκο μιας διαβολής τους στον πρωθυπουργό, με τον οποίο ο γε-
νικός γραμματέας διαφημίζει ότι έχει στενή συνεργασία. Τώρα γιατί ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιβραβεύει την ανεπάρκεια
του εν λόγω στελέχους στο έργο που του έχει ανατεθεί, είναι ένα ερώ-
τημα που απαιτεί απάντηση. Μέχρι τότε οι βουλευτές της ΝΔ θα είναι
στο... περίμενε και με άδεια χέρια.

Πρωτοβουλία 
για την Αγια-Σοφιά

Να κηρυχθεί η Αγια-Σοφιά μνημείο εν
κινδύνω ζήτησε ο γενικός γραμματέας της
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της
Ορθοδοξίας Μάξιμος Χαρακόπουλος μετά
τη συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία της
Βουλής με την εκπρόσωπο της UNESCO

Berta de Sancristóbal στην
έδρα της στο Παρίσι. Ο

Μάξ. Χαρακόπου-
λος χαρακτήρισε
ε π ι β ε β λ η μ έ ν η
την επίσκεψη και
την πραγματο-

γνωμοσύνη της
UNESCO στην Αγια-

Σοφιά. «Η βέβηλη με-
τατροπή της Αγια-Σοφιάς σε

τζαμί δεν είναι μόνο μια προσβολή προς
την ιστορική αλήθεια, συνιστά μια ευθεία
απειλή για το μνημείο. Η έως σήμερα αντί-
δραση της διεθνούς κοινότητας δεν ήταν η
αναμενόμενη και αυτό αποθρασύνει τον
θύτη και απομειώνει και το κύρος διεθνών
οργανισμών», τόνισε ο κ. Χαρακόπουλος
δίνοντας στην εκπρόσωπο της UNESCO
τον τόμο που εξέδωσε η Διακοινοβουλευ-
τική Συνέλευση Ορθοδοξίας με τους 37
εμβληματικούς ναούς αφιερωμένους
στην Αγια-Σοφιά. Σύμφωνα με τον βου-
λευτή της ΝΔ, από την πρόσφατη επίσκε-
ψή του στην Αγια-Σοφιά διαπιστώθηκε ότι
ο νάρθηκας του ναού έχει μετατραπεί σε
παπουτσοθήκη, ενώ δημοσιεύματα τουρ-
κικών ΜΜΕ δείχνουν τις καταστροφές
που έχει υποστεί η επτάμετρη βασιλική
πύλη. «Μουσουλμάνοι ξύνουν τους τοί-
χους και τρώνε τα επιχρίσματα ως... ευλο-
γία. Τα μάρμαρα του δαπέδου καταστρέ-
φονται. Ακόμη και εντός της Τουρκίας κα-
ταγράφονται αντιδράσεις», είπε ο Μάξ.
Χαρακόπουλος, ζητώντας από την εκπρό-
σωπο της UNESCO να επισκεφτεί το μνη-
μείο για να δείτε ποια είναι η πραγματικό-
τητα σήμερα.

Αστική ευγένεια
Αυτόπτες μάρτυρες μου μετέφεραν ότι δεν
διέκριναν κάποια ψυχρότητα στις σχέσεις
Βενιζέλου - Γεραπετρίτη. Οι δύο άνδρες μετά
τη δημόσια κόντρα τους μέσω αρθρογραφίας
βρέθηκαν ομιλητές στην ίδια παρουσίαση βι-
βλίου, που έγινε τη Δευτέρα το απόγευμα στο
Public Café Συντάγματος, για το βιβλίο του κα-
θηγητή Θανάση Διαμαντόπουλου «Ο εθνικός
διχασμός και η κορύφωσή του. Η δίκη των
“ Έξι”. Εξιλασμός ή δικαστικός φόνος;». Μια
χαρά χαιρετήθηκαν με το χαμόγελο στα χεί-
λη... μπορεί λόγω αστικής ευγένειας. 

Αντώνης, Γιώργος και Αλέξης... 
Υπάρχει περίπτωση να βρεθούν μαζί στο ίδιο πάνελ... Εκτός και αν στεί-

λουν μαγνητοσκοπημένα μηνύματα. Πάντως, τρεις πρώην πρωθυπουργοί
(Αντώνης Σαμαράς, Γιώργος Παπανδρέου και Αλέξης Τσίπρας) έχουν
κληθεί να μιλήσουν στην Κύπρο, το Σάββατο 5 του μήνα, σε εκδήλωση της
Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και του
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου με θέμα «Η οριοθέτηση θαλασσίων
ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο». Με αγωνία περιμένω τις τοποθετήσεις
τους, όπως και του πρώην υπουργού Άμυνας Βαγγέλη Αποστολάκη, ο
οποίος θα βρίσκεται στο συνέδριο… 

Επίσκεψη Καραμανλή στην Αλβανία
Ιδιωτική επίσκεψη στις περιοχές του Αυλώνα
και του Αργυρόκαστρου πραγματοποίησε ο
Κώστας Καραμανλής. Την επίσκεψη αποκάλυ-
ψε ο δήμαρχος Δρόπολης Δημήτρης Τόλης, ο
οποίος είχε συνάντηση μαζί του. Όπως έγραψε
ο κ. Τόλης, «Είχα την τιμή να υποδεχτώ τον
πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας και νυν
βουλευτή της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κων-
σταντίνο Καραμανλή. Η συνάντηση με τον
πρώην πρωθυπουργό πραγματοποιήθηκε στα
πλαίσια της ιδιωτικής περιοδείας που πραγμα-

τοποιεί μαζί με την οικογένειά του σε ορισμέ-
νους δήμους της Περιφέρειας Αργυρόκα-
στρου και της Περιφέρειας Αυλώνα. Η συζήτη-
ση επικεντρώθηκε στα άμεσα ζητήματα και
τους προβληματισμούς που αντιμετωπίζει ο
λαός της Δρόπολης και του Πωγωνίου, καθώς
και στην ανάγκη για περαιτέρω βοήθεια από το
εθνικό κέντρο, τόσο για τη βελτίωση της υπο-
δομής στον χώρο μας όσο και για την ανάγκη
άμεσης οικονομικής ενίσχυσης των ηλικιωμέ-
νων που μένουν στα χωριά μας».

Δεν έχει κάνει... σεφτέ

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για
απευθείας αναθέσεις

Έξι απευθείας αναθέσεις από τέσσερις επο-
πτευόμενους φορείς του Δημοσίου σε εταιρεία
επικοινωνίας στελέχους που, σύμφωνα με τον
ΣΥΡΙΖΑ, διατέλεσε στο επικοινωνιακό επιτελείο
του πρωθυπουργού φέρνουν στη Βουλή 42 βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε ερώτηση που κατέθεσαν
προς τους υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού. Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ,
όπως προκύπτει έπειτα από έρευνα στη Διαύγεια
και τις αναρτημένες συμβάσεις στο σύστημα
«Προμηθέας» του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μη-
τρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), έχουν
ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθε-
σης στην εταιρεία «ΒΙ ΕΝΤ Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΦΜ:
099758590), με εκπρόσωπο και υπογράφοντα τις
συμβάσεις τον Θωμά Βαρβιτσιώτη του Ιωάννη,
έργα συνολικής αξίας 142.000 ευρώ.

Στις 10 το πρωί την Πέμπτη θα συνε-
δριάσει η Επιτροπή Πόθεν Έσχες της
Βουλής, που θα ασχοληθεί αποκλει-
στικά με τη δήλωση περιουσιακής
κατάστασης του διαγραφέντος βου-
λευτή Ανδρέα Πάτση. Τα μέλη της
Επιτροπής θα έχουν στα χέρια τους
το πόρισμα των ορκωτών λογιστών.
Θα είναι ενδιαφέρουσα μέρα… 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…
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Σ
το στόχαστρο της κυβέρνησης
του Έντι Ράμα φαίνεται ότι έχει
μπει, για μία ακόμα φορά, η ελ-
ληνική εθνική μειονότητα της

Αλβανίας. Όπως καταγγέλλουν οι ομογε-
νείς, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν
ασκηθεί διώξεις και έχουν πραγματοποι-
ηθεί συλλήψεις Βορειοηπειρωτών από τη
Χειμάρρα και τις Δρυμάδες, με κύρια κατη-
γορία τη συνέργεια σε πλαστογραφία εγ-
γράφων που αφορούν το ιδιοκτησιακό.

του Νίκου Καϊμακούδη

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του το πα-
ράρτημα Χειμάρρας της ομογενειακής ορ-
γάνωσης «Ομόνοια», «υπάρχει πλήρης συ-
νείδηση της κοινότητάς μας ότι η λεηλασία
και η μαζική κλοπή περιουσίας δεν μπορεί
να έχουν γίνει από τα συγκεκριμένα άτομα
που κατηγορούνται, ενώ αντιθέτως κάποιοι
από αυτούς προσπάθησαν να διεκδική-
σουν τις περιουσίες των προγόνων τους
που δικαιωματικά τους ανήκουν». Ακόμη
επισημαίνει πως ενώ και στο παρελθόν
έχουν δημοσιοποιηθεί πολλές περιπτώ-
σεις υφαρπαγής περιουσιών και πλαστο-
γραφίας, οι εισαγγελικές Αρχές δεν έδει-
ξαν την ίδια ευαισθησία.

«Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός
καταχρήσεων που διαπράχθηκαν από την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους υπαλλήλους
του Δήμου Χειμάρρας με εκτάσεις γηγε-
νών ιδιοκτητών και κρατική περιουσία που
διανέμεται σε φίλους και συνεργάτες ή
άτομα που συνδέονται με την κυβέρνηση
για την οποία η “Ομόνοια” Χειμάρρας και η
κοινή γνώμη έχουν γνώση και συγκεκριμέ-
να στοιχεία», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Σχέδιο «αλβανοποίησης»
Όπως καταγγέλλουν οι ομογενειακές

οργανώσεις, υπάρχει εδώ και χρόνια ένα
οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης Ράμα
για «αλβανοποίηση» (albanization), που
σημαίνει ουσιαστικά την εθνοκάθαρση των
Ελλήνων της Αλβανίας, που υπολογίζονται
σε 350.000. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται
και η προσπάθεια που έχει καταβάλει τα
τελευταία χρόνια η αλβανική κυβέρνηση
να περάσει σε αλβανικά συμφέροντα ο
έλεγχος της Χειμάρρας, που θεωρείται
τουριστικό «φιλέτο» της Αλβανίας. 

Στην περιοχή της Χειμάρρας δεν έχει γί-
νει η εγγραφή των περιουσιών στο Υποθη-
κοφυλακείο, λόγω της απροθυμίας του
κράτους να εγγράψει τις περιουσίες στους
νόμιμους ιδιοκτήτες. Μέχρι τα μέσα του
2013 οι εγγραφές (ειδικού σκοπού) στο
Υποθηκοφυλακείο δεν ξεπερνούσαν τις 10
στο σύνολο. Μετά το 2013 και την ανάληψη
της κυβέρνησης από τον Ράμα, οι περιπτώ-
σεις αυτές έχουν εκατονταπλασιαστεί. Με

αποτέλεσμα οι περισσότερες περιουσίες
να έχουν καταλήξει σε ιδιοκτήτες που δεν
έχουν καμία σχέση με την περιοχή.

Με δικό του δήμαρχο
Με την εδαφική μεταρρύθμιση του 2014,

η Χειμάρρα συγχωνεύτηκε με μια μουσουλ-
μανική περιοχή, ώστε να μην μπορεί πλέον
να εκλεγεί δήμαρχος ελληνικής καταγωγής.
Έτσι, στις εκλογές του 2015, δήμαρχος εξε-
λέγη ο Γιόργκο Γκόρο του κυβερνώντος Σο-
σιαλιστικού Κόμματος. Με δικό του δήμαρ-
χο πλέον ο Ράμα, έβαλε μπροστά το σχέδιο
«Νέα Χειμάρρα» (Himara e re) που προ-
έβλεπε την κατεδάφιση κατοικιών Ελλήνων
(οι οποίες πάντως έχουν «παγώσει»), προ-
κειμένου να προχωρήσει το έργο της «Αστι-
κής ανάπλασης στον Δήμο Χειμάρρας». 

Το γεγονός είναι ότι και στην προκει-
μένη περίπτωση παίζεται ένα μεγάλο γε-
ωπολιτικό παιχνίδι, καθώς πολλές φορές

οι Ευρωπαίοι παρατηρητές δεν συμπερι-
λαμβάνουν στις αναφορές τους τις κα-
ταγγελίες για τα «πεπραγμένα» της κυ-
βέρνησης Ράμα στην έκθεση για την εν-
ταξιακή πορεία της Αλβανίας. Η ΕΕ επι-
θυμεί την ένταξη της Αλβανίας, ώστε να
μην πέσει στην αγκαλιά της Ρωσίας. Αν
και ο Ράμα διατηρεί άριστες σχέσεις και
με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τι είχε πει ο Μητσοτάκης
Και όλα αυτά ενώ η Ελλάδα στηρίζει την

ενταξιακή πορεία της Αλβανίας, σύμφωνα
βέβαια με τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις που έχουν τεθεί από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο. Μάλιστα, στη συνάντηση που
είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Έντι
Ράμα στο περιθώριο της Συνόδου Κορυ-
φής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας
στην Πράγα στις αρχές Οκτωβρίου, ο Έλλη-
νας πρωθυπουργός επισήμανε, για μία

ακόμα φορά, το σταθερό ενδιαφέρον της
Αθήνας για την προστασία της ελληνικής
εθνικής μειονότητας στην Αλβανία, με ιδι-
αίτερη έμφαση στην κατοχύρωση των πε-
ριουσιακών της δικαιωμάτων.

«Ο πλήρης σεβασμός των δικαιωμάτων
της μειονότητας βρίσκεται στο επίκεντρο
των διμερών σχέσεων της Ελλάδας με την
Αλβανία, καθώς και της ενταξιακής πορεί-
ας της γειτονικής χώρας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση», είχε υπογραμμίσει ακόμη ο κ.
Μητσοτάκης σε συνάντηση που είχε με αν-
τιπροσωπεία της «Ομόνοιας» και του Κόμ-
ματος Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
τον περασμένο Μάρτιο. 

Αρπάζουν με το… 
έτσι θέλω τις περιουσίες 
των Ελλήνων

Πογκρόμ συλλήψεων
από το καθεστώς Ράμα...

ΧΕΙΜΑΡΡΑ
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Τα Rafale αποτελούν πλέον την αιχμή του δόρατος της
Πολεμικής μας Αεροπορίας, καθώς διαθέτουν σημαντική
δύναμη πυρός και προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα,
που δεν διαθέτουν τα τουρκικά μαχητικά και προσφέρουν
αεροπορική υπεροχή. Όλα τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale
που έχει αποκτήσει η χώρα μας φέρουν τον οπλισμό τους
που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον πύραυλο Meteor,
που θεωρείται ο πιο σύγχρονος και ισχυρός πύραυλος αέ-
ρος-αέρος παγκοσμίως. 

Πρόκειται για έναν πύραυλο ο οποίος έχει εμβέλεια που
φτάνει τα 300 χιλιόμετρα και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν
αφήνει καμία πιθανότητα επιβίωσης στο εχθρικό αερο-
σκάφος, καθώς σε ακτίνα τουλάχιστον 60 χιλιομέτρων
αποτελεί τον πύραυλο-εφιάλτη για κάθε αντίπαλο αερο-
σκάφος. Σύμφωνα με ειδικούς, διαθέτει προηγμένα συ-
στήματα ανίχνευσης στόχου και πρόωσης που τον καθι-

στούν ιδιαίτερα αποτελεσματικό, αντέχει σε συνθήκες
ηλεκτρονικών παρεμβολών, ενώ ο πιλότος έχει δυνατότη-
τα να αλλάξει δεδομένα για τον στόχο όσο ο πύραυλος βρί-
σκεται καθοδόν και να κάνει «διορθώσεις» στην πορεία
του για να μπορέσει να πλήξει αποτελεσματικά τον στόχο. 

Οι δυνατότητες των Meteor αξιοποιούνται ακόμη περισ-
σότερο με τη χρήση του προηγμένου ραντάρ AESA, το
οποίο διαθέτουν και τα Viper. Οι πύραυλοι Meteor έχουν
προκαλέσει πανικό στην Άγκυρα, με Τούρκους απόστρα-
τους και στρατιωτικούς αναλυτές να εκφράζουν καθημε-
ρινά την ανησυχία τους μιλώντας στα τουρκικά ΜΜΕ. 

Η Τουρκία προσπαθεί με νύχια και με δόντια να σπάσει
το αμερικανικό μπλόκο και να καταφέρει να πάρει το
«πράσινο φως» από το Κογκρέσο για το πρόγραμμα εκ-
συγχρονισμού και αγοράς των F-16 και παράλληλα αναζη-
τά δεύτερες και τρίτες επιλογές (Ρωσία, Μ. Βρετανία, Κίνα)

για την προμήθεια μαχητικών, σε περίπτωση που οι Αμερι-
κανοί κλείσουν οριστικά την πόρτα. 

Ο εφιάλτης των Τούρκων έχει γίνει ακόμα μεγαλύτερος,
καθώς τα F-16 Viper επιχειρούν πλέον στο Αιγαίο μαζί με
τα Rafale, συνδυασμός που μετατρέπει το Αιγαίο σε «No
Fly Zone» για την τουρκική αεροπορία.

Οι «φονικοί» Meteor, φόβος και τρόμος για την  Άγκυρα

Δ
ύο ακόμα ελληνικά Rafale από
τα συνολικά 24 που έχει πα-
ραγγείλει η Ελλάδα από τη
γαλλική Dassault προσγει-

ώνονται στη «φωλιά» τους, 114 Πτέρυγα
Μάχης στην Τανάγρα, την ερχόμενη Τρίτη 8
Νοεμβρίου, ανήμερα τον εορτασμό του
προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρ-
χαγγέλου Μιχαήλ. Στο κόκπιτ των υπερ-
σύγχρονων μαχητικών θα βρίσκονται οι
Έλληνες πιλότοι, οι οποίοι τους προηγού-
μενους μήνες εκπαιδεύτηκαν στον χειρι-
σμό των υπερσύγχρονων μαχητικών στη
γαλλική στρατιωτική βάση.

Πρόκειται για δύο ολοκαίνουργια μαχη-
τικά αεροσκάφη Rafale, ένα μονοθέσιο και
ένα διθέσιο, τα οποία θα έρθουν πλήρως
εξοπλισμένα για να ενταχθούν αμέσως
στην Πολεμική Μοίρα 332 Γεράκι, έτοιμα
να επιχειρήσουν ανά πασά στιγμή εφόσον
απαιτηθεί.

Τους πρώτους μήνες θα συνεχιστεί η εν-
τατική εκπαίδευση των πιλότων πάνω στα
νέα αεροσκάφη. Πηγές από το αεροπορικό
επιτελείο αναφέρουν στην «Political» ότι
μέχρι το τέλος του έτους η χώρα μας θα πα-
ραλάβει πιθανότατα ακόμα ένα Rafale. Οι
δύο νέες «ριπές» θα προστεθούν στις πρώ-
τες έξι, που βρίσκονται από τον περασμένο
Ιανουάριο στην 114 Πτέρυγα Μάχης και ήδη
έχουν ξεπεράσει τις 1.000 απογειώσεις.

Ο ρυθμός εκτέλεσης του προγράμματος
των Rafale εξελίσσεται ταχύτατα και με
βάση το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα,
καθώς μέσα σε δύο χρόνια η Πολεμική Αε-
ροπορία ενισχύθηκε με υπερσύγχρονα
μαχητικά 4,5 γενιάς, ενώ έως τα τέλη του
2023 αναμένεται να παραλάβει τα Rafale
που υπολείπονται.

Επιχειρησιακά έτοιμα
και τα πρώτα 6 αεροσκάφη 

Σε λιγότερο από έναν χρόνο τα έξι πρώτα
Rafale, ύστερα από πολλές εκπαιδεύσεις
και γράφοντας εκατοντάδες ώρες πτήσεις,
πέρασαν την επιχειρησιακή αξιολόγηση
του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας και

κρίθηκαν ως «έτοιμα για ανάληψη πλή-
θους αποστολών», τόσο στο Αιγαίο όσο και
στη Μεσόγειο, ενώ την άνοιξη που ολο-
κληρώνεται η επιχειρησιακή αξιολόγηση
της 332 Μοίρας αναμένεται να πάρουν τη
«βούλα» ως επιχειρησιακή μονάδα της
Πολεμικής Αεροπορίας.

Τα Rafale μπήκαν σταδιακά στον επιχει-
ρησιακό σχεδιασμό του Αρχηγείου Τακτι-
κής Αεροπορίας και άρχισαν να συμμετέ-
χουν σε ασκήσεις. Τα Rafale έλαβαν μέρος
πρόσφατα στη μεγάλη άσκηση του Πολε-
μικού Ναυτικού «Λόγχη» που έγινε στο Αι-
γαίο και περιελάμβανε σύνθετα σενάρια
αεροναυτικών επιχειρήσεων.

Την ίδια ώρα, στην 114 Πτέρυγα Μάχης

στην Τανάγρα τρέχουν οι ετοιμασίες για
την παραλαβή των δύο νέων υπερσύγχρο-
νων μαχητικών. Oι αποθήκες γεμίζουν τό-
σο με τα όπλα που θα φέρουν όσο και με τα
ανταλλακτικά τους, που είναι απολύτως
απαραίτητα για να υπάρχουν μεγάλες δια-
θεσιμότητες.

Άλλα δύο Rafale στη «φωλιά»

Στις 8 Νοεμβρίου, ημέρα 
της μεγάλης εορτής της
Πολεμικής μας Αεροπορίας,
έρχονται στην Τανάγρα 
τα υπερσύγχρονα μαχητικά

Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη



ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΘΕΣH12

Η ηθική παρενόχληση στον ξενοδοχειακό χώρο

Π
ολλά λέγονται και γράφονται τελευ-
ταία για την ηθική παρενόχληση
στον χώρο εργασίας και ειδικά για
τον τομέα της φιλοξενίας. Για να

δούμε όμως πώς ορίζει και περιγράφει η ακα-
δημαϊκή κοινότητα το συγκεκριμένο θέμα. 

Αναμφίβολα, η συγκεκριμένη μάστιγα προ-
ϋπήρχε και με τον νέο νόμο 4808/21 θεσμοθετή-
θηκαν οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων απέ-
ναντι στους εργαζόμενούς τους. Έτσι, το θέμα
αυτό αποτέλεσε το αντικείμενο της νέας μας δι-
δακτορικής διατριβής από τον Ιούλιο του 2022
με απόφαση του Τμήματος Κοινωνιολογίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η ηθική και ψυχολογική βία δεν αποτελεί πα-
ρά την ψυχολογική βία η οποία ασκείται είτε από
ένα άτομο είτε από μια ομάδα ατόμων κατά ενός
ατόμου ή ομοίως κατά μιας ομάδας ατόμων.
Στην ουσία αναφερόμαστε σε μια αλληλουχία
παραβατικών συμπεριφορών, οι οποίες, ενώ εκ
πρώτης όψεως δεν συσχετίζονται μεταξύ τους,
όμως αποτελούν κομμάτι μια συνολικής εικόνας
εξευτελισμού και ταπείνωσης του θύματος
(Leymann 1996). Χαρακτηρίζεται ως μια ακραία
μορφή δημιουργίας άγχους στον εργασιακό χώ-
ρο (Zapf, Knorz and Kulla 1996). H συγκεκριμέ-
νη μέθοδος στοχεύει σε μια συστηματική, μα-
κροχρόνια και ύπουλη τακτική με πολλές επα-
ναλήψεις, η οποία αποσκοπεί στην ψυχολογική
και εργασιακή εξόντωση και εκμηδένιση του
εργαζόμενου (Leymann 1996, Einarsen and
Skogstad 1996, Zapf 1999).

Σε πολλές περιπτώσεις όταν η βία προέρχεται από
τη διοίκηση και παρατηρούνται μεγάλη ένταση και
πίεση προς τον εργαζόμενο, εντοπίζονται περιπτώ-
σεις τέλεσης αυτοκτονιών (Καρακιουλάφη 2011).

Ο Leymann ήταν αυτός που χρησιμοποίησε
τον όρο «mobbing» από το αγγλικό ρήμα «to
mob» που σημαίνει ενοχλώ, επιτίθεμαι, περικυ-
κλώνω. Στη συνέχεια ο Σουηδός σχολικός ια-
τρός Heinemann (1972) χρησιμοποίησε τον ίδιο
όρο για να χαρακτηρίσει την επιθετική συμπερι-
φορά μικρών μαθητών απέναντι σε έναν αδύνα-
μο μαθητή ή κάποιον μαθητή με διαφορετικά
χαρακτηριστικά από την πλειοψηφία, όπως
χρώμα, θρησκεία, καταγωγή. Ο όρος «bullying»
εισήχθη στην ορολογία μας από τον Olweus
(1973), Νορβηγό καθηγητή Ψυχολογίας με πο-
λυετείς έρευνες στον τομέα της επιθετικότητας
στα σχολεία. Ο Leymann προσδιορίζει το mob-
bing ως «ψυχολογική τρομοκρατία», ενώ οι
Einarsen et al. (1994) τονίζουν πως εναλλακτικά
για τους όρους «bullying» και «harassment» o
όρος «mobbing» είναι ο πιο κατάλληλος για να
αντικατοπτρίσει τον εργασιακό εκφοβισμό.

Η ύπαρξη της ψυχικής και ηθικής παρενόχλη-
σης έχει συμβάλει καθοριστικά στην επιβάρυν-
ση της ποιότητας των συνθηκών εργασίας. Απο-
τελεί μια από τις πιο βασικές μορφές παρενό-
χλησης στον χώρο εργασίας (Zapf 1999) με έντο-

να διαβρωτική και τοξική επίδραση στο σύγχρο-
νο εργασιακό περιβάλλον (Sandvik et al. 2008).
Οι επιπτώσεις του φαινομένου αυτού είναι τόσο
αρνητικές στην υγεία, την ασφάλεια, την ποιότη-
τα του παραγόμενου έργου καθώς και στη δυνα-
μική της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
μέσα στον καπιταλιστικό στίβο της καθημερινό-
τητας (Παπαλεξανδρή 2011). 

Δεν είναι όμως μόνο η ποιότητα του παραγό-
μενου προϊόντος που βλάπτεται από το εργασια-
κό mobbing, καθώς αυτό αποτελεί απόρροια
σωρείας ψυχολογικών και σωματικών βλαβών
(Brees et al., 2013) όπως εκρήξεις θυμού, εργα-
σιακό στρες, αλωπεκίαση, έντονη εφίδρωση,
διαταραχές ύπνου, συχνές αλλαγές εργασιακού
περιβάλλοντος και η μεταφορά των προβλημά-
των αυτών στο οικογενειακό περιβάλλον, με συ-
νέπεια τη διατάραξη της οικιακής γαλήνης. 

Το φαινόμενο του mobbing λαμβάνει ανησυ-
χητικές διαστάσεις, καθώς τόσο η οικονομική
κρίση όσο και η πανδημία (Gözde Yangınlar,
Nurgün Bal, 2021) όξυναν την εργασιακή αβε-
βαιότητα και δημιούργησαν ιδανικές συνθήκες
για την ανάπτυξη του εργασιακού εκφοβισμού
σε μεγαλύτερη έκταση από πριν, το οποίο εντεί-
νεται στον τομέα της φιλοξενίας λόγω της επι-
σφάλειας και της εποχικότητας της εργασίας.

Συμπληρωματικά έρχεται ο νόμος 4808/21
όπου στο άρθρο 9 υποχρεώνει πλέον τους εργο-
δότες σε επιχειρήσεις άνω των 20 υπαλλήλων
να διαθέτουν πολιτική ενάντια στη βία και παρε-
νόχληση· να αποκτήσουν, δηλαδή, μια φιλοσο-
φία και μια συγκεκριμένη στάση και συμπερι-
φορά όπου ο εργαζόμενος θα αισθάνεται ασφα-
λής και σε περίπτωση που υπάρξει θύμα, θα
νιώθει άνετα να εκφραστεί και να εμπιστευτεί
τους ανωτέρους του.

Η βία και η παρενόχληση αποτελούσαν μέχρι
πρότινος ένα θέμα ταμπού στον εργασιακό χώ-
ρο, γεγονός που αντικατοπτριζόταν στη διαμόρ-
φωση και στο περιεχόμενο του θεσμικού πλαι-
σίου. Καθώς η κοινωνία μεταβάλλεται και ακού-
γονται ολοένα και περισσότερες φωνές διεκδί-
κησης μιας αξιοπρεπούς εργασίας που θα εκ-
πληρώνει ορισμένες ποιοτικές προϋποθέσεις,
το θέμα της βίας και της παρενόχλησης έχει
πλέον τεθεί επί τάπητος από επίσημους φορείς,
προκειμένου να ερευνηθούν οι διαστάσεις του
και οι μορφές εκδήλωσής του και στη συνέχεια
να περιοριστούν ή να εξαλειφθούν μέσα από τον
σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων στρα-
τηγικών και μέτρων. 

Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας καλείται να
αντισταθμίσει και να γεφυρώσει τις υποκειμενι-
κές ερμηνείες των εκδηλώσεων βίας και παρε-
νόχλησης με τους ισχύοντες κανόνες που επι-
τάσσει το νομικό πλαίσιο και τα χρηστά ήθη, μέ-
σα από τη συμβολή του στην εξάλειψη τέτοιων
φαινομένων και στην παρακίνηση θυμάτων τέ-
τοιων συμπεριφορών να προχωρήσουν σε κα-

ταγγελία και αποτελεσματική αντιμετώπιση της
ζημίας που υπέστησαν. 

Οι Επιθεωρητές Εργασίας καλούνται να ανα-
λάβουν δράση για την πρόληψη και διαχείριση
των συνθηκών εργασίας που εγκυμονούν ψυχο-
κοινωνικούς κινδύνους για τους εργαζόμενους,
λειτουργώντας ως σύνδεσμοι ανάμεσα στις επι-
ταγές και τις υπαγορεύσεις του νομοθετικού
πλαισίου για την εφαρμογή πολιτικών που στο-
χεύουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση των ψυ-
χοκοινωνικών κινδύνων και στους εργοδότες
που είναι υποχρεωμένοι να μεριμνήσουν για την
εφαρμογή αυτών των κανόνων. 

Προκύπτει, επομένως, ότι ο ρόλος του σύγχρο-
νου Επιθεωρητή Εργασίας είναι πιο διευρυμένος,
καθώς δεν εξαντλείται μόνο στη διαπίστωση παρα-
βάσεων και την επιβολή προστίμων, αλλά καλείται
να ενημερώσει, να εκπαιδεύσει, να συμβουλεύσει
και να καθοδηγήσει εργοδότες και εργαζόμενους,
ούτως ώστε να δημιουργήσουν το κατάλληλο περι-
βάλλον που θα αποφέρει κέρδη στην επιχείρηση
ενώ παράλληλα θα συμβάλει στη διαφύλαξη και
ενίσχυση της ψυχικής, πνευματικής, σωματικής
υγείας και ευημερίας του εργαζόμενου (Weiss-
brodt, Arial et al., 2018).

Οι εργαζόμενοι οφείλουν να διαμαρτύρονται
και να καταγγέλλουν όταν δέχονται επαναλαμ-
βανόμενες επιθέσεις κάθε είδους (σωματικές,
λεκτικές, γλώσσα σώματος κ.λπ.) είτε στον διευ-
θυντή/τριά τους, είτε στην Επιθεώρηση Εργα-
σίας και στον Συνήγορο του Πολίτη. Η εμφάνιση
ατολμίας να εκφράσουν οι εργαζόμενοι το δρά-
μα που βιώνουν δίνει τροφή στον κάθε θύτη να
συνεχίζει το κατακριτέο έργο του. Με αυτόν τον
τρόπο έχουμε μια διαρκή επανάληψη συμπερι-
φορών mobbing από τους θύτες, αφού η ατιμω-
ρησία όχι μόνο τους παρακινεί να συνεχίζουν,
αλλά να βρίσκουν και συναδέλφους που αναπα-
ράγουν τις ίδιες συμπεριφορές. Τόσο από τις
καταγγελίες όσο και από τη διεθνή βιβλιογραφία
προκύπτει ότι ο θύτης όπως και το θύμα δεν έχει
συγκεκριμένο φύλο, αφού τόσο οι άντρες όσο
και οι γυναίκες μπορούν να παίζουν άριστα τον
ρόλο του θύτη, αν και κάποτε υπήρξαν και οι ίδι-
οι θύματα.

Η ατολμία ανοικτής έκφρασης των περιστατι-
κών mobbing αποτελεί τη μεγαλύτερη τροχοπέ-
δη για τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να εξε-
τάσουν και να δώσουν αποτελεσματική λύση στο
καταγγελλόμενο συμβάν. Και αυτή ακριβώς η
ατολμία δίνει τροφή στην εξάπλωση του φαινο-
μένου, καθώς το κακό παράδειγμα βρίσκει εύ-
κολα μιμητές. Για τον περιορισμό και την κατα-
στολή της εργασιακής παρενόχλησης είναι απα-
ραίτητη η ανάληψη δράσης από τα ίδια τα θύμα-
τα, αλλά και από τους συναδέλφους τους που
πρέπει να αντιδρούν στην κατάφωρη αδικία και
να απευθύνονται στους κατάλληλους φορείς για
την επίλυση και -κυρίως- την πρόληψη τέτοιων
αρνητικών περιστατικών. 

του
δρα Γεωργίου
Τριανταφύλλου

Επιθεωρητής 
Εργασίας, Τμήμα
Επιθεώρησης 
Εργασιακών 
Σχέσεων 
Ηρακλείου, 
υποψήφιος 
διδάκτορας 
στο Τμήμα 
Κοινωνιολογίας του
Πανεπιστημίου 
Κρήτης με θέμα 
«Η βία και 
η παρενόχληση στον
ξενοδοχειακό χώρο
και ο ρόλος 
της Επιθεώρησης
Εργασίας
στην καταπολέμηση
του φαινομένου»
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Πανεπιστημίου 

Λευκωσίας

Α
πομένουν, πλέον, εκατό μέρες μέχρι τον
πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην
Κύπρο που θα πραγματοποιηθεί την 5η Φε-
βρουαρίου 2023. Εκατό μέρες στις οποίες ο

προεκλογικός αγώνας των υποψηφίων -μέχρι στιγμής
έχουν ανακοινώσει την υποψηφιότητά τους ένας διψή-
φιος αριθμός ενδιαφερομένων- προφανώς μπαίνει σε
ένα νέο πλαίσιο. Το διακύβευμα των εκλογών, κατά την
άποψή μου, είναι διττό: πρώτον, αφορά την αντιμετώπι-
ση των προκλήσεων που ο τόπος μας έχει να αντιμετω-
πίσει στο νέο γεωπολιτικό, γεωοικονομικό και ενεργει-
ακό περιβάλλον και στις νέες συνθήκες που δημιουρ-
γούνται και αναντίλεκτα επηρεάζουν ή και θα επηρεά-
σουν τη χώρα μας. Παράλληλα, τούτο το διακύβευμα
περιλαμβάνει και έναν δεύτερο άξονα που αφορά την
αξιοποίηση των προοπτικών της χώρας μας, μετά τη
σταθερότητα που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της διακυ-
βέρνησης του Δημοκρατικού Συναγερμού τα τελευταία
δέκα χρόνια υπό τον Πρόεδρο Αναστασιάδη.

Ξεκινώντας από τον δεύτερο άξονα του διακυβεύμα-
τος των επερχόμενων προεδρικών εκλογών, θα πρέπει
να τονίσουμε τα γεγονότα που τον χαρακτηρίζουν. Ο
άξονας αυτός εδράζεται στο ότι η παρακαταθήκη που θα
δοθεί προς τον νέο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας είναι ιδιαίτερα σημαντική και θέτει τις βάσεις για
την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την ανάληψη των
προοπτικών που έχει ο τόπος μας. 

Ένας πρώτος πυλώνας που αφορά αυτήν την παρα-
καταθήκη είναι η επιτυχής αντιμετώπιση των κρίσεων
που κληθήκαμε να διαχειριστούμε ως τόπος τα τελευ-
ταία χρόνια, ήτοι της οικονομικής κρίσης, με τη χώρα να
βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, την ανεργία να
καλπάζει σε επίπεδα του 17% και 22 υποβαθμίσεις της
κυπριακής οικονομίας, και της κρίσης της πανδημίας,
την οποία κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε από το 2019-
20 και εντεύθεν. Με συνετή πολιτική καταφέραμε, με-
ταξύ άλλων πολλών σημαντικών δεδομένων, να εξέλ-
θουμε της αυστηρής επιτήρησης του μνημονίου το
2016, επαναφέρθηκε η οικονομία στην επενδυτική
βαθμίδα, μειώθηκε δραστικά η ανεργία, επιτεύχθηκε
θετικός ρυθμός ανάπτυξης και τερματίστηκε η λειτουρ-
γία των κοινωνικών παντοπωλείων, ενώ για την αντιμε-

τώπιση της πανδημίας του νέου κορονοϊού λήφθηκαν
μέτρα στήριξης της δημόσιας υγείας αλλά και γενικότε-
ρα της οικονομίας στις δύσκολες περιόδους της πανδη-
μίας με διάθεση 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ όσον αφο-
ρά τα σχέδια στήριξης της οικονομίας και προστασίας
των πολιτών από την πανδημία.

Ένας δεύτερος πυλώνας που αφορά τον δεύτερο
άξονα του διακυβεύματος των εκλογών είναι η συνετή
δημοσιονομική πολιτική που ακολουθήθηκε και έχει
επιφέρει θετικά πρόσημα παρά τις δυο μεγάλες κρίσεις
που είχαμε να αντιμετωπίσουμε τα τελευταία χρόνια, με
την ανάπτυξη να φτάνει το 2021 στο 5,7% και την ανεργία
να παραμένει σε ποσοστά προ της πανδημίας, ενώ, πα-
ράλληλα, έχουμε τις δυνατότητες να αντιμετωπίσουμε
μελλοντικές κρίσεις διασφαλίζοντας τη μη κατάρρευση
του κράτους μέσω εύηχων και εύσχημων προτάσεων
που έχουν, όμως, έναν εφήμερο βαθμό ανακούφισης
των πολιτών και διακινδυνεύουν τη μακρόπνοη δημο-
σιονομική ευταξία που έχει δημιουργηθεί. 

Ένας τρίτος πυλώνας σε σχέση με τον δεύτερο άξονα
που περιγράφεται πιο πάνω είναι αυτός των μεταρρυθ-
μίσεων και του εξορθολογισμού της λειτουργίας του
κράτους. Μια από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις
του πυλώνα αυτού είναι, αναντίρρητα, το Γενικό Σύστη-
μα Υγείας, ως επίσης και η δημιουργία πέντε υφυπουρ-
γείων που εξορθολογίζουν την αποτελεσματικότερη
λειτουργία του κράτους, ενώ την ίδια ώρα προχώρησαν
και η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η δια-
σφάλιση της ελάχιστης εγγυημένης σύνταξης, η εφαρ-
μογή του συστήματος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισο-
δήματος, η εισαγωγή του θεσμού των συμβασιούχων
οπλιτών στην Εθνική Φρουρά και η μείωση, μεταξύ άλ-
λων πολλών δεδομένων, της θητείας στο στράτευμα. 

Ο πρώτος άξονας του διακυβεύματος είναι, ίσως, και
ο πιο κρίσιμος, αφού η νέα κυβέρνηση θα κληθεί να αν-
τιμετωπίσει τις προκλήσεις που αναφύονται για τον τό-
πο μας στο νέο γεωπολιτικό, γεωοικονομικό και ενερ-
γειακό περιβάλλον και στις νέες συνθήκες που δημι-
ουργούνται και αναντίλεκτα επηρεάζουν ή και θα επη-
ρεάσουν τη χώρα μας, ως επίσης και τον αναθεωρητι-
σμό που επιδεικνύει έντονα η Τουρκία το τελευταίο
χρονικό διάστημα και το Μεταναστευτικό. Ο άξονας αυ-

τός προφανώς δεν αφορά μόνο την Κύπρο του σήμερα,
αλλά πρωτίστως την Κύπρο της επόμενης μέρας και
συνδέεται άρρηκτα με την ανάληψη των προοπτικών
που έχει ο τόπος μας στη βάση της παρακαταθήκης που
έχει αδρομερώς παρατεθεί πιο πάνω και του νέου περι-
βάλλοντος που δημιουργείται σε παγκόσμιο, ευρωπαϊ-
κό και εθνικό επίπεδο και περιλαμβάνει, για παράδειγ-
μα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ψηφιοποίηση
των υπηρεσιών, την πράσινη μετάβαση, τη γαλάζια οι-
κονομία και άλλα. 

Ο πρώτος πυλώνας του πρώτου άξονα αφορά τις
προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Σχεδόν
παράλληλα με την κρίση της πανδημίας, έχει ήδη ξεκι-
νήσει μια νέα παγκόσμια κρίση που απορρέει από τον
πόλεμο στην Ουκρανία. Οι επιπτώσεις του πολέμου
έχουν παγκόσμιο αποτύπωμα που έχει ήδη επηρεάσει
την παγκόσμια τάξη πραγμάτων, με αλυσιδωτές συνέ-
πειες στην οικονομία, την ενέργεια που ήδη σοβούσε
ως κρίση λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλά και στη
δημιουργία μιας επισιτιστικής κρίσης, μεταξύ άλλων.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τον αναθεωρητισμό της
Τουρκίας, με τις συνεχείς και αναβαθμισμένες της προ-
κλήσεις τόσο στο Αιγαίο όσο και απέναντι στην Κυπρια-
κή Δημοκρατία. Η ρητορική του Ερντογάν έχει ενταθεί
και με ανεπίλυτο το Κυπριακό η κατάσταση μπορεί κάλ-
λιστα να εκτραχυνθεί. Η επιθετικότητα της Τουρκίας
πρέπει να θεωρείται σημαντικός παράγοντας, λαμβά-
νοντας μάλιστα υπόψη το γεγονός ότι το ερχόμενο κα-
λοκαίρι η Τουρκία θα έχει εκλογές.

Το ευρύτερο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό περι-
βάλλον είναι ιδιαίτερα αβέβαιο, όπως προκύπτει από τα
πιο πάνω και απαιτείται η εγκατάσταση μιας αξιόπιστης
κυβέρνησης που να μπορεί να αντεπεξέλθει στις προ-
κλήσεις που έχουμε ενώπιόν μας στις δύσκολες επο-
χές που έρχονται. Μιας κυβέρνησης που να μπορεί να
διαχειριστεί κρίσεις και να αξιοποιήσει τις διεθνείς και
ευρωπαϊκές τις διασυνδέσεις για την υποστήριξη των
εθνικών μας συμφερόντων. 

Ο τρίτος πυλώνας αφορά το πρόγραμμα της επόμε-
νης μέρας, για την Κύπρο του αύριο και την πλήρη αξιο-
ποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Επί τούτου, θα πρέπει να μπορέσουμε να προβούμε σε
εκείνες τις μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για
την εκταμίευση των κονδυλίων και τη συνέχιση της
σταθερής μας πορείας, με εμπειρία, ικανότητα και απο-
τελεσματικότητα στις δράσεις μας. Υπενθυμίζεται ότι το
σχέδιο «Κύπρος - Το Αύριο» αφορά τη μεγαλύτερη με-
ταρρυθμιστική και αναπτυξιακή παρέμβαση της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, ύψους πέραν των τεσσάρων δι-
σεκατομμυρίων ευρώ.

Η νέα κυβέρνηση που θα αναδειχθεί τον Φεβρουάριο
του 2023 θα πρέπει με σύνεση και αποτελεσματικότητα
να εξασφαλίσει την ασφάλεια, την ευημερία των πολι-
τών και την περαιτέρω αναβάθμιση της χώρας μας σε
διεθνές, ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο. Την ευ-
θύνη την έχουν οι πολίτες, ούτως ώστε να έχουμε μια
ικανή κυβέρνηση που μπορεί να αντιμετωπίσει τις προ-
κλήσεις και να αξιοποιήσει τις προοπτικές όπως αυτές
έχουν ακροθιγώς αναφερθεί πιο πάνω. Για την Κύπρο
της επόμενης μέρας, για την Κύπρο του αύριο.

100 μέρες μέχρι τις εκλογές



Κ
άτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες
πραγματοποίησαν χθες τα ξημερώμα-
τα ακόμη μια μεγάλη επιχείρηση
έρευνας και διάσωσης μεταναστών τα

στελέχη του Λιμενικού στο στενό Καφηρέα στην
Εύβοια. Επρόκειτο για ακόμη ένα δουλεμπορικό
μεταναστών που ξεκίνησε από τα τουρκικά παρά-
λια υπό άσχημες καιρικές συνθήκες, καθώς στην
περιοχή έπνεαν ριπές ανέμου με ένταση που ξεκι-
νούσε από τα 8 Μποφόρ και έφτανε έως τα 9 (!).

Βάσει των όσων ανακοίνωσε το Λιμενικό, κατά
τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης, που συνε-
χίστηκε, εντοπίστηκαν ζωντανοί εννέα μετανά-
στες, κανείς εκ των οποίων δεν είχε μαζί του κά-
ποιο σωσίβιο. Κατά δήλωση των διασωθέντων με-
ταναστών από το Αφγανιστάν, την Αίγυπτο και το
Ιράν, στο σκάφος που βυθίστηκε επέβαιναν συνο-
λικά 68 άτομα. Οι μετανάστες, όταν βρέθηκαν σε
δυσχερή θέση, ενημέρωσαν το 112 ότι έχουν άμε-
ση ανάγκη για βοήθεια και ξεκίνησε η μεγάλη επι-

χείρηση του Λιμενικού.
Ανώτατη πηγή του υπουργείου Ναυτιλίας μίλη-

σε χθες στην «Political» και ξεκαθάρισε πως «οι
διακινητές είναι αδίστακτοι και μεταφέρουν μετα-
νάστες ανεξέλεγκτα από τα τουρκικά παράλια χω-
ρίς κανέναν έλεγχο. Εμείς ήμασταν εκεί και είδαμε
και πάλι μετανάστες αβοήθητους χωρίς σωσίβια».
Η ίδια πηγή τόνισε πως «κάποια στιγμή πρέπει να
σταματήσει η εκμετάλλευση αυτών των ανθρώ-
πων». Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο
διάστημα έχουν αυξηθεί τα περιστατικά διασώσε-
ων μεταναστών. Είναι ενδεικτικό ότι πριν από λίγες
μέρες τα στελέχη του Λιμενικού στη Σάμο είχαν
περάσει χειροπέδες σε διακινητές μεταναστών, οι
οποίοι απομακρύνονταν από το νησί, αφού πρώτα

είχαν αποβιβάσει μετανάστες. Οι άνδρες του Λιμε-
νικού καταδίωξαν τους διακινητές και τους συνέ-
λαβαν, ενώ στη στεριά βρήκαν ακόμη ένα άτομο
που είχε παραλάβει τους αλλοδαπούς, οι οποίοι
ταξίδεψαν και πάλι από την Τουρκία.

Η ανακοίνωση του Λ.Σ.
«Ενημερώθηκε, πρώτες πρωινές ώρες σήμε-

ρα, μέσω του 112 το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού
Έρευνας και Διάσωσης ΛΣ-ΕΛΑΚΤ για κινδυ-
νεύον σκάφος, αγνώστων λοιπών στοιχείων, χω-
ρίς ωστόσο να δηλωθεί το ακριβές σημείο στο
οποίο βρίσκεται το σκάφος ή οποιαδήποτε άλλη
λεπτομέρεια που θα μπορούσε να προσδιορίσει το
ακριβές στίγμα του σκάφους», ανέφερε χθες σε
ανακοίνωσή του το Λιμενικό.

«Εν συνεχεία, προσδιορίστηκε ότι το σκάφος
βρισκόταν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή στε-
νού Καφηρέα, ενώ πλοίο ανοιχτής θαλάσσης ΛΣ-
ΕΛΑΚΤ, που συμμετείχε στις έρευνες, εντόπισε

και περισυνέλεξε εννέα αλλοδαπούς άνδρες από
τη βραχονησίδα Μανδηλού στο στενό Καφηρέα.
Κατά δήλωση των ανωτέρω, επέβαιναν περί τα 68
άτομα σε Ι/Φ σκάφος, το οποίο βυθίστηκε νοτιοα-
νατολικά τής ως άνω βραχονησίδας. Να σημει-
ωθεί ότι κατά τον εντοπισμό τους κανένας εκ των
διασωθέντων δεν έφερε σωστικό εξοπλισμό (σω-
σίβιο). Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες με τη συμμετο-
χή ΠΑΘ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ελικοπτέρου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και
δύο παραπλέοντων πλοίων, ενώ η επιχείρηση διε-
ξάγεται υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς
στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι εντάσεως 7-
8 Μποφόρ με ριπές άνεμου που φτάνουν τα 9
Μποφόρ», συνέχισε στην ανακοίνωσή του το Λι-
μενικό.

Ο Τσελίκ διαστρεβλώνει 
και πάλι την πραγματικότητα

Την ώρα που γίνονταν οι διασώσεις, ο εκπρό-
σωπος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύ-
νης και Ανάπτυξης της Τουρκίας Ομέρ Τσελικ
προκάλεσε και πάλι κατηγορώντας την Αθήνα
για παράνομες επαναπροωθήσεις προσφύγων. 

«Τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που
διέπραξε η Ελλάδα στο Αιγαίο είναι ατελείωτα
παρά τις κάθε είδους προειδοποιήσεις. Συνεχί-
ζουν να σπρώχνουν ανθρώπους προς τον θάνατο,
που χάνονται στα νερά της Μεσογείου. Όταν κοι-
τάζουμε τα τελευταία στοιχεία, το 2020, 2021 και
2022 η ελληνική ακτοφυλακή απώθησε 46.000
μετανάστες από το Αιγαίο σε 1.671 περιπτώσεις,
δηλαδή έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή 46.000 ανθρώ-
πων», δήλωσε ο Τσελίκ. Η πραγματικότητα όμως
είναι τελείως διαφορετική και αποδεικνύεται από
την τελευταία ελληνική διάσωση.

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ14

Έπειτα από μεγάλη επιχείρηση
διασώθηκαν 9 μετανάστες 
από τη βραχονησίδα Μανδηλού
στο στενό Καφηρέα, 
ενώ αγνοούνται οι υπόλοιποι 
59 από τους 68 που είχαν φύγει
από τα τουρκικά παράλια 
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Τους «πέταξαν» 
σε... καραβάκι
με 9 Μποφόρ
χωρίς σωσίβιο

Στην παρενόχληση ενός σκά-

φους του Λιμενικού προχώρησε

τουρκική ακταιωρός κατά τη διάρ-

κεια της επιχείρησης έρευνας και

διάσωσης που έγινε προχθές στη

Σάμο. Σύμφωνα με την ανακοίνω-

ση του Λιμενικού, το τουρκικό

σκάφος έκανε επικίνδυνους ελιγ-

μούς. «Κατά τη διαδικασία περι-

συλλογής της σορού και ενώ το

περιπολικό σκάφος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

προσέγγισε την ακταιωρό προκει-

μένου να της επισημάνει ότι έχει

παραβιάσει τα ελληνικά χωρικά

ύδατα, η τουρκική ακταιωρός προ-

σπάθησε να προκαλέσει φθορά

στο σκάφος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ενώ πα-

ράλληλα προέβη σε επίδειξη

οπλισμού. Επισημαίνεται ότι η

ανωτέρω τουρκική ακταιωρός δεν

είχε καμία ουσιαστική συνδρομή

στην περιοχή για έρευνα προς εν-

τοπισμό αγνοουμένων στη θάλασ-

σα, ούτε δήλωσαν στον έχοντα τον

συντονισμό της επιχείρησης ΕΚ-

ΣΕΔ την παρουσία της. Σημειώνε-

ται ότι οι κινήσεις της τουρκικής

ακταιωρού δυσχέραιναν το έργο

της Ελληνικής Ακτοφυλακής και

της δύναμης Frontex, καθώς και

την εξέλιξη της επιχείρησης

έρευνας και διάσωσης αγνοούμε-

νων», ανέφερε το Λιμενικό.

Πλακιωτάκης: 
«Θα συνεχίσουμε 
να σώζουμε ζωές»

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νη-

σιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλα-

κιωτάκης, με αφορμή το περιστατι-

κό της τουρκικής προκλητικότητας

στη Σάμο και της διάσωση των με-

ταναστών στην Εύβοια, δήλωσε:

«Μέσα σε ένα 24ωρο αφενός

η Τουρκία εξακολουθεί να επι-

τρέπει στα κυκλώματα των αδίσ -

τακτ ων διακιν ητών να στέλνουν συ-

νανθρώπους μας στον θάνατο, με

την Ελλάδα να σώζει όσο περισσό-

τερους μπορεί, αφετέρου σκάφος

της τουρκικής ακτοφυλακής προ-

καλεί εισερχόμενο στα ελληνικά

χωρικά ύδατα, επιθυμώντας ίσως

να προκαλέσει κάποιο επεισόδιο.

Τα στελέχη του Λιμενικού αντέδρα-

σαν με ψυχραιμία και αποφασιστι-

κότητα. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να

σώζει ζωές, χωρίς να παρασυρθεί

στα παιχνίδια που επιδιώκει η

Τουρκία στο Αιγαίο». 

Τουρκική ακταιωρός παρενόχλησε  
σκάφος του Λιμενικού στη Σάμο 



Οι περίπου 6,8 εκατομμύρια ψηφοφόροι του Ισραήλ
προσήλθαν χθες στις κάλπες, για πέμπτη φορά σε
τριάμισι χρόνια, για τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές
που αναμένεται να σηματοδοτήσουν τη δυναμική επι-
στροφή του δεξιού Βενιαμίν Νετανιάχου στην εξου-
σία.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πρώτο κόμμα το Λι-
κούντ του «Μπίμπι», αλλά δεν είναι βέβαιο ότι η συμ-
μαχία της Δεξιάς με υπερορθόδοξα σιωνιστικά κόμ-

ματα θα εξασφαλίσει πλειοψηφία στη Βουλή (Κνεσέτ). 
Ο 73χρονος Νετανιάχου προειδοποίησε τη Δευτέρα

ότι διαπιστώνεται πτωτική τάση του Λικούντ στις τε-
λευταίες δημοσκοπήσεις, καλώντας τους υποστηρι-
κτές του να πάνε να ψηφίσουν. Σύμφωνα με κάποια
γκάλοπ, το στρατόπεδο των παρατάξεων που υποστη-
ρίζουν τον «Μπίμπι» μπορεί να εξασφαλίσει οριακή
πλειοψηφία, με 60 έδρες από τις 120 της Κνεσέτ.

Σε αυτή την περίπτωση, αναμένεται να προκύψει νέο

πολιτικό αδιέξοδο, καθώς η αντίπαλη συμμαχία υπό
τον κεντρώο νυν πρωθυπουργό Γιαΐρ Λαπίντ ενδέχεται
να γίνει η δεύτερη ισχυρότερη στο Κοινοβούλιο.

Το στρατόπεδο αυτό είναι ιδιαίτερα ετερόκλητο, κι-
νούμενο σε ένα φάσμα από την Αριστερά ως τη Δεξιά,
με κύριο ενοποιητικό στοιχείο την εναντίωση στην
επάνοδο του Νετανιάχου στην πρωθυπουργία.

Το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών δεν αναμένεται
να ανακοινωθεί νωρίτερα από αύριο. 

Σ
ε συνθήκες πολικού κρύου θα
συγκρούονται Ρώσοι και Ου-
κρανοί τον χειμώνα, με τους
αναλυτές να εκτιμούν ότι το

ακραίο ψύχος θα επηρεάζει σε όλο και
μεγαλύτερο βαθμό την πολεμική «σκα-
κιέρα». 

Σύμφωνα με στρατιωτικούς εμπειρο-
γνώμονες που μίλησαν στους «Finan-
cial Times», «το να μπορέσει κανείς να
κρατηθεί ζεστός σε μια χώρα όπου οι
θερμοκρασίες πέφτουν ακόμη και κά-
τω από τους μείον 30 βαθμούς Κελσίου
είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί έν-
τονα Ρώσους και Ουκρανούς ενόψει
του χειμώνα».

Σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες, ο
στρατιωτικός εξοπλισμός λειτουργεί
πιο δύσκολα, νάρκες και παγίδες μπο-
ρούν να κρυφτούν πιο εύκολα κάτω από
το χιόνι, οι γεννήτριες χρειάζονται με-
γαλύτερες ποσότητες καυσίμων, οι
προμήθειες μετακινούνται πιο δύσκολα
και τα συστήματα πλοήγησης ορισμέ-
νων drones πιάνουν πάγο.

Εξαπολύοντας επιθέσεις που έχουν
καταστρέψει το 40% των ενεργειακών
υποδομών της Ουκρανίας, ο Πούτιν
επιχειρεί να κάμψει το ηθικό του λαού,
με «όπλα» το κρύο και το σκοτάδι. Πα-
ράλληλα, ελπίζει ότι θα περιορίσει τη
στήριξη που θα παρέχει το Κίεβο στα
στρατεύματά του.

Διακοπές ρεύματος
Οι κάτοικοι της πρωτεύουσας έχουν

ήδη κληθεί να προετοιμαστούν για με-
γαλύτερες και συχνότερες διακοπές
ρεύματος, ενώ ζητήθηκε από τους Ου-
κρανούς πρόσφυγες να μην επιστρέ-
ψουν στη χώρα αυτόν τον χειμώνα, ώστε

να μην επιβαρυνθεί περισσότερο το
εθνικό σύστημα ενέργειας.

Κάτι άλλο που ίσως έχει στο μυαλό του
ο Πούτιν είναι ότι το κρύο συνήθως επι-
βραδύνει τον ρυθμό των στρατιωτικών
επιχειρήσεων. Ίσως αυτό θα μπορούσε
να βοηθήσει τη Ρωσία να διατηρήσει τις
γραμμές άμυνάς της ενάντια στις ουκρα-
νικές αντεπιθέσεις, παγιώνοντας έτσι
τον έλεγχό της στα κατεχόμενα εδάφη.

«Την ώρα που οι Ρώσοι αναμένουν ότι
το χειμερινό κρύο θα τους βοηθήσει,
τουλάχιστον στον ενεργειακό πόλεμο, το
ΝΑΤΟ έχει ήδη αναζητήσει τρόπους για
να υποστηρίξει την Ουκρανία κατά τους
ψυχρότερους χειμερινούς μήνες», λέει
μια δυτική πηγή στους «FT».

Εκτιμάται ότι ένας ήπιος χειμώνας θα
λειτουργούσε σε βάρος του ενεργει-

ακού πολέμου του Πούτιν, ενώ τα λα-
σπωμένα χωράφια θα ανάγκαζαν τα βα-
ριά ρωσικά φορτηγά ανεφοδιασμού να
πηγαίνουν από ασφαλτοστρωμένους
δρόμους, κάτι που θα τα εξέθετε στα ου-
κρανικά πυρά.

Η λάσπη, ωστόσο, θα περιόριζε και
την ικανότητα της Ουκρανίας να πραγ-
ματοποιεί αντεπιθέσεις. Ήδη η δυνατή
βροχή και το ανώμαλο έδαφος δυσχε-
ραίνουν την προσπάθεια του Κιέβου να
ανακαταλάβει τη Χερσώνα.

ΣΣυναγερμός 
στα σύνορα
Σερβίας - Κοσόβου
Σε κατάσταση ετοιμότητας βρίσκον-
ται οι Ένοπλες Δυνάμεις της Σερ-
βίας, καθώς από τα μεσάνυχτα της
Δευτέρας έχει τεθεί σε ισχύ στο Κό-
σοβο η απόφαση για υποχρεωτική
αντικατάσταση των σερβικών πινα-
κίδων κυκλοφορίας.
Το μέτρο αφορά περίπου 6.000 οχή-
ματα που δεν φέρουν το κρατικό
διακριτικό RKS (Δημοκρατία του
Κοσόβου) και κυκλοφορούν κυρίως
στο Βόρειο Κοσσυφοπέδιο, όπου ο
σερβικός πληθυσμός αποτελεί
πλειοψηφία. Η κυβέρνηση της Πρί-
στινα αποφάσισε να εφαρμόσει το
μέτρο σε τέσσερις φάσεις, προκει-
μένου να μην υπάρξουν οργανωμέ-
νες αντιδράσεις και επεισόδια. Μά-
λιστα, δεν έκανε δεκτό το αίτημα
των ΗΠΑ να αναβάλει για δέκα μή-
νες την εφαρμογή του μέτρου, προ-
κειμένου να λυθεί το ζήτημα στο
πλαίσιο του διαλόγου που διεξάγε-
ται υπό την αιγίδα της ΕΕ.
«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ως
αρχιστράτηγος, διέταξε τον σερβικό
στρατό να είναι σε ετοιμότητα, να
βρίσκεται σε εγρήγορση», δήλωσε
χθες ο Σέρβος υπουργός Άμυνας
Μίλος Βούτσεβιτς, επισημαίνοντας
ότι «κανείς δεν θέλει να πολεμήσει,
αλλά ο στρατός είναι έτοιμος να
εκτελέσει κάθε αποστολή». 

Ο «στρατηγός Χειμώνας»
θα κρίνει τον πόλεμο
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Για δυναμικό comeback στην πρωθυπουργία ετοιμάζεται ο Νετανιάχου

Ο Πούτιν επιχειρεί να κάμψει 
το ηθικό του ουκρανικού λαού 
με «όπλα» το κρύο και το σκοτάδι



Σ
ε ένα διαμέρισμα 6ου ορόφου,
μιας παλιάς πολυκατοικίας στον
Αυλώνα, ανάμεσα σε αποτσίγα-
ρα, μπουκάλια από ουίσκι και

κουτιά από μπίρες, κρυβόταν ο επονομα-
ζόμενος «βιαστής με το τατουάζ» που από
τις 2.30 τα ξημερώματα της Τρίτης (1/11)
βρίσκεται στα χέρια των ελληνικών Αρχών. 

Την είδηση έκανε γνωστή, με ανάρτησή
του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης
Θεοδωρικάκος, γράφοντας: «Καλό μήνα.
Ύστερα από μεθοδική έρευνα και την ταυ-
τοποίηση του δράστη και με άριστη συ-
νεργασία με τις αλβανικές Αρχές Ασφα-
λείας, βρίσκεται στα χέρια της Ελληνικής
Αστυνομίας ο φερόμενος ως δράστης του
βιασμού της γυναίκας στο Παλαιό Φάλη-
ρο. Θα οδηγηθεί στην ελληνική Δικαιοσύ-
νη για την άνανδρη, απάνθρωπη και εγ-
κληματική συμπεριφορά του». Είχε προ-
ηγηθεί μια κινηματογραφική επιχείρηση
της αλβανικής αστυνομίας, που δεν τον
συνέλαβε με την ακριβή έννοια του όρου,
αλλά τον… οδήγησε να παραδοθεί στο
κλιμάκιο της ΕΛΑΣ, που είχε ταξιδέψει
στον μεθοριακό σταθμό της Κακαβιάς.
Αυτό καθώς δεν υπάρχει διακρατική σύμ-
φωνα έκδοσης ανάμεσα σε Ελλάδα και
Αλβανία, ενώ και το διεθνές ένταλμα σύλ-
ληψης δεν είχε προλάβει να εκδοθεί.  Να
σημειώσουμε ότι τα τελευταία 24ωρα ο Τά-

κης Θεοδωρικάκος επικοινώνησε τουλάχι-
στον τρεις φορές τηλεφωνικά με τον Αλβα-
νό ομόλογό του, ζητώντας να γίνει ό,τι χρει-
άζεται για να αποδοθεί το συντομότερο
δυνατό στη Δικαιοσύνη ο 45χρονος
επονομαζόμενος «βιαστής με
το τατουάζ». 

Τον πρόδωσε το κινητό 
Σε ανακοίνωση που εκδό-

θηκε από την αστυνομία της
γειτονικής χώρας, αναφέρεται
ότι υπήρξε άριστη συνεργασία
ανάμεσα στον αρχηγό της ΕΛΑΣ, αντι-
στράτηγο Κωνσταντίνο Σκούμα, και τον Αλ-
βανό ομόλογό του Μουχάμεντ Ρουμπου-
λάκου, ενώ επισημαίνει ότι μετά τον εντο-
πισμό του ο 45χρονος ζήτησε ο ίδιος να
παραδοθεί στην Ελληνική Αστυνομία. Μά-

λιστα, γίνεται λόγος για συνεχή ενίσχυση
της συνεργασίας μεταξύ των δύο αστυνο-
μιών, που έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση

στην εικόνα της Αλβανίας διεθνώς. Χρή-
ζει αναφοράς το γεγονός ότι το

στίγμα από το κινητό τηλέφωνο
ήταν αυτό που «πρόδωσε» τον
φερόμενο ως βιαστή, ο οποί-
ος στη θέα των Αλβανών
αστυνομικών επιχείρησε να

διαφύγει, χωρίς επιτυχία.

Πήρε προθεσμία 
να απολογηθεί
Μετά τον μεθοριακό σταθμό της Κακα-

βιάς, ο 45χρονος οδηγήθηκε σιδηροδέ-
σμιος στα κρατητήρια της Υποδιεύθυνσης
Ασφάλειας Αθηνών, καθώς η συγκεκρι-
μένη υπηρεσία τον είχε ταυτοποιήσει -σε

πολύ σύντομο χρονικό διάστημα- και είχε
σχηματίσει τη σε βάρος του βαρύτατη ποι-
νική δικογραφία. Λίγο μετά τις 17.00 το
απόγευμα της Τρίτης (1/11) οδηγήθηκε
στην Εισαγγελία για την εκτέλεση του εν-
τάλματος σύλληψης, ενώ από την 1η τακτι-
κή ανακρίτρια ζήτησε και πήρε προθεσμία
για να προετοιμάσει την απολογία του. Κα-
τά τις πρώτες του ώρες στα χέρια των
αστυνομικών της Ασφάλειας, ο επονομα-
ζόμενος «βιαστής με το τατουάζ» ήταν
αμίλητος και χωρίς ιδιαίτερη διάθεση συ-
νεργασίας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι
ήδη από τη Δευτέρα (31/10) έχει διαβιβα-
στεί προς τη Δικαιοσύνη αίτημα για να δο-
θούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτό-
τητας και φωτογραφίες του. 
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Κινηματογραφική επιχείρηση
για τον βιαστή με το τατουάζ

Πώς έγινε η επιχείρηση 
της αλβανικής αστυνομίας 
που τον… έφερε να παραδοθεί 
στο κλιμάκιο της ΕΛΑΣ - 
Θεοδωρικάκος: «Θα οδηγηθεί
στην ελληνική Δικαιοσύνη 
για την άνανδρη, απάνθρωπη 
και εγκληματική 
συμπεριφορά του»

Μάνα 45χρονου: «Με έχει χτυπήσει πολλές φορές»
Ο 45χρονος είναι χωρισμένος με δύο παιδιά. Η πρώην σύζυγός του και τα παιδιά του
ζουν στην Αλβανία. Στην Αθήνα ζούσε μαζί με τη μητέρα του, η οποία τον συντηρούσε.
Ο ίδιος δεν εργαζόταν, ενώ το τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι αντιμετώπιζε προβλή-
ματα αλκοολισμού, κάτι που ενισχύθηκε και από την εικόνα που αντίκρισαν οι Αλβα-
νοί αστυνομικοί μπαίνοντας στο διαμέρισμα στον Αυλώνα. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, ο 45χρονος γινόταν εύκολα βίαιος και φέρεται να χτυπούσε ακόμα και τη μητέ-
ρα του μέσα στο σπίτι όπου συγκατοικούσαν. «Με έχει χτυπήσει πολλές φορές. Δεν
ήξερα τον αριθμό να πάρω την αστυνομία. Ζητώ συγγνώμη για τον άνθρωπο αυτό», εί-
πε σε δηλώσεις της στα Μέσα η μητέρα του. 
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Γ
ια σχεδόν έξι ώρες κατέθετε
στον ειδικά διαμορφωμένο χώ-
ρο της Υποδιεύθυνσης Προστα-
σίας Ανηλίκων, παρουσία ειδι-

κού παιδοψυχολόγου της ΕΛΑΣ, το 12χρο-
νο κορίτσι από τον Κολωνό που έχει πέσει
θύμα βιασμού και μαστροπείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αξιωμα-
τικοί της Ασφάλειας της επέδειξαν αρκε-
τές φωτογραφίες ανδρών που έχουν ταυ-
τοποιήσει ότι ήρθαν σε επαφή με το προ-
φίλ που είχε δημιουργήσει για λογαρια-
σμό της στην εφαρμογή «blindchat» ο
προφυλακισμένος Ηλίας Μίχος. Από αυ-
τούς το ανήλικο παιδί φέρεται να ανα-
γνώρισε ανεπιφύλακτα τρεις, οι οποίοι
φαίνεται ότι πλήρωσαν για να βρεθούν
μαζί της από κοντά και να ικανοποιήσουν
τις αρρωστημένες διαθέσεις τους. Για
τους υπόλοιπους -σε μια διαδικασία με
έντονη ψυχολογική φόρτωση για τη
12χρονη- το κορίτσι δεν μπόρεσε να πει
με βεβαιότητα ότι τους είχε συναντήσει
από κοντά. Το επόμενο στάδιο, αφού
απομαγνητοφωνηθεί και καθαρογραφεί
η κατάθεση, είναι να σταλεί στην Εισαγ-
γελία και την 33η τακτική ανακρίτρια για
να ξεκινήσει η διαδικασία της έκδοσης
των νέων ενταλμάτων σύλληψης.

Με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά, θα
έχουμε τουλάχιστον τρία νέα εντάλματα

σύλληψης (τα άτομα που αναγνώρισε ανε-
πιφύλακτα η 12χρονη), ενώ η 33η τακτική
ανακρίτρια μπορεί να διατάξει ακόμη πε-
ρισσότερα με βάση τα στοιχεία που έχουν
συλλέξει από τις ψηφιακές αναλύσεις λο-
γαριασμών, κινητών τηλεφώνων και υπο-
λογιστών στα Εγκληματολογικά Εργαστή-
ρια. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι αυξή-
θηκε και ο κατάλογος των ατόμων που
έχουν προσέλθει αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ
για να καταθέσουν ενόρκως ότι ενδεχο-
μένως να είχαν συνομιλήσει με το προφίλ
της 12χρονης, χωρίς να γνωρίζουν ότι εί-
ναι ανήλικη. Στη λίστα των 15 ατόμων προ-
στέθηκαν ακόμη δύο άνδρες ηλικίας 50
και 34 ετών, οι οποίοι παρέδωσαν και τα
κινητά τους τηλέφωνα για ανάλυση.

Ίσως καταθέσει ξανά
Χρήζει αναφοράς ότι έγκυρες αστυ-

νομικές πηγές αναφέρουν ότι από αυ-

τούς τους 15 υπάρχουν τουλάχιστον 3
για τους οποίους η ΕΛΑΣ έχει βάσιμες
ενδείξεις ότι συναντήθηκαν από κοντά
με το ανήλικο παιδί για να το βιάσουν.
Δεν γνωρίζουμε όμως πόσους από αυ-
τούς αναγνώρισε το 12χρονο κορίτσι
στη μαραθώνια τέταρτη κατάθεσή του,
κάτι που θα παίξει ρόλο στον αριθμό
των ενταλμάτων σύλληψης που θα εκ-
δοθούν. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν
ακόμη ότι οι αστυνομικοί της Υποδιεύ-
θυνσης Προστασίας Ανηλίκων προ-
σπάθησαν να μάθουν περισσότερα
στοιχεία για τα όσα είχε αναφέρει στην
προηγούμενη κατάθεσή της αναφορι-
κά με την καταγγελλόμενη εκπόρνευσή
της σε οίκο ανοχής από τον 53χρονο
Ηλία Μίχο.

Το ανήλικο παιδί δεν είναι σε καλή ψυ-
χολογική κατάσταση μετά την προφυλάκι-
ση της μητέρας της, με την οποία φαίνεται

να διατηρούσε με ιδιαίτερη σχέση, για αυ-
τό οι έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ δεν
το πίεσαν περισσότερο. Τέλος, παραμένει
ανοιχτό το ενδεχόμενο -αν και εφόσον το
ζητήσει η 33η τακτική ανακρίτρια ή προ-
κύψουν νέα στοιχεία- να καταθέσει εκ νέ-
ου στη ΓΑΔΑ.

Θεοδωρικάκος: «Ο νόμος ισχύει 
για όλους απαρέγκλιτα»

«Η έρευνα θα φτάσει μέχρι το τέλος. Εί-
ναι απολύτως αδιάφορα τα πολιτικά πι-
στεύω ή κάθε είδους κομματικές ταυτότη-
τες των ανθρώπων που έχουν εμπλοκή
στην υπόθεση. Όποιοι και αν είναι, θα
οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Για το υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη, για την Ελλη-
νική Αστυνομία, για την κυβέρνησή μας ο
νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους
απαρέγκλιτα, χωρίς εξαίρεση, χωρίς διά-
κριση», τόνισε για την υπόθεση ο υπουρ-
γός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεο-
δωρικάκος.

Αναγνώρισε άλλους τρεις η 12χρονη

Θέμα ωρών οι νέες
συλλήψεις - Η 12χρονη 
από τον Κολωνό είδε 
τους βιαστές της στις πολλές
φωτογραφίες που 
της έδειξαν οι αξιωματικοί
της ΕΛΑΣ, παρουσία
παιδοψυχολόγου

Από τη μία σοκάρουν, αλλά από την άλλη προκαλούν
εύλογα ερωτήματα οι καταγγελίες δύο αδερφών, ηλι-
κίας 22 και 17 ετών σήμερα, ότι ως παιδιά (από την τρυ-
φερή ηλικία των 12 ετών και 7 ετών αντίστοιχα) είχαν πέ-
σει θύμα βιασμού και εκπόρνευσης από τον ίδιο τους
τον πατέρα με την ανοχή της μητέρας τους. Ο λόγος για
τη γνωστή τα τελευταία 24ωρα ως «υπόθεση των Πετρα-
λώνων», η οποία καταγγέλθηκε για πρώτη φορά στην
ΕΛΑΣ και την Εισαγγελία το 2018 χωρίς μέχρι σήμερα να
έχουν προκύψει τα στοιχεία που θα οδηγούσαν τους γο-
νείς των δύο αδερφών ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Το αγόρι και το κορίτσι είχαν καταγγείλει το 2018 πως
σε βάρος τους ασελγούσαν συστηματικά ο πατέρας
τους αλλά και ακόμη 17 άτομα. Κάποιοι από τους φερό-
μενους ως βιαστές είχαν ταυτοποιηθεί τότε και είχαν

δώσει ανωμοτί κατάθεση, ωστόσο τα ιατροδικαστικά
ευρήματα φαίνεται πως δεν ήταν ικανά για να προχω-
ρήσει η υπόθεση στο στάδιο της άσκησης ποινικών
διώξεων. Αυτό καθώς τα παιδιά εξετάστηκαν σχεδόν

τρία χρόνια μετά τον τελευταίο καταγγελλόμενο βιασμό
(το 2015, ενώ ανέφεραν πως ο εφιάλτης τους είχε ξεκι-
νήσει το 2012), ενώ και στο τρίτο παιδί της οικογένειας -
11 ετών σήμερα- δεν είχε βρεθεί ένδειξη βιασμού ή κα-
κοποίησης. Κατάθεση είχε δώσει και η μητέρα των δύο
παιδιών -ως μάρτυρας- χωρίς όμως το περιεχόμενό
της να έχει γίνει γνωστό.

Σήμερα, τέσσερα χρόνια αργότερα, ο 17χρονος με την
22χρονη αδερφή του και τον παιδαγωγό, που είχε εμφα-
νιστεί στο πλευρό τους και το 2018, κατέθεσαν νέα μή-
νυση στην Εισαγγελία αυτήν τη φορά για τη μητέρα,
υποστηρίζοντας πως γνώριζε και συγκάλυπτε. Η Υποδι-
εύθυνση Προστασίας Ανηλίκων καλείται πλέον να διε-
ξαγάγει νέα προκαταρκτική έρευνα. 

Κ. Παπ.

Καταγγελίες-σοκ δύο αδερφών για βιασμό και εκπόρνευση από τον πατέρα με ανοχή της μάνας τους
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Ο
κίνδυνος της παραγραφής στη
δίκη για τη φονική πυρκαγιά
στο Μάτι ελλοχεύει και έτσι ξε-
κίνησε ένας «αγώνας δρόμου»

για να βρεθεί λύση και να διεξαχθεί απρό-
σκοπτα, μετά την αλγεινή εντύπωση που
προκάλεσαν οι εικόνες «ασφυξίας» κατά
την έναρξη της διαδικασίας σε δικαστική
αίθουσα της Ευελπίδων.

Οι στοιβαγμένοι εγκαυματίες και οι
συγγενείς των θυμάτων, που έκαναν λόγο
για προσβολή στην πρώτη συνεδρίαση
του δικαστηρίου, κινητοποίησαν τους αρ-
μοδίους που έπειτα από αλλεπάλληλες
συσκέψεις κατέληξαν στη μεταφορά της
δίκης στην αίθουσα τελετών του Εφετεί-
ου της Αθήνας. Πρόκειται για τη μεγαλύ-
τερη δικαστική αίθουσα που μπορεί να
φιλοξενήσει πολυπρόσωπες ποινικές
υποθέσεις και εκεί, ήδη, είναι σε εξέλιξη
η δίκη της Χρυσής Αυγής. Άλλωστε, η
συγκεκριμένη αίθουσα είχε επιλεγεί από
την πρώτη στιγμή για να εκδικαστεί η
υπόθεση με το ΦΕΚ της 11ης Οκτωβρίου,
το οποίο στη συνέχεια ανακλήθηκε, κα-
θώς κρίθηκε ότι ήταν προτεραιότητα η δί-
κη της Χρυσής Αυγής, η οποία, επίσης,
αντιμετωπίζει ζητήματα παραγραφής.
Για τον λόγο αυτό πηγές του υπουργείου
Δικαιοσύνης ανέφεραν ότι η χθεσινή
απόφαση ελήφθη «με δεδομένη τη δικο-
νομική πρόοδο που έχει συντελεστεί στη
δίκη της Χρυσής Αυγής, καθώς και με τις
διαβεβαιώσεις από την πλευρά των αρ-
μόδιων υπηρεσιακών παραγόντων ότι ο
αριθμός των συνεδριάσεων που θα ανέρ-
χεται σε τουλάχιστον 12 ανά μήνα δεν θα
οδηγήσει σε παρέλκυση και καθυστέρη-
ση της εκδίκασης της υπόθεσης».

Φοβίζει ο μεγάλος όγκος της υπόθεσης
Ο δικηγόρος θυμάτων, ποινικολόγος

Βασίλης Χειρδάρης, χαρακτήρισε στην
«P» «πραγματικά τραγικές» τις συνθή-
κες έναρξης της δίκης, επισημαίνοντας
τον ορατό κίνδυνο παραγραφής στην
υπόθεση. «Ο δρόμος θα είναι πολύ μα-

κρύς. Πολλοί οι κατηγορούμενοι, 100 πε-
ρίπου οι δικηγόροι, άνω των 220 οι μάρ-
τυρες! Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι
απαιτείται τουλάχιστον άνω του ενός
έτους διαδικασία, δεδομένου ότι δεν θα
γίνεται κάθε μέρα η δίκη. Δυστυχώς, λό-
γω του όγκου της υπόθεσης, η καθαρο-

γραφή της απόφασης θα απαιτήσει μή-
νες. Σε περίπτωση, δε, που θα υπάρξουν
καταδίκες, θα ακολουθήσει το δευτερο-
βάθμιο δικαστήριο και η διαδικασία στον
Άρειο Πάγο. Το εφετείο θα κρατήσει πε-
ρίπου ίσο χρόνο με το πρωτοβάθμιο δι-
καστήριο και η καθαρογραφή της από-
φασης θα είναι χρονοβόρα. Με τα δεδο-
μένα αυτά, ο κίνδυνος να παραγραφούν
τα αδικήματα είναι ορατός. Τα τρία αδι-
κήματα παραγράφονται τον Ιούλιο του
2026. Δεδομένου ότι για τους τρεις βαθ-
μούς δικαιοδοσίας και για το μέγεθος
της υπόθεσης τα εναπομείναντα 3,5 χρό-
νια δεν είναι αρκετά, νομίζω ότι οι διαδι-
κασίες θα πρέπει να επιταχυνθούν και να
λάβει το πρωτόδικο δικαστήριο σοβαρά
αυτή την παράμετρο, γιατί θα είναι τραγι-
κό να παραγραφούν τα αδικήματα που
αφορούν τόσο πολλούς θανάτους, σοβα-
ρές σωματικές βλάβες και τόσο μεγάλη
καταστροφή. Τα θύματα αυτής της τρα-
γωδίας απαιτούν δικαιοσύνη, που δεν
επιτυγχάνεται ούτε με ολιγωρίες ούτε με
παραγραφές», τόνισε ο συνήγορος.
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«Τα επικαιροποιημένα εμβόλια που έχουμε στη
διάθεσή μας καλύπτουν και μελλοντικές μεταλλάξεις
που δεν έχουν εμφανιστεί», ανέφερε η πρόεδρος της
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρί-
δου, στην έκτακτη ενημέρωση του υπουργείου Υγεί-
ας. Δεν περιμένουμε να παραλάβουμε νέα εμβόλια
όπως και δεν υπάρχει κοινό εμβόλιο γρίπης-Covid-
19, ώστε κάποιος να το φέρει ως δικαιολογία για να
αναβάλει τον εμβολιασμό του. 

Ωστόσο, μελετώντας όλα τα δεδομένα, η Εθνική Επι-
τροπή Εμβολιασμών συστήνει τον εμβολιασμό σε παι-
διά ηλικίας 6 μηνών έως 4 ετών με υποκείμενα νοσή-

ματα ή ανοσοκαταστολή αλλά και προληπτικά, προκει-
μένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος νέου κύματος, σε
υγιή παιδιά της ίδιας ηλικίας με σύμφωνη γνώμη του
γιατρού, παρότι σε αυτές τις ηλικίες οι κίνδυνοι είναι
ελάχιστοι για βαριά νόσηση. Φυσικά και η δοσο-
λογία του εμβολίου θα είναι πολύ μικρότερη.

Ο γενικός γραμματέας ΠΦΥ Μάριος Θε-
μιστοκλέους εξέφρασε την ευχαρίστησή
του για την πορεία των εμβολιασμών στη
χώρα μας και με τα επικαιροποιημένα εμ-
βόλια. Η Ελλάδα είναι στη 14η θέση στους
ολοκληρωμένους εμβολιασμούς και στον γε-
νικό πληθυσμό και στον ενήλικο πληθυσμό. Διευ-
κρίνισε ότι έχουμε παραλάβει τα εμβόλια της Pfizer
που απευθύνονται στα παιδιά ηλικίας 6 μηνών-4
ετών, ωστόσο με επόμενο Δελτίο Τύπου θα καθορι-
στεί το πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τους γονείς,
ώστε να κλείσουν το ραντεβού. Ο ίδιος τόνισε με νόη-
μα πως πλέον η Ελλάδα έχει αποκτήσει κουλτούρα

εμβολιασμού και για την Covid-19 και για τη γρίπη. 
Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ για τη βδομάδα

24-30/10, καταγράφηκαν 53.436 νέα κρούσματα από
τα οποία το 23% είναι επαναλοιμώξεις. Επίσης, στο

ίδιο διάστημα καταγράφηκαν 164 θάνατοι, με
τους διασωληνωμένους να ανέρχονται σε 85.

Ο δείκτης μεταδοτικότητας είναι στο 0,99%
και ο δείκτης θετικότητας επί των τεστ στο
8,45%. Μεγάλη αύξηση του ιού στα λύματα
παρατηρείται σε Πάτρα, Βόλο, Αλεξαν-

δρούπολη και Γιάννενα. Η παραλλαγή Κέν-
ταυρος καταγράφει 17 νέα κρούσματα, 8 η πα-

ραλλαγή XBB, 12 η υποπαραλλαγή BQ.1 και 1 κρού-
σμα η BQ.1.1. 

Ωστόσο αυτό που ανησυχεί τους ειδικούς είναι η
τριδημία που αναμένεται μόλις χαλάσει ο καιρός και
αφορά την ταυτόχρονη συνύπαρξη της γρίπης, της
Covid-19 και του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού
RSV που πλήττει κυρίως τα μικρά παιδιά. 

Θεοδωρίδου: Οι νέες μεταλλάξεις αντιμετωπίζονται από τα επικαιροποιημένα εμβόλια

Θα γίνονται τουλάχιστον 12
συνεδριάσεις ανά μήνα για 
να προλάβουν, ενώ μετά 
την ασφυξία στην Ευελπίδων 
οι αρμόδιοι κατέληξαν 
στη μεταφορά της δίκης 
στην αίθουσα τελετών 
του Εφετείου της Αθήνας
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Αγώνας δρόμου 
για να μην 
κλείσουν το… Μάτι 
στην παραγραφή
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Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 



Σ
τη δυσκολότερη οικονομικά χρονιά, ο
Δήμος Αθηναίων προχωρά στη μεγαλύ-
τερη μείωση ανταποδοτικών τελών μετά

15 ολόκληρα χρόνια, σε μια προσπάθεια της δη-
μοτικής αρχής του Κώστα Μπακογιάννη ελά-
φρυνσης τόσο των κατοίκων όσο και των επαγ-
γελματιών της πόλης. Σύμφωνα με την απόφα-
ση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο, η οριζόν-
τια μείωση στα τέλη, ύψους 5%, αφορά το σύνο-
λο των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων της
Αθήνας και όπως υποστήριξε ο κ. Μπακογιάν-
νης, «είναι μια άμεση απάντηση στην ακρίβεια.
Σηματοδοτεί, όμως, και κάτι ακόμη πιο σημαν-
τικό. Σε αυτόν τον δήμο, με αυτήν τη δημοτική
αρχή, καλλιεργούμε το ήθος της κοινότητας: το
δικαίωμα στην αξιοπρέπεια για τον κάθε δημό-

τη». Έτσι, οι επιμέρους κατηγορίες δημοτικών
τελών, μετά τη μείωση, διαμορφώνονται για τον
οικιακό συντελεστή στο 1,47 ευρώ/τμ από 1,55
ευρώ/τμ ετησίως, για δραστηριότητες λιανικού
εμπορίου πλην τροφίμων στο 5,23 ευρώ/τμ από
5,50 ευρώ/τμ ετησίως, για δραστηριότητες σε
χώρους παρεχόμενων υπηρεσιών πλην χρημα-
τοπιστωτικών ιδρυμάτων σε 5,00 ευρώ/τμ από
5,30 ευρώ/τμ ετησίως και για τις λοιπές επαγ-
γελματικές δραστηριότητες σε 5,87ευρώ/τμ
από 6,18 ευρώ/τμ ετησίως.
Ακόμη, διατηρούνται οι απαλλαγές καθώς και
οι μειώσεις των τελών καθαριότητας και φωτι-
σμού για επιμέρους κοινωνικές ομάδες, όπως
πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, ΑμεΑ, μονογονεϊκές οι-
κογένειες, άποροι κ.ά.

Ποιοι ζητούν αλλαγές 
στον εκλογικό νόμο

Μικρές αλλά πιθανότατα ουσιαστικές αλλαγές στον
εκλογικό νόμο ζήτησαν οι δήμαρχοι της Κεντρικής
Μακεδονίας κατά τη συνεδρίαση της τοπικής Περιφε-
ρειακής Ένωσης. Για την ακρίβεια, ζητούν να μη μει-
ωθούν οι έδρες των δημοτικών συμβουλίων και ο
αριθμός των υποψήφιων συμβούλων κάθε συνδυα-
σμού να είναι ίσος με τον αριθμό των εδρών του εκά-
στοτε συμβουλίου προσαυξημένος κατά 50%. Παράλ-
ληλα ζητούν να διευκρινιστεί στον νομό ότι ως προς τα
τοπικά συμβούλια των κοινοτήτων με πληθυσμό άνω
των 300 κατοίκων θα εκλέγεται ο πλειοψηφών δημο-
τικός σύμβουλος από τον συνδυασμό του δημάρχου.
Όπως τόνισαν οι δήμαρχοι: «Οι δημοτικοί σύμβουλοι
συμβάλλουν στον πλουραλισμό. Τους χρειαζόμαστε
και είναι εντελώς δωρεάν…». 

Τριπλή διαμάχη 
Σε μια τριπλή πολιτική διαμάχη έχει εξελιχθεί η

υπόθεση της διεκδίκησης των συμβασιούχων στους
παιδικούς σταθμούς του Αμαρουσίου για τη μονιμο-
ποίησή τους. Εκτός από την κλασική αντιπαράθεση
αντιπολίτευσης και εργαζομένων με τη διοίκηση (πα-
ρά το γεγονός ότι θεωρητικά όλοι υποστηρίζουν τη
μονιμοποίηση) ξέσπασε και κόντρα ανάμεσα σε συν-
δικαλιστική παράταξη και τη μείζονα αντιπολίτευση.
Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι τα έβαλαν με την πα-
ράταξη του Γιώργου Καραμέρου, γιατί δεν ψήφισε
υπέρ στο θέμα που έφερε η διοίκηση του Οργανισμού
του δήμου, για να λάβει σκληρή απάντηση πως το θέ-
μα όπως το έφερε η διοίκηση Αμπατζόγλου έκρυβε
παγίδες για τους εργαζόμενους. Μάλιστα, τους παρέ-
πεμψαν και στην πρόταση του νομικού συμβούλου
των εργαζομένων που ζητούσε την απόσυρση του θέ-
ματος. Έτσι, η εκκρεμότητα παραμένει, όπως και η
αβεβαιότητα των συμβασιούχων. 

!
«Μεταγραφή» στην αντιπολίτευση
Μετακινήσεις
στελεχών και μέ-
σα στο Δημοτικό
Συμβούλιο παρα-
τηρούνται τον τε-
λευταίο καιρό στη
Νέα Ιωνία με χα-
μένη, μέχρι στιγ-
μής, την παράταξη
της δημάρχου Δέ-
σποινας Θωμαΐ-
δου. Πρόσφατο
παράδειγμα, η με-
ταπήδηση της μέχρι πρότινος δημοτικής συμβούλου
της διοίκησης Χριστίνας Παπαηλιοπούλου, η οποία εί-
χε δηλώσει την ανεξαρτητοποίησή της, στην παράταξη
της μείζονος αντιπολίτευσης του Παναγιώτη Μανού-
ρη. Πρέπει να σημειώσουμε ότι για την παρούσα σύν-
θεση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν αλλάζει και πο-
λύ η κατάσταση, καθώς έτσι και αλλιώς η κ. Θωμαΐδου
δεν έχει την πλειοψηφία στο σώμα και ο κ. Μανούρης
έχει τη μεγαλύτερη δύναμη σε αυτό, πιθανότατα όμως
έχει κάποιον συμβολισμό ενόψει των εκλογών του
επόμενου Οκτωβρίου. 
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Δήμος Αθηναίων

Φθηνότερα κατά 5% τα δημοτικά τέλη για το 2023

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα νο-
τιοδυτικά της Αθήνας, ο δήμαρχος
«βγαίνει παραπονούμενος» προς την

κυβέρνηση ότι τον έχει αδικήσει όσον
αφορά τη χρηματοδότηση έργων του, προκα-

λώντας απορίες; Και αυτό γιατί με το ποσοστό που ο
ίδιος ομολογεί ότι του έχει χρηματοδοτηθεί «προκα-
λεί» αρκετούς γείτονες, και όχι μόνο, δημάρχους που
θεωρητικά βρίσκονται πιο κοντά από αυτόν στην κυ-
βέρνηση και δεν έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό
απορροφητικότητας… 

Προχωρούν τα έργα
αντιπλημμυρικής θωράκισης

Επίβλεψη στα αντιπλημμυρικά έργα στον Δήμο
Αχαρνών που υλοποιούνται και χρηματοδοτούνται
από την Περιφέρεια Αττικής πραγματοποίησε ο πε-
ριφερειάρχης Γιώργος Πατούλης, διαπιστώνοντας
την πορεία κατασκευής του κυρίου συλλεκτήρα
ομβρίων Σ2 και της υπόγειας δεξαμενής ανάσχε-
σης Δ2 στο βορειοδυτικό τμήμα του Παλαιού Οικι-
σμού Αχαρνών. Αμέσως μετά είχε συνάντηση με
τον δήμαρχο Σπύρο Βρεττό, στο επίκεντρο της
οποίας βρέθηκε, εκτός από το συγκεκριμένο έργο
το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, και η πορεία ωρί-
μανσης ενός σημαντικού έργου που αφορά την αν-
τιμετώπιση των έντονων πλημμυρικών φαινομέ-
νων τα οποία προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις
ανάντη εκτεταμένες λεκάνες απορροής της Πάρ-
νηθας. Ακόμη υπήρξε αναφορά σε μια σειρά από
άλλα έργα που αφορούν τον οδοφωτισμό και τη
συντήρηση του οδικού δικτύου. Όπως επισήμαναν
και οι δύο πλευρές, τα έργα που υλοποιούνται και
χρηματοδοτούνται από την περιφέρεια είναι ιδιαί-
τερα σημαντικά και έρχονται να επιλύσουν προ-
βλήματα που ταλαιπωρούν την περιοχή εδώ και
δεκαετίες. 
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Γ
ια την επιταγή ακρίβειας
που θα δοθεί πριν από τα
Χριστούγεννα σε 2,3 εκα-
τομμύρια δικαιούχους μί-

λησε στην «Political» ο φοροτεχνικός
Ιωάννης Χριστόπουλος.

Όπως ανέφερε ο κ. Χριστόπουλος,
αυτή τη φορά, σε αντίθεση με την προ-
ηγούμενη επιταγή ακρίβειας, αυξή-
θηκαν τόσο ο αριθμός των δικαιούχων
όσο και το ποσό (δόθηκαν 200 ευρώ,
ενώ τώρα θα δοθούν 250 ευρώ).

Τα συν και τα πλην 
Ο φοροτεχνικός τόνισε ακόμη ότι

είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι
αυξήθηκε και το ετήσιο ατομικό φο-
ρολογητέο εισόδημα για τους δι-
καιούχους. Αυτό σημαίνει πρακτικά
ότι για να λάβει κάποιος επιταγή ακρί-
βειας 250 ευρώ θα πρέπει να έχει ετή-
σιο εισόδημα που δεν θα ξεπερνά τις
9.600 ευρώ (από 7.200 ευρώ προ-
ηγουμένως). «Καταλαβαίνετε ότι με
την πλειονότητα των συνταξιούχων να
λαμβάνει σύνταξη περίπου 600 με 650
ευρώ, η αύξηση του εισοδήματος είναι
θετικό βήμα. Και αυτό γιατί φορολο-
γητέο εισόδημα 9.600 ευρώ για έναν
συνταξιούχο σημαίνει 800 ευρώ τον
μήνα σύνταξη», αναφέρει χαρακτηρι-
στικά ο κ. Χριστόπουλος.

Βέβαια, ο ίδιος σημείωσε ότι μπορεί
το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα να
είναι 9.600 ευρώ, όμως για ένα ζευγά-
ρι υπάρχει «κόφτης», αφού για να λά-
βουν και οι δύο την επιταγή ακρίβειας,
το εισόδημά τους δεν θα πρέπει να ξε-
περνά τις 16.800 ευρώ (από 14.400 ευ-
ρώ προηγουμένως). 

«Μπορεί να έχουν αυξηθεί τα εισο-
δηματικά κριτήρια μεμονωμένα,
όμως στην περίπτωση των οικογενει-
ών δημιουργείται ένα ζήτημα. Και αυ-
τό γιατί δεν προστίθενται τα εισοδή-
ματα για να λάβουν και οι δύο το επί-
δομα ακρίβειας. Δηλαδή, δεν είναι το
ποσό για το ζευγάρι στα 19.200 αλλά
στα 16.800, που σημαίνει ότι κάποιες
οικογένειες χάνουν την επιταγή ακρί-
βειας των 250 ευρώ».

Οι διαφορές από την
προηγούμενη καταβολή 

Οι διαφορές σε σχέση με την προ-

ηγούμενη πληρωμή της επιταγής
ακρίβειας στους δικαιούχους (είχαν
πιστωθεί 200 ευρώ τον Απρίλιο 2022)
είναι πως το ποσό αυξήθηκε στα 250
ευρώ από 200 ευρώ και διευρύνθηκαν
τα εισοδηματικά και περιουσιακά κρι-

τήρια. Η επιταγή ακρίβειας, που θα
πληρωθεί μετά τις 15 Δεκεμβρίου, θα
δοθεί σε 2.300.000 δικαιούχους, με
εισοδηματικά κριτήρια και πρόκειται
για τις εξής κατηγορίες:
• στους ευάλωτους συνταξιούχους

• στους δικαιούχους αναπηρικού επι-
δόματος
• στους ανασφάλιστους υπερήλικες
• στους δικαιούχους ελάχιστου εγ-
γυημένου εισοδήματος
• στους μακροχρόνια ανέργους και
• στους δικαιούχους επιδόματος παι-
διού έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Η καταβολή για τους χαμηλοσυντα-
ξιούχους, τους ανασφάλιστους υπε-
ρήλικες του ΟΠΕΚΑ, τα άτομα με ανα-
πηρία και τους μακροχρόνια ανέρ-
γους θα γίνει αυτόματα χωρίς οι δι-
καιούχοι να πρέπει να κάνουν αίτηση.

Τα κριτήρια 
Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο ει-

σόδημα για το φορολογικό έτος 2022
δεν υπερβαίνει τις 9.600 ευρώ (από
7.200 προηγουμένως), που σημαίνει
ότι το ατομικό εισόδημα δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα 800 ευρώ τον μήνα.

Το ετήσιο οικογενειακό φορολογη-
τέο εισόδημά τους (το άθροισμα των
φορολογητέων εισοδημάτων του υπό-
χρεου και του/της συζύγου/μέρους
συμφώνου συμβίωσης) δεν υπερβαί-
νει τις 16.800 ευρώ (από 14.400 προ-
ηγουμένως), που πρακτικά σημαίνει
ότι για ζευγάρι το μηνιαίο εισόδημα
δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1.400 ευρώ.
Και σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα
με τον φοροτεχνικό Ιωάννη Χριστό-
πουλο, τα εισοδήματα είναι χαμηλότε-
ρα για τα ζευγάρια. «Σκεφτείτε ότι, αν
λαμβάνουν και οι δύο 800 ευρώ μισθό,
δεν δικαιούνται την επιταγή ακρίβει-
ας», σημειώνει ο φοροτεχνικός.

Η συνολική αξία της ακίνητης περι-
ουσίας του νοικοκυριού που προκύ-
πτει από την πράξη διοικητικού προσ-
διορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2022 (φορο-
λογικού έτους 2021) δεν υπερβαίνει το
ποσό των 300.000 ευρώ (από 200.000
προηγουμένως).

Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλά-
δας και έχουν κάνει δήλωση φορολο-
γίας εισοδήματος για το φορολογικό
έτος 2021.

Ποιοι θα πάρουν «διπλό» 
Κερδισμένα είναι τα ζευγάρια ηλι-

κιωμένων (δύο συνταξιούχοι) που
έχουν χαμηλές συντάξεις, καθώς θα
εισπράξουν διπλό επίδομα ακρίβειας,
δηλαδή, και ο σύζυγος και η σύζυγος.
Συγκεκριμένα, όσοι συνταξιούχοι
έχουν μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα
έως 1.400 ευρώ (και οι δύο σύζυγοι)
και η ακίνητη περιουσία τους δεν ξε-
περνά τις 300.000 ευρώ, θα λάβουν
και οι δύο τα 250 ευρώ.

Μετά τις 15 Δεκεμβρίου η καταβολή 
- Τι ισχύει για τα ζευγάρια

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Οι δικαιούχοι,
ο «κόφτης»
και ο διπλός 
μποναμάς

ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ



Σ
τη β’ φάση της διαδικα-
σίας εισέρχεται η εφαρ-
μογή της Ψηφιακής Κάρ-
τας Εργασίας, καθώς χι-

λιάδες επιχειρήσεις από όλους
τους κλάδους της οικονομίας πρέ-
πει έως τις 30 Νοεμβρίου να ολο-
κληρώσουν την απογραφή των ερ-
γαζομένων που απασχολούν.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο
αναλυτικός οδηγός που εξέδωσε το
υπουργείο Εργασίας, στο πλαίσιο
της απογραφής ο εργοδότης δηλώ-
νει για κάθε εργαζόμενο τα γενικά
στοιχεία εργασιακής σχέσης που
αφορούν τον χρόνο εργασίας κα-
θώς και το ωράριο απασχόλησης
σε ψηφιακή μορφή είτε ως σταθε-
ρό εβδομαδιαίο είτε ως μεταβαλ-
λόμενο ανά ημέρα. Η απογραφή
των εργαζομένων μπορεί να γίνει
σταδιακά (πχ, για κάθε παράρτη-
μα), με την προϋπόθεση να έχει
ολοκληρωθεί για το σύνολο του
προσωπικού μέχρι τις 30 Νοεμβρί-
ου 2022. Με τη διαδικασία αυτή αν-
τικαθίσταται η δήλωση του ωραρί-
ου εργασίας στο Εργάνη, που γίνε-
ται σήμερα με μορφή κειμένου ή
επισυναπτόμενων αρχείων, από τη
νέα ψηφιακή διαδικασία.

Η β’ φάση της απογραφής αφορά

όλες τις επιχειρήσεις-εργοδότες
της χώρας για το σύνολο των εργα-
ζομένων τους, με σύμβαση μισθω-
τής εξαρτημένης εργασίας και ειδι-
κότερα τις ασφαλιστικές εταιρείες,
τις εταιρείες Security, τις ΔΕΚΟ, τη
βιομηχανία, την εστίαση και τον
τουρισμό. Σταδιακά το μέτρο θα
επεκταθεί στο σύνολο των εργαζο-
μένων της χώρας και στους τελευ-
ταίους κλάδους δραστηριότητας,
ενώ, όπως δήλωσε ο υπουργός Ερ-
γασίας Κωστής Χατζηδάκης, θα
προηγηθεί διάλογος με τους φορείς
της αγοράς έτσι ώστε να γίνει ομαλά
η προσαρμογή στα νέα δεδομένα.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιου-
λίου η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας
εφαρμόζεται σε όλες τις τράπεζες
και τα σουπερμάρκετ που απασχο-
λούν περισσότερους από 250 εργα-
ζόμενους. Το επόμενο διάστημα,
αφού προηγηθεί διάλογος τόσο με
την εργοδοσία όσο και με τους ερ-
γαζόμενους, θα προχωρήσει η δια-
δικασία επέκτασης της Ψηφιακής

Κάρτας Εργασίας και σε άλλους
κλάδους. Στόχος του υπουργείου
Εργασίας είναι η άμεση έναρξη του
διαλόγου προκειμένου η μεταρ-
ρύθμιση να εφαρμοστεί στους κλά-
δους προτεραιότητας χωρίς καθυ-
στερήσεις, αλλά και χωρίς να αγνο-
ούνται οι ιδιαιτερότητες των επιμέ-
ρους δραστηριοτήτων. Μετά την
ολοκλήρωση της απογραφής, η Ερ-
γάνη θα εμφανίζει το προγραμματι-
σμένο ωράριο απασχόλησης του
εργαζόμενου σε ψηφιακή μορφή
ημερολογίου, στο οποίο ο ίδιος θα
έχει πρόσβαση μέσω της εφαρμο-
γής myErgani mobile app, καθώς
και μέσα από το myErgani web por-
tal (myErgani.gov.gr).

Για την καλύτερη ενημέρωση εργο-
δοτών και εργαζομένων οι αναλυτικές
οδηγίες και οι τεχνικές προδιαγραφές
για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας
έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: eservices.yeka.gr/(S(onzde-
tukeisybiaszyblyboa))/Announce-
ments.aspx?id=257.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Σταϊκούρας: Έρχεται 
η ΚΥΑ για το
πετρέλαιο θέρμανσης

Νέα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και
επιχειρήσεων, ανάλογα με τον δημοσιο-
νομικό χώρο που θα δημιουργηθεί, αλλά
και την κατάθεση της κοινής υπουργι-
κής απόφασης για το επίδομα του πε-
τρελαίου θέρμανσης προανήγγειλε ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας. Μιλώντας στον τηλεοπτικό
σταθμό Οpen, ανέφερε ότι μέσω της
κοινής υπουργικής απόφασης θα γνω-
στοποιηθεί και το χρονικό διάστημα λει-
τουργίας της πλατφόρμας, ώστε να υπο-
δεχτεί τις δηλώσεις για το επίδομα θέρ-
μανσης. Σημειώνεται ότι η πρώτη δόση
θα καταβληθεί στους δικαιούχους μέσα
στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.
Επιπλέον, ο κ. Σταϊκούρας υπενθύμισε
ότι την τρέχουσα περίοδο υλοποιούνται
τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ,
ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο για έναν
τρίτο γύρο της «κάρτας καυσίμου». Τέ-
λος, ο υπουργός Οικονομικών προέβλε-
ψε ότι φέτος ο μέσος πληθωρισμός θα
διαμορφωθεί κοντά στο 10%.

ΤΑΑ: Επενδύσεις 
1,8 δισ. μέσα από 41
δανειακές συμβάσεις

Σαράντα μία νέες δανειακές συμβά-
σεις για επενδυτικά σχέδια, ύψους 1,8
δισ. ευρώ, υπέγραψαν οι συστημικές
τράπεζες και το Ταμείο Ανάκαμψης
(ΤΑΑ). Όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής
του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», αναπληρω-
τής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος
Σκυλακάκης, τα 824,4 εκατ. ευρώ αντι-
στοιχούν σε δάνεια ΤΑΑ, 549,4 εκατ.
ευρώ προέρχονται από εμπορικές τρά-
πεζες και τα υπόλοιπα 439 εκατ. ευρώ
είναι ίδια συμμετοχή των επενδυτών.
Το μεσοσταθμικό επιτόκιο των παραπά-
νω δανειακών συμβάσεων που έχουν
υπογραφεί διαμορφώνεται σε 1,1% και
η μέση διάρκεια αποπληρωμής των δα-
νείων στα 11 έτη. Το 43% των επενδυτι-
κών σχεδίων αφορά την Πράσινη Μετά-
βαση και το υπόλοιπο 53% τα προγράμ-
ματα Εξωστρέφεια, Ψηφιακός Μετα-
σχηματισμός και Καινοτομία, Έρευνα
και Ανάπτυξη. Συνολικά, στο «Ελλάδα
2.0» έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής
210 επενδυτικά σχέδια, τα οποία βρί-
σκονται σε διάφορα στάδια.
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Κ. Χατζηδάκης: Διάλογος
για την επέκτασή της στο
σύνολο των επιχειρήσεων

Κάρτα εργασίας: Έως 30/11 
οι δηλώσεις για τη β’ φάση
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Ξ
επερνούν τις 200.000 οι
διαθέσιμες αεροπορικές
θέσεις από το εξωτερικό
την πρώτη εβδομάδα του

Νοεμβρίου, γεγονός που καταδει-
κνύει πως το brand Ελλάδα μπορεί
να καταστεί προορισμός 365 ημέρες
τον χρόνο. Τη στιγμή που στα κεντρι-
κά και βόρεια της Ευρώπης ο χειμώ-
νας έχει μπει για τα καλά και το κρύο
είναι ιδιαίτερα αισθητό, στη χώρα
μας εξακολουθούμε και ζούμε μέ-
ρες καλοκαιριού με το θερμόμετρο
να διατηρείται στους 23 με 25 βαθ-
μούς Κελσίου, ειδικά στα κεντρικά
και νότια της χώρας.

Το μεσογειακό κλίμα με τον ήπιο
χειμώνα είναι το ιδανικό μείγμα για
την προσέγγιση τουριστών καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους. 

Αυτό άλλωστε αποδεικνύουν τα
στοιχεία της OAG, του παγκόσμιου πα-
ρόχου ταξιδιωτικών δεδομένων, σύμ-
φωνα με τα οποία 238.478 τουρίστες
αναμένονται στη χώρα μας το διάστη-
μα από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 6 Νο-
εμβρίου. 

Από αυτούς, οι 156.752 επισκέπτες
θα προτιμήσουν την Αθήνα και ακο-
λουθούν η Θεσσαλονίκη με 28.644
διαθέσιμες θέσεις και το Ηράκλειο,
για το οποίο έχουν διατεθεί 26.857 αε-
ροπορικές θέσεις, ενώ Ρόδος, Σαντο-
ρίνη και Κως έπονται στη σειρά προτί-
μησης των Ευρωπαίων -και όχι μόνο-
τουριστών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα απο-
τελούν οι 1.008 διαθέσιμες αεροπο-
ρικές θέσεις από το Μπαχρέιν, ενώ
και από το Κατάρ αναμένονται 1.548

επισκέπτες την πρώτη εβδομάδα
του Νοεμβρίου. 

Οι Γερμανοί μάς προτιμούν
Οι Γερμανοί εξακολουθούν να δεί-

χνουν ιδιαίτερη προτίμηση στην Ελ-
λάδα, ακόμη και αυτήν την εποχή,
καθώς έχουν διατεθεί συνολικά
47.905 διαθέσιμες αεροπορικές θέ-
σεις για τη χώρα μας, ενώ από το
Ηνωμένο Βασίλειο πλησιάζουν τις
40.000 (39.913). Ακολουθούν η Γαλ-
λία, η Ιταλία, Κύπρος και η Ελβετία
που «ψηφίζουν» σταθερά Ελλάδα,
από τις οποίες συνολικά αναμένον-
ται 74.237 τουρίστες.

Σε αυτούς θα προστεθούν και 1.020
τουρίστες, οι οποίοι συγκαταλέγονται
στους high spenders και θα προέρ-
χονται από τον Καναδά. Υψηλός παρα-

μένει ο αριθμός των τουριστών από τις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής,
από όπου αναμένονται 3.957 επισκέ-
πτες για την ίδια χρονική περίοδο ενώ
από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
3.640 τουρίστες σε αντίστοιχες διαθέ-
σιμες αεροπορικές θέσεις.

Η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει
στους ταξιδιώτες μοναδικές εμπει-
ρίες 365 ημέρες τον χρόνο σε μια πλη-
θώρα δραστηριοτήτων, αναδεικνύον-
τας με αυτόν τον τρόπο όλες τις εναλ-
λακτικές μορφές τουρισμού. 

Με σύμμαχο τον καλό καιρό, οι εκδρομείς του
τριημέρου της 28ης Οκτωβρίου έκαναν την έκπληξη.
Δημοφιλείς καλοκαιρινοί προορισμοί, σε κοντινή
απόσταση από το κλεινόν άστυ, όπως είναι η Πελο-
πόννησος και η Εύβοια, αλλά και λίγο μακρύτεροι,
όπως η Πάργα, η Πρέβεζα και τα Σύβοτα, κυριολε-
κτικά «βούλιαξαν». Ο καλός καιρός προέτρεψε τους
πιο τολμηρούς να ρίξουν και μια -ίσως τελευταία-
βουτιά στη θάλασσα, και έτσι η πανέμορφη Κουρού-
τα, για παράδειγμα, στον Νομό Ηλείας πλημμύρισε
από κόσμο θυμίζοντας κατακαλόκαιρο. Σύμφωνα με
τα στοιχεία από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μί-
σθωσης αλλά και το Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Es-

tates, η πληρότητα έφτασε το 100% στα καταλύματα
της Μονεμβάσιας και του Οιτύλου στη Μάνη, ενώ
ίδια εικόνα είχαμε και στο Λουτράκι, στο Βραχάτι,
στα Λουτρά Ωραίας Ελένης και στο Τολό.

Αντίστοιχα ποσοστά κατέγραψαν βεβαίως και οι
παραδοσιακοί προορισμοί αυτής της περιόδου όπως
είναι η Αράχοβα και το Μέτσοβο, ενώ στα Καλάβρυτα
η πληρότητα στα καταλύματα έφτασε το 97%. Η Δη-
μητσάνα, η Βυτίνα και η Στεμνίτσα κατέγραψαν πλη-
ρότητες σε ποσοστό 100% και οι τιμές στις μισθώσεις
ξεκινούσαν από τα 240€ φτάνοντας τα 500€.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δι-
κτύου E-Real Estates, Θεμιστοκλή Μπάκα, στο Καρ-
πενήσι οι πληρότητες άγγιξαν το 98% και τα διαμερί-
σματα που διατέθηκαν μέσω των πλατφορμών βρα-
χυχρόνιας μίσθωσης ήταν κυρίως 50τμ-55τμ.

Ρ.Σ. 

Αναμένονται πάνω 
από 200.000 επισκέπτες 
από το εξωτερικό την πρώτη 
εβδομάδα του Νοεμβρίου

Ευχάριστη έκπληξη το τριήμερο: Γέμισαν χειμερινοί και καλοκαιρινοί προορισμοί

Αγγίζουμε
τον στόχο
για 12μηνο
τουρισμό

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου



Ένα ακόμη βήμα για λιγότερη γραφειοκρατία
στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
επιχειρεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας αναπτύσσοντας ένα νέο πληροφοριακό σύ-
στημα για τις ΑΠΕ με την ονομασία ΠΣΑΠΕ. Κατ’
ουσίαν πρόκειται για μια πλατφόρμα που θα κατα-
γράφει και θα συγκεντρώνει το σύνολο των αδει-
οδοτικών ροών τόσο της Κεντρικής όσο και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος έχει ήδη ξεκινήσει
την ανάπτυξη του συστήματος εδώ και ενάμιση μή-

να, όπως ανέφερε σχετικά η γενική γραμματέας
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα
Σδούκου στο πρόσφατο συνέδριο Renewable & 
Storage Forum που διοργάνωσε το energpypress.
Στόχος του νέου συστήματος είναι να διαλειτουργεί
με όλα τα υπόλοιπα συστήματα που χρησιμοποιεί ο
κάθε φορέας για την υποβολή των αιτήσεων.

Επιπρόσθετα, το νέο πληροφοριακό σύστημα θα
περιλαμβάνει ένα υποσύστημα για τις άδειες εγκα-
τάστασης και λειτουργίας. Επίσης θα διατηρεί ένα
μητρώο σταθμών όπου θα απεικονίζεται η αδειοδο-

τική κατάσταση του κάθε σταθμού, καθώς και ένα
μητρώο με το σύνολο των φορέων. Πρόθεση του
ΥΠΕΝ, όπως ανέφερε η γενική γραμματέας, είναι να
ψηφιοποιηθούν όλες οι εκδοθείσες αποφάσεις, τό-
σο της Αποκεντρωμένης όσο και της Κεντρικής Διοί-
κησης. Μάλιστα ως προς το τελευταίο, το ΥΠΕΝ έχει
στείλει σχετικό έγγραφο προς τις αποκεντρωμένες
διοικήσεις καλώντας τες να καταγράψουν όλο το
αδειοδοτικό υλικό που έχουν και το οποίο χρειάζε-
ται να ψηφιοποιηθεί.

ΜΜ. ΜΑΣΤ.
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Μ
ε τους καλύτερους οιωνούς
προχωρά το σχέδιο υλοποί-
ησης του διασυνδετήριου
αγωγού Ελλάδας - Βόρειας

Μακεδονίας, καθώς η πρόσφατη ολοκλή-
ρωση της δοκιμής αγοράς (market test)
επιβεβαίωσε το υψηλό ενδιαφέρον για τη
χρήση της υποδομής. 

Σύμφωνα με κύκλους που παρακολού-
θησαν από κοντά τη διαδικασία, οι δε-
σμευτικές προσφορές που υποβλήθηκαν
για δέσμευση δυναμικότητας στον αγωγό
καταδεικνύουν το ενδιαφέρον εταιρειών
για την αξιοποίηση του έργου, ανοίγοντας
έτσι τον δρόμο για την κατασκευή του.

Η επιτυχημένη διενέργεια του market
test «ξεκλειδώνει» και τη συγκατάθεση
της ΡΑΕ, καθώς η ομαλή έκβαση της δια-
δικασίας που θα κατέληγε σε συγκεκρι-
μένο επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως και
έγινε, είχε τεθεί ως όρος για να δοθεί το
«πράσινο φως» να προχωρήσει το ελληνι-
κό τμήμα του έργου. Βέβαια, τα θετικά
αποτελέσματα του «ελληνικού» market
test προμηνύουν ανάλογη επιτυχία και

στη γείτονα χώρα, οδηγώντας στην υλο-
ποίηση του αγωγού και στα δύο κράτη. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μετά την
οριστικοποίηση κατασκευής του αγωγού,
το αμέσως επόμενο βήμα θα είναι η
«ενεργοποίηση» στη Βόρεια Μακεδονία
των συμφωνιών χρηματοδότησης για το
σκέλος στη γείτονα χώρα. Η Βόρεια Μα-
κεδονία έχει λάβει επιχορήγηση 12,4
εκατ. ευρώ από το επενδυτικό πλαίσιο των
Δυτικών Βαλκανίων (WBIF) για την τεχνι-
κή υποστήριξη και υλοποίηση του έργου,
την οποία διαχειρίζεται η ΕΤΕπ.

Δάνειο 25 εκατ. σε ΔΕΣΦΑ
Η ΕΤΕπ έχει προχωρήσει επίσης σε δα-

νειοδότηση ύψους 28,9 εκατ. για την υλο-
ποίηση του τμήματος του έργου στη χώρα.
Παράλληλα, στα σκαριά βρίσκεται και η
σύναψη δανείου ύψους 16,5 εκατ. ευρώ
από την EBRD, με το οποίο θα καλυφθεί το
σύνολο της χρηματοδότησης του έργου.

Όσον αφορά το εγχώριο σκέλος, για την
κατασκευή του ο ΔΕΣΦΑ έχει εξασφαλί-
σει δάνειο ύψους 25 εκατ. από την ΕΤΕπ,
με την υπόλοιπη χρηματοδότηση να καλύ-
πτεται από ίδια κεφάλαια του διαχειριστή

ή νέο δανεισμό. Σύμφωνα με το Πρόγραμ-
μα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ 2022-2031, ο
τρέχων προϋπολογισμός του ελληνικού
τμήματος ανέρχεται σε 67 εκατ. ευρώ.

Γινόμαστε κόμβος φυσικού αερίου
Το έργο θα αναβαθμίσει τον γεωπολι-

τικό ρόλο της Ελλάδας, ενισχύοντας
ακόμα περισσότερο τη θέση της ως ενός
ενεργειακού σταυροδρομιού που θα με-
ταφέρει φυσικό αέριο από το ελληνικό
σύστημα στη γειτονική χώρα. Μάλιστα,
το γεωστρατηγικό πλεονέκτημα της χώ-
ρας μας έχει αναβαθμισθεί μετά την
απόφαση της Ευρώπης να απεξαρτηθεί
από το ρωσικό αέριο, καθώς ενισχύεται
η προοπτική μετατροπή της σε gas hub,
για τη διαμετακόμιση καυσίμου σε όλη
την ευρύτερη περιοχή.

Αυτό σημαίνει πως με τον αγωγό «ανοί-
γει» ένας ακόμη προορισμός για ποσότη-
τες καυσίμου που θα εισέρχονται στο ελ-
ληνικό σύστημα μεταφοράς. Μια προοπτι-
κή που, πέρα από τα προφανή γεωπολιτι-
κά οφέλη, θα συμβάλει στην αύξηση του
βαθμού χρήσης των ελληνικών υποδο-
μών αερίου, με στόχο τη μείωση των χρε-

ώσεων του συστήματος μακροπρόθεσμα.

Η «ταυτότητά» του
Ο αγωγός προβλέπεται να ξεκινά από τη

Νέα Μεσημβρία και να καταλήγει στην
περιοχή του Νεγκότινο στη Βόρεια Μακε-
δονία. Το ελληνικό σκέλος θα έχει συνολι-
κό μήκος 57 χιλιόμετρα, καταλήγοντας
στην περιοχή των Ευζώνων, από όπου θα
ξεκινά το δεύτερο σκέλος του αγωγού,
μήκους 68 χιλιομέτρων.

Η αρχική ικανότητα μεταφοράς θα
φθάνει το 1,5 δισ. κυβικά μέτρα (bcm) ετη-
σίως, με δυνατότητα επέκτασης στα 3 δισ.
κυβικά μέτρα. O βασικός σχεδιασμός του
έργου είναι υπό αναθεώρηση, για να συμ-
περιλάβει τις απαιτήσεις για τη συμβατό-
τητά του με τη μεταφορά υδρογόνου. 

Η επιτυχημένη διενέργεια 
του market test 
«ξεκλειδώνει» και 
τη συγκατάθεση της ΡΑΕ για
να προχωρήσει η διαδικασία 

Σε τροχιά 
υλοποίησης
ο αγωγός 
με Βόρεια Μακεδονία

Χτύπημα στη γραφειοκρατία: Όλες οι αποφάσεις αδειοδότησης ΑΠΕ σε μια πλατφόρμα 



Η ΔΕΗ εξετάζει επιλεγμένες πιθανές περιπτώ-
σεις εξαγορών σε Ρουμανία και Βουλγαρία, χωρίς
όμως να υπάρχει προς το παρόν κάποια συμφωνία ή
η υπογραφή σχετικού μνημονίου κατανόησης,
αναφέρει η επιχείρηση σε ανακοίνωσή της, σε
απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύ-
ματα περί επικείμενης απόκτησης του 70% της Enel
Romania και την υπογραφή σχετικού μνημονίου
κατανόησης (MoU) της ΔΕΗ με τον όμιλο Enel. Ειδι-
κότερα, η ΔΕΗ διευκρινίζει τα εξής: «Σύμφωνα με
το στρατηγικό της πλάνο στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου το 2021 και όπως άλλωστε ανα-
φέρθηκε στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων έκτοτε, η ΔΕΗ διερευνά ενεργά ευκαιρίες
οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών στην Ελλάδα και σε αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο πλαί-
σιο αυτό, η ΔΕΗ εξετάζει επιλεγμένες πιθανές περιπτώσεις εξαγορών σε Ρουμανία και Βουλγαρία, χωρίς
όμως να υπάρχει προς το παρόν κάποια συμφωνία ή η υπογραφή σχετικού μνημονίου κατανόησης».
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Οκτώβριος κόντρα σε
όλες τις προβλέψεις απο-
δείχθηκε θετικός μήνας
για το ελληνικό χρηματι-

στήριο, δίνοντας στον γενικό δείκτη
του ΧΑ μηνιαία κέρδη 10,26%. Στο
ίδιο διάστημα, ο κλαδικός δείκτης
των τραπεζών σημείωσε κέρδη
18,3%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το
+10,26% του γενικού δείκτη είναι η
καλύτερη μηνιαία απόδοση των τε-
λευταίων 23 μηνών, με την αμέσως
μεγαλύτερη να έχει σημειωθεί τον
Νοέμβριο του 2020 (+29,4%). Με
βελτιωμένη την επενδυτική ψυχολο-
γία, πλέον το ζητούμενο είναι η πε-
ραιτέρω ενεργοποίηση του αγορα-
στικού ενδιαφέροντος, ώστε να συ-
νεχιστεί η ανοδική κίνηση. Τεχνικά ο

γενικός δείκτης έχει δώσει αγορα-
στικό σήμα, το οποίο αναιρείται με
επιστροφή χαμηλότερα των 804 μο-
νάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλό-
τερα των 869 - 855 (συγκλίνουν οι
ΚΜΟ 200 ημερών), δεν μπορεί να

αποκλειστεί κίνηση προς τις 895 -
900, 906 - 908 και 944 μονάδες.
Ημερήσιο αγοραστικό σήμα και από
τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποί-
ησης, που ακυρώνεται με επιστροφή
χαμηλότερα των 1.936 μονάδων. 

Wemetrix: Νέος
στρατηγικός επενδυτής 
ο όμιλος Cerved 

Η ιταλική εταιρεία αλγορίθμων και δεδο-
μένων Cerved απέκτησε μερίδιο στην ελλη-
νική fintech εταιρεία Wemetrix AE. O ιταλι-
κός όμιλος Cerved παρέχει υπηρεσίες αιχ-
μής στην επιχειρηματική πληροφόρηση,
στην πιστοποιημένη πιστοληπτική αξιολόγη-
ση (Certified Credit Ratings) και τις αλγοριθ-
μικές λύσεις για τη διαχείριση πιστώσεων και
την επιχειρηματική ανάπτυξη, ενώ η
Wemetrix ΑΕ έχει με επιτυχία αναπτυχθεί
στον κλάδο της χρηματοοικονομικής τεχνο-
λογίας (fintech), παρέχοντας λύσεις Cus-
tomer Value Management και Financial/Ac-
counting Compliance (IFRS9, IFRS16).

Mytilineos: Εγκρίθηκε 
η απορρόφηση θυγατρικής

Η εταιρεία Mytilineos ανακοίνωσε ότι με
την υπ’ αριθμ. 2750044ΑΠ/26.10.2022 από-
φαση του προϊσταμένου Διεύθυνσης Εταιρει-
ών, Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Κατα-
ναλωτή του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, η
οποία καταχωρί-
σθηκε στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο
με Κωδικό Αριθμό
Καταχώρισης 3150529 στις 26/10/2022, εγ-
κρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της
100% θυγατρικής της εταιρείας «Έργα Μετα-
φοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Μονοπρόσωπη
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» από την
εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4601/2019 και του Ν. 4172/2013, με ημερομη-
νία ισολογισμού μετασχηματισμού
31/12/2021.

Επ. Κεφαλαιαγοράς: 
Άδεια λειτουργίας 
στην ΑΕΕΑΠ Χανίων

Την παροχή άδειας λειτουργίας στην υπό
σύσταση εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυ-
μη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιου-
σίας Χανίων» και διακριτικό τίτλο «ΑΕΕΑΠ
Χανίων», για τη λειτουργία της ως Ανώνυμης
Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιου-
σία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2778/1999 και ως οργανισμού εναλλακτι-
κών επενδύσεων (ΟΕΕ) με εσωτερική δια-
χείριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της πα-
ραγράφου 1 (β) του άρθρου 5 και της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 6 του Ν. 4209/2013
αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την
968η/31.10.2022 συνεδρίασή του.

Η Intrakat, σε συνέχεια της από 26/10/2022 γνω-
στοποίησης της εταιρείας Castellano Properties
Limited σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτής επί
μετοχών της εταιρείας, γνωστοποιεί την ακόλουθη
μεταβολή επί των δικαιωμάτων ψήφου επί των μετο-
χών της εταιρείας:

1) Στις 24/10/2022 η Castellano, η οποία έχει νομί-
μως συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο
της Δημοκρατίας της Κύπρου, απέκτησε συνολικά
2.000.000 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψή-
φου μετοχές της εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε

ποσοστό περίπου 2,665% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της εταιρείας.
2) Συνεπεία της ως άνω υπό (1) απόκτησης, η Castellano κατέχει άμεσα 11.817.915 κοινές ονομαστικές

μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 15,746% επί του συνόλου των δικαιωμά-
των ψήφου και μετοχών της εταιρείας, έναντι προηγούμενου ποσοστού 13,081% επί του συνόλου των δι-
καιωμάτων ψήφου και μετοχών της εταιρείας. Σημειώνεται ότι μέτοχοι της Castellano είναι οι κ.κ. Ηλίας
Γκότσης, Ευγενία Γκότση, Ροδαμάνθη Γκότση και Μιχαήλ Γκότσης, με ποσοστά συμμετοχής 25% έκαστος.

Έχει δυνάμεις για υψηλότερα το χρηματιστήριο

Intrakat: Στο 15,74% αυξήθηκε η συμμετοχή της Castellano

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

ΔΕΗ: Εξετάζει πιθανές περιπτώσεις εξαγορών σε Ρουμανία, Βουλγαρία
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τις 27/10/2022 εγκρίθηκαν από τη ΡΑΕ η
Πρόσκληση Δέσμευσης Δυναμικότητας
και τα συνοδά κείμενα για τη διεξαγωγή
της φάσης της υποβολής δεσμευτικών

προσφορών από ενδιαφερόμενους χρήστες της
υποδομής FSRU, που αναπτύσσει και υλοποιεί η
Διώρυγα Gas AE, 100% θυγατρική της Μότορ Όιλ
(Ελλάς). Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι
δικαίωμα συμμετοχής στη φάση υποβολής δε-
σμευτικών προσφορών έχουν τόσο οι εταιρείες
που συμμετείχαν στην πρώτη μη δεσμευτική φάση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία ολοκληρώθη-
κε τον Ιανουάριο 2022, όσο και αυτές που δεν συμ-
μετείχαν, πάντα υπό τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις που προβλέπονται στο κείμενο των κατευθυν-
τηρίων γραμμών. Σημειώνεται ότι η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών
για όλους τους συμμετέχοντες είναι η 15η Δεκεμ-
βρίου 2022.

Σε απορρόφηση θυγατρικής
προχωρά η Παπουτσάνης

Παγκόσμια διάκριση 
για την Kaizen Gaming 

Η Kaizen Gaming απέσπασε την υψηλότερη
παγκόσμια διάκριση για την αγορά του online
gaming στα EGR Awards, με την ανάδειξή της
ως κορυφαίας εταιρείας διεθνώς για το 2022,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Η Kaizen
Gaming, η οποία συμπληρώνει φέτος 10 χρό-
νια από την έναρξη λειτουργίας της, βρέθηκε
την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου στην τελετή βρά-
βευσης στο Λονδίνο να διακρίνεται σε δύο
από τις πιο σημαντικές κατηγορίες του θε-
σμού, κατακτώντας, πέρα από τον τίτλο του
Operator of the Year, και αυτόν του Sports
Betting Operator για το 2022. Έτσι, επιβεβαι-
ώνει ότι συγκαταλέγεται πλέον στις κορυφαί-
ες εταιρίες gametech παγκοσμίως, αλλά και
ότι μέσα από τα brands Betano και Stoiximan
προσφέρει το καλύτερο προϊόν αθλητικού
στοιχηματισμού.

Softone και Skroutz
διευρύνουν τη συνεργασία τους

Με διαρκή προσήλωση στην προώθηση του
ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσε-
ων, ο όμιλος εταιρειών Softone και η Skroutz
διευρύνουν την πολυετή και επιτυχημένη συ-
νεργασία τους. Μετά το Prosvasis GO, που
αποτέλεσε το πρώτο integration μιας λύσης
λογισμικού της αγοράς με το skroutz market-
place, οι δύο οργανισμοί επεκτείνουν τη real-
time διασύνδεση της μεγαλύτερης πλατφόρ-
μας ηλεκτρονικού εμπορίου με το σύνολο των
εμπορικών εφαρμογών του ομίλου Softone,
καθώς και τη νέα πρωτοποριακή λύση λιανι-
κής GO Retail On Cloud.

«Δεν πωλείται 
η Credit Suisse»

«Θα ανθήσουμε ξανά και για αυτό δεν βρι-
σκόμαστε σε συζητήσεις εξαγοράς. Θέλουμε
να παραμείνουμε ανεξάρτητοι», δήλωσε ο
πρόεδρος της Credit Suisse Άξελ Λέμαν σε
τηλεοπτική συνέντευξή του στο Bloomberg.
Παρά την έντονη φημολογία περί εξαγοράς
λόγω της κατακρήμνισης της μετοχής του ελ-
βετικού χρηματοπιστωτικού ομίλου φέτος, ο
Λέμαν τόνισε πως η σχεδιαζόμενη αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ελβετι-
κών φράγκων θα καταστήσει την τράπεζα
«ακλόνητη σαν βράχο» και θα της επιτρέψει
να υλοποιήσει το ζωτικής σημασίας σχέδιο
αναδιάρθρωσης, το οποίο θα οδηγήσει σε
σημαντικές περικοπές στον βραχίονα επεν-
δυτικής τραπεζικής.

Motor Oil: Έως 15 Δεκεμβρίου 
οι δεσμευτικές προσφορές 
στο market test του FSRU

CPI: Αύξηση 80% 
στα καθαρά κέρδη στο έτος

Η CPI AE παρουσίασε 80% αύξηση στα καθαρά κέρ-
δη, τα οποία ανήλθαν σε 207 χιλ. ευρώ. Τα κέρδη αυ-
ξάνονται ενώ παράλληλα συνεχίζεται η εξυγίανση της
εταιρείας, γεγονός που δείχνει τη σωστή κατεύθυνση
και οι αποδόσεις είναι πλέον ορατές. Βελτιωμένη ει-
κόνα και στη λειτουργική κερδοφορία EBITDA που
ανήλθε στο 1,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση
32%. Η αύξηση αποτυπώνει με σαφήνεια τη δυναμική
της εταιρείας, των ανθρώπων της και του οικοσυστή-
ματος που έχει δημιουργηθεί.

Στην απορρόφηση της εταιρείας «Γ. Μαλικού-
της Εμπόριο - Βιοτεχνία - Σάπωνος Μονοπρόσω-
πη Ανώνυμη Εταιρεία» προχωρά η Παπουτσά-
νης, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της,
ενώ ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματι-
σμού και για τις δύο εταιρείες ορίστηκε η
31η/10/2022. Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Η
συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με απορρό-
φηση της απορροφώμενης από την εταιρεία,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7-21 (με
εξαίρεση τις διατάξεις των περιπτώσεων β’, γ’
και δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 7, του άρ-
θρου 9, του άρθρου 10, της περίπτωσης β’ της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 18 και του άρθρου 19),
των άρθρων 30-35 του Ν. 4601/2019 και των άρ-
θρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν».

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Άλλα τρία χρόνια 
ο Λιαργκόβας στο ΚΕΠΕ
Ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Πα-
ναγιώτης Λιαργκόβας ανανεώθηκε για τρία ακόμη
χρόνια στη θέση του επιστημονικού διευθυντή και
προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέν-
τρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
(ΚΕΠΕ). Την απόφαση ανανέωσης έλαβε προ ημε-
ρών ο Άδωνις Γεωργιάδης και εν πολλοίς ήταν ανα-
μενόμενη. Αφενός διότι ο κ. Λιαργκόβας είναι δια-
κεκριμένος επιστήμονας και χαίρει εκτίμησης εν-
τός και εκτός Ελλάδας. Αφετέρου διότι ο υπουργός
Ανάπτυξης εμπιστεύεται ιδιαίτερα την κρίση του κ.
Λιαργκόβα και συχνά κάνει tweet με άρθρα και
αναρτήσεις του προέδρου του ΚΕΠΕ.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

O
Ματιέ Βαλμπουενά θα
περάσει την πόρτα του
χειρουργείου και θα
μείνει έξω από κάθε

δράση για οκτώ εβδομάδες. Θα εί-
ναι ο «αγαπημένος» της κερκίδας
Κώστας Φορτούνης αυτός που θα
τον αντικαταστήσει ως υποψήφιος
αναπληρωματικός του Χάμες Ρον-
τρίγκες στη θέση «10» ή θα συνε-
χιστεί και με τον Μίτσελ το σίριαλ
που ξεκίνησε επί ημερών Πέδρο
Μαρτίνς και εξελίχτηκε επί Κάρλος
Κορμπεράν; 

Τα μαντάτα δεν είναι και τόσο εν-
θαρρυντικά για τον διεθνή Έλληνα
μέσο, αν και κάποιες πληροφορίες
από το Ρέντη αναφέρουν πως ο
Μίτσελ ενδεχομένως να αιφνιδιά-
σει ακόμα και τον ίδιο του τον εαυ-

τό και να τον χρησιμοποιήσει έστω
και ως αλλαγή στη Λεωφόρο της…
φωτιάς την προσεχή Κυριακή κόν-
τρα στον Παναθηναϊκό. Άλλωστε, ο
Φορτούνης και πείρα τέτοιων αγώ-
νων ντέρμπι έχει και παράδοση και
μπαρουτοκαπνισμένος είναι, αλλά
δεν έχει παιχνίδια στα πόδια του. 

Όταν ο Βαλμπουενά ανακοίνωσε
ότι θα λείψει για δύο μήνες, προ-
κλήθηκε ο συνήθης πανικός στα
social media και για τον ίδιο, φυσι-
κά, αφού είναι λατρεμένος, αλλά
κυρίως για τον Φορτούνη των ανα-
μνήσεων. Έχει, ωστόσο, να κλο-
τσήσει μπάλα από τον περασμένο
Μάιο. Μπήκε αλλαγή στο ματς με
τον Παναιτωλικό τα τελευταία λε-
πτά, έκανε ζέσταμα για τη Λαμία
και… κάηκε εκεί, καθότι ο Μίτσελ

προτίμησε τελικά τον Βαλμπουενά
στη θέση του Χάμες Ροντρίγκες. 

Ο οποίος Μίτσελ είχε και τη δική
του παλινωδία όσον αφορά την
υπόθεση Φορτούνη. Αφού σχεδόν
το ξεκαθάρισε πριν από δυο εβδο-
μάδες, ερωτηθείς σχετικά από την
Cosmote TV, λέγοντας «είμαστε
πολλοί», μετά άλλαξε γνώμη και
έβαλε τον Φορτούνη στην αποστο-
λή για το Αγρίνιο. Ο κόσμος του
Ολυμπιακού αναθάρρησε ότι επιτέ-
λους ήρθε η ώρα να ξαναδεί τις
επελάσεις του Φορτούνη, αλλά δυ-
στυχώς απογοητεύτηκε. 

Ο Φορτούνης, όπως είναι γνω-
στό, είναι σούπερ άτυχος μπαίνον-
τας δυο φορές στο χειρουργείο για
χιαστούς και στα δυο πόδια, ό,τι
χειρότερο μπορεί να συμβεί σε

αθλητή. Όταν γύρισε την πρώτη
φορά, ο Μαρτίνς τού συμπεριφέρ-
θηκε εκδικητικά και τον «έκαψε»
στο ζέσταμα σε ένα ματς στην
Τούμπα. Ο Φορτούνης είπε μια
«βαριά κουβέντα» που έφτασε στα
αυτιά του Μαρινάκη και από τότε
μπήκε στο περιθώριο. Ο παίκτης
ζήτησε συγγνώμη, ο Μαρτίνς έφυ-
γε, έφυγε και ο Κορμπεράν και ο
Μίτσελ ανέλαβε την ανασυγκρότη-
ση του Ολυμπιακού. Χωρίς τον
Φορτούνη.

Θα συνεχίσει τις παλινωδίες 
ο Μίτσελ με τον διεθνή 
Έλληνα άσο μετά τον  
τραυματισμό του Βαλμπουενά; 

Ο Ματιέ χειρουργείο, 
ο Φορτούνης… πού; 



Κ
άποιοι οπαδοί της ΑΕΚ, κυ-
ρίως νεαροί, έχουν μείνει
20 χρόνια πίσω κι ας μην εί-

χαν καν γεννηθεί τότε. Θεώρησαν
ότι το νεότευκτο «ΟΠΑΠ Arena -
Αγιά Σοφιά» είναι η… παλιά Φιλα-
δέλφεια και επιχείρησαν να μπου-
κάρουν μέσα δίχως εισιτήριο, βά-
ζοντας πρωτίστως σε κίνδυνο την
ίδια τους τη ζωή. 

Κάμερες πέριξ του γηπέδου κατέ-
γραψαν διάφορα «ακροβατικά» από
νεαρούς στην προσπάθειά τους να
εισέλθουν στην κερκίδα στον αγώνα
με τον ΠΑΟΚ, την περασμένη Κυρια-
κή. Ή ότι με ένα εισιτήριο θα μπο-
ρούσαν να περάσουν περισσότεροι,
όπως γινόταν στο ΟΑΚΑ.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση

στην οποία αναφέρει ότι αρκετοί ει-
σήλθαν στο γήπεδο και κατέλαβαν
θέσεις κατόχων διαρκείας, με συνέ-
πεια να προκληθεί αναταραχή. Και η
ανακοίνωση καταλήγει: «Πρέπει να
σημειώσουμε πως υπάρχουν τα ευ-
κρινή πλάνα και από το κλειστό κύ-

κλωμα ασφαλείας, το οποίο λει-
τουργεί σύμφωνα με τον νόμο προς
χρήση από τις αρμόδιες Αρχές. Ως
εκ τούτου, η Υποδιεύθυνση Αντιμε-
τώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώ-
ρους έχει ήδη στην κατοχή της το
σχετικό υλικό».

Τζαμπατζήδες στην «ΟΠΑΠ Arena» Στην προεπιλογή για 
το Μουντιάλ ο Κοτάρσκι

Στην προεπιλογή της εθνικής Κροατίας για το
Μουντιάλ του Κατάρ, που θα αρχίσει στις 20 του
μήνα, βρίσκεται ο 22χρονος γκολκίπερ του ΠΑΟΚ
Ντόμινικ Κοτάρσκι. Είναι αρχηγός της εθνικής
Κροατίας Κ21, αλλά με τις εμφανίσεις του έχει
πείσει ότι μπορεί να σταθεί σε υψηλό επίπεδο. Θα
παλέψει για τη θέση με τον Γκρμπιτς της Ατλέτικο
Μαδρίτης και τον Λάμπροβιτς της Ριέκα.

Οι Μπακς 6Χ6 
με φοβερό Γιάννη

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με νέα φοβερή εμ-
φάνιση και ο Τζρου Χόλιντεϊ που άγγιξε το triple
double οδήγησαν τους Μπακς στην έκτη συνεχό-
μενη νίκη τους στη σεζόν, επικρατώντας των μα-
χητικών Πίστονς με 110-108. O «Greek Freak»
ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους, 7
ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 μπλοκ σε 31 λεπτά συμ-
μετοχής, με τον Τζρου Χόλιντεϊ να έχει 25 πόν-
τους 7 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Ρεβάνς της Μαρίας 
από την Πεγκούλα

Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε την Αμερικανίδα Τζέ-
σικα Πεγκούλα με 2-0 σετ στην πρεμιέρα της στο
WTA Finals στο Τέξας, παίρνοντας και μια άτυπη
ρεβάνς για τον χαμένο τελικό στη Γουαδαλαχάρα.
Τα σετ: 7-6(6), 7-6(4). Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια
θα παίξει στον ημιτελικό με την Αρίνα Σαμπαλέν-
κα από τη Λευκορωσία, νικήτρια 2-1 σετ της Τυ-
νήσιας Ονς Ζαμπέρ. Τα σετ: 3-6, 7-6, 7-5.

Αθώος ο Ταξιάρχης
Φούντας για «ρατσιστική
συμπεριφορά»

Ύστερα από ενάμιση μήνα αγωνίας, η αμερικανι-
κή ομοσπονδία ποδοσφαίρου αποφάνθηκε πως δεν
τίθεται θέμα τιμωρίας του διεθνούς Έλληνα επιθε-
τικού Ταξιάρχη Φούντα της DC Γιουνάιτεντ, που κα-
τηγορήθηκε για ρατσιστική συμπεριφορά από τον
Ντάμιον Λόου της Ίντερ Μαϊάμι. Ο Λόου είχε κατη-
γορήσει επίσημα τον Φούντα ότι χρησιμοποίησε
ρατσιστικές εκφράσεις εναντίον του όχι μία, αλλά
πολλές φορές κατά τη διάρκεια αγώνα.

Ξυλοδαρμός παίκτη του ΠΑΟΚ!
Η οπαδική βία συνεχίζεται αμείωτη στη Θεσσαλονίκη. Αυτή
τη φορά θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ο 19χρονος παίκτης της
ομάδας Β’ του ΠΑΟΚ Γιάννης Μανωλιουδάκης, μπροστά
στην πύλη του λιμανιού της συμπρωτεύουσας. Νοσηλεύεται
σε νοσοκομείο της πόλης και φέρει κάταγμα στο ζυγωματι-
κό και… δαγκωματιές στο αυτί του και τα δάχτυλά του! Την
υπόθεση ερευνά η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε στην Ισπανία η χειρουργική επέμβαση στον Ισπανό επιθετικό του
Παναθηναϊκού Αϊτόρ, που τραυματίστηκε στους χιαστούς στο ματς με τον Άρη και θα λείψει έξι μήνες από τα
γήπεδα. Στον προσωπικό του λογαριασμό έγραψε: «Γεια σε όλους. Γράφω αυτές τις γραμμές για να σας πω ότι
η εγχείρηση στο γόνατό μου ήταν επιτυχής. Ευχαριστώ τον δρα Cugat και όλη την ομάδα του στο @quironsalud
για τη δουλειά που έγινε. Έχω θετική σκέψη και ανυπομονώ να ξεκινήσω την αποθεραπεία μου». 

SPORTS
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Χειρουργήθηκε ο Αϊτόρ, «όλα καλά»
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

Για άλλη μια χρονιά, η σημαντική διοργάνωση θα αποτελέσει πόλο έλξης διασημο-
τήτων που θα δώσουν το «παρών», όπως ο Γερμανός (τουρκικής καταγωγής) σκηνο-
θέτης Φατίχ Ακίν, η Γαλλίδα ηθοποιός και σκηνοθέτρια Σαρλότ Γκενσμπούρ, ο Βρετα-
νός με ελληνικές ρίζες σκηνοθέτης Πίτερ Στρίκλαντ, η φημισμένη Βρετανή casting
director Ντέμπι ΜακΓουίλιαμς και ο διάσημος Γάλλος ατζέντης Λοράν Γκρεγκουάρ.

Το 63ο ΦΚΘ θα κάνει πρεμιέρα με την προβολή της τελευταίας ταινίας του Στίβεν
Σπίλμπεργκ «The Fabelmans» που κέρδισε το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ του
Τορόντο και βάζει πλώρη για τα Όσκαρ, ενώ την Κυριακή 13 Νοεμβρίου θα αποχαι-
ρετήσει τους κινηματογραφόφιλους με την ταινία «Κορσές» της Μαρί Κρόιτσερ.

Φέτος, φιλοξενούνται στο φεστιβάλ τέσσερα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα, τα οποία
θα συνοδεύονται από χρηματικά βραβεία. Στο Διεθνές Διαγωνιστικό συμμετέχουν 11
ταινίες (ανάμεσά τους δύο ελληνικές), στο τμήμα «Γνωρίστε τους Γείτονες» θα προβλη-
θούν 10 ταινίες (μεταξύ των οποίων δύο ελληνικές) και στο διαγωνιστικό τμήμα «Film
Forward» 11 ταινίες.

Έκθεση-αφιέρωμα  στον Θόδωρο Αγγελόπουλο
Με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από τον θάνατο του Έλληνα πολυβρα-

βευμένου σκηνοθέτη Θόδωρου Αγγελόπουλου, το φεστιβάλ πραγματοποιεί καινο-
τόμο και πρωτοποριακό αφιέρωμα στον δημιουργό που σημάδεψε το ελληνικό σι-
νεμά, περιλαμβάνοντας:
� Την έκθεση με τίτλο «Αναπαράσταση (Anaparastasi): Reconstruction, Reenact-
ment, Reconstitution», με πρωτότυπα έργα 12 εικαστικών καλλιτεχνών.
� Την έκθεση φωτογραφίας του Νίκου Νικολόπουλου, φωτογράφου πλατό στο
ανολοκλήρωτο κύκνειο άσμα του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Η άλλη θάλασσα» με
τίτλο «Η “Θάλασσα” στο Λιμάνι», στα γυρίσματα της οποίας έχασε τη ζωή του ο
διάσημος σκηνοθέτης μας.
� Την ειδική δίγλωσση έκδοση του φεστιβάλ «Αγγελόπουλος για πάντα» που επι-
κεντρώνεται στη μυσταγωγική δύναμη των εικόνων που έπλαθε το σινεμά του
Αγγελόπουλου.
� Την ειδική προβολή του ντοκιμαντέρ «Θόδωρος Αγγελόπουλος - Νίκος Πανα-
γιωτόπουλος: Ο καθένας και η μουσική του» των Αντώνη Κόκκινου και Γιάννη
Σολδάτου.

Η προβολή της ταινίας θα περιλαμβάνει ακουστική περιγραφή (AD: Audio De-
scription) για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης, καθώς και υπότιτλους
για κωφούς και βαρήκοους (SDH: Subtitles for the Deaf or Hard of Hearing).

Το ελληνικό σινεμά 
έχει την τιμητική του!
Το 63ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης σηκώνει αύριο το βράδυ αυλαία στο «Ολύμ-

πιον» και σε άλλους φυσικούς χώρους, υποσχόμενο στο κοινό μοναδικές βραδιές. Στη δεκαήμερη
λαμπερή γιορτή της 7ης Τέχνης με «πρεσβευτή» τον Γιώργο Καπουτζίδη και κεντρικό 

άξονα την ταινία του οικουμενικού Θόδωρου Αγγελόπουλου «Αναπαράσταση», 
θα προβληθούν 199 φιλμ μεγάλου μήκους και 68 μικρού, ενώ θα απονεμηθούν 32 βραβεία.
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Έπειτα από τέσσερα χρόνια γάμου, η Σάσα Μπά-
στα και ο Δημήτρης Κουσαθανάς πήραν διαζύγιο. Η
τραγουδίστρια και ο Μυκονιάτης επιχειρηματίας
αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς
δρόμους, διατηρώντας ωστόσο καλές σχέσεις για
χάρη της μόλις 3,5 ετών κορούλας τους Ειρήνης-
Αλεξάνδρας. Πληροφορίες αναφέρουν πως πριν
καταλήξουν στον χωρισμό έκαναν μεγάλες προ-
σπάθειες επανασύνδεσης, ωστόσο η σχέση τους
είχε τελειώσει συναισθηματικά και το διαζύγιο
ήταν μονόδρομος. Το ζευγάρι είχε κάνει πολιτικό
και θρησκευτικό γάμο, ενώ είχε ανταλλάξει όρκους
αιώνιας αγάπης στο Ντουμπάι.

Ξαφνικός χωρισμός

Σε ποιον μοιάζει 
ο Βύρωνας;

Φτυστός ο μπαμπάς του είναι ο μονάκριβος
γιος της Κατερίνας Στικούδη και του Βαγγέλη
Σερίφη. Το παραδέχτηκε η παρουσιάστρια σε
πρόσφατη συνέντευξή της, χωρίς ωστόσο να
εκφράσει κάποιο παράπονο, αφού όπως δήλω-
σε αυτό επιθυμούσε: «Μοιάζει στον πατέρα του
και χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί είχα κάνει μια πα-
ραγγελία, είχα ζητήσει έναν μικρό Βαγγελάκη
και το άκουσε ο Θεός και τον έφερε. Είναι πολύ
συγκινητικό, ο άνδρας μου ξαναγεννήθηκε μέ-
σα από εμένα κι αυτό είναι μαγικό, είναι απί-
στευτο». 

Να ’ταν τα νιάτα δυο φορές!
Μια throwback φωτογραφία
από το μακρινό 1992 δημοσί-
ευσε ο Άγγελος Διονυσίου στο
Instagram ποζάροντας on
stage με την Καίτη Γαρμπή και
τον Γιώργο Γερολυμάτο. Το δυ-
νατό σχήμα εμφανιζόταν στο
θρυλικό κέντρο διασκέδασης
«Στράτος» της οδού Φιλελλή-
νων, μονοπωλώντας έντονα
τότε τη βραδινή ζωή της πό-
λης. «Καλλιτεχνικές αναμνή-
σεις», σχολίασε με νοσταλγία
ο τραγουδιστής.

Τριάντα χρόνια πριν

ΣΣαββατόβραδο στο θέατρο
Τη συγκινητική παράσταση «Σέρρα» παρακολούθησε η Άν-
τζελα Γκερέκου με την κόρη της Μαρία και αποθέωσε δη-
μόσια την πρωταγωνίστρια Χρύσα Παππά για την εξαιρετι-
κή ερμηνεία της: «Τι καλύτερο για Σάββατο βράδυ από μια
σπουδαία θεατρική παράσταση. Η ερμηνεία της Χρύσας
Παππά συγκλονιστική! “Σέρρα”, ένα έργο που μας ταξι-
δεύει στην σπαρακτική ιστορία των Ελλήνων του Πόντου.
Για να μην ξεχνάμε, κυρίως οι νέες γενιές».

Με μια τελευταία βουτιά στη θάλασσα η Ζέτα
Μακρυπούλια αποχαιρέτησε το καλοκαίρι
και υποδέχτηκε τον χειμώνα. Η παρουσιά-
στρια του «Ρουκ Ζουκ» επέλεξε την Κύθνο
για το τετραήμερο, αποκαλύπτοντας: «Γιατί
αν είναι να βουτήξεις κάν’ το στο σωστό ση-
μείο. Στο Αιγαίο. Αισθητά παγωμένο σε σχέ-
ση με έναν μήνα πριν αλλά τόσο αναζωογο-
νητικό! Τώρα ναι! Είμαι έτοιμη και για χει-
μώνα και για αλλαγή της ώρας».
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Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο

Goodbye summer

E
φυγε αιφνίδια από τη ζωή ο δημοφιλής ηθοποιός Ηλίας
Ζερβός, ο τηλεοπτικός πατέρας της Πηνελόπης Πλάκα
στη σειρά της ΕΡΤ «Χαιρέτα μου τον πλάτανο». Ο 65χρο-
νος πρωταγωνιστής που άφησε εποχή ως δικηγόρος του

Κατακουζηνού (Χάρη Ρώμα) στο κωμικό σίριαλ «Κωνσταντίνου και
Ελένης» πέθανε τη Δευτέρα από ανακοπή καρδιάς. 

Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΣΕΗ Σπύρος
Μπιμπίλας: «Με μεγάλη θλίψη μόλις μάθαμε ένα τραγικό νέο. Έφυ-
γε ξαφνικά από κοντά μας ο αγαπημένος μας Ηλίας Ζερβός. Ο κα-
λός μας φίλος, ο άξιος, πολυτάλαντος συνάδελφός μας, που έδωσε
το στίγμα του στο θέατρο και την τηλεόραση με υπέροχους ρόλους,
που χάρισε την ιδιαίτερη φωνή του σε δεκάδες ήρωες κινουμένων
σχεδίων και αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους, ο αγωνιστής
ηθοποιός για τα δικαιώματα των ηθοποιών έφυγε αθόρυβα. Αγαπη-
μένε μας φίλε, καλό ταξίδι…».



O
καρκίνος του μαστού είναι ο δεύτε-
ρος πιο συχνά ανιχνεύσιμος καρκί-
νος, αφού μία στις οκτώ γυναίκες
έχει πιθανότητα να νοσήσει κατά τη

διάρκεια της ζωής της. 
Στην προσπάθεια για όσο το δυνατόν πιο έγ-

καιρη ανίχνευση πρώιμων μορφών κακοήθει-
ας χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερες
απεικονιστικές μέθοδοι. Παρ’ όλα αυτά, η μα-
στογραφία συνεχίζει να αποτελεί τη μέθοδο με
την οποία γίνεται η πρώτη διαγνωστική προ-
σέγγιση, αφού μειώνει τη θνητότητα από καρ-
κίνο του μαστού. 

«Συγκεκριμένα, τυχαιοποιημένοι έλεγχοι
έχουν αποδείξει ότι με την έγκαιρη ανίχνευση
καρκίνου του μαστού μέσω της μαστογραφίας
έχει μειωθεί η θνητότητα κατά 30%. Πλέον οι
στατιστικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι με τα
προγράμματα προληπτικής απεικόνισης του
μαστού η θνητότητα από καρκίνο του μαστού
μειώνεται σε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό στις
γυναίκες ηλικίας μεγαλύτερης των 40 ετών»,
επισημαίνει ο κ. Σταμάτης Μερκούρης, ακτινο-
διαγνώστης, διευθυντής Κέντρου Μαστού. 

Η τομοσύνθεση ή τρισδιάστατη (3D) μαστο-
γραφία αποτελεί την εξέλιξη της απλής ψηφια-
κής μαστογραφίας. Ο μαστός είναι ένα όργανο
τριών διαστάσεων που όμως απεικονίζεται σε
ένα φιλμ δύο διαστάσεων. Για την όσο καλύτερη
ανάδειξή του κατά τη διάρκεια της απλής ή δισ-

διάστατης μαστογραφίας, χρησιμοποιούνται
δύο λήψεις σε κάθε μαστό, απεικονίζοντάς τον
έτσι από δύο διαφορετικές γωνίες. Εντούτοις,

υπάρχουν εικόνες που προκαλούν ανησυχία
και δημιουργούν ψευδή εικόνα αλλοίωσης, λό-
γω επιπροβολής των στοιχείων του μαστού που
βρίσκονται σε διαφορετικό βάθος. 

Κατά τη διάρκεια της τομοσύνθεσης, η ακτι-
νοβολία αποστέλλεται στον μαστό σε διαφορε-
τικές πολλαπλές γωνίες, δημιουργώντας λε-
πτομερείς μαστογραφικές εικόνες, καθώς εί-
ναι δυνατό να αναλύεται ο μαστός σε λεπτές το-
μές πάχους 1 χιλιοστού. Όλη αυτή η διαδικασία
γίνεται αυτόματα μέσα σε δευτερόλεπτα. Η το-
ποθέτηση της εξεταζόμενης στον τρισδιάστατο
μαστογράφο γίνεται με τον ίδιο τρόπο, η διάρ-
κεια της τομοσύνθεσης είναι ελάχιστα μεγαλύ-
τερη από την απλή ψηφιακή μαστογραφία και η
ακτινοβολία παρόμοια. «Με την εικόνα που δί-
νεται από την τομοσύνθεση, μελετούμε τον μα-
στό σε διαδοχικές, λεπτές τομές με έναν τρόπο
που μοιάζει με τη διαδικασία φυλλομέτρησης
ενός βιβλίου, αυξάνοντας έτσι σημαντικά τη
διακριτική ικανότητα της μεθόδου. 

Η τομοσύνθεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί
στο πλαίσιο προγραμματισμένου προληπτικού
απεικονιστικού ελέγχου σε γυναίκες που προ-
σέρχονται χωρίς κάποιο σύμπτωμα, αντί για την
κλασική μαστογραφία. Επιπλέον, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση και διευκρί-
νιση ψηλαφητών ή απεικονιστικών ευρημάτων
που προκύπτουν από την απλή δισδιάστατη μα-
στογραφία», εξηγεί ο ιατρός. 
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Πλεονεκτήματα 
Όταν η τομοσύνθεση χρησιμοποιείται ως μέ-
θοδος προληπτικής απεικόνισης, δημιουρ-
γείται συνδυασμός δισδιάστατων και τρισδιά-
στατων απεικονίσεων, ο οποίος έχει αποδειχ-
θεί ότι παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήμα-
τα στην απεικόνιση του μαστού. Με τον συν-
δυασμό αυτό επιτυγχάνεται μείωση των επι-
πλέον ειδικών λήψεων. Επιτυγχάνεται ανί-
χνευση περισσότερων κακοηθειών σε σχέση
με την απλή ψηφιακή μαστογραφία. Αυξάνε-
ται η διαγνωστική ικανότητα για ανίχνευση
κακοηθειών στους πυκνούς μαστούς. Η δισ-
διάστατη μαστογραφία παρουσιάζει δυσκο-
λία στη διάγνωση κακοηθειών, ειδικά όταν οι
μαστοί είναι πυκνοί. 
«Συνοψίζοντας, η μαστογραφία έχει συμβά-
λει αποφασιστικά στην έγκαιρη διάγνωση και
μείωση της θνητότητας από τον καρκίνο του
μαστού. Η τομοσύνθεση έρχεται να εξελίξει
περαιτέρω τη μέθοδο της μαστογραφίας και
να επικρατήσει, δίνοντας λύση στα ζητήματα
που προκύπτουν από τους περιορισμούς της
απλής ψηφιακής μαστογραφίας», καταλήγει
ο κ. Μερκούρης.

Σταμάτης Μερκούρης,
ακτινοδιαγνώστης, διευθυντής
Κέντρου ΜαστούΤ Ο Μ Ο Σ Y Ν Θ Ε Σ Η

Η εξέλιξη της μαστογραφίας
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Οι καθημερινές προβλέψεις 
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astro.karta19@gmail.com - Τηλ.: 697 3232 775

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς, η συνεχής συναι-
σθηματική κρίση μάλλον σας έχει κου-
ράσει. Βεβαιωθήκατε ότι η ένταση που
νιώθετε είναι από κάποια συγκεκριμέ-
να πρόσωπα ή από ένα σύνολο κατα-
στάσεων. Αν ξέρετε την πηγή του κακού,
φροντίστε να την απομακρύνετε με κά-
ποιο τρόπο.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Είναι άλλη μια μέρα που θα σας απασχο-
λήσουν τα επαγγελματικά σας αλλά και
κάθε κίνηση που αφορά την προσωπική
σας εξέλιξη. Υπό πίεση, λοιπόν, θα λει-
τουργήσετε σήμερα και καλό είναι να μην
πάρετε αποφάσεις που θα καθορίσουν το
επόμενο διάστημα.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς του δεύτερου και του τρίτου
δεκαημέρου τα πράγματα μπορεί να εί-
ναι έντονα και να πρέπει να κάνετε δεύ-
τερες και τρίτες σκέψεις, αλλά θα
υπάρξει ένα προστατευτικό φίλτρο από
τη Σελήνη.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Βρίσκεστε σε έντονη συναισθηματική
διαμάχη με πρόσωπα, ιδέες και κατα-
στάσεις, που σίγουρα δεν νιώθετε και
στην καλύτερη στιγμή σας. Προσοχή σή-
μερα σε επενδύσεις και σε καθετί που θα
σας δεσμεύσει για καιρό. 

Λέων
(23/7-22/8)
Οι Λέοντες του δεύτερου και του τρίτου
δεκαημέρου θα έχετε μια περίεργη αί-
σθηση σε ό,τι αφορά την προσωπική σας
ζωή. Καλό είναι να μην αφήσετε τα συμ-
περάσματα που θα βγάλετε σήμερα να
καθορίσουν μια προσωπική σας σχέση.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους, το άγχος σάς
έχει κυριεύσει και μάλλον πρέπει να ρίξε-
τε τους τόνους, γιατί τίποτε δεν θα αλλά-
ξει, αν δεν δείτε τα πράγματα με νηφαλιό-
τητα. Είστε γεμάτοι από σκέψεις και σχέ-
δια για το μέλλον, αλλά τώρα δεν είναι η
κατάλληλη στιγμή να μπουν σε εφαρμογή.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η Σελήνη σήμερα συνεχίζει την πορεία
της σε ένα ζώδιο που σας βλέπει θετικά,
όπως επίσης σε θετική γωνία βρίσκεστε
στην ανάδρομη πορεία του Άρη. Σκεφτεί-
τε, λοιπόν, τι έχετε αφήσει σε εκκρεμότη-
τα και φτιάξτε ένα περιβάλλον που δεν θα
αφήνετε να σας ταλαιπωρεί το παρελθόν. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Βρίσκεστε σε μια περίοδο αλλαγών και
συναισθηματικών εκρήξεων, όπου καλό
είναι να ενεργοποιήσετε τις αντιστάσεις
σας και την εσωτερική σας δύναμη. Σή-
μερα αποφύγετε να αποφασίσετε για
πράγματα που σας καθορίζουν, αλλά να
είστε πιο ανάλαφροι με τις καταστάσεις
γύρω σας.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η επιρροή της Σελήνης σήμερα σας
κάνει περισσότερο ανήσυχους και
ενεργούς σε επικοινωνιακά θέματα,
αν όμως τα χειριστείτε με ηρεμία και
στοχευμένα, θα υπάρξουν καλά απο-
τελέσματα.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Τους Αιγόκερους του δεύτερου και του
τρίτου δεκαημέρου, τα οικονομικά σας θα
σας απασχολήσουν έντονα και με κάθε
τρόπο. Συμβουλή μου είναι να μην κατα-
χραστείτε κάποιες τυχόν ευκαιρίες σε υλι-
κά ζητήματα, γιατί θα καταλάβετε ότι τα
πράγματα δεν θα εξελιχθούν όπως εσείς
επιθυμείτε. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς τους Υδροχόους η Σελήνη και
σήμερα στο δικό σας ζώδιο μάλλον σας
δυσκολεύει παρά σας δημιουργεί ευκο-
λίες. Η κενή της πορεία, από τις 13.08
έως τις 20.46 της ίδιας μέρας, εμποδίζει
την καλή έκβαση κάποιων πραγμάτων.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η Σελήνη και σήμερα στον δωδέκατο το-
μέα σας θα έχει μια αρκετά πιεστική
επιρροή πάνω σας. Ίσως χρειαστεί να
πετάξετε τα περιττά πράγματα από τη
ζωή σας, για να προχωρήσετε γεμάτοι
ενέργεια σε νέες καταστάσεις. 
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Σήμερα η Σελήνη συνεχίζει την πορεία
της στο ζώδιο του Υδροχόου,
περνώντας από το δεύτερο και τρίτο
δεκαήμερο, όπου συνεχίζει να δέχεται

τις δύσκολες γωνίες από Ουρανό και Κρόνο.
Βέβαια, ο ανάδρομος Άρης δημιουργεί μια τάση
αυτοπεποίθησης για το μέλλον, αλλά η κενή
πορεία της Σελήνης από τις 13.08 έως τις
20.46 της ίδιας μέρας, λίγο πριν περάσει στους
Ιχθύς, γίνεται αποτρεπτική και επικίνδυνη για
κάθε νέα δραστηριότητα. 



E
να tweet του Κυριάκου Μητσοτάκη
με τα στοιχεία του Economist συμ-
πυκνώνει μια προσπάθεια τριών
χρόνων εντατικής δουλειάς. Η ανο-

δική πορεία της Ελλάδας στη διεθνή κατάταξη
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως κα-
ταγράφεται σε έκθεση του Economist Intelli-
gence Unit, και το άλμα 16 θέσεων σε αυτό το
περιβάλλον ούτε εύκολα ήταν ούτε δεδομένα.
Έχουν όμως την εξήγησή τους.

Σύμφωνα λοιπόν με την εν λόγω κατάταξη, η
Ελλάδα κατέγραψε την πιο έντονα ανοδική πο-
ρεία κερδίζοντας 16 θέσεις, την ώρα που δεύτε-
ρη χώρα ήταν το Κατάρ με 11. Ας δούμε λοιπόν
το γιατί.

Καταρχάς ο τουρισμός. Το ισχυρό συγκριτικό
πλεονέκτημα τόσο λόγω του φυσικού περιβάλ-
λοντος όσο και λόγω του ιστορικού και μνημει-
ακού πλούτου της χώρας οδήγησε το ελληνικό
brand να βρίσκεται στην κορυφαία πεντάδα
παγκοσμίως.

Ακολουθούν οι επενδύσεις. Όταν τέσσερις
από τις μεγαλύτερες και γνωστότερες εταιρείες
τεχνολογίας στον κόσμο επενδύουν στη χώρα

μας (η Amazon Web Services, η Microsoft, η
Lamda Hellix και η Google), αυτό δεν έχει να
κάνει με κάποια σύμπτωση ή εξαίρεση αλλά με
σημάδια που υποδεικνύουν πως κάτι καλό συμ-
βαίνει.

Επίσης, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του
κράτους, μακράν η σημαντικότερη μεταρρύθμι-
ση των τελευταίων ετών που έκανε τη ζωή του
πολίτη ευκολότερη αλλά και ξεκόλλησε τον
γραφειοκρατικό κρατικό παρασιτισμό.

Μετά ήταν η διαχείριση των κρίσεων. Η δυ-
σκολότερη κρίση που διαχειρίστηκε αυτή η κυ-
βέρνηση ήταν η πανδημία και, σύμφωνα με
πρόσφατη συγκριτική μελέτη για τη διαχείριση
κρίσεων και την ανθεκτικότητα σε 29 χώρες του
ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διε-
νεργήθηκε από το Ίδρυμα Bertelsmann, η Ελ-
λάδα βρέθηκε στις κορυφαίες θέσεις της κατά-
ταξης και απέφυγε τις χειρότερες πιθανές συ-
νέπειες της πανδημίας.

Πάμε μετά στις εξαγωγές και εδώ μιλούν τα
νούμερα: κατά το α’ εξάμηνο του 2022 οι εξα-
γωγές είχαν ξεπεράσει τα 25,5 δισ. ευρώ έναντι
18,2 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα

του 2021. Η εξέλιξη των εξαγωγών καταδει-
κνύει ότι υπάρχει μια αργή αλλά και σταθερή
βελτίωση στην παραγωγή υποδομής και την αν-
ταγωνιστικότητα της χώρας, η οποία ενδεχομέ-
νως δεν έχει καταγραφεί ακόμη στους επίση-
μους δείκτες.

Από την άλλη πλευρά, το άλμα των εξαγωγών
συνοδεύεται από ακόμη μεγαλύτερο άλμα στις
εισαγωγές. Οι εισαγωγές αγαθών το 2021 ξεπέ-
ρασαν τα 66 δισ. ευρώ και φέτος κατά το α’ εξά-
μηνο τα 43,7 δισ. ευρώ.

Στις καταθέσεις έχουμε αύξηση σε εκείνες
των ιδιωτών από 138,6 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του
2019 σε 182,9 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2022. Το
ύψος των καταθέσεων είναι το υψηλότερο από
το 2011.

Ασφαλώς χρειάζεται βελτίωση σε πολλούς
τομείς και πολλά ακόμη πρέπει να γίνουν. Όπως
και είναι βέβαιο ότι αυτή η κυβέρνηση κάποια
στιγμή θα ολοκληρώσει τον κύκλο της, όπως
συμβαίνει με όλες τις κυβερνήσεις. Το θέμα εί-
ναι τι αποτύπωμα αφήνει. Και αυτό πρέπει να το
σκεφτούμε την επόμενη φορά που θα πάμε να
ψηφίσουμε. 

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Το άλμα του Κυριάκου

Τουρισμός, επενδύσεις, ψηφιακός μετασχηματισμός,
διαχείριση κρίσεων, εισαγωγές, εξαγωγές και

καταθέσεις έφεραν την άνοδο στη διεθνή κατάταξη 
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος


