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Τ
η συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία
και αυτό τον χειμώνα προέβλεψε για ακό-
μη μια φορά ο καθηγητής Διεθνούς Δι-
καίου και υφυπουργός Παιδείας Άγγελος

Συρίγος μιλώντας στο συνέδριο του Ινστιτούτου
Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας. «Κατά την εκτίμη-
σή μου, η Ρωσία θα συνεχίσει τον πόλεμο στην Ου-
κρανία στη διάρκεια του χειμώνα, χρησιμοποιώντας
τον ως το δικό της όπλο κατά της Δύσης λόγω της
ανόδου των τιμών στην ενέργεια», συμπληρώνον-
τας ότι σύντομα οι τιμές σε ενέργεια και καύσιμα θα
ξαναπάρουν την ανιούσα, οι οποίες λόγω και του
καιρού βρίσκονται ακόμη σε ελεγχόμενα επίπεδα.
Την εκτίμηση του Έλληνα καθηγητή συμμερίζονται
πάρα πολλοί δυτικοί αναλυτές, που θέτουν ήδη
ερωτήματα για το ποιος τελικά είναι ο μέχρι στιγμής
ηττημένος του πολέμου.

Την ώρα που ο Πούτιν μαζεύει τον στρατό του και οι

Ρώσοι εγκαταλείπουν ολόκληρες περιοχές, με τις τε-
λευταίες πληροφορίες να κάνουν λόγο ότι ετοιμάζε-
ται αποχώρηση και από τη Χερσώνα, η πεποίθηση στη
Δύση είναι ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας θα συνεχίσει
να αποσταθεροποιεί την Ευρώπη και να αναταράσσει
τις κοινωνίες της «φουσκώνοντας» το κόστος ζωής.
Και η αλήθεια είναι πως μέχρι σήμερα το έχει κατα-
φέρει. Η ενεργειακή κρίση θα φέρει πρωτόγνωρα μέ-
τρα περιορισμού της κατανάλωσης τις επόμενες μέ-
ρες, την ώρα που ο αναβρασμός μεγαλώνει απ’ άκρου
εις άκρον στη Γηραιά Ήπειρο. Η Γαλλία και η Γερμα-
νία -η πιο τραυματισμένη από τις χώρες της Ευρώ-
πης- ετοιμάζονται για νέο γύρο διαδηλώσεων, όταν
είναι ακόμη νωπές οι άγριες κινητοποιήσεις των
αγροτών και των επαγγελματιών του κλάδου των με-
ταφορών, όπως και στην Ολλανδία και το Βέλγιο. Η
μεταφορά του ενεργειακού κόστους στα καταναλωτι-
κά αγαθά είναι ήδη μεγάλη, με τις τιμές στα νωπά

προϊόντα να βρίσκονται στον... Θεό!
Στον Νότο η Ιταλία δοκιμάζει το πείραμα της κάλ-

πης στο όνομα της Μελόνι, με τις διαφοροποιήσεις
της σε σχέση με την κεντρική γραμμή των Βρυξελλών
να είναι ορατές με το «καλημέρα». Υπενθυμίζεται
πως το ιταλικό κεφάλαιο -με πολύ καλές σχέσεις με
τον Πούτιν- έθετε εξαρχής θέματα για τη συμμετοχή
της Ιταλίας στις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, με τη
νέα πρωθυπουργό όμως να υπεραμύνεται της συμ-
μετοχής της χώρας στο αντιρωσικό μπλοκ.

Εν κατακλείδι, η ρωσική εισβολή έχει εδώ και και-
ρό μετατραπεί σε έναν πόλεμο διαρκείας και φθοράς
με πολλούς χαμένους, προκύπτοντας διαρκώς νέα
αδιέξοδα σε πολλούς τομείς. Γεγονός που επιβάλλει
άμεσες πρωτοβουλίες για έναρξη διαπραγματεύσε-
ων ανάμεσα στους εμπολέμους, μια λύση που διαρ-
κώς κερδίζει έδαφος τις τελευταίες ώρες.
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Τ
ην αντιπαραβολή ανάμεσα στον
πρωταγωνιστικό - εποικοδομητι-
κό ρόλο που διαδραματίζει με
συνέπεια τους τελευταίους μή-

νες η Ελλάδα τόσο στο γεωπολιτικό όσο και
στο ενεργειακό επίπεδο, στο φόντο της συ-
νεχιζόμενης εισβολής της Ρωσίας στην
Ουκρανία, και τον εξόχως αποσταθεροποι-
ητικό που υιοθετεί η Τουρκία, επιχειρών-
τας να εκμεταλλευτεί προς όφελος των
αναθεωρητικών της επιδιώξεων την ανα-
στάτωση που προκαλεί η σκιά του πολέμου
σε ολόκληρη την Ευρώπη, επιδιώκει να
υπογραμμίζει, ευκαιρίας δοθείσης, ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης.

Η χθεσινή διαδικασία του Βερολίνου για τα
Δυτικά Βαλκάνια αποτέλεσε ακόμη έναν ση-
μαντικό κρίκο σε αυτή την πορεία. Στις δη-
λώσεις του μετά το πέρας της Συνόδου ο Έλ-
ληνας πρωθυπουργός επαναβεβαίωσε την
τακτική της Αθήνας να μην παρασύρεται σε
έναν αχρείαστο πόλεμο εντυπώσεων με την
αντίπερα όχθη του Αιγαίου, αναγνωρίζοντας
παράλληλα ότι το παιχνίδι της ρητορικής
όξυνσης εξυπηρετεί τις μικροπολιτικές επι-
διώξεις του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν, ο οποίος μέχρι προ ολίγων μη-
νών κατρακυλούσε στις δημοσκοπήσεις
ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2023.

«Οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες, ωστόσο
αν στην Ελλάδα είχαμε πληθωρισμό που
έτρεχε πάνω από το 85%, θα επεδίωκα και
εγώ να αλλάξω τη συζήτηση», διεμήνυσε ο
Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος χρέωσε
με τρόπο ξεκάθαρο τις πολεμοχαρείς κο-
ρόνες της τουρκικής ηγεσίας στην απέλπι-
δα προσπάθειά της να στρέψει το ενδιαφέ-
ρον της κοινής της γνώμης μακριά από τις
αξιοθρήνητες επιδόσεις της τουρκικής οι-
κονομίας-κατόρθωμα της κυβέρνησης του
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο πρωθυπουργός
ανέφερε στις δηλώσεις του πως η χώρα
μας δεν μπαίνει σε ανταγωνισμό δηλώσε-
ων με την Τουρκία. «Αν απαντούσα στις δη-
λώσεις των Τούρκων αξιωματούχων κάθε
φορά που προκαλούν την Ελλάδα στα λό-
για, δεν θα έκανα άλλη δουλειά. Δεν θα
μπούμε σε έναν ανέξοδο ανταγωνισμό δη-
λώσεων, οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες:
προτιμώ να συζητώ για τα θέματα της ελλη-
νικής οικονομίας και τον γεωστρατηγικό
ρόλο της πατρίδας μας».

Καμία υποχωρητικότητα από την Αθήνα
Κυβερνητικά στελέχη διευκρινίζουν

πάντως ότι η εμφανής απροθυμία της Ελ-

λάδας να ρίξει νερό στον μύλο της κλιμά-
κωσης δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται επ’
ουδενί ως αδυναμία της Αθήνας. Τουναν-
τίον, η ελληνική κυβέρνηση παραμένει σε
κατάσταση επιφυλακής διά παν ενδεχόμε-
νο, ιδίως όσο δεν μετριάζονται οι προκλή-
σεις και οι απειλές. Ωστόσο, με το κλείσιμο
ενός μεγάλου κύκλου διεθνοποίησης της
τουρκικής επιθετικότητας, από την Ουά-
σιγκτον έως τις σημαντικότερες πρω-
τεύουσες της Ευρώπης, στην Αθήνα δηλώ-
νουν ικανοποιημένοι, καθώς εταίροι και
σύμμαχοι κατανοούν πλήρως τις ελληνικές
θέσεις και τις στρατηγικές της στοχεύσεις
έναντι του τουρκικού αναθεωρητισμού.
Από την Αθήνα επαναλαμβάνουν σχεδόν
μονότονα ότι η πόρτα του διαλόγου παρα-
μένει ανοιχτή, ωστόσο εποικοδομητικός
διάλογος με απειλές και προσβολές δεν
νοείται.

Και η ενέργεια στη φαρέτρα
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η ενερ-

γειακή ασφάλεια της Ευρώπης υπό τη

σκιά του συνεχιζόμενου ρωσικού πολέ-
μου στην Ουκρανία. Και κατά την επί-
σκεψή του στην Αθήνα την προηγούμε-
νη εβδομάδα αλλά και κατά τη χθεσινή
επαφή τους στο περιθώριο της Συνόδου
για τη Διαδικασία του Βερολίνου για τα
Δυτικά Βαλκάνια, ο αναβαθμισμένος
ρόλος της Ελλάδας στο κρίσιμο πεδίο
της απεξάρτησης των κρατών της Δυτι-
κής Βαλκανικής έτυχε εγκωμιαστικών
σχολίων τόσο από τον Γερμανό καγκε-
λάριο Όλαφ Σολτς όσο και από τον πρό-
εδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ
Μισέλ. Στις δηλώσεις του ο Κυριάκος
Μητσοτάκης επεσήμανε πως όλα τα
κράτη της ευρύτερης περιοχής αναγνω-
ρίζουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο της
χώρας μας ως θεματοφύλακα της στα-
θερότητας και της ασφάλειας στη Νοτι-
οανατολική Ευρώπη, επαναλαμβάνον-
τας ότι η Αθήνα επιδιώκει να μετατραπεί
σε χώρα-κόμβο ενέργειας ανάμεσα σε
Ασία, Αφρική και Ευρώπη.

«Η χώρα μας έχει πρωταγωνιστικό ρόλο

στην ενεργειακή μετάβαση -ειδικά στις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας- και πι-
στεύω ότι θα είναι πολύ ενεργή σε τέτοιου
είδους επενδύσεις, οι οποίες θα γίνουν
στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων προ-
κειμένου και αυτές να κάνουν πράξη την
πράσινη μετάβαση. Θέλω να τονίσω και
πάλι ότι ο ηγετικός ρόλος της Ελλάδας, ως
μιας δύναμης σταθερότητας αλλά και συ-
νεργασίας στην περιοχή μας, αναγνωρίζε-
ται πια από όλους τους εταίρους και αυτό
προφανώς ενισχύει συνολικά το γεωπολι-
τικό αποτύπωμα της πατρίδας μας».

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

«Αν απαντούσα στις δηλώσεις
των Τούρκων αξιωματούχων
κάθε φορά που προκαλούν
την Ελλάδα στα λόγια, δεν 
θα έκανα άλλη δουλειά», λέει
ο Έλληνας πρωθυπουργός 

«Πληρωμένη» απάντηση
Μητσοτάκη στον Ερντογάν 

«Κι εγώ θα άλλαζα συζήτηση 
αν είχα πληθωρισμό 85%»
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Τ
έλος στα κακόβουλα λογισμικά
βάζει η κυβέρνηση, καθώς με
νομοθετική ρύθμιση που φέρνει
μέσα στον Νοέμβριο θα απαγο-

ρεύσει τη χρησιμοποίησή τους σε ολόκλη-
ρη τη χώρα. Με την κίνηση αυτή θα βάλει
«φρένο» σε ένα ζήτημα που ο ΣΥΡΙΖΑ και
το ΠΑΣΟΚ επιχειρούν σε κάθε ευκαιρία να
εργαλειοποιήσουν με στόχο να κερδίσουν
πολιτικά οφέλη, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγ-
μής να τα έχουν καταφέρει, γεγονός που το
επιβεβαιώνουν όλες οι δημοσκοπήσεις.

Κυβερνητικά στελέχη υπενθύμιζαν πως
ο πρωθυπουργός μόλις ενημερώθηκε για
την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακο-
λουθήσεων από την ΕΥΠ απομάκρυνε αμέ-
σως τους υπαίτιους και προανήγγειλε θε-
σμικές παρεμβάσεις, προκειμένου να μην
επαναληφθούν ανάλογα περιστατικά. Μά-
λιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε εν-
τολή στον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γε-
ραπετρίτη να ετοιμάσει τη ρύθμιση, η οποία
είναι έτοιμη να κατατεθεί στη Βουλή. Σχετι-
κά με την κίνηση αυτή ο κ. Γεραπετρίτης
ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής του Ευ-
ρωκοινοβουλίου που ήρθαν στην Αθήνα
για την επίμαχη υπόθεση.

Απαγορεύει την εμπορία τους
Σύμφωνα με πληροφορίες, η νομοθετική

ρύθμιση που θα κατατεθεί στη Βουλή τις
επόμενες μέρες θα απαγορεύει καθολικά
την εμπορία κακόβουλων λογισμικών. Με
την κίνηση αυτή, η Ελλάδα θα είναι η πρώτη

χώρα στην ΕΕ που θα προβλέψει κάτι τέ-
τοιο και ως στόχο θα έχει να διασφαλίζει τη
λογοδοσία, αλλά και να υπηρετεί την ανάγ-
κη της εθνικής ασφάλειας. Για τον σκοπό
αυτό θα αξιοποιηθούν οι προτάσεις που
διατυπώθηκαν και από την Εξεταστική Επι-
τροπή της Βουλής και οι οποίες μπορούν
να εντοπίσουν διαχρονικές παθογένειες.

Παράλληλα, όπως είχε προαναγγείλει ο

Κυριάκος Μητσοτάκης, ενισχύεται το κα-
θεστώς διαφάνειας των νόμιμων επισυν-
δέσεων, ενώ ήδη έχει νομοθετηθεί διπλή
ασφαλιστική δικλίδα για τις άρσεις των
απορρήτων για λόγους εθνικής ασφάλειας,
καθώς πλέον προβλέπεται και η υπογραφή
δεύτερου εισαγγελικού λειτουργού.

Παρεμβάσεις επίσης θα υπάρξουν στο
πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομέ-

νων στην οργανωτική ενίσχυση της ΑΔΑΕ
για την επιτέλεση του συνταγματικού της
ρόλου και τη δημιουργία φορέα κυβερνοα-
σφάλειας ως συντονιστικού μηχανισμού.
Ακόμα θα επαναξιολογηθεί το θεσμικό
πλαίσιο γνωστοποίησης στο υποκείμενο
περί της επιβολής σε βάρος του τού περιο-
ριστικού μέτρου της άρσης απορρήτου (αν,
δηλαδή, θα ενημερώνεται το πρόσωπο που
παρακολουθείται), ενώ θα ενισχυθεί η
ασφάλεια για την προστασία κρίσιμων υπο-
δομών της χώρας μέσα από πόρους οι οποί-
οι θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν απέ-
κλεισε να ληφθούν και άλλα θεσμικά μέ-
τρα, προκειμένου να θωρακιστεί περαιτέ-
ρω η διαφάνεια των νόμιμων επι-
συνδέσεων. «Η κυβέρνηση
θα λάβει και όποιο άλλο
θεσμικό μέτρο θεωρηθεί
ότι πρέπει να λάβει για να
θεραπεύσουμε χρόνιες
αδυναμίες και παθογένειες
αυτού του θέματος. Είναι πολύ
πρόθυμη να το συζητήσει και να κινηθεί
στην κατεύθυνση αυτή, ενώ βρισκόμαστε
και σε συζήτηση και με τα ευρωπαϊκά όρ-
γανα και με άλλες χώρες που και εκείνες
ψάχνουν να βρουν λύσεις και απαντήσεις
στο θέμα των κακόβουλων λογισμικών»,
τόνισε ο Γιάννης Οικονόμου. Παράλληλα ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε
για άλλη μία φορά ότι ούτε η ελληνική Πο-
λιτεία ούτε κάποια κρατική αρχή ασφαλεί-
ας έχει προμηθευτεί και κάνει χρήση του
κακόβουλου λογισμικού Predator. Πρό-
κειται για ένα ακόμη ζήτημα με το οποίο ο
πρωθυπουργός απαντά στην αξιωματική
αντιπολίτευση που επιχειρεί διαρκώς να
τον στοχοποιήσει με συγκεκριμένες πρω-
τοβουλίες.

Η κυβέρνηση
βάζει «κόφτη»

στα κακόβουλα
λογισμικά

Νέα ντρίμπλα στον Τσίπρα
Την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας καταθέτει επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για το επί-

μαχο ζήτημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά με θεσμικό τρόπο καταθέτοντας νο-
μοθετική ρύθμιση, προκειμένου να μπει οριστικό τέλος στην υπόθεση των υποκλο-
πών που δηλητηριάζει χρόνια την πολιτική ζωή του τόπου. Παράλληλα, η κυβέρνηση
προχωρά σε μία ακόμη σημαντική κίνηση, καθώς θα εντάξει προτάσεις των κομμά-
των της αντιπολίτευσης τις οποίες είχαν καταθέσει κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής
Επιτροπής. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως οι δημοσκοπήσεις δεν επιβεβαιώνουν
την επιμονή του Αλέξη Τσίπρα στις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, καθώς όλες οι
μετρήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν πως οι πολίτες ανησυ-
χούν ιδιαίτερα για την ακρίβεια και το πώς θα περάσουν τον δύσκολο χειμώνα που
έρχεται, σε αντίθεση με τις υποκλοπές, που καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις
της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Μέσα στον Νοέμβριο 
η νομοθετική ρύθμιση - 
Τι θα περιλαμβάνει
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Μ
ε την «πλάτη στον τοίχο»
πλέον ο διαγραφείς από τη
ΝΔ βουλευτής Ανδρέας
Πάτσης, καθώς με ομόφω-

νη απόφασή της η Επιτροπή Πόθεν Έσχες
της Βουλής αποφάσισε την παραπομπή
του στη δικαιοσύνη και μάλιστα για διπλό
έλεγχο. Ο πέλεκυς πέφτει βαρύς, καθώς
από το νεότερο πόρισμα των ορκωτών
λογιστών παραπέμφθηκαν ήδη τα ευρή-
ματα τόσο στον εισαγγελέα Εφετών όσο
και στον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλή-
ματος για τις περαιτέρω κινήσεις.

Στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστα-
σης του πρώην «γαλάζιου» βουλευτή εν-
τοπίστηκαν σοβαρότατα αδικήματα, όπως
ανακρίβειες στα δηλωθέντα ακίνητα,
ανακρίβειες στα εισοδήματα νυν συζύ-
γου, ελλείψεις στα παραστατικά δανει-
ακών υποχρεώσεων, αύξηση εισοδημά-
των στο πόθεν έσχες 2021 (χρήση 2020)
από μερίσματα και τόκους από επιχειρη-
ματική δραστηριότητα, συμμετοχή σε
εταιρείες με έδρα το εξωτερικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην
«γαλάζιος» βουλευτής, μεταξύ άλλων,
δεν είχε δηλώσει πισίνα σε ακίνητο στη
Νέα Πεντέλη στο όνομα της πρώην συζύ-
γου του, ενώ «έκοψε» στο μισό την έκτα-
ση αγροτεμαχίου περίπου 4 στρεμμάτων
στο Λουτράκι.

Άρση των απορρήτων
Παράλληλα, η Επιτροπή αποφάσισε

ομόφωνα την άρση του τραπεζικού, φο-
ρολογικού και χρηματιστηριακού απορ-
ρήτου του ελεγχόμενου προκειμένου να
διερευνηθεί διεξοδικά η εν γένει δρα-
στηριότητά του, κυρίως λόγω της σύνα-
ψης συμβάσεων με το ελληνικό Δημόσιο,
κατά παράβαση του άρθρου 57 του Συν-
τάγματος. Επιπλέον, αν διαπιστωθεί αδι-
καιολόγητος πλουτισμός μπορεί να του
ζητηθεί η επιστροφή ποσών στο Δημόσιο.

Ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο
έκπτωσης του ανεξάρτητου βουλευτή από
το αξίωμά του, καθώς η σύναψη συμβά-
σεων με το Δημόσιο συνιστά παραβίαση
του Συντάγματος. Η σχετική απόφαση θα
ληφθεί από το ανώτατο ειδικό δικαστήριο
ύστερα από προσφυγή κάθε θιγόμενου.

Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο της
Επιτροπής Θανάση Μπούρα, ο έλεγχος
των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης
είναι διαρκής, ενώ χαρακτήρισε ελλιπέ-

στατη την αρχική δήλωση Πάτση, τονίζον-
τας ότι επί ενάμιση χρόνο εγκαλούνταν και
συμπλήρωνε στοιχεία, μέχρι να φτάσει
στο τελικό αποτέλεσμα έπειτα από διαρ-
κείς οχλήσεις από τον ορκωτό ελεγκτή.

Για μεγάλη καθυστέρηση στις συμπλη-
ρωματικές δηλώσεις Πάτση έκανε λόγο ο
πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας,
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι έστελνε
στην «Επιτροπή με το τσιγκέλι τα στοι-
χεία». Πρότεινε, δε, να υπάρχουν προθε-
σμίες στις συμπληρωματικές δηλώσεις
των βουλευτών και έπειτα από αυτές οι
προσκομίσεις να μην ισχύουν.

Να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι
βουλευτές της Επιτροπής παίρνουν στα
χέρια τους τον έλεγχο των υπόχρεων γιατί
υπάρχουν ασάφειες ζήτησε ο Παύλος Πο-
λάκης. 

Για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα
Ο εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλή-

ματος Χρήστος Μπαρδάκης έχει ήδη

διατάξει προκαταρκτική εξέταση ζη-
τώντας να ερευνηθούν ο Ανδρέας Πά-
τσης, οι εταιρείες στις οποίες φέρεται
να συμμετέχει αλλά και τα στενά συγγε-
νικά του πρόσωπα για φοροδιαφυγή,
ξέπλυμα και κάθε άλλο αυτεπαγγέλτως
διωκόμενο αδίκημα. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, θα εξακριβωθεί αν υπάρχει
διασύνδεσή τους με offshore ή εισπρα-
κτικές εταιρείες ή αγοράς κόκκινων
δανείων. 

Από τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πά-
γου Βασίλειο Παππαδά, ο οποίος ερεύ-
νησε τον φάκελο, προκύπτει ότι, σύμφω-
να με πληροφορίες, ο τελευταίος πρότει-
νε να αρθούν όλα τα απόρρητα προκειμέ-
νου να διερευνηθούν η εν γένει δραστη-
ριότητα του υπόχρεου και κυρίως η εν-
δεχόμενη σύναψη συμβάσεων συνεργα-
σίας ή προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών
με το ελληνικό Δημόσιο, των οποίων ο
έλεγχος, επί του παρόντος, είναι ανέφι-
κτος χωρίς την άρση των απορρήτων.

Μόνος δρόμος 
η παραίτησή του 
από βουλευτής

Μπορεί ο Ανδρέας Πάτσης να εκπέ-
σει του βουλευτικού αξιώματος; Θεω-
ρητικά μπορεί. Πρακτικά όμως είναι
ανέφικτο εντός της παρούσης Βουλής.
Σύμφωνα πάντα με νομικούς κύκλους,
είναι ισχυρό το ενδεχόμενο να υπάρ-
ξει έκπτωση εκ του βουλευτικού
αξιώματος, όμως πρόκειται για μια
χρονοβόρα διαδικασία, η οποία μπο-
ρεί να πάει πιο μακριά από τις επικεί-
μενες εκλογές της άνοιξης. Πρακτικά
θα πρέπει κάποιος που έχει έννομο
συμφέρον (πχ, ένας βουλευτής ή υπο-
ψήφιος των Γρεβενών) να καταθέσει
μήνυση εναντίον του και στη συνέχεια
να πάει το όλο θέμα στη Βουλή και να
ζητηθεί η άρση της ασυλίας του. Αφού
αρθεί η ασυλία, η υπόθεση θα πάει
στην τακτική δικαιοσύνη και όταν και
αφού τελεσιδικήσει (υπολογίστε τις
εφέσεις και τις αναβολές), τότε ο κ.
Πάτσης θα εκπέσει του αξιώματός του.
Μέχρι τότε ο κ. Πάτσης θα κρατάει σε
ομηρία μια βουλευτική έδρα και μια
ολόκληρη κυβέρνηση, η οποία βρί-
σκεται εκτεθειμένη πολιτικά από τις
ενέργειές του. Αν ο κ. Πάτσης έχει
ελάχιστα ψήγματα πολιτικής ηθικής,
θα πρέπει να παραιτηθεί μόνος του
υπό το βάρος της δικαιολογημένης
λαϊκής οργής αλλά και του όρκου των
αντιπροσώπων του Έθνους στο Σύν-
ταγμα και στους νόμους του κράτους.
Να απαλλάξει τη Βουλή των Ελλήνων
από τόσο μαύρες σκιές.

Κώστας Τσιτούνας 

Στο «σκαμνί» με βαριές
κατηγορίες ο Πάτσης 

spapamixail@yahoo.gr

Γράφει η
Στέλλα Παπαμιχαήλ

Τι αποφάσισε η Επιτροπή Πόθεν Έσχες 
και τι αναφέρουν τα ευρήματα των ελέγχων
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Η PEGA για
Γεραπετρίτη 

Την επαναφορά της ρύθμισης με
την οποία το πρόσωπο που παρακο-
λουθείται θα έχει τη δυνατότητα να
ενημερωθεί αρμοδίως εξετάζει η
κυβέρνηση, σύμφωνα με τα όσα
ισχυρίστηκε μέλος της επιτροπής
PEGA του Ευρωκοινοβουλίου που
ήταν παρόν στη συνάντηση με τον
υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γερα-
πετρίτη. Μάλιστα, σύμφωνα με τις
ίδιες πληροφορίες, η κυβέρνηση
στην ουσία προαναγγέλλει ότι θα
επιστρέψει η παλαιότερη διάταξη,
που είχε καταργηθεί μέσω σχετικής
τροπολογίας. Κατά τα ίδια μέλη της
Επιτροπής, ο κ. Γεραπετρίτης ρωτή-
θηκε από την Ολλανδή ευρωβου-
λευτή εάν και ο ίδιος παρακολου-
θούνταν, προκαλώντας το γέλιο του.
«Αν ξέρετε κάτι παραπάνω, πείτε
μου», φέρεται να της απάντησε χα-
ρακτηριστικά. Παράλληλα, ερωτη-
θείς γιατί έγινε η παρακολούθηση
Ανδρουλάκη, απάντησε ότι δεν γνω-
ρίζει και ότι αποτελούσε θέμα εθνι-
κής ασφαλείας.

Περίεργα παιχνίδια…

Τις προηγούμενες μέρες, συγκε-
κριμένο εκδοτικό συγκρότημα -
που τελευταία παίζει περίεργα παι-
χνίδια- επέκρινε τον υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρι-
κάκο επειδή δημοσιοποίησε στα
social του τη σύλληψη του 45χρο-
νου Αλβανού βιαστή με το τατουάζ,
μια επιτυχία της Ελληνικής Αστυ-
νομίας… Παιδιά, χαλαρώστε λί-
γο… Τα καλά πρέπει να λέγονται
και να γράφονται… 

Μ
αθαίνω ότι ήταν πολλοί οι επί-
σημοι που πήγαν στην εκδή-
λωση της υποψηφιότητας του
Αλέξανδρου Μουστόγιαννη για

τον Δήμο Αγίας Παρασκευής. Είδαμε τους
βουλευτές Δημήτρη Καιρίδη, Κωνσταντίνο
Κυρανάκη, Άννα Καραμανλή, Βασίλη Οικο-
νόμου, ενώ μήνυμα στήριξης έστειλε από
τις Βρυξέλλες και η ευρωβουλευτής ΝΔ

Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου. Φυσικά, πα-
ρευρέθηκαν και πολλά κομματικά στελέχη
και αυτοδιοικητικοί… Βέβαια, θα πρέπει να
πούμε ότι η παρουσία του Νίκου Χαρδαλιά
στην εκδήλωση ήταν καταλυτική για να κα-
ταλάβουμε ότι υπάρχει κεντρική γραμμή
υπέρ του Μουστόγιαννη. Από ό,τι μου λένε,
βέβαια, ο δήμος θα παιχτεί μεταξύ του νυν
δημάρχου Ζορμπά και του Μουστόγιαννη… 

Οι «γαλάζιοι» δίπλα 
στον Μουστόγιαννη… 

Του «δεν πληρώνω» 
ο Mr Cocomat

Τελικά ο Mr Cocomat, ναι, αυτός ο τύπος με
τις παντόφλες στο Προεδρικό Μέγαρο, μας
βγήκε «δεν πληρώνω», αφού αποδείχτηκε ότι
ήταν από τους πρωτεργάτες του κινήματος κα-
τά των διοδίων και ο ίδιος σήκωνε μπροστά
στις κάμερες τις μπάρες και περνούσε τα διό-
δια χωρίς να πληρώσει… 

Φιλία και διδασκαλία 
Γιάννης Μανιάτης και Άννα Διαμαντοπούλου, εκτός
από την πολύ καλή σχέση που έχουν, διδάσκουν
μαζί στο μεταπτυχιακό «Κλιματική Κρίση και Τε-
χνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» του
Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τωρινό πεδίο συζήτησης
με τους φοιτητές τους είναι οι μεγα-τάσεις της ανθρω-
πότητας (κλιματική κρίση, ψηφιακή μετάβαση, δημο-
γραφικό), καθώς και οι τρέχουσες κρίσεις (πανδη-
μία, ενεργειακό, πόλεμος). Να θυμίσουμε επίσης
ότι η κ. Διαμαντοπούλου έχει στενές σχέσεις και με
τον Γιώργο Φλωρίδη. Οι τρεις τους (Μανιάτης, Δια-
μαντοπούλου, Φλωρίδης) είναι ένα μεγάλο asset για
όποιο κόμμα τους έχει… 

Ανακαινίστηκε 
το στέκι στο Μπενάκη
Ανακαινίστηκε ο χώρος στο εστια-
τόριο του Μουσείου Μπενάκη στη
Βασιλίσσης Σοφίας και προχθές
έγιναν τα εγκαίνια του νέου εστια-
τορίου, το οποίο εδώ και χρόνια
λειτουργεί ως «δεύτερο» εντευ-
κτήριο για βουλευτές, δημοσιο-
γράφους και οικονομικούς παρά-
γοντες. Παρών στα εγκαίνια ο
Άδωνις Γεωργιάδης με τον φίλο
του και συναθλητή του στο τένις
Ανδρέα Λοβέρδο… 

Εγκαίνια νέων
γραφείων Σαμαρά  

Γνωστός και παλαιός κοινοβου-
λευτικός, σχολιάζοντας τα πρόσφατα
εγκαίνια των νέων γραφείων του Αν-
τώνη Σαμαρά στην Καλαμάτα, τόνιζε
ότι αυτό και μόνο δείχνει ότι ο Μεσ-
σήνιος δεν σκοπεύει να αποσυρθεί
για την ώρα… Ίσα ίσα λέω εγώ, σκέ-
φτεται να συνεχίσει την ενεργό πολι-
τική δράση… 

Οι πληροφορίες που φέρ-
νουν τον Νίκο Φωτόπουλο
να ετοιμάζεται να πιάσει και
εκείνος πόστο στον αναγεν-
νημένο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την
ανάληψη καθηκόντων από

τον Στέφανο Τζουμάκα, ελέγ-
χονται ως ανακριβείς… Τον Κί-
μωνα τον φωνάξανε, άραγε; 



Τ
εράστιο όγκο δουλειάς θα έχουν μέ-
χρι τις εκλογές οι στενοί συνεργάτες
του πρωθυπουργού, όπως μαθαίνω.

Μετά το φιάσκο της επιλογής του Ανδρέα Πά-
τση στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ το 2019, η στήλη
μαθαίνει και σας μεταφέρει κατ’ αποκλειστι-
κότητα ότι ο πρόεδρος Κυριάκος Μητσοτά-
κης έδωσε εντολή να πάνε στο Μέγαρο Μαξί-
μου οι φάκελοι όλων όσοι ενδιαφέρονται να
πολιτευθούν στις επικείμενες εκλογές. Θα
ελεγχθούν λοιπόν, «ο βίος και η πολιτεία»
όλων καθώς και τα οικονομικά τους στοιχεία.
Και το Πόθεν και το Έσχες. Όχι μόνο, δηλα-
δή, πόσα ακίνητα και πόσες καταθέσεις έχει
ο καθένας, αλλά και πού τα βρήκε! Άμα καείς
στον χυλό, φυσάς και το γιαούρτι…
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Ορίστε, αν δεν γίνει γάμος, θα γίνει αρ-
ραβώνας. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον
για τις περιφερειακές εκλογές του 2023
στη Στερεά Ελλάδα, μετά την κοινή εκ-
δήλωση που ανακοινώθηκε για τη δια-
χείριση των απορριμμάτων και την
οποία διοργανώνουν οι παρατάξεις του
Δημήτρη Αναγνωστάκη (ΣΥΡΙΖΑ) και της
Κατερίνας Μπατζελή (ΠΑΣΟΚ), οι οποίοι
στηρίχθηκαν από τα δύο κόμματα. Τα σε-
νάρια εξυφαίνονται εδώ και αρκετό και-
ρό, ωστόσο, σε κάποιους στη Χαριλάου
Τρικούπη δεν αρέσει αυτή η προσέγγι-
ση. Η εκδήλωση, πάντως, θα πραγματο-
ποιηθεί την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου
στις 5.30 το απόγευμα, στο κτίριο της ΠΕ
Εύβοιας στη Χαλκίδα. Σε ανάρτησή του
στο f/b ο κ. Αναγνωστάκης αναφέρει με-
ταξύ άλλων: «…όταν οι συνεργασίες και
οι συνέργειες δεν είναι θεωρία και ευ-
χολόγια αλλά πολιτική πράξη». 

Έδωσαν φυλλάδιο 
του ΣΥΡΙΖΑ στον Λαφαζάνη…
Αυτά τα πιτσιρίκια της Κουμουνδούρου
μπορεί να μην έχουν ιδέα από πολιτική,
αλλά στις πλάκες είναι αϊτοί. Μέλη του
ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που μοίραζαν φυλλάδια
με τις θέσεις του κόμματος στους
κεντρικούς δρόμους της Θεσ-
σαλονίκης, αντίκρισαν να
περνά από μπροστά τους
ένας άλλοτε σύντροφός
τους, ο Παναγιώτης Λαφα-
ζάνης. Τότε, ένα από τα μέλη
τον πλησίασε και του είπε χα-
μογελώντας: «Ε, πάρε κι εσύ ένα
φυλλάδιο!». Ο κ. Λαφαζάνης πήρε το
φυλλάδιο και αρχικά επιχείρησε να απο-
χωρήσει, όπως αναφέρει το grtimes.gr
που κατέγραψε το περιστατικό. Γρήγορα,
όμως, κατάλαβε τι του έδωσαν και το
επέστρεψε αμέσως: «Πάρτε το πίσω,
παιδιά». Όπως φαντάζεστε, όλοι έσκα-
σαν στα γέλια…

Σενάρια συνεργασίας
ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ στη Στ. Ελλάδα

Χ
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Η τριχοτόμηση 
του ΠΑΣΟΚ

Επειδή κάποιοι γράφουν, αφελώς, ότι απο-
καταστάθηκαν οι σχέσεις Εύας και Νίκου,
οφείλω να καταθέσω ότι μαθαίνω το αντίθετο.
Χειροτερεύουν με το πέρασμα του χρόνου.
Αφήστε που γενικώς το ΠΑΣΟΚ είναι τριχοτο-
μημένο: Από τη μία είναι η ομάδα των «λοχα-
γών» του προέδρου, από την άλλη οι «κρυφο-
φιλελέδες» που επιθυμούν τη συνεργασία με
τη ΝΔ και η τελευταία κατηγορία είναι οι
«κρυφομαδουραίοι» που επιθυμούν τη συ-
νεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε μια ωραία
ατμόσφαιρα, δηλαδή… 

Το τροχαίο του Πάνου
Τροχαίο ατύχημα είχε ο πρώην πρόεδρος του
κόμματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος
Καμμένος, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα
από τον λογαριασμό του στο Twitter. Σύμφω-
να με πληροφορίες, είχε τροχαίο με τη μηχα-
νή που οδηγούσε στα νότια προάστια. Ο Πά-
νος Καμμένος μεταφέρθηκε αρχικά στο
Ασκληπιείο της Βούλας, παρότι δεν εφημέ-
ρευε. Ο ίδιος ζήτησε και μεταφέρθηκε στο
401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου ήθελε να
τον δει δικός του γιατρός. Ο Πάνος Καμμέ-
νος, σε ανάρτησή του, ευχαριστεί το ιατρικό
και νοσηλευτικό προσωπικό του Ασκληπι-
είου της Βούλας, του ΓΝΑ και του ΕΚΑΒ.
«Δυστυχώς το πόδι είναι σε πολύ κακή κατά-
σταση. Έμπλεξα…», έγραψε ο Πάνος Καμ-
μένος, χωρίς να αναφέρει περισσότερα για
τις συνθήκες του ατυχήματός του. Μακάρι ο
άνθρωπος να συνέλθει γρήγορα… 

Ο ΣΥΡΙΖΑ και η «17Ν»
Οι άνθρωποι τα μαρτυρούν μόνοι τους, δί-
χως πίεση. Να, ο Τέρενς Κουίκ, ο δημοσιο-
γράφος και πρώην βουλευτής και πρώην
υπουργός των «Τσιπροκαμμένων», μίλησε,
μεταξύ άλλων, για την πολιτική του πορεία
και μάλιστα αναφέρθηκε και στη συγκυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, απο-
καλύπτοντας ότι υπήρχαν
στελέχη που συμπαθού-
σαν την τρομοκρατική
οργάνωση «17 Νοέμ-
βρη». «Το μόνο πράγ-
μα όλα αυτά τα χρόνια
που πέρασα μέσα σε αυ-
τήν τη συγκυβέρνηση
ήταν το ότι αισθανόμουν κά-
ποια ψήγματα που συμπαθούσαν αυτά τα
καθάρματα που είναι μέσα στη φυλακή
(τρομοκράτες της “17Ν”). Θα πει κανείς,
“ρε Κουίκ, γιατί έμεινες σε αυτή την κυ-
βέρνηση και δεν έφευγες;”. Η απάντηση εί-
ναι ότι δεν νομίζω ότι αυτό βοηθάει», ανέ-
φερε ο Τέρενς Κουίκ.

Ογκωδέστατοι 
φάκελοι πάνε 
στο Μαξίμου

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
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Σ
ας γράψαμε χθες πρώτοι από το
«ΚΕΝΤΡΙ» ότι ο Νίκος και η Αικα-
τερίνη βρήκαν να πάνε αγκαζέ
στο Κίεβο. Και διάλεξαν τη χειρό-

τερη στιγμή, την ώρα που ο Ζελένσκι απο-
θεώνει τον Ερντογάν! Την ώρα, λοιπόν, που
ο υπουργός Άμυνας και η ΠτΔ ταξίδευαν
για Κίεβο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βο-
λοντίμιρ Ζελένσκι για άλλη μία φορά θεώ-
ρησε σκόπιμο να αποθεώσει τον Τούρκο
πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με προ-
σωπικό του μήνυμα στο Twitter. Έγραψε
συγκεκριμένα: «Ευχαριστώ τον πρόεδρο
Ερντογάν για την ενεργό συμμετοχή του
στη διατήρηση της συμφωνίας για τα σιτη-
ρά, για τη σταθερή υποστήριξή του στην
κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα
της Ουκρανίας. Συζητήσαμε περαιτέρω
βήματα για την επιστροφή αιχμαλώτων και
πολιτικών κρατουμένων. Βασίζομαι επί-
σης στην υποστήριξή του και σε αυτό». Το

γεγονός, πάντως, ότι ο Ζελένσκι έκανε αυ-
τή τη διθυραμβική ανάρτηση λίγες ώρες
πριν από την άφιξη της Προέδρου Κατερί-
νας Σακελλαροπούλου και του υπουργού
Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Κίε-
βο είναι τουλάχιστον προκλητικό απέναντι
στην Ελλάδα και τους Έλληνες. Αλλά δεν
ανησυχώ, θα τον βάλει στη θέση του ο δι-
ευθυντής του Παναγιωτόπουλου, ο γνω-
στός πράκτωρ ΘΒ, τον οποίο -όπως έμα-
θα- πήρε πάλι μαζί του…

Σκορποχώρι 
το ΜέΡΑ25

Κατά τη συζήτηση για την άρση της
ασυλίας του κοινοβουλευτικού εκπρο-
σώπου του κόμματος Κλέωνα Γρηγο-
ριάδη, ύστερα από μήνυση που είχε
καταθέσει εναντίον του ο επιχειρημα-
τίας Γιάννης Αλαφούζος και ενώ ο
ίδιος ο βουλευτής ζήτησε από την επι-
τροπή να γνωμοδοτήσει θετικά, η συ-
νάδελφός του από το ίδιο κόμμα κατα-
ψήφισε την άρση. Πρόκειται για τη
βουλευτή του ΜέΡΑ25 Μαρία Απατζί-
δη, μια εκ των δύο γυναικών που έχουν
παραμείνει στο κόμμα μετά και την τε-
λευταία αποχώρηση της Φωτεινής
Μπακαδήμα, η οποία αδιαφόρησε για
την επιθυμία του συναδέλφου της να
του δοθεί η ευκαιρία να εκθέσει τις
απόψεις του και στο δικαστήριο και
ψήφισε αντίθετα από αυτό που ζήτησε
ο ίδιος. Για την ιστορία, υπέρ της άρσης
της ασυλίας του κ. Γρηγοριάδη ψήφι-
σαν οι βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑ-
ΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, ενώ αρνητική
ψήφο έδωσαν εκτός από τη Μ. Απατζί-
δη, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση.

Ενδοοικογενειακές
κόντρες

Θα έχουμε και ενδοοικογενει-
ακές κόντρες στις επικείμενες
εκλογές. Μου μεταφέρουν, για πα-
ράδειγμα, ότι στα Χανιά το ΠΑΣΟΚ
θα κατεβάσει υποψήφιο τον κ. Τά-
σο Κουρουπάκη απέναντι στην
εξαδέλφη του πρώην βουλευτή Λί-
τσα Κουρουπάκη! Oh my Gosh…

Ο Ιβάν «φεύγει» από τη Χαλκιδική;
Προς το παρόν δεν φεύγει ο Ιβάν Σαββίδης από τη Χαλκιδική. Όμως,
σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της στήλης, προτίθεται να δώσει
τη διαχείριση του «Porto Carras» στην αλυσίδα του ομίλου Ηilton,
προκειμένου να τρέξει ένα νέο project με το ξενοδοχειακό συγκρό-
τημα για την τουριστική σεζόν του 2023.
Εδώ και καιρό ο αμερικανικός όμιλος Ηilton βρισκόταν σε προχω-
ρημένες συνομιλίες με τον όμιλο Σαββίδη (Belterra Investments
Ltd) προκειμένου να αναλάβουν τη διαχείριση του «Σιθωνία», πολύ-
τιμου κομματιού του ξενοδοχειακού συγκροτήματος «Porto Car-
ras». Τελικά όπως μαθαίνουμε το deal είναι σε καλό δρόμο, εκτός
απροόπτου. 

Ο Νίκος, η Αικατερίνη 
και ο Ζελένσκι

Εγώ μαθαίνω ότι είναι προχωρημένες οι συζητήσεις για την κάθοδο της
Άντζελας Γκερέκου με τη ΝΔ στο νησί της Κέρκυρας. Η σημερινή
πρόεδρος του ΕΟΤ είναι αλήθεια ότι έχει καλά ποσοστά δημοφιλίας και
αυτό δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο… 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

LOCK
Αυτό που διακινούν ορισμέ-
νοι περί εκλογικού αιφνι-
διασμού, ξεχάστε το… Τι
εκλογικός αιφνιδιασμός με
τόσα ζητήματα ανοιχτά; Τον
Μάιο είπαμε… Όλα τα υπό-
λοιπα είναι ευσεβείς πόθοι
ορισμένων «γαλάζιων» και
μη «γαλάζιων»… οι οποίοι
καθοδηγούνται από συγκε-
κριμένα κέντρα.
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Π
ροσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δι-
καστήριο Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων ετοιμάζει πλέον ο
Νίκος Ανδρουλάκης, σε μια

προσπάθεια να διαλευκάνει τις αιτίες που
οδήγησαν την ΕΥΠ να παρακολουθήσει το
τηλέφωνό του. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο υπόμνη-
μα που κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτρο-
πή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου PEGA
επιχειρεί να απαντήσει στην κυβερνητική
επιχειρηματολογία σύμφωνα με την οποία
ο κ. Ανδρουλάκης αρνήθηκε την ενημέρω-
ση. Κατά πληροφορίες, στο υπόμνημά του
σημείωσε ότι τέτοιες τοποθετήσεις είναι
ενδεικτικές του θράσους και της απόγνω-
σης να προτείνεται σε έναν πολιτικό αρχη-
γό να παρανομήσει, αποδεχόμενος μια

άτυπη και παράτυπη ενημέρωση, ώστε να
μην υπάρχει νόμιμο στοιχείο που θα μπο-
ρούσε να χρησιμοποιηθεί στη Δικαιοσύνη.
Ταυτόχρονα, σύσσωμη η ΚΟ του κόμματος
με αίτημά της προς τον πρόεδρο της Επι-
τροπής Θεσμών και Διαφάνειας ζήτησε
«την εκ νέου σύγκληση της Επιτροπής άμε-
σα και την κλήση, σύμφωνα με το άρθρο
41Α του Κανονισμού της Βουλής, σε ακρό-
αση, των ιδιοκτητών και εκπροσώπων των
εταιρειών που φέρονται να εμπορεύονται
κακόβουλα λογισμικά όπως το Predator,
καθώς και του μέχρι πρότινος γενικού
γραμματέα του πρωθυπουργού, κ. Γρηγόρη
Δημητριάδη, που επίσης φέρεται σύμφωνα
με τα παραπάνω δημοσιεύματα να εμπλέ-
κεται στη δραστηριότητα εταιρειών που εμ-
πορεύονται παράνομα λογισμικά παρακο-
λούθησης στην Ελλάδα».

Επίθεση και στον ΣΥΡΙΖΑ
Την ίδια στιγμή ο εκπρόσωπος Τύπου του

κόμματος Δημήτρης Μάντζος μιλώντας
στον ρ/σ ΣΚΑΪ κατηγόρησε και τον ΣΥΡΙΖΑ
ότι «σπεύδει να δημιουργήσει εντυπώσεις

και τρέχει άγαρμπα και πρόχειρα πίσω από
τις εξελίξεις. Όταν εμείς μιλήσαμε για το
Predator από τον Ιούλιο, ο ΣΥΡΙΖΑ ψαχνό-
ταν, αλλά στη συνέχεια αποφάσισε για δι-
κούς του μικροκομματικούς λόγους ότι αυ-
τό είναι ένα προνομιακό πεδίο αντιπολί-
τευσης». 

Ο Δημήτρης Μάντζος σημείωσε ότι η PE-
GA «έχει ως κύριο αντικείμενο την ανί-
χνευση των ευθυνών των κυβερνητικών
στελεχών. Το πραγματικό διακύβευμα είναι
ότι έρχεται να δει τις ελληνικές Αρχές και
να εξετάσει, πρώτον, όσους πιθανώς έχουν
στην κατοχή τους το Predator και το χρησι-
μοποίησαν και, δεύτερον, κατά πόσο η ελ-
ληνική κυβέρνηση βρίσκεται πίσω από τη
χρήση παράνομων λογισμικών», προσθέ-
τοντας πως «η ελληνική κυβέρνηση αρκεί-
ται να λέει ότι ουδέποτε πήρε το Predator
σε οποιαδήποτε δημόσια, κρατική αρχή. Η
δουλειά όμως της κυβέρνησης και της ΕΥΠ
είναι όχι να μας λέει αν το είχαν εκείνοι,
αλλά να μας πει ποιος το είχε και με τίνος
την καθοδήγηση το λειτούργησε». 

Μάλιστα, στο υπόμνημά του κατά τις

ίδιες πληροφορίες ο κ. Ανδρουλάκης
αναφέρεται σε κυβερνητικές παλινωδίες,
με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δη-
λώνει στις 5 Αυγούστου ότι ο κ. Γεραπε-
τρίτης ήταν έτοιμος να ενημερώσει ενδε-
λεχώς και πλήρως τον πρόεδρο του ΠΑ-
ΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, αλλά κάποιες
ημέρες μετά σε συνέντευξή του ο ίδιος ο
κ. Γεραπετρίτης αρνήθηκε ότι έχει οποι-
αδήποτε γνώση. 

Ο κ. Ανδρουλάκης φέρεται να κάνει ανα-
φορά και στις εργασίες της Εξεταστικής
Επιτροπής στην ελληνική Βουλή, σημει-
ώνοντας την αποφυγή κλήσης κρίσιμων
μαρτύρων όπως, πχ, ο πρωθυπουργός, ο Γ.
Δημητριάδης, οι επιχειρηματίες Γ. Λαβρά-
νος, Φ. Μπίτζιος κ.λπ. εκ μέρους της πλει-
οψηφίας. 

Τα ζητήματα των τελευταίων ημερών που ήρθαν στο φως
της δημοσιότητας από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα φιλοσυριζαϊκά
Μέσα, εμπλέκοντας στελέχη της κυβέρνησης με οικονομι-
κές και επιχειρηματικές δραστηριότητες, έδωσαν ψήγματα
χαράς στον ΣΥΡΙΖΑ και αναπτέρωσαν τις ελπίδες ότι θα εί-
ναι η επόμενη κυβέρνηση. Σε σκληρή γραμμή λοιπόν κι-

νούνται ίσως για
πρώτη φορά συντε-
ταγμένα τα στελέχη
του κόμματος, κα-
ταγγέλλοντας όπου
σταθούν και όπου
βρεθούν την κυβέρ-

νηση για διασπάθιση δημόσιου χρήματος. Όλο αυτό συμ-
βαίνει επειδή δόθηκε η ευκαιρία να γίνει η πλαδαρή αντι-
πολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ πιο σκληρή. Και αυτό όχι επειδή φι-
λοτιμήθηκαν να κάνουν τη δουλειά τους -αντιπολίτευση

δηλαδή- αλλά γιατί η γκρίνια των μελών του κόμματος είχε
φτάσει στο ζενίθ. Ζητούσαν δηλαδή επίμονα από
τον Τσίπρα να κάνει πιο σκληρή αντιπολίτευ-
ση στον Μητσοτάκη και να δώσει εντολή
για «σκληρό ροκ» σε όλους τους δικούς
του. Να περάσουν από το σκληρό ροκ
στο χέβι μέταλ! Για αυτό και επέλεξε να
δώσει συνέντευξη στο κομματικό ρα-
διόφωνο, για να απευθυνθεί στο κοινό
των σκληροπυρηνικών ΣΥΡΙΖΑ για θέμα-
τα που είναι «πιασάρικα» και φέρνουν σε
δύσκολη θέση την κυβέρνηση.

Σε αυτούς τους ρυθμούς κινήθηκε και κατά τη
χθεσινή του περιοδεία στο Χαλάνδρι, επαναλαμβάνοντας τα
περί «γαλάζιων ακρίδων»: «Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιό-
τεροι. Οι μεσαίοι φτωχοί και οι φτωχοί απελπισμένοι. Την
ίδια στιγμή η λαίλαπα των “γαλάζιων ακρίδων” εφορμά στον

δημόσιο πλούτο. Αυτές οι τρομακτικές ανισότητες δεν μπο-
ρούν να συνεχιστούν. Η χώρα χρειάζεται πολιτική

αλλαγή πριν ένας χειμώνας οδυνηρός έρθει
σε όλη την ελληνική κοινωνία. Όσο γρηγο-

ρότερα έρθει μια προοδευτική κυβέρνη-
ση για να στηρίξει με ένα πρόγραμμα
στήριξης των αδύναμων και της μεσαί-
ας τάξης, ένα πρόγραμμα κοινωνικής
αλληλεγγύης στους ανθρώπους που

έχουν την πραγματική ανάγκη, τόσο το
καλύτερο για όλους. Για όλη την ελληνική

κοινωνία και για τη χώρα». 

Τσίπρας: 
Από το rock 
στο heavy metal 

Ζητάει εκ νέου συνεδρίαση 
της Επιτροπής Θεσμών 
και Διαφάνειας το ΠΑΣΟΚ 

Το κομματικό του ακροατήριο διψά 
για σκάνδαλα και λάσπη

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Προσφυγή 
στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο ετοιμάζει
ο Ν. Ανδρουλάκης
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Μ
ε κύριο στόχο να πείσει
την Άγκυρα να άρει τις
επιφυλάξεις που έχει
κατά κύριο λόγο έναντι

της Σουηδίας και κατά δεύτερο έναντι
της Φινλανδίας για την ένταξή τους
στο ΝΑΤΟ, ο γενικός γραμματέας της
Συμμαχίας βρίσκεται από χθες στην
Τουρκία, όπου είχε συνάντηση με τον
υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου.

«Είναι πλέον καιρός να καλωσορί-
σουμε τη Σουηδία και τη Φινλανδία ως
πλήρη μέλη του ΝΑΤΟ», δήλωσε από
την Κωνσταντινούπολη ο γενικός
γραμματέας του ΝΑΤΟ, προσθέτοντας

ότι «σε αυτούς τους επικίνδυνους και-
ρούς είναι ακόμη πιο σημαντικό να
οριστικοποιηθεί η ένταξή τους για να
αποτραπεί οποιαδήποτε παρεξήγηση
ή λάθος υπολογισμός στη Μόσχα».

Ο Στόλτενμπεργκ, ο οποίος είναι
γνωστό ότι τρέφει πολύ φιλικά αισθή-
ματα για την Τουρκία, δείχνει διατε-
θειμένος να μπει σε ένα παζάρι με τον
Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο θα συναν-
τήσει σήμερα, προκειμένου να επικυ-
ρώσει η Άγκυρα τις νατοϊκές εκκρε-
μότητες. Με άλλα λόγια, το ΝΑΤΟ και
προσωπικά ο κ. Στόλτενμπεργκ χο-
ρεύουν στον ρυθμό του Ερντογάν.

Το τι μπορεί να ζητήσει ο Ερντογάν
δεν είναι δύσκολο να το φανταστούμε.
Είναι ασφαλώς τα F-16, δηλαδή να λά-
βει έγκριση από τους Αμερικανούς
για την απόκτηση ή την αναβάθμιση
του συγκεκριμένων μαχητικών.

Η Τουρκία όμως έχει στραμμένη την
προσοχή της και στην Αίγυπτο, στην

οποία κάνει άνοιγμα και δεν θέλει να
τη δυσαρεστήσει διότι είναι μια πολύ
σημαντική αραβική χώρα και την έχει
ανάγκη. 

Αλλά οι Αιγύπτιοι δεν πείθονται. Εί-
ναι ενδεικτικό ότι ο πρέσβης της Αιγύ-
πτου σε συνάντηση που είχε με δημο-
σιογράφους υπογράμμισε ότι οι στρα-
τηγικές διμερείς σχέσεις υποστηρί-
ζονται απολύτως από τις ηγεσίες της
Αθήνας και του Καΐρου.

Ο πρέσβης Όμαρ Άμερ Γιούσεφ τό-
νισε ότι οι δύο χώρες έχουν τη δυνα-
τότητα να επεκτείνουν τη συνεργασία
τους και σε άλλους τομείς, συμπερι-
λαμβανομένων των τομέων του πολι-
τισμού, του εμπορίου και του τουρι-
σμού. Μάλιστα, χαιρέτισε την προ-
γραμματισμένη συμμετοχή του πρω-
θυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη
Διάσκεψη COP27, την οποία θα φιλο-
ξενήσει η Αίγυπτος την επόμενη
εβδομάδα στο Σαρμ ελ Σέιχ.

«Balkan Shield - 22»: 
Η Ελλάδα ενώνει 
τα Βαλκάνια
Το ΝΑΤΟ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία έχει επικεντρωθεί στα Βαλκάνια, με
την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στη νότια πτέ-
ρυγα της Συμμαχίας, να αποκτά ιδιαίτερη
στρατηγική αξία.
Οι στρατιωτικές συνεργασίες που έχει ανα-
πτύξει η Ελλάδα με τις βαλκανικές χώρες τα
τελευταία χρόνια συνεχώς ενισχύονται. Στο
πλαίσιο αυτό, βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη
τακτική άσκηση μετά στρατευμάτων «Balkan
Shield - 22» με επίκεντρο το Κέντρο Εκπαι-
δεύσεως Τεθωρακισμένων στον Αυλώνα Ατ-
τικής και τη συμμετοχή μονάδων Δυνάμεων
Ειδικών Επιχειρήσεων από την Ελλάδα, την
Αλβανία, τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακε-
δονίας, τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, τη Βουλγα-
ρία, το Μαυροβούνιο και τη Ρουμανία.
Για πρώτη φορά θα χρησιμοποιηθούν σε
άσκηση τέτοιου τύπου τα νεοαποκτηθέντα
οχήματα Polaris MRZR και θα εκτελεστεί ρί-
ψη αλεξιπτωτιστών από μεταγωγικό αερο-
σκάφος C-27. Το MRZR είναι όχημα παντός
εδάφους που κινείται με τρικύλινδρο ντίζελ
μοτέρ 993 κυβικών εκατοστών, ισχύος 88 ίπ-
πων και μπορεί να αναπτύσσει ταχύτητες
έως 100 χλμ. την ώρα. Το ρεζερβουάρ καυσί-
μου, 36 λίτρων, του παρέχει επίσης αυτονο-
μία κίνησης περίπου 250 χιλιόμετρα. Σήμερα
στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων
στον Αυλώνα Αττικής, όπου θα γίνει η «Ημέ-
ρα Διακεκριμένων Επισκεπτών», θα εκτελε-
στεί το σενάριο απελευθέρωσης στόχων
υψηλής αξίας, που προβλέπει προσβολή με
αεροκίνηση για να ακολουθήσει η απελευ-
θέρωση ομήρων. Κατά τη διάρκεια της επί-
δειξης θα χρησιμοποιηθούν ελικόπτερα A-
pache, Cηινοοκ, Super Puma (από τη Ρουμα-
νία) και NH-90. Η άσκηση, που γίνεται με την
ευθύνη της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του
ΓΕΕΘΑ, θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 11
Νοεμβρίου και συνολικά θα λάβουν μέρος
περισσότεροι από 200 κομάντο από τις συμ-
μετέχουσες βαλκανικές χώρες.
Θυμίζουμε ότι η κοινή εξάσκηση μεταξύ των
ειδικών δυνάμεων των βαλκανικών χωρών
αποφασίστηκε το 2011 στη Σύνοδο των Αρ-
χηγών Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων.
Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν ότι η πολυε-
θνική Άσκηση «Balkan Shield - 22» θα απο-
τελέσει μια ακόμη ευκαιρία για τις Ένοπλες
Δυνάμεις των βαλκανικών χωρών να ενισχύ-
σουν τη διαλειτουργικότητά τους, ασκούμε-
νες σε πολύπλοκα και ρεαλιστικά σενάρια
Ειδικών Επιχειρήσεων.

Γεωργία Γαραντζιώτη 

Τα πάρε δώσε
του Στόλτενμπεργκ με τον Ερντογάν

Στέλνει γεωτρύπανα νότια της Κρήτης
Προκαλεί εκ νέου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προαναγγέλ-

λοντας γεωτρήσεις νότια της Κρήτης! Εφαρμόζοντας το ψευ-
τοσύμφωνο με τη Λιβύη, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε πως
«εμείς θα κάνουμε τις γεωτρήσεις μας σε Μαύρη Θάλασσα
και Μεσόγειο, αλλά έχουμε τις δυνατότητες με τα πλοία μας

να πάμε σε τρίτες χώρες που διαθέτουν κοιτάσματα αερίου
για να κάνουμε γεωτρήσεις, να εξορύξουμε το αέριο και μαζί
να το πουλήσουμε σε άλλες χώρες». Η αναφορά στη συμφω-
νία Τουρκίας - Λιβύης δείχνει και τις προθέσεις του, προετοι-
μάζοντας τους πάντες για έναν νέο γύρο έντασης. 

Γράφει η 
Αλεξία Τασούλη

Πρόθυμος να του κάνει 
τα χατίρια ώστε να δώσει 
το «πράσινο φως» για 
την ένταξη Σουηδίας 
και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ



Τ
ο τελευταίο διάστημα παρατηρεί-
ται μια προσπάθεια κλιμάκωσης
της έντασης από πλευράς Τουρ-
κίας, με τις Αρχές της χώρας αρ-

κετές φορές να προκαλούν σε σημαντικό
βαθμό. Αυτό συμβαίνει κυρίως σε διπλω-
ματικό επίπεδο, όμως οι επίσημοι παρά-
γοντες της χώρας συχνά προχωρούν και σε
πράξεις. 

Οι ειδικοί διεθνολόγοι και αναλυτές
επισημαίνουν πως αυτό πρακτικά μας
οδηγεί στην πιθανότητα ενός θερμού
επεισοδίου με τη γείτονα. Πιθανότητα η
οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί στο σύν-
τομο μέλλον, ειδικά την ώρα που ο Τούρ-
κος πρόεδρος έχει ανοιχτό μέτωπο και
βρίσκεται λίγους μήνες πριν από τις εθνι-
κές εκλογές στη χώρα του, που όπως όλα
δείχνουν αναμένεται να καθορίσουν ιδια-
ζόντως το μέλλον του. 

Γίνεται σαφές ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν επιδιώκει να σύρει την Ελλάδα σε δια-
πραγματεύσεις αφού πρώτα δημιουργήσει
συνθήκες έντασης για ευνόητους λόγους. Η
«Political» συγκέντρωσε σήμερα τα πέντε
βασικά σενάρια, με παραλλαγές, τα οποία
θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε περαι-
τέρω όξυνση της σχέσης μας με την Τουρ-

κία και σε συνθήκες θερμού επεισοδίου. 

Mετανάστες στο Αιγαίο
1ο Σύμφωνα με τους ειδικούς, αφορά τη

σκηνοθετημένη επιχείρηση να αφήσουν οι
τουρκικές Αρχές μετανάστες στη θάλασ-
σα. Εν συνεχεία θα μπορούσαν κάλλιστα
να τους περισυλλέξουν και να τους τοπο-
θετήσουν σε κάποια ελληνική βραχονησί-
δα, την οποία θα χαρακτηρίσουν ως
«τουρκικό έδαφος». Τοιουτοτρόπως θα
εργαλειοποιήσουν για ακόμη μία φορά το
Μεταναστευτικό, θα αμφισβητήσουν τη
δυνατότητα της χώρας μας στο δικαίωμα
έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο και ταυ-
τοχρόνως θα στήσουν μια επιχείρηση τύ-
που Ιμίων, η οποία θα έχει τελείως διαφο-
ρετικό πρόσημο. Άλλωστε, πριν από λίγες
ημέρες είδαμε τον τρόπο με τον οποίο οι
τουρκικές Αρχές κινήθηκαν απειλητικά
κατά του ελληνικού Λιμενικού μέσα στα
ελληνικά χωρικά ύδατα στη Σάμο, στο
πλαίσιο επιχείρησης έρευνας και διάσω-
σης, πραγματοποιώντας επικίνδυνους
ελιγμούς και στρέφοντας τον οπλισμό τους
κατά του «γαλάζιου» σκάφους.

Αποκλεισμός μικρών νησιών
2ο Αφορά τον αποκλεισμό μικρών ελλη-

νικών νησιών τα οποία βρίσκονται πολύ
κοντά στα τουρκικά παράλια. Η συγκεκρι-
μένη πράξη δύναται να υλοποιηθεί κυρίως
από πλοία του τουρκικού Πολεμικού Ναυτι-
κού. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει το γεγονός ότι το

πρόσχημα που θα μπορούσε να χρησιμο-
ποιηθεί για τις συγκεκριμένες πράξεις θα
ήταν η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών.
Ο αποκλεισμός ενός ή παραπάνω νησιών θα
πραγματοποιούνταν από τουρκικά πολεμι-
κά πλοία, τα οποία θα εμπόδιζαν κάθε κίνη-
ση από και προς το μέρος τους αλλά παράλ-
ληλα θα διέκοπταν και την προμήθεια αγα-
θών από την Ελλάδα. 

Γεωτρύπανο νότια της Κρήτης
3ο Ακόμη ένα βασικό σενάριο που θα δη-

μιουργούσε ιδιάζουσας σημασίας ένταση
στην περιοχή θα ήταν η αποστολή ενός γεω-
τρύπανου νότια της Κρήτης, σε σημείο εν-
τός των ορίων του παράνομου τουρκολιβυ-
κού συμφώνου που στην πραγματικότητα
ανήκει στην ελληνική ΑΟΖ. Οι ειδικοί διε-
θνολόγοι που μελετούν όλες τις πιθανότη-
τες εκτιμούν πως σε αυτό το πλαίσιο οι
Τούρκοι θα μετέφεραν μονάδες του Πολε-
μικού Ναυτικού της χώρας ανοιχτά του Λι-
βυκού Πελάγους, ούτως ώστε να υποστηρί-
ξουν το γεωτρύπανο. Μια παράλληλη πράξη
τους -που θα συνέτεινε στην αύξηση της έν-
τασης στην περιοχή- θα ήταν η ενεργοποί-
ηση των δύο βάσεων που διαθέτουν στο
έδαφος της Λιβύης, τη ναυτική βάση της
Μισράτα και την αεροπορική Αλ Ουτίγια στα
δυτικά της χώρας.

Κατάληψη νησίδας
4ο Το σενάριο ενός θερμού επεισοδίου

θα στηνόταν με την κατάληψη μιας νησίδας

με ελάχιστους έως κανέναν κάτοικο, η
οποία φυλάσσεται εδώ και πολλά χρόνια
από μικρή στρατιωτική δύναμη. Όπως χα-
ρακτηριστικά επισημαίνεται από τους ειδι-
κούς, αυτό συνιστά μια από τις πιο πολύ-
πλοκες πιθανότητες, καθώς σε περίπτωση
που οι Τούρκοι περάσουν από τη θεωρία
στην πράξη, αυτομάτως θα έχουν υλοποι-
ήσει μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση επί
ελληνικού εδάφους, κρατώντας ως όμη-
ρους μέρος του ελληνικού στρατιωτικού
προσωπικού της χώρας. Στο συγκεκριμένο
-αρκετά πολύπλοκο- σενάριο οι υπηρεσια-
κοί παράγοντες της γείτονος θα επιδίωκαν
να μη δεχτούν χτυπήματα από ναυτικές ή
αεροπορικές δυνάμεις, οι οποίες σίγουρα
θα μπορούσαν να ισοπεδώσουν το νησί, δο-
κιμάζοντας τα διπλωματικά ανακλαστικά
τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερι-
κής όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το
«ποντάρισμα» σε αυτό το ενδεχόμενο θα
έπεφτε πάνω στην άμεση ανάληψη διαμε-
σολαβητικού ρόλου από τους συμμάχους,
προκειμένου η κρίση να λυνόταν εν συντο-
μία, αποσκοπώντας στο να μην οδηγηθούν
οι δύο χώρες σε έναν γενικευμένο ελληνο-
τουρκικό πόλεμο.

Νέα Ίμια
5ο Το τελευταίο σενάριο θα ήταν η δημι-

ουργία μιας κρίσης τύπου Ιμίων, μέσω της
κατάληψης μιας ακατοίκητης, ελληνικής
βραχονησίδας, η οποία βρίσκεται αρκετά
κοντά στις τουρκικές ακτές. 
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Τα 4+1σενάρια θερμού επεισοδίου

Ο Ερντογάν θα επιδιώξει
να δημιουργήσει

συνθήκες έντασης 
με την Ελλάδα, ώστε 

να μας σύρει 
σε διαπραγματεύσεις

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Μπορούμε να νιώθουμε ασφαλείς στη σημερινή κοινωνία;

Το 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου θα είναι το πιο βιώσιμο

«Σ
ημεία και τέρατα» αποκαλύπτονται κα-
θημερινά στην κοινωνία μας και έχουν
δημιουργήσει ένα ζοφερό κλίμα.

Άνθρωποι της διπλανής πόρτας, που μοιάζουν φιλήσυ-

χοι, προκύπτει να εμπλέκονται σε εγκλήματα κάθε μορ-

φής. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι αν μπορούμε να είμαστε

και να αισθανόμαστε ασφαλείς στη σημερινή κοινωνία. Αν

εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλο.

Η απάντηση είναι «όχι», γιατί δεν ξέρουμε, πλέον, τι

μπορεί να αντιμετωπίσουμε ανά στιγμή και ώρα, από εκεί

που δεν το περιμένουμε, ακόμη και μέσα στις ίδιες τις οι-

κογένειες.

Όμως δεν μας αξίζει ως άτομα και ως κοινωνία αυτός ο

κατήφορος και η ενεργοποίηση όλων μας για αλλαγή της

φοράς της κατεύθυνσης μοιάζει όχι απλώς ενδεδειγμένη,

αλλά επιβεβλημένη.

Οι διανθρώπινες σχέσεις, όπως αυτές εξελίσσονται, συν-

τηρούν μια αγωνία στον καθένα μας και έλλειψη γαλήνης.

Το κακό βέβαια δεν είναι καινούργιο, όμως τώρα, λόγω

της έξαρσης της δημοσιότητας, γίνεται γνωστό ευρέως,

ωστόσο οι άνθρωποι σήμερα έχουμε καταντήσει σκληροί

και ανάλγητοι σε υπερβολικό βαθμό.

Νιώθουμε τους εαυτούς μας όχι σαν ενεργητικά όντα,

αλλά σαν ένα εξαθλιωμένο «πράγμα», που εξαρτάται από

άλλα πράγματα, μέσα και έξω από εμάς.

Τα επιφανειακά περιβλήματα που εμφανίζει ο καθένας

μας δημιουργούν μια ψευδή εντύπωση και κρύβουν το

πραγματικό μας. Παριστάνουμε τους πολιτισμένους, αλλά

στο βάθος μας παραμένουμε πρωτόγονοι, διατηρώντας

καμουφλαρισμένες ζωώδεις συμπεριφορές.

Είναι θλιβερή αλήθεια ότι ζούμε σε εποχή ηθικού

εκτροχιασμού. Σε εποχή ρηχή, φτωχή από υψηλά ιδεώδη,

υλομανή, σαρκολατρική, αδιάφορη. Σε εποχή άγνοιας του

πραγματικού σκοπού της ζωής, άγνοιας του ίδιου μας του

εαυτού. Σε εποχή όπου το συμφέρον και η ιδιοτέλεια και η

απαξίωση της ανθρώπινης προσωπικότητας δεσπόζουν.

Σε εποχή όπου είμαστε με την ανειλικρίνεια στη συμπερι-

φορά, με την ψευτιά στα χείλη, με την κακία μέσα μας. Σε

εποχή όπου τα ήθη, εν πολλοίς, έχουν εξαχρειωθεί. Η σκέ-

ψη έχει διαστραφεί. Η αρετή εκλαμβάνεται, από τους πολ-

λούς, ως αδυναμία και «κουταμάρα». Η αυτοσυγκράτηση

στις ανεξέλεγκτες επιθυμίες της σάρκας χλευάζεται ως

δήθεν οπισθοδρομικότητα. Φοβερός μιμητισμός μάς χα-

ρακτηρίζει ξένων κακόγουστων προτύπων.

Και έχει φοβερή δύναμη επηρεασμού το κακό, σχεδόν

«γοητεύει». Οι φαύλες συνήθειες και ενέργειες φαίνονται

ακατανίκητες. Για αυτό απαιτούνται ψυχικές αντιστάσεις,

για να μείνει κανείς ξένος προς τον διεστραμμένο τρόπο

ζωής.

Γίνεται φανερό ότι εκείνο βασικά που χρειάζεται είναι

μια εσωτερική αναμόρφωση και αναγέννηση του ανθρώ-

που, καλλιέργεια σε βάθος και ουσία, αληθινή επανάστα-

ση συνείδησης.

Το συμπέρασμα είναι ότι απειλούμαστε. Και απειλούμα-

στε από τα ίδια τα χέρια μας. Μόνοι μας οδηγηθήκαμε, και

ας λέμε ότι φταίνε τα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά

συστήματα, εμείς τους «στρώσαμε το χαλί» με την ανεξή-

γητη ανοχή μας, στο αδιέξοδο που μας γεμίζει πίκρα και

απογοήτευση και μας κάνει να ασφυκτιούμε κάτω από το

πιεστικό βάρος της δεινής πραγματικότητας.

Το πολύ τραγικό σημείο στην όλη αυτή υπόθεση είναι

ότι, ενώ η εποχή μας διακηρύττει στη διαπασών την απο-

θέωση του ανθρώπου, στην ίδια αυτή εποχή οι άνθρωποι

εξαγριωνόμαστε όλο και περισσότερο.

Πυκνώνουν τα συμπτώματα των αρνητικών δεδομέ-

νων, καθώς η βία με διάφορες μορφές αναγγέλλει κάθε

ημέρα την παρουσία της στη ζωή μας, και εμείς όλο και

απογοητευόμαστε και κλεινόμαστε στο «καβούκι» μας

και σταυρώνουμε τα χέρια μας, αδύναμοι να προστατευ-

τούμε και περιμένουμε τις εξελίξεις που, με αυτά τα δε-

δομένα, δεν μπορεί να είναι καλύτερες από τις προηγού-

μενες.

Για αυτό είναι ανάγκη, καθώς κινδυνεύουμε να αλλο-

τριωθούμε τελειωτικά και να μετατραπούμε σε τοξινωμέ-

να όργανα, κυριαρχούμενα και καθοδηγούμενα από ένστι-

κτα και ψέματα, γκρεμίζοντας τον γνήσιο ανθρωπισμό

μας, να ξαναμελετήσουμε την καρδιά μας.

Κατά συνέπεια ο αγώνας για την αλλαγή, για το καλύτε-

ρο, πρέπει να αρχίσει από εμάς, από τους ανθρώπους, δη-

μιουργώντας μέσα μας τις βάσεις και τις προϋποθέσεις για

ποιοτική επιβίωση.

Υπάρχουν και η δυνατότητα και ο τρόπος για μια σωστή

αντίδραση στην πραγματικότητα που βιώνουμε. Αρκεί να

θελήσουμε…

Τ
ο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

θα πραγματοποιηθεί από σήμερα, Πέμπτη 3 Νο-

εμβρίου, έως την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 σε

φυσικούς χώρους και online. Στο 63ο ΦΚΘ θα προβλη-

θούν 199 μεγάλου μήκους και 68 μικρού μήκους ταινίες

στις αίθουσες «Ολύμπιον» και «Παύλος Ζάννας», στις αί-

θουσες του λιμανιού, «Φρίντα Λιάππα», «Τώνια Μαρκε-

τάκη», «Τζον Κασσαβέτης», «Σταύρος Τορνές», καθώς

και στον κινηματογράφο «Μακεδονικόν». 

Παράλληλα, θα προβληθούν 93 ταινίες και διαδικτυα-

κά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του φεστιβάλ onli-

ne.filmfestival.gr.

Στο 63ο ΦΚΘ θα δούμε 28 μεγάλου μήκους και 19 μι-

κρού μήκους ελληνικές ταινίες.

Το φεστιβάλ υποδέχεται την πολυσύνθετη, λαμπερή

και πάντα τολμηρή στις επιλογές της Σαρλότ Γκεν-

σμπούρ, η οποία θα παρουσιάσει τη νέα της ταινία, «Νυ-

χτερινοί επισκέπτες» του Μικαέλ Ερς. Επίσης, θα πα-

ρευρεθεί ο παλιός και αγαπημένος φίλος του φεστιβάλ

Φατίχ Ακίν, ο οποίος θα παρουσιάσει τη νέα του ταινία

«Το χρυσάφι του Ρήνου».

Με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών από τον θάνατο

του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, το φεστιβάλ πραγματο-

ποιεί καινοτόμο και πρωτοποριακό αφιέρωμα στον δημι-

ουργό που σημάδεψε το ελληνικό σινεμά. Συγκεκριμένα,

το μεγάλο αφιέρωμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει:

� Την έκθεση με τίτλο «Αναπαράσταση (Anaparasta-

si): Reconstruction, Reenactment, Reconstitution», με

πρωτότυπα έργα 12 εικαστικών καλλιτεχνών.

� Την έκθεση φωτογραφίας του Νίκου Νικολόπου-

λου, φωτογράφου πλατό στο ανολοκλήρωτο κύκνειο

άσμα του Θεόδωρου Αγγελόπουλου «Η άλλη θάλασσα»,

με τίτλο «Η “Θάλασσα” στο Λιμάνι».

� Την ειδική δίγλωσση έκδοση του φεστιβάλ, «Αγγε-

λόπουλος για πάντα», που επικεντρώνεται στη μυσταγω-

γική δύναμη των εικόνων που έπλαθε το σινεμά του Αγ-

γελόπουλου.

� Την ειδική προβολή του ντοκιμαντέρ «Θόδωρος Αγ-

γελόπουλος - Νίκος Παναγιωτόπουλος: Ο καθένας και η

μουσική του», των Αντώνη Κόκκινου και Γιάννη Σολδά-

του.

Με αφορμή τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, το Φε-

στιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με σκοπό να

ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη στο ζήτημα της οπα-

δικής βίας που έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στη

χώρα μας, προκήρυξε διαγωνισμό για τη δημιουργία μο-

νόλεπτων ταινιών από νέους και νέες 18-30 ετών. Η πρό-

σκληση του φεστιβάλ συνάντησε μεγάλη αποδοχή, συγ-

κεντρώνοντας περισσότερες από 70 συμμετοχές.

Το 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης φι-

λοξενεί φέτος τέσσερα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα, τα

οποία συνοδεύονται από σημαντικά χρηματικά βραβεία.

Συνολικά 11 ταινίες συμμετέχουν στο διεθνές διαγωνι-

στικό, ανάμεσά τους και δύο ελληνικές. Οι ταινίες διεκ-

δικούν: Βραβείο Καλύτερης Ταινίας «Θόδωρος Αγγελό-

πουλος» (Χρυσός Αλέξανδρος, συνοδεύεται από χρημα-

τικό έπαθλο ύψους 10.000 ευρώ), ειδικό βραβείο της

κριτικής επιτροπής (Αργυρός Αλέξανδρος, συνοδεύεται

από χρηματικό έπαθλο ύψους 5.000 ευρώ), ειδικό βρα-

βείο της κριτικής επιτροπής για την καλύτερη σκηνοθε-

σία (Χάλκινος Αλέξανδρος), το οποίο ο μεγάλος χορηγός

του φεστιβάλ, η COSMOTE TV, υποστηρίζει με χρηματικό

έπαθλο ύψους 3.000 ευρώ.

Με ambassador τον αγαπημένο ηθοποιό και σεναριο-

γράφο Γιώργο Καπουτζίδη και το νεοσύστατο τμήμα

Agora Series, που πιάνει τον παλμό της εποχής, η Αγορά

του 63ου ΦΚΘ θα φέρει σε επαφή τους διεθνείς επαγ-

γελματίες του χώρου με την ελληνική κινηματογραφική

κοινότητα.

Το 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης,

αξιοποιώντας την εμπειρία του Evia Film Project, εγκαι-

νιάζει μια σειρά από δράσεις και πρωτοβουλίες με στόχο

να ελαττώσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα και να

ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για τον στόχο της

βιωσιμότητας, τόνισε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του

φεστιβάλ Ορέστης Ανδρεαδάκης.

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχθεί υψηλές

προσωπικότητες της τέχνης και καλό είναι να εκμεταλ-

λευθεί τη δυναμική που θα προκύψει από έναν τόσο ση-

μαντικό θεσμό, όπως είναι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Θεσσαλονίκης. Οι προκλήσεις είναι μπροστά της.

του
Κωνσταντίνου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος

του
πατέρα 

Ηλία Μάκου



Ε
λπίζοντας σε μεγάλες οικονομικές συμφωνίες με τον
«κόκκινο γίγαντα της Ασίας», ο Γερμανός καγκελάριος
Όλαφ Σολτς θα συναντηθεί σήμερα στο Πεκίνο με τον Κι-
νέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, σε μια επίσκεψη που προκα-

λεί ρήγμα με τη Γαλλία και την ΕΕ και προκαλεί μεγάλες ανησυχίες
στις ΗΠΑ.

Συνοδευόμενος από διευρυμένη αντιπροσωπεία Γερμανών επι-
χειρηματιών, ο Σοσιαλδημοκράτης Σολτς θα δει τον «νέο Μάο», την
ώρα που η ΕΕ προσπαθεί να μειώσει την εξάρτησή της από την Κί-
να, την οποία τα κράτη-μέλη θεωρούν ταυτόχρονα «εμπορικό εταί-
ρο» αλλά και «αντίπαλο».

Όσο για τις ΗΠΑ, αντιτίθενται σφόδρα στην επικείμενη συμφωνία
του Βερολίνου με την Cosco για το λιμάνι του Αμβούργου, καθώς
θεωρούν τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον πλανήτη «στρατη-
γικό ανταγωνιστή». Κάτι που έχει προκαλέσει οργή στο Πεκίνο, που
δήλωσε χθες ότι οι ΗΠΑ «δεν έχουν κανένα δικαίωμα να παρεμβαί-
νουν» στη σινογερμανική συμφωνία.

Το Πεκίνο απέκτησε πρόσφατα μέσω της Cosco μερίδιο στο λι-
μάνι του Αμβούργου με τις ευλογίες του Σολτς και παρά τις αντι-
δράσεις των Αμερικανών, πλην όμως μερίδιο μικρότερο από όσο
προβλεπόταν αρχικά: ποσοστό 24,9% (αντί 35%) σε τερματικό σταθ-
μό εμπορευματοκιβωτίων, αν και η συμφωνία βρίσκει κατηγορη-
ματικά αντίθετους έξι υπουργούς της κυβέρνησης συνασπισμού
της Γερμανίας, με πρώτο τον Πράσινο αντικαγκελάριο Ρόμπερτ
Χάμπεκ.

Το βασικό επιχείρημα όσων αντιτίθενται εντός και εκτός Γερ-
μανίας είναι «η άνευ όρων παραχώρηση στην Κίνα μιας κρίσι-
μης υποδομής», δηλαδή του μεγαλύτερου λιμανιού του γερμα-
νικού Βορρά.

Δύσκολη ισορροπία
Το Παρίσι έχει ήδη προειδοποιήσει το Βερολίνο ότι η ΕΕ δεν λει-

τουργεί σαν «ανοιχτό σουπερμάρκετ» όσον αφορά την πώληση
στρατηγικής υποδομής και τεχνολογίας.

Επιχειρώντας να κρατήσει μια δύσκολη ισορροπία, ο Σολτς απαντά
ότι «η Κίνα παραμένει σημαντικός επιχειρηματικός και εμπορικός
εταίρος για τη Γερμανία και την Ευρώπη. Δεν θέλουμε να αποσυνδε-
θούμε από αυτήν, ούτε να είμαστε πολύ εξαρτημένοι από αυτήν».

Παράλληλα, υπάρχουν φωνές που επικρίνουν τον καγκελά-
ριο, υποστηρίζοντας ότι είναι σαν να ενθαρρύνει τις τάσεις αυ-
ταρχισμού της κινεζικής ηγεσίας όταν επιλέγει να επισκεφτεί
πρώτος εκείνος από τους ηγέτες της Δύσης το Πεκίνο μετά τη
«στέψη» του Σι σε σχεδόν ισόβιο ηγέτη στο πρόσφατο συνέδριο
του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας.

Οι Ευρωπαίοι πέρασαν δεκαετίες θεωρώντας την Κίνα εμπορική
ευκαιρία, αλλά σήμερα επανεξετάζουν τους κινδύνους ασφαλείας
που ενέχουν οι σχέσεις με μια αχανή χώρα, ο ηγέτης της οποίας
έχει δηλώσει τη «χωρίς όρια» φιλία του με τον Πούτιν.

Παρ’ όλα αυτά, η σχεδόν ταυτόχρονη επίσκεψη του Σολτς και του
Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος θα μεταβεί αργότε-
ρα αυτό τον μήνα στο Πεκίνο, πυροδοτεί ποικίλα σενάρια για ενδε-
χόμενη στροφή της «ατμομηχανής» της Ευρώπης προς τη
Λαϊκή Κίνα.

ΔΔίωξη στον 
Κιλιτσντάρογλου για
παραπληροφόρηση

Με φυλάκιση έως και τριών ετών
κινδυνεύει ο πρόεδρος του Ρεπουμ-
πλικανικού Λαϊκού Κόμματος της
Τουρκίας Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο
οποίος διώκεται για «δημόσια δια-
σπορά παραπλανητικών πληροφο-
ριών» από τη διεύθυνση της τουρκι-
κής αστυνομίας.

Σύμφωνα με πηγή του κόμματος
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο
πρόεδρος του κόμματος είναι ο πρώ-
τος πολιτικός στην Τουρκία που κα-
τηγορείται στο πλαίσιο του νέου νό-
μου περί παραπληροφόρησης που
ψηφίστηκε στις 13 Οκτωβρίου.

Αιτία, οι καταγγελίες Κιλιτσντά-
ρογλου περί ευθύνης της κυβέρνη-
σης του Κόμματος Δικαιοσύνης και
Ανάπτυξης για τη διάδοση αυτού
που αποκάλεσε «επιδημία μεταμ-
φεταμινών» στην Τουρκία. Ο Κιλι-
τσντάρογλου υποστήριξε ότι η κυ-
βέρνηση Ερντογάν χρησιμοποίησε
μέρος των βρόμικων χρημάτων από
αυτήν τη διακίνηση για να αναπλη-
ρώσει το δημόσιο έλλειμμα. «Έφε-
ραν αυτά τα ναρκωτικά στη χώρα, εί-
παν στους διακινητές “ελάτε με τα
χρήματά σας” και μετά έκλεισαν τα
μάτια», έγραψε στο Twitter o πρό-
εδρος του CHP.

Ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊ-
μάν Σοϊλού απάντησε στον Κιλι-
τσντάρογλου, επίσης μέσω του Twit-
ter, ότι δεν αρμόζει σε Τούρκο πολί-
τη, ακόμη λιγότερο σε πρόεδρο κόμ-
ματος, να συκοφαντεί το κράτος, την
αστυνομία, τη χωροφυλακή και τον
στρατό.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του CHP
Τζελάλ Τσελίκ, «οι Αρχές είχαν προ-
ειδοποιήσει ότι το άρθρο 29 θα εφαρ-
μοστεί κατά πολιτικών προσωπικο-
τήτων με στόχο τον περιορισμό της
ελευθερίας της έκφρασης. Αυτό
ακριβώς συνέβη».

Τι γυρεύει ο Σολτς
στο... παζάρι της Κίνας
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Σήμερα η συνάντηση του καγκελάριου με τον Σι 
- Αντίδραση ΗΠΑ για τη συμφωνία Βερολίνου
με Cosco για το λιμάνι του Αμβούργου



Τ
ον τρόπο με τον οποίο έχασαν τη
ζωή τους, υπό αδιευκρίνιστες
συνθήκες, ένας άνδρας και μία
γυναίκα που εντοπίστηκαν νε-

κροί στα ιαματικά λουτρά Σιδηροκάστρου
Σερρών ψάχνουν οι άνδρες της ΕΛΑΣ
που ασχολούνται με την πολύκροτη υπό-
θεση, η οποία καλύπτεται από ένα πέπλο
μυστηρίου.

Όλα έγιναν στις 2 Νοεμβρίου. Γύρω στις
οκτώ το απόγευμα το ζευγάρι των ηλικιω-
μένων ήταν σε ατομικό χώρο των Ιαματι-
κών Λουτρών Σιδηροκάστρου του Δήμου
Σιντικής, στην Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών. Πηγές από την περιοχή ανέφεραν
πως οι 65χρονοι δεν ήταν ντόπιοι και προ-
χώρησαν σε ιαματική θεραπεία για τρίτη
φορά, η οποία κατέληξε στο να χάσουν -
άγνωστο για την ώρα πώς- τη ζωή τους.

Με δηλώσεις του στο GRTimes ο δή-
μαρχος Σιντικής, Φώτης Δομουχτσίδης,
είπε πως «το ζευγάρι ήταν εδώ και κάποι-
ες ημέρες στα Λουτρά και ήταν η τρίτη φο-
ρά που ακολούθησε ιαματική θεραπεία.
Αυτή τη φορά χρησιμοποίησε έναν ιδιωτι-
κό χώρο, κάτι σαν τζακούζι αν μπορώ να
το περιγράψω σωστά, που υπάρχουν στα
Ιαματικά Λουτρά για ζευγάρια, όμως δεν
βγήκαν στον προβλεπόμενο χρόνο. Όταν
η καθυστέρηση έγινε αντιληπτή, άνθρω-
ποι από το προσωπικό μετέβησαν άμεσα
στον χώρο, χτύπησαν την πόρτα, αλλά
απάντηση δεν πήραν. Όταν τελικά εισήλ-
θαν, τους εντόπισαν μαζί νεκρούς».

Ανεστάλη η λειτουργία
Τόνισε ακόμη ότι στον χώρο της επιχεί-

ρησης μετέβησαν κλιμάκια της αστυνομίας
που διερευνούν τα αίτια του συμβάντος, τη
στιγμή που τα Ιαματικά Λουτρά είναι πλήρη
και γεμάτα από κόσμο. Συμπληρωματικά
επισήμανε ότι από πλευράς δημοτικής επι-
χείρησης και λειτουργίας των Λουτρών δεν
έχει βρεθεί κάτι μεμπτό. «Όλα δούλευαν
κανονικά και το προσωπικό, οι νοσοκόμοι,
οι γιατροί ήταν όλοι στη θέση τους. Δεν

μπορούμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέ-
βη. Αυτά θα τα διερευνήσουν οι Αρχές»,
κατέληξε μιλώντας στο GRTimes. Οι ίδιες
πηγές από την περιοχή τόνισαν πως η λει-
τουργία των εγκαταστάσεων ανεστάλη μέ-
χρι νεωτέρας για λόγους ασφαλείας.

Οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές που
ασχολούνται με τις έρευνες έχουν ήδη
συλλέξει δείγμα του νερού από το τζακού-

ζι στο οποίο εντοπίστηκαν νεκροί οι δύο
ηλικιωμένοι. Αυτό εστάλη ήδη στο Χημείο
του Κράτους, ώστε να εξακριβωθεί αν
προκύπτει κάποιο στοιχείο που θα ρίξει
φως στην εν λόγω υπόθεση. Η έκθεση του
ιατροδικαστή για τα αίτια του θανάτου των
δύο ηλικιωμένων πρόκειται να συνδράμει
στην προανάκριση που διενεργεί το αστυ-
νομικό τμήμα του Σιδηροκάστρου.

Τις έρευνες για τον εντοπισμό των ναρκωτικών στο
αυτοκίνητο του πρώην παίκτη ριάλιτι στην Κατερίνη
περιέγραψε ένας αστυνομικός στην προανακριτική
του κατάθεση για το περιστατικό. Η «Political» απο-
καλύπτει τα όσα είπε ο αστυνομικός που πέρασε χει-
ροπέδες στον κατηγορούμενο.

«Γύρω στις 16.20 ενώ διενεργούσαμε τυχαίους
αστυνομικούς ελέγχους στην Πλάκα Λιτοχώρου, θέση
Γκρέμια, μαζί με αστυνομικούς του ΑΤ Δίου-Ολύμπου,
σταματήσαμε το αυτοκίνητο καθώς δεν έφερε την εμ-
πρόσθια πινακίδα κυκλοφορίας. Από τον έλεγχο διαπι-
στώσαμε πως ανήκει στον… Επειδή κρίθηκε ύποπτος,
οδηγήθηκε στην έδρα της Υπηρεσίας μας για ενδελε-
χέστερο έλεγχο, όπου κατά γενόμενο αστυνομικό

έλεγχο εντός του οχήματός του κατελήφθη να κατέχει
επιμελώς κρυμμένα στον χώρο του πορτμπαγκάζ μία
αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε κοκαΐνη
μεικτού βάρους 128 γραμμαρίων και μία συσκευασία

μεικτού βάρος 107 γραμμαρίων», είπε αρχικά στην
προανακριτική του κατάθεση ο αστυνομικός που συνέ-
λαβε τον πρώην παίκτη του «Power of Love». «Από τη
συγκεκριμένη ποσότητα θα αποκόμιζε παράνομο όφε-
λος ύψους 20.000 ευρώ περίπου. Στη συνέχεια, σε σω-
ματική έρευνα που διενεργήθηκε, βρέθηκαν και κατα-
σχέθηκαν ένα κινητό και το χρηματικό ποσό των 2.055
ευρώ, ως προερχόμενα από τη διακίνηση ναρκωτι-
κών», πρόσθεσε. Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώ-
ρησαν στην κατάσχεση του οχήματός του. Σημειώνεται
πως ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί σή-
μερα εκ νέου στον ανακριτή, προκειμένου να απολο-
γηθεί, μετά την προθεσμία 48 ωρών που είχε λάβει.

Μ. ΣΑΚ. 

Τι λένε στην έκθεση σύλληψης οι αστυνομικοί για τον παίκτη ριάλιτι με την κοκαΐνη
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Λουτρό… θανάτου
για ζεύγος ηλικιωμένων

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Τρίτη και… φαρμακερή η θεραπεία 
που έκανε στα Ιαματικά Λουτρά
Σιδηροκάστρου Σερρών - Οι Aρχές 
ψάχνουν τα αίτια στο νερό από το τζακούζι
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Τι λέει η ΕΛΑΣ για
τις καταγγελίες
των παιδιών από 
τα Πετράλωνα

Ανακοίνωση με την οποία επιχειρεί
να δώσει απαντήσεις για τη δυσώδη
υπόθεση των Πετραλώνων, με τις κα-
ταγγελίες δύο αδερφιών ότι είχαν πέσει
θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από
τον πατέρα τους και... φίλους του, εξέ-
δωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυ-
νομίας. «Για την υπόθεση δεν υπεβλήθη
καταγγελία σε αστυνομική Υπηρεσία,
πλην όμως η διερεύνησή της από την
Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής ξε-
κίνησε έπειτα από σχετική παραγγελία
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών
τον Ιούλιο του 2018», αναφέρει αρχικά
η ανακοίνωση και συνεχίζει: « Έπειτα
από ενδελεχή και επισταμένη έρευνα,
την πραγματοποίηση όλων των προβλε-
πόμενων ανακριτικών πράξεων και
πάντα σε συνεργασία με την Εισαγγε-
λία, η δικογραφία υπεβλήθη περαιωμέ-
νη τον Νοέμβριο του 2019, ενώ νεότερη
παραγγελία για την υπόθεση περιήλθε
στην ανωτέρω Υπηρεσία τον προηγού-
μενο μήνα (Οκτώβριος 2022)». Επιση-
μαίνεται, τέλος, ότι «η Υποδιεύθυνση
Προστασίας Ανηλίκων χειρίζεται τη
συγκεκριμένη υπόθεση με τον δέοντα
σεβασμό και την αρμόζουσα ευαισθη-
σία, εφαρμόζοντας σε κάθε περίπτωση
τους νόμους και τις επιταγές του Κώδι-
κα Ποινικής Δικονομίας, σύμφωνα
πάντα με τις κατευθύνσεις των αρμό-
διων εισαγγελικών Αρχών».

Παπ.

Σ
αρώνει την Αττική η ΕΛΑΣ για
την εκτέλεση των τεσσάρων
ενταλμάτων σύλληψης που
εξέδωσε το μεσημέρι της

Πέμπτης (3/11) η 33η τακτική ανακρί-
τρια για την υπόθεση βιασμού και μα-
στροπείας με θύμα το 12χρονο κορίτσι
από τον Κολωνό.

Πρόκειται για τον τρίτο κύκλο εν-
ταλμάτων σύλληψης (σ.σ.: ο πρώτος
αφορούσε τον 53χρονο Ηλία Μίχο και
τον 42χρονο Ιωάννη Σοφιανίδη, ενώ ο
δεύτερος τη μητέρα του ανήλικου κο-
ριτσιού και τρεις ακόμη άνδρες) στη
συγκεκριμένη δυσώδη υπόθεση. Μέ-
χρι αργά το βράδυ της Πέμπτης (3/11)
είχαν εκτελεστεί δύο από τα τέσσερα
εντάλματα σύλληψης, με τους αστυνο-
μικούς της Ασφάλειας να έχουν εξα-
πολύσει ανθρωποκυνηγητό για να
συλληφθούν και οι άλλοι δύο εμπλε-
κόμενοι. Το πρώτο ένταλμα αφορούσε
έναν 35χρονο ανεπάγγελτο εισοδημα-
τία από τη Δυτική Αττική και το δεύτε-
ρο έναν 39χρονο συνοδό ασφαλείας
από τα βόρεια προάστια, ο οποίος μά-
λιστα φέρεται να έχει σύζυγο και παιδί
ηλικίας περίπου 10 ετών! Αμφότεροι
έχουν μεταφερθεί στη ΓΑΔΑ υπό άκρα
μυστικότητα, ενώ θα κρατηθούν μέχρι
να οδηγηθούν ενώπιον εισαγγελέα
και ανακρίτριας.

Όσον αφορά τους άλλους δύο, σύμ-
φωνα με πληροφορίες ανήκουν και αυ-
τοί στην ηλικιακή ομάδα 30-50 ετών,
ενώ χαρακτηρίζονται ως «άνθρωποι
της διπλανής πόρτας». Για τον έναν
υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδεχομέ-
νως να βρίσκεται στο εξωτερικό για
επαγγελματικούς λόγους. 

Ακολουθούν και άλλοι
Το αδίκημα που αντιμετωπίζουν και

οι τέσσερις είναι γενετήσιες πράξεις
με ανήλικο έναντι αμοιβής που είναι
κακούργημα και τιμωρείται με ποινή
κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών. Σε
περίπτωση που κριθούν και αυτοί
προφυλακιστέοι, θεωρείται δεδομένο
ότι θα εκδοθεί εισαγγελική διάταξη
για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων
τους. Χρήζει αναφοράς το γεγονός ότι
από τα τέσσερα εντάλματα σύλληψης
τα τρία αφορούν άτομα που είχαν προ-
σέλθει αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ και εί-
χαν αναφέρει απλά και μόνο διαδι-
κτυακή επικοινωνία με το προφίλ του
κοριτσιού στην ιστοσελίδα γνωριμιών
«blindchat».

Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε ότι η
έρευνα των Αρχών για την υπόθεση
που συγκλόνισε την ελληνική κοινω-
νία δεν ολοκληρώνεται με αυτές τις
συλλήψεις. Υπάρχουν ακόμη αρκετά
στοιχεία που πρέπει να εξεταστούν,
τόσο στα Εγκληματολογικά Εργαστή-
ρια όσο και από τους αστυνομικούς
της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανη-
λίκων. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι
αστυνομικοί αναζητούν έναν ακόμα
οίκο ανοχής, εκτός από εκείνον που
είχε περιγράψει το 12χρονο κορίτσι
στις αρχικές του καταθέσεις.

Άνοιξε 3ος κύκλος 
για… χειροπέδες

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Ποιοι είναι οι νέοι συλληφθέντες
για τον βιασμό της 12χρονης 
από τα Σεπόλια

Η συγκλονιστική κατάθεση
ενός θύματος του βιαστή
με το τατουάζ

Στο «στόχαστρο» της δικαιοσύνης και για άλ-
λες επιθέσεις σε βάρος γυναικών είναι ο 45χρο-
νος, αποκαλούμενος ως «βιαστής με το τατουάζ»
του Παλαιού Φαλήρου, ο οποίος κρίθηκε ήδη
προφυλακιστέος. Τουλάχιστον άλλες δύο γυναί-
κες φέρεται μέχρι στιγμής να έχουν αναγνωρίσει
στο πρόσωπο του 45χρονου από την Αλβανία τον
άνδρα που τους επιτέθηκε, ενώ, όπως εκτιμούν
οι αστυνομικές αρχές, ο «κύκλος» των θυμάτων
του ενδέχεται να διευρυνθεί και άλλο. Για τον λό-
γο αυτό είναι θέμα χρόνου να δημοσιοποιηθούν
τα στοιχεία του.

Συγκλονιστική είναι ωστόσο η περιγραφή της
24χρονης που γλίτωσε την τελευταία στιγμή από
τα χέρια του κατηγορουμένου, ο οποίος, όπως εί-
πε, εισέβαλε στο αυτοκίνητό της και άρχισε να
την απειλεί με ένα μεταλλικό αντικείμενο ότι θα
τη σκοτώσει. «Άρχισα να φωνάζω και να τον ρω-
τάω τι θέλει και του έλεγα να κατέβει από το αυτο-
κίνητο. Ενώ φώναζα, ένιωσα ένα μεταλλικό αντι-
κείμενο να με πιέζει στα πλευρά μου και ο άντρας
να μου δίνει οδηγίες από τη λεωφόρο Αμφιθέας
να μπω στην οδό Πανδρόσου. Τον ρωτούσα συνέ-
χεια τι θέλει από μένα και εκείνος μου φώναζε ότι
θα με σκοτώσει…. Ξαφνικά άρχισα να πατάω συ-
νέχεια την κόρνα του αυτοκινήτου και εκείνος για
να με κάνει να σταματήσω με έπιασε από το λαιμό
με τον αγκώνα του τόσο δυνατά που δεν μπορού-
σα να αναπνεύσω», αναφέρει η κοπέλα στην κα-
τάθεσή της. Στην απολογία του ο 45χρονος ομο-
λόγησε, όπως και στους αστυνομικούς, τον βια-
σμό της 34χρονης γυναίκας και την απόπειρα
βιασμού της 24χρονης στο Παλαιό Φάληρο τα ξη-
μερώματα της 23ης Οκτωβρίου. Ισχυρίστηκε
ωστόσο πως επρόκειτο για… τυχαία περιστατικά,
υποστηρίζοντας ότι ήταν υπό την επήρεια ναρκω-
τικών ουσιών και δεν είχε συναίσθηση των πρά-
ξεών του, καθώς είχε πιει αλκοόλ και είχε κάνει
χρήση κοκαΐνης. 

Ο κατηγορούμενος στην προανακριτική του
απολογία περιέγραψε στους αστυνομικούς της
Ασφάλειας με κάθε λεπτομέρεια τις κινήσεις του
στην περιοχή των νοτίων προαστίων. «Ήμουν υπό
την επήρεια κοκαΐνης και είχα πιει πολλές μπί-
ρες. Ήθελα να κάνω σεξ και βγήκα στους δρό-
μους. Είδα το αυτοκίνητο της γυναίκας, άνοιξα
την πίσω αριστερή πόρτα και με την απειλή μα-
χαιριού προσπάθησα να την οδηγήσω σε ένα οι-
κόπεδο εκεί κοντά όπου σταθμεύουν αυτοκίνητα
αλλά δεν έχει πολύ φως». 
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Το δικό του μήνυμα στον απόηχο της αστυνομικής επι-
χείρησης σε αποθήκη του ΕΜΠ στην περιοχή του Ζωγρά-
φου (σ.σ.: όπου μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν βόμβες μολό-
τοφ και εμπρηστικοί μηχανισμοί) έστειλε ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος. «Έχουμε
ξεκαθαρίσει με πράξεις ότι δεν αποδεχόμαστε να υπάρχει
πουθενά κανένα άβατο ανομίας, εγκληματικότητας και
παραβατικότητας. Κάθε τέτοιο άβατο, όπου και να έχει πα-
ραμείνει ακόμη στη χώρα, διαλύεται μέσα από οργανωμέ-
νη δράση της αστυνομίας και οι χώροι δημόσιοι και ιδιωτι-
κοί, αποδίδονται ξανά στην κοινωνία, στους πολίτες και σε
αυτούς που πρέπει».

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στην επικείμενη
επέτειο του Πολυτεχνείου, λέγοντας ότι «θέλουμε ο εορ-
τασμός να είναι ειρηνικός. Να υπάρξει η συμμετοχή των
πολιτών. Να περάσουν τα μηνύματα που πρέπει στα νέα

παιδιά, που πρέπει να μάθουν την αληθινή ιστορία της Δη-
μοκρατίας μας. Αλλά δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κα-
μία περίπτωση να υπάρξουν ταραχές και επεισόδια που
υπήρχαν άλλα χρόνια. Τα τελευταία δυο τρία χρόνια όπως
βλέπετε η κατάσταση είναι ήσυχη. Όσοι σκέφτονται να
αξιοποιήσουν τέτοιου είδους γεγονότα που αφορούν όλο

τον ελληνικό λαό και την ιστορία της Δημοκρατίας μας να
το ξεχάσουν. Η Ελληνική Αστυνομία είναι εδώ και κά-

νει σωστά τη δουλειά της».
Τέλος, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανα-

φέρθηκε και στην υπόθεση του 12χρονου κοριτσιού
από τον Κολωνό και ιδιαίτερα στην εμπλοκή αστυ-

νομικού. «Όταν έγινε αντιληπτό από την ΕΛΑΣ ότι
υπήρξε αστυνομικός που επικοινώνησε με τη 12χρονη,

μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, αμέσως απομακρύν-
θηκε από τη θέση στην οποία υπηρετούσε, διετάχθη πει-
θαρχικός έλεγχος, ο οποίος φυσικά συσχετίζεται και με
την ποινική εξέλιξη της υπόθεσης. Έφυγε από την υπηρε-
σία ασφαλείας στην οποία βρισκόταν και θα συνεχιστεί ο
πειθαρχικός έλεγχος, ο οποίος είναι αυτονόητο ότι συσχε-
τίζεται και με την ποινική εξέλιξη της υπόθεσης».

Κώστας Παπαδόπουλος 

Θεοδωρικάκος για αποθήκη ΕΜΠ Ζωγράφου: «Δεν αποδεχόμαστε κανένα άβατο ανομίας»

Τ
ους κορυφαίους γαμήλιους προορισμούς
της Ελλάδας αποκαλύπτει μεγάλη διεθνής
έρευνα της ταξιδιωτικής εταιρείας Stash-
er μέσα από την αξιολόγηση βαθμολογιών

με κριτήρια που συνδέονται με τη διαμονή, τα εστια-
τόρια, τους πόλους έλξης και τις καιρικές συνθήκες.

Όπως τονίζεται, οι διαδικτυακές αναζητήσεις για
μήνα του μέλιτος στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί το τε-
λευταίο έτος κατά 33%, κυρίως λόγω της χαλάρωσης
των μέτρων κατά της Covid-19, αλλά και των εξαιρε-
τικών καταλυμάτων.

Η Κρήτη καταλαμβάνει την πρώτη θέση με βαθ-
μολογία 78/100 λόγω κλίματος, ακτών και φαγητού,
ενώ στη δεύτερη θέση με 77/100 βρίσκεται η Κάρ-

παθος χάρη στη γαλήνια ατμόσφαιρα και τις φυσι-
κές ομορφιές της. Ακολουθούν η Μήλος με 74/100
και η Κάλυμνος, που ισοβαθμεί με την Αστυπάλαια
και τη Ρόδο, έχοντας βαθμολογία 73/100. Την κορυ-
φαία πεντάδα συμπληρώνει η Ίος με 71/100. 

Τι λένε οι εκπρόσωποι
«Η Κάρπαθος διαθέτει τις πρώτες ύλες για να

αναδειχθεί σε προορισμό νεονύμφων. Τα γραφικά
και παραδοσιακά χωριά μας, οι εξωτικές παραλίες
ασύγκριτης ομορφιάς, η τοπική κουζίνα, η ποιοτική
διαμονή και το εύρος επιλογών για παραθερισμό
και ειδικές μορφές τουρισμού συνθέτουν ένα ιδανι-
κό περιβάλλον για νιόπαντρα ζευγάρια. Για τον λόγο
αυτό προγραμματίζονται συναντήσεις στη διεθνή
έκθεση WTM με bloggers και δημοσιογράφους που
στοχεύουν και στον τουρισμό ζευγαριών και νεο-
νύμφων», επισημαίνει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού
Δήμου Καρπάθου, Μανώλης Παραγυιός.

«Η Κάλυμνος έχει διανύσει μια πολύ ικανοποιητική
τουριστική σεζόν με υψηλές επιδόσεις τον Σεπτέμ-
βριο και τον Οκτώβριο. Ενδεικτικά, σημαντική είναι η
αύξηση των αεροπορικών αφίξεων από Απρίλιο μέχρι
τέλη Αυγούστου κατά 85,3% σε σχέση με το 2019, ενώ
η επισκεψιμότητα ήταν σαφώς ενισχυμένη από τους

ομογενείς, αλλά και μέσω tour operators. Το πλή-
θος επιλογών όπως οι καταδύσεις και τα εκατον-

τάδες αναρριχητικά πεδία έχουν συμβάλει στην
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ενώ

και ο γαμήλιος τουρισμός διαθέτει προοπτι-
κές», δήλωσε ο δήμαρχος Καλυμνίων Δη-

μήτρης Διακομιχάλης.

«Φέτος στην Ίο κάναμε ένα βήμα προς την κατεύ-
θυνση της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου,
γεγονός που φαίνεται και από τις αυξημένες ακτο-
πλοϊκές αφίξεις τον Σεπτέμβριο κατά 13,5% έναντι
της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Ενδιαφέροντα
όπως ο περιπατητικός τουρισμός, το Ios Festival, οι
θαλάσσιες δραστηριότητες και η γαστρονομία εμ-
βαθύνουν το τουριστικό κάλεσμά μας. Σε αυτά έρ-
χεται να προστεθεί και ο γαμήλιος τουρισμός, ειδι-
κά για τον μήνα Σεπτέμβριο, που συνετέλεσε και
στην αύξηση των αφίξεων», πρόσθεσε ο δήμαρχος
Ιητών Γκίκας Γκίκας. 

«Η Αστυπάλαια εξελίσσεται σε προορισμό αυθεν-
τικότητας, ποιότητας και αειφορίας, κερδίζοντας
έδαφος και στις αφίξεις από το εξωτερικό. Η άνοδος
που επετεύχθη φέτος είναι εντυπωσιακή, με 52%
αύξηση στις αεροπορικές αφίξεις και 7,4% ακτο-
πλοϊκώς από Μάιο μέχρι και Αύγουστο σε σχέση με
το 2019, δικαιώνοντας τη νέα στρατηγική που έχει
υιοθετηθεί. Με συμμάχους τα ειδυλλιακά τοπία, τη
γαστρονομία και τις άριστες υπηρεσίες των επαγ-
γελματιών, ο τουρισμός νεονύμφων έχει τη δική του
θέση και μπορεί να συμβάλει στη διεύρυνση της
τουριστικής σεζόν», αναφέρει ο δήμαρχος Αστυπά-
λαιας Νίκος Κομηνέας.

Όπου γάμος και χαρά… 
Κρήτη-Κάρπαθος πρώτες

Σύμφωνα με διεθνή έρευνα, τα δύο νησιά
συγκαταλέγονται στους κορυφαίους

γαμήλιους ελληνικούς προορισμούς -
Ποια άλλα βρίσκονται στη πεντάδα



Ένα ακόμη βήμα για την υλοποίηση
της ψηφιακής δικαιοσύνης εκτιμάται ότι
αποτελεί η εφαρμογή του ηλεκτρονικού
πινακίου που υλοποιείται πλέον και στα
δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Μετά τη
μαγνητοφώνηση των δικών και την ηλε-
κτρονική κατάθεση δικογράφων, πλέον
δικηγόροι και διάδικοι θα έχουν τη δυνατότητα να βλέ-
πουν «online» αν έφτασε η ώρα της εκδίκασης της υπό-
θεσής τους. Το επόμενο βήμα, που σχεδιάζεται, είναι η
απομακρυσμένη κατάθεση μαρτύρων.

Στην παρουσίαση του ηλεκτρονικού πινακίου, που έγινε
από τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας Ανδριανό
Δρούγκα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας και

μέσω διαδικτύου ο υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης
ανέφεραν ότι είναι ακόμη πιο κοντά ο
δρόμος για το e-justice. «Έχουμε θετική
αποτίμηση από την πιλοτική λειτουργία
του ηλεκτρονικού πινακίου. Ο εκσυγχρο-
νισμός είναι εδώ», είπε ο κ. Τσιάρας

απευθυνόμενος στους δικαστικούς υπαλλήλους που συμ-
μετείχαν στο επιμορφωτικό σεμινάριο του υπουργείου.

Το ηλεκτρονικό πινάκιο αποτελεί την εικόνα εξέλιξης
της εκδίκασης των υποθέσεων σε μια εφαρμογή που
«κατεβαίνει» και στο κινητό. Έτσι, δικηγόροι και διάδικοι
θα μπορούν να ενημερώνονται αν η υπόθεσή τους πλη-
σιάζει να δικαστεί. 

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Θεσσαλονίκης δημιούργησε το
πρώτο του newsletter με αφορμή τις εξορμήσεις της
οργάνωσης στις δομές υγείας της πόλης μας. «Η υπε-
ράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ είναι στρα-

τηγική επιλογή της παράταξης και θα συνεχίσουμε τις
δράσεις μας πάνω στο συγκεκριμένο αξιακό ζήτημα»,
γράφει στη σχετική ανάρτηση στον επίσημο λογαρια-
σμό του κόμματος.

Το πρώτο newsletter του ΠΑΣΟΚ είναι για τις δομές Υγείας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σκόρπισε ψιθύρους
η φωτογραφία

Οι πληροφορίες ότι ο Θανάσης
Σαββάκης σκέφτεται σοβαρά το εν-
δεχόμενο να κατέβει υποψήφιος δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης υπάρχουν
εδώ και καιρό. Γνωρίζουμε επίσης
ότι έχει τη στήριξη του Γιάννη Μπου-
τάρη. Μια φωτογραφία όμως ήρθε να
«φουντώσει» και άλλο το κλίμα. Σε
ένα ενσταντανέ είδαμε χαμογελα-
στούς τον κ. Σαββάκη, τον κ. Μπου-
τάρη και τον αντιπρόεδρο της Κομι-
σιόν Μαργαρίτη Σχοινά. Λέτε να συ-
ζήτησαν το ενδεχόμενο της υποψη-
φιότητας; Ένα πουλάκι μού είπε πως
έγινε κουβέντα και πως στην παρέα
ήταν και αρκετοί ακόμη που θα στη-
ρίξουν την προσπάθεια. 

Ο Ζαμπούνης
για... δήμαρχος

Θα μπορούσε ο Χρήστος Ζαμ-
πούνης, ο «κυνηγός» των καλών
τρόπων, να είναι δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης; Σύμφωνα με τον ανεξάρ-
τητο δημοτικό σύμβουλο Δρόσο
Τσαβλή, θα μπορούσε! Και για να
σας λύσουμε την απορία… Ο κ.
Τσαβλής, ασκώντας κριτική στον
δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα, τον
κατηγόρησε πως είναι απών από
όλα τα προβλήματα της πόλης. Από
το «χακάρισμα» των υπηρεσιών,
τον κορονοϊό, τις πλημμύρες, το
κυκλοφοριακό και ένα σωρό άλλα.
Αντίθετα, είπε ότι είναι παρών σε
γάμους, δεξιώσεις, παρελάσεις,
παρουσιάσεις βιβλίων, σε λόγια
και υποσχέσεις. «Αν η πόλη ήθελε
τέτοιο δήμαρχο, κ. Ζέρβα, θα ψή-
φιζε τον Ζαμπούνη και όχι εσάς»,
είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσαβλής.

Ποδηλατάδα 
χωρίς κράνος

Όλοι είδαμε την εικόνα του δη-
μάρχου και του βασιλικού ζεύγους
της Ολλανδίας να κάνουν χαμογελα-
στοί και ευδιάθετοι ποδήλατο στην
παραλιακή της Θεσσαλονίκης. Αλή-
θεια όμως, ένας δεν σκέφτηκε να
τους πει να φορέσουν κράνος; Πόσο
λανθασμένο μήνυμα μπορούν να
περάσουν σε μια πόλη όπου τα τρο-
χαία ατυχήματα με θύματα ποδηλά-
τες και μάλιστα νέα παιδιά είναι συ-
χνά; Έστω για τη φωτογραφία, όφει-
λαν να είναι τυπικοί. Για να δώσουν
το καλό παράδειγμα.

Το ηλεκτρονικό πινάκιο μπαίνει
και στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης

Νέα πρόσωπα ή δεινόσαυροι
Σε αναζήτηση υποψήφιου δημάρχου βρίσκεται

το ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης και οι επαφές και τα τηλέ-
φωνα δίνουν και παίρνουν. Κάποιοι έχουν ξεθάψει
και πρόσωπα του παρελθόντος μάλιστα βάζοντάς
τους στο παιχνίδι. Άραγε από τη νέα γενιά Ανδρου-
λάκη θα υπάρξει υποψηφιότητα ή θα μιλήσουν και
πάλι οι... δεινόσαυροι;

Γιατί ανεβαίνει ο Χαρίτσης
στο Πανόραμα

Βασικός ομι-
λητής σε πολιτι-
κή εκδήλωση
στο Πανόραμα θα
είναι ο τομεάρ-
χης Ανάπτυξης
και Επενδύσεων
του ΣΥΡΙΖΑ Αλέ-
ξης Χαρίτσης.
Μαζί με τον Σω-
κράτη Φάμελλο θα βρεθούν την ερχόμενη
Δευτέρα στο δημαρχείο της περιοχής ώστε να
μιλήσουν για «Ακρίβεια και ενεργειακή κρί-
ση: Απαντήσεις και διέξοδος».

Όταν τα μικρόφωνα
μένουν ανοιχτά

Τα έχουμε πει άπειρες φορές. Ορισμένοι δη-
μοτικοί σύμβουλοι αδυνατούν ακόμη και τώρα -
σχεδόν δύο χρόνια από την έναρξη των τηλεδια-
σκέψεων- να αντιληφθούν πως θα πρέπει να
κλείνουν τα μικρόφωνα. Όπως, για παράδειγμα,
αντιδήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης που
άρχισε τα... γαλλικά επειδή δεν του δόθηκε
άμεσα ο λόγος από το προεδρείο. Έλα όμως που
είχε ανοιχτό μικρόφωνο και η πιο γνωστή ελλη-
νική λέξη ακούστηκε σε όλη την αίθουσα και
καταγράφηκε στα πρακτικά!

Ανάβει η κόντρα
Ζέρβα - Νοτοπούλου

Κατακόρυφα ανεβαίνουν οι τόνοι στα δημοτι-
κά συμβούλια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ήδη
πήραμε μια πρόγευση από την κόντρα Νοτο-
πούλου - Ζέρβα με αφορμή την προεκλογική
εκδήλωση του δημάρχου και την εκ νέου ανα-
κοίνωση της υποψηφιότητάς του. Η κυρία Νο-
τοπούλου κατηγόρησε τον κ. Ζέρβα πως γύρισε
την πόλη δεκαετίες πίσω, αφήνοντας άλυτα
πληθώρα θεμάτων. «Ζείτε μονίμως στην Αθή-
να», της απάντησε ο δήμαρχος, με την επικεφα-
λής της παράταξης «Θεσσαλονίκη Μαζί» να
βγαίνει στην αντεπίθεση: «Δεν θα επιλέξω να
παίξω το παιχνίδι της αθλιότητας. Είμαι εκεί
που δεν είστε εσείς ως δήμαρχος». 
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Το δεύτερο μέρος της καμπάνιας με στόχο «να τα βάλουμε» με το τέρας των σκουπιδιών που απει-
λεί όχι μόνο την Αττική αλλά ολόκληρο τον πλανήτη ενεργοποίησαν ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύν-
δεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) και η Περιφέρεια Αττικής. Μέσα από αυτή τη β’ φάση της καμπά-
νιας προβάλλονται τα επτά βήματα που γίνονται σήμερα από τον ΕΔΣΝΑ σε συνεργασία με τους 66
δήμους, για να αλλάξει ο τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων στο Λεκανοπέδιο. Ανάμεσα σε
αυτά είναι η προμήθεια και δωρεάν διανομή σύγχρονου εξοπλισμού ανακύκλωσης που τοποθε-
τείται σταδιακά σε κάθε δήμο της Αττικής, η δωρεάν διανομή 200 καφέ απορριμματοφόρων και
45.000 κάδων στους δήμους, η εκπαίδευση των πολιτών στην ανακύκλωση και την υιοθέτηση των
αρχών της κυκλικής οικονομίας μέσα από τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Ανακύκλωσης Ατ-
τικής και τα 60 κινητά πράσινα σημεία που κυκλοφορούν σε καθημερινή βάση σε όλους σχεδόν
τους δήμους. Όπως επισημαίνεται, η δεύτερη φάση της καμπάνιας μάς επιτρέπει να γνωρίσουμε
όλα τα διαθέσιμα «όπλα» που πλέον έχουμε, ώστε να συμβάλουμε στη λύση του προβλήματος,
διαχωρίζοντας τα απορρίμματα από το σπίτι κιόλας, υιοθετώντας νέες πρακτικές.

Θα κλείσουν 
οι λογαριασμοί 

Συνεχίζεται με μεγάλη ένταση η αντιπαράθε-
ση του Δήμου Πεντέλης με την Εθνική Τράπεζα
για την απόφαση της δεύτερης να κλείσει το
υποκατάστημα στην περιοχή των Μελισσίων,
παραπέμποντας όλους, πολίτες και επαγγελμα-
τίες, να εξυπηρετηθούν από το υποκατάστημα
των Βριλησσίων! Εκτός από τις κινητοποιήσεις
και τις ανακοινώσεις πλέον η δημοτική αρχή
ζητά επειγόντως συνάντηση με την κεντρική δι-
οίκηση της τράπεζας, προκειμένου να εκθέσει
τους λόγους για τους οποίους ζητούν την ανά-
κληση της αδικαιολόγητης απόφασης, ενώ
προχωρά και σε «απειλή» για κλείσιμο λογα-
ριασμών. 

ΆΆνοιγμα 
στην κοινωνία 

Έντονη επιχειρεί να κάνει την παρουσία της
στην πόλη του Χαλανδρίου η επικεφαλής της
παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης Κρί-
στη Αγαπητού επιχειρώντας άνοιγμα στους
πολίτες, προκειμένου να σχεδιάσουν μαζί το
πρόγραμμα και την επόμενη μέρα της πόλης.
Θυμίζουμε ότι η κ. Αγαπητού θα είναι για πρώ-
τη φορά υποψήφια δήμαρχος, καθώς πήρε την
ηγεσία της «γαλάζιας» παράταξης μετά την
αποχώρηση από αυτή του πρώην δημάρχου
της πόλης Γιώργου Κουράση, και ήδη νιώθει
την πίεση που δημιουργεί στον πολιτικό της
χώρο η υποψηφιότητα που ανακοίνωσε ο αντι-
περιφερειάρχης Χάρης Ρώμας. 

!
Ξανά υποψήφιος 

Την πρόθεσή του να
διεκδικήσει τον Δήμο
Πεντέλης στις εκλογές
του επόμενου Οκτωβρί-
ου ανακοίνωσε και επί-
σημα ο επικεφαλής πα-
ράταξης της αντιπολί-
τευσης Δημοσθένης Πα-
πακωνσταντίνου. Θυμί-
ζουμε ότι ήταν και πάλι
υποψήφιος δήμαρχος
για τον Δήμο Πεντέλης το
2010, όπως και παλιότε-
ρα για τον Δήμο Μελισ-
σίων, έχοντας, τότε, την
υποστήριξη από το ΠΑΣΟΚ. Στις εκλογές του 2019, ωστόσο,
είχε συνεργαστεί με τον πρώην δήμαρχο Πεντέλης Δημήτρη
Στεργίου-Καψάλη και ανέλαβε επικεφαλής της παράταξης
μετά την παραίτησή του, χωρίς όμως να καταφέρει να τον
αποδεχθεί ολόκληρη η παράταξη ως ηγέτη της. Τώρα πάντως
δηλώνει ότι ξεκινά μια νέα προσπάθεια για να ενώσει δυνά-
μεις από όλες τις «τάσεις» της πόλης, δεσμευόμενος για
«μιας άλλης αντίληψης δημοτική αρχή». 
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ΕΔΣΝΑ 

Επτά βήματα για να δώσουμε 
αξία στα σκουπίδια μας

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα
βόρεια της Αθήνας, ο δήμαρχος έχει
ενοχληθεί από τη συμπεριφορά των

στελεχών του κόμματος όπου ανήκει
και αντιδρά με «δυναμικό» τρόπο; Οι πληροφορίες
θέλουν τον δήμαρχο να είναι πολύ εκνευρισμένος
με σημαντικά στελέχη του κόμματος που έκαναν
την εμφάνισή τους σε εκδήλωση αντιπάλου του δη-
λώνοντας τη στήριξή τους και ζητά από την ηγεσία
αφενός να τους «επαναφέρει στην τάξη» και αφε-
τέρου να ξεκαθαρίσει το συντομότερο τη στήριξη
στο πρόσωπό του… Θα τα καταφέρει; 

Συνεργασία για έργα
και χρηματοδοτήσεις 

Η πορεία των μεγάλων έργων που βρί-
σκονται σε εξέλιξη στην Αγία Παρασκευή,
οι πιθανοί νέοι πόροι χρηματοδότησης έρ-
γων αλλά και όλα τα θέματα που απασχο-
λούν την πόλη ήταν στην «ημερήσια διάτα-
ξη» της συνάντησης που είχε ο δήμαρχος
Βασίλης Ζορμπάς με τον αναπληρωτή
υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα. Ο ανα-
πληρωτής υπουργός Εσωτερικών για μία
ακόμα φορά επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για τα θέματα της Αγίας Παρασκευής και
τόνισε στον δήμαρχο πως θα συνεχίσει να
βρίσκεται στο πλευρό της πόλης και να τη
στηρίζει. Από την πλευρά του ο κ. Ζορμπάς,
αφού ευχαρίστησε τον υπουργό που «έχει
επιδείξει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν
το πραγματικό του ενδιαφέρον για την Αγία
Παρασκευή», διαβεβαίωσε ότι «θα εξακο-
λουθήσουμε τη συνεργασία και με τον κ.
Πέτσα αλλά και με όλους τους φορείς, και
συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά που απαι-
τείται για να κάνουμε την Αγία Παρασκευή
μια καλύτερη πόλη». 
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Σ
τη «μάχη» των προσφορών
έχει μπει ήδη το λιανεμπό-
ριο, αρκετές μέρες νωρίτε-
ρα από την Παρασκευή 25

Νοεμβρίου που πέφτει φέτος η Black
Friday. Και ενώ τα προηγούμενα χρό-
νια τα καταστήματα κυρίως στους
κλάδους της τεχνολογίας, των ηλε-
κτρικών ειδών και των οικιακών συ-
σκευών μέσω των e-shop τους ξεκι-
νούσαν τις προσφορές τους σχεδόν
μία εβδομάδα νωρίτερα, φέτος λόγω
των πληθωριστικών πιέσεων και της
ενεργειακής κρίσης επικρατούν άλ-
λες συνθήκες. 

Ένα μεγάλο ποσοστό καταναλωτών
έχει περιορίσει σημαντικά τον τελευ-
ταίο χρόνο τις δαπάνες σε καταναλω-
τικά αγαθά, προκειμένου να καλύ-
ψουν πρωτίστως τις βασικές τους
ανάγκες. Εκτιμάται, λοιπόν, ότι η πε-
ρίοδος αυτή θα αποτελέσει ένα κίνη-
τρο για τις αγορές που είχαν «κοπεί»
το προηγούμενο διάστημα.

Υπενθυμίζεται, δε, ότι στην πρόσφα-
τη έρευνα Future Consumer Index Ελ-
λάδα 2022, που είχε πραγματοποιήσει

η ΕΥ Ελλάδος, δύο στους τρεις κατανα-
λωτές δήλωναν πως αναμένουν ένα
μεγάλο αγοραστικό ή εκπτωτικό γεγο-
νός όπως η Black Friday για να προ-
χωρήσουν σε αγορές καταναλωτικών
αγαθών, ενώ περισσότεροι από οκτώ
στους δέκα ανέφεραν πως αναβάλ-
λουν κάποιες εξ αυτών μέχρι τότε.

Κατάργηση ενδιάμεσων 
εκπτώσεων

Σημειώνεται επιπλέον ότι φέτος έχει
καταργηθεί και ο θεσμός των ενδιάμε-
σων εκπτώσεων που διεξάγονταν τον
Νοέμβριο -όπως άλλωστε ζητούσαν
και οι ίδιοι οι έμποροι-, κάτι που ση-
μαίνει ότι μέσα στον μήνα και μέχρι να
ξεκινήσουν οι χειμερινές εκπτώσεις οι
καταναλωτές έχουν την περίοδο της

Black Friday, προκειμένου να βρουν
προϊόντα σε πιο προσιτές τιμές.

Οι παράγοντες του κλάδου αλλά
και οι επιχειρηματίες προσδοκούν,
τις μέρες που θα διαρκέσουν οι προ-
σφορές, οι καταναλωτές να προχω-
ρήσουν στις αγορές εκείνες που ανέ-
βαλλαν όλο το προηγούμενο διάστη-
μα και με αυτό τον τρόπο να αυξηθεί
ο τζίρος των επιχειρήσεων που από
τον Σεπτέμβριο παρουσιάζει κάμψη. 

Πώς προέκυψε
Ξεκίνησε ως συνήθεια στις ΗΠΑ

και χάρη στην επιτυχία που γνώρισε,
έγινε θεσμός που υιοθέτησαν και άλ-
λες χώρες. Στις αρχές της δεκαετίας
του ’60 τα λογιστικά φύλλα και οι
αποδείξεις ήταν βεβαίως χειρόγρα-

φα και τα καταστήματα είχαν δύο
χρώματα μελανιού για να καταγρά-
φουν τα στοιχεία. Με κόκκινο γρά-
φονταν οι ημέρες με αρνητικό ισολο-
γισμό πωλήσεων και με μαύρο οι
ημέρες με θετικό απολογισμό. Κα-
θιερώθηκε, λοιπόν, η τελευταία Πα-
ρασκευή του Νοέμβρη ως η πρώτη
ημέρα των πωλήσεων της χριστου-
γεννιάτικης περιόδου, με σημαντικά
αυξημένους τζίρους, εξ ου και η ονο-
μασία Black Friday. Ο θεσμός τα τε-
λευταία χρόνια έχει εξαπλωθεί σε
πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ
των οποίων σε Αγγλία, Γερμανία,
Γαλλία, Δανία, Ιταλία, Ισπανία, Αυ-
στρία, Φινλανδία, Πολωνία, και κάθε
χρονιά συμμετέχουν όλο και περισ-
σότεροι λιανέμποροι. Βέβαια, δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι τρεις ημέρες
μετά την Black Friday έρχεται η Cy-
ber Monday, μία ακόμα ευκαιρία για
φθηνές αγορές που γίνονται απο-
κλειστικά μέσω διαδικτύου.

Εμφανής είναι η επίδραση που έχει ο πληθωρι-
σμός στην κατανάλωση των προϊόντων στα ελληνικά
σουπερμάρκετ, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρεί-
ας ερευνών IRI. Το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρί-
ου του 2022 ο τζίρος των ταχυκίνητων καταναλωτι-
κών αγαθών αυξήθηκε 4,5%, γεγονός που οφείλεται
στις ανατιμήσεις και όχι στην αύξηση της ζήτησης.
Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε στα 6,2 δισ. ευρώ στο
εννεάμηνο του 2022, από 6 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο
του 2021. Την ίδια χρονική περίοδο, ο όγκος πωλή-

σεων υποχώρησε κατά 1,4% στο εννεάμηνο του 2022
σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
Αυτό που φαίνεται από τα στοιχεία της IRI στις συγ-
κρίσεις ανά μήνα είναι ότι μεγαλώνει το χάσμα μετα-
ξύ του ρυθμού αύξησης της αξίας πωλήσεων και του
όγκου πωλήσεων.

Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο η αξία πωλήσεων
αυξήθηκε κατά 11,1% σε σχέση με τον περυσινό Σε-
πτέμβριο. Αντίστοιχα, ο όγκος πωλήσεων τον Σε-
πτέμβριο ήταν οριακά αυξημένος κατά 0,3%.Την ίδια

στιγμή, το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας
συνεχίζει να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και συγ-
κεκριμένα στο 15,9% στο εννεάμηνο του 2022, με τη
συγκεκριμένη κατηγορία να «τρέχει» με 12,8%. Ανα-
φορικά με τις τρεις μεγάλες κατηγορίες ταχυκίνη-
των καταναλωτικών αγαθών, από τα στοιχεία της IRI
προκύπτει ότι στα συσκευασμένα τρόφιμα η αξία
πωλήσεων στο εννεάμηνο αυξήθηκε 4,9%, στα είδη
ατομικής υγιεινής και ομορφιάς 2,4% και στα απορ-
ρυπαντικά/καθαριστικά 0,5%.

Ξεκίνησαν οι προσφορές αρκετές μέρες νωρίτερα 
από την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου

Σουπερμάρκετ: Αύξηση τζίρου 4,5% στο εννεάμηνο του 2022

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Το λιανεμπόριο 
σε θέση «μάχης» 
για Black Friday



Ο
ριστική είναι η απόφαση
του υπουργείου Εργα-
σίας για αύξηση των ει-
σφορών των μη μισθω-

τών κατά 9%, σύμφωνα με το εκτιμώ-
μενο κλείσιμο του μέσου πληθωρι-
σμού της φετινής χρονιάς και με
κριτήριο το κλείσιμο της ψαλίδας με
τις αντίστοιχες των μισθωτών.

Ακόμη και μετά την υψηλή αύξη-
ση οι εισφορές των μη μισθωτών
δεν θα έχουν καμία σχέση με τον
νόμο-λαιμητόμο της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ο οποίος συνέδεε το
ύψος των εισφορών με τα δηλω-
θέντα εισοδήματα, με αποτέλεσμα
χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες
να μην μπορούν να ανταποκριθούν
στις ασφαλιστικές τους υποχρεώ-
σεις και συστήνοντας το «Κίνημα
της γραβάτας».

Σήμερα οι εισφορές για κύρια
σύνταξη και περίθαλψη είναι 210
ευρώ για την πρώτη κλίμακα, 252
ευρώ για τη δεύτερη, 302 ευρώ για
την τρίτη, 363 για την τέταρτη, 435
για την πέμπτη και 566 ευρώ για
την έκτη. Ο νόμος 4670/2020 προ-
βλέπει αναπροσαρμογή των ει-
σφορών από την 1/1/2023, σύμφω-
να με τον πληθωρισμό του προ-

ηγούμενου έτους, και κρίθηκε επι-
βεβλημένη από τους τεχνοκράτες
του υπουργείου Εργασίας για να
μην κινδυνεύσει το ασφαλιστικό
σύστημα, ενώ παράλληλα συνεπά-
γεται και υψηλότερες μελλοντικές
συντάξεις για τους ελεύθερους
επαγγελματίες.

Σήμερα ένας εργοδότης που έχει
επιλέξει την 1η ασφαλιστική κλίμα-
κα πληρώνει λιγότερες ετήσιες ει-
σφορές από τον εργαζόμενο που
απασχολεί και αμείβεται με τον κα-
τώτατο μισθό! Ειδικότερα, πληρώ-
νει 2.520 ευρώ έναντι 2.705 ευρώ
του υπαλλήλου του, που αμείβεται
με τον κατώτατο μισθό, ενώ με τη
νέα αύξηση τον προσεχή Μάιο ο μι-
σθωτός θα έχει ακόμη υψηλότερες
εισφορές.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΦΚΑ,
1.040.339 επιτηδευματίες έχουν εν-
ταχθεί στην 1η κλίμακα (80% του συ-
νόλου), 62.112 στη δεύτερη, 33.815
στην τρίτη, 20.546 στην τέταρτη,

9.594 στην πέμπτη και 12.810 στην
έκτη. Είναι, δε, χαρακτηριστικό ότι
η συντριπτική πλειονότητα γιατρών,
δικηγόρων, μηχανικών και εμπό-
ρων έχει επιλέξει την 1η κλίμακα.
Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί
ότι η ανταποδοτική σύνταξη για
έναν ελεύθερο επαγγελματία που
έχει επιλέξει την πρώτη κλίμακα θα
διαμορφωθεί στα 387,60 ευρώ μη-
νιαίως για 40 έτη ασφάλισης, ενώ
για τον μισθωτό στα 414,90 ευρώ.
Συνεπώς ένας ελεύθερος επαγγελ-
ματίες με την αύξηση των εισφορών
θα λάβει υψηλότερη ανταποδοτική
σύνταξη κατά 28,30 ευρώ μηνιαίως.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι τα
τελευταία 3,5 χρόνια η κυβέρνηση
προχώρησε σε μείωση των κατα-
βαλλόμενων εργοδοτικών εισφο-
ρών κατά 4,4%, από το οποίο το 1/3
πέρασε ως αύξηση στις αποδοχές
των μισθωτών και τα 2/3 μείωσαν το
βάρος για τους εργοδότες.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Σε χαμηλό 12ετίας, 
στο 11,8%, η ανεργία
τον Σεπτέμβριο

Σε νέο χαμηλό 12 ετών υποχώρησε ο δεί-

κτης της ανεργίας τον Σεπτέμβριο, καθώς

διαμορφώθηκε στο 11,8% έναντι 13,3% τον

αντίστοιχο μήνα του 2021 και 12,1% τον πε-

ρασμένο Αύγουστο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής

Στατιστικής Αρχής, από τον περασμένο Σε-

πτέμβριο ο αριθμός των απασχολούμενων

αυξήθηκε κατά 83.545 άτομα και διαμορ-

φώθηκε σε 4.149.663 άτομα. Σε σχέση με

τον Αύγουστο ο αριθμός των ανέργων στο

τέλος Σεπτεμβρίου ήταν μικρότερος κατά

43.487 άτομα. Η ΕΛΣΤΑΤ στο τέλος Σεπτεμ-

βρίου κατέγραψε 556.324 άτομα, τα οποία

ήταν χωρίς απασχόληση, και ο αριθμός αυ-

τός είναι μειωμένος κατά 65.121 άτομα ή

10,5% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2021

και κατά 8.449 άτομα ή 1,5% σε σχέση με

τον Αύγουστο. Τα άτομα κάτω των 75 ετών

που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυ-

ναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυ-

ναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργά-

ζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν

σε 3.117.564, σημειώνοντας μείωση κατά

51.891 άτομα ή 1,6% σε σχέση με τον Σε-

πτέμβριο του 2021 και κατά 37.647 άτομα ή

1,2% σε σχέση με το τέλος Αυγούστου.

«Το μόνο δικό μου σχόλιο για τη μείωση

της ανεργίας, όπως την καταγράφει η ΕΛ-

ΣΤΑΤ, είναι ότι συνέβη εν μέσω δύο κρίσε-

ων: του κορονοϊού και της ενέργειας. Τα

συμπεράσματα δικά σας!», σχολίασε ο

υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-

θέσεων Κωστής Χατζηδάκης σε μήνυμα

στον προσωπικό του λογαριασμό σε μέσο

κοινωνικής δικτύωσης. Πρέπει να σημει-

ωθεί ότι για το 2023 σχεδιάζονται δεκάδες

χιλιάδες προσλήψεις ανέργων σε διάφορα

προγράμματα, ενώ με βάση τις μνημονια-

κές δεσμεύσεις, εφόσον επιτευχθεί μονο-

ψήφιο ποσοστό ανεργίας, τότε θα απελευ-

θερωθούν πλήρως οι τριετίες και θα δο-

θούν αυξήσεις και στον δημόσιο τομέα, στο

πλαίσιο της εισοδηματικής πολιτικής της

κυβέρνησης.
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Ξεκινά από 1nς /1 -
Αυξάνεται το μέσο 
ποσό των μελλοντικών
συντάξεων

Οριστικά από το ’23 η αύξηση 9%
στις εισφορές επαγγελματιών
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Α
ποτελεί κοινή παραδοχή
πως φέτος ο ελληνικός
τουρισμός απογειώθηκε,
σε μια περίοδο, μάλιστα,

που ολόκληρη η υφήλιος μαστίζεται
από πολλαπλές κρίσεις. Και οι ισχυρι-
σμοί αυτοί συνεχώς επιβεβαιώνονται,
μιας και οι τουρίστες προτίμησαν την
Ελλάδα για τις ομορφιές, τις ποιοτικές
υπηρεσίες αλλά και τις αναρίθμητες
επιλογές που προσφέρει.

Αυτό καταδεικνύουν και τα στοιχεία
της Fraport Greece, σύμφωνα με τα
οποία, το εννεάμηνο του έτους (Ιανουά-
ριος-Σεπτέμβριος) 27.004.209 επιβάτες
διακινήθηκαν και στα 14 περιφερειακά
αεροδρόμια που διαχειρίζεται.

Αυτά που κατέγραψαν θεαματική
άνοδο στην επιβατική τους κίνηση και
φιγουράρουν στις πέντε πρώτες θέ-
σεις είναι το αεροδρόμιο της Σαντορί-
νης, το ποσοστό του οποίου εκτοξεύ-
τηκε στο +20,6%, ακολούθησε το αε-
ροδρόμιο του Άκτιου με αύξηση
20,5%, η Σκιάθος με 14,1%, η Κέρκυρα

με 14% και πέμπτο το αεροδρόμιο της
Μυκόνου με ποσοστό 11,2%, πάντα σε
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του
2019, με παραδοσιακούς «τροφοδό-
τες» τους τουρίστες από το Ηνωμένο
Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Νέα έργα αναβάθμισης
στο «Ιωάννης Καποδίστριας»

Στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας,
«Ιωάννης Καποδίστριας», το τέταρτο
κατά σειρά αεροδρόμιο σε αύξηση της
επιβατικής κίνησης, διακινήθηκαν
συνολικά 3.392.889 επιβάτες τη στιγ-
μή που ολόκληρο το 2019 είχε μετα-
φέρει 3.275.964 επιβάτες. 

Να θυμίσουμε πως το 2021 το
«Ιωάννης Καποδίστριας» παραδόθη-
κε στο επιβατικό κοινό ύστερα από

ένα ολικό lifting στην υποδομή, ενώ τα
νέα έργα αναβάθμισης που σχεδιά-
ζονται αναμένεται να ολοκληρωθούν
σε βάθος διετίας.

Η αύξηση της κίνησης είχε ανταπο-
δοτικά οφέλη στις τοπικές επιχειρή-
σεις του νησιού, οι οποίες είδαν «ζε-
στό» χρήμα να μπαίνει στα ταμειακά
τους αποθέματα.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο τζίρος
των επιχειρήσεων οι οποίες δραστη-
ριοποιούνται στους τομείς των ξενο-
δοχειακών καταλυμάτων και της
εστίασης, από την αρχή του έτους έως
και τον Ιούλιο, κατέγραψαν κύκλο ερ-
γασιών στα 178.836.807 ευρώ, σημει-
ώνοντας αύξηση κατά 253,3% σε σχέ-
ση με τον τζίρο του αντίστοιχου επτά-
μηνου του 2021, που είχαν κύκλο ερ-
γασιών στα 70.582.267 ευρώ.

Ο θετικός απολογισμός είναι ση-
μαντικός και πολυεπίπεδος, καθώς
Τοπική Αυτοδιοίκηση, επαγγελματίες
και εμπορικά σωματεία του νομού αλ-
λά και η ίδια η διοίκηση της Fraport

εστιάζουν στην εξέλιξη και περαιτέρω
άνοδο του αεροδρομίου της Κέρκυ-
ρας, που θα συνδράμει στη βιώσιμη
ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος
ολόκληρου του νομού.

Σε συνάντηση εργασίας που πραγ-
ματοποίησαν επαγγελματίες, δημοτι-
κή αρχή και Fraport Greece, ώστε να
συντονίσουν τις ενέργειές τους για την
επόμενη σεζόν, συμφώνησαν πως για
να διατηρηθούν αλλά και να αυξηθούν
περαιτέρω τα πολύ καλά ποσοστά της
κίνησης θα πρέπει να υπάρξει αναδιά-
ταξη των εξωτερικών χώρων, ώστε να
εξυπηρετούν ακόμη καλύτερα την αυ-
ξημένη τουριστική κίνηση.

Τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα οι νε-
αροί δεν προλαβαίνουν να κάνουν παιδιά
καθώς «σβήνουν» στην άσφαλτο, ενώ
παράλληλα υπάρχουν πολλαπλάσιοι
ανάπηροι και τραυματίες με προβλή-
ματα που τους ακολουθούν μια ζωή.
Το 87% των θανάτων και των αναπη-
ριών προκύπτει από τροχαία συμβάντα
μέσα στις πόλεις.

Τα σοκαριστικά βίντεο με τραγική κατά-
ληξη που παρακολουθήσαν όσοι βρέθηκαν στην

ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε ο γνωστός
σε όλους Ιαβέρης, κατά κόσμον Τάσος

Μαρκουίζος, στη Θεσσαλονίκη με θέ-
μα την οδική ασφάλεια, είχαν στόχο
να προβληματίσουν και να ευαισθη-
τοποιήσουν.

«Θέλουμε να κάνουμε μια σειρά από
δράσεις που θα έχουν ως στόχο τη βελ-

τίωση της οδικής ασφάλειας. Μπορεί να
άλλαξε ο τρόπος εξέτασης των νέων οδη-

γών και η κυβέρνηση να συνεχίζει να επενδύει

μεγάλα ποσά για οδικά έργα, αλλά τα ατυχήματα παρα-
μένουν. Αυτό που χρειάζεται είναι η συνεργασία όλων,
της Πολιτείας, των δήμων, των επαγγελματιών του χώ-
ρου και των πολιτών. Πρέπει να αλλάξουμε την οδηγι-
κή παιδεία των Ελλήνων», σημείωσε ο υφυπουργός
Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο οποίος πα-
ρευρέθηκε στην εκδήλωση.

Τα σεμινάρια οδικής συμπεριφοράς αποτελούν ση-
μαντικό πυλώνα στην προσπάθεια εκπαίδευσης, κυ-
ρίως της συνείδησης των ανθρώπων, για τη σωστή τους
ένταξη στην κοινωνία της κυκλοφορίας.

Σαντορίνη, Άκτιο, Σκιάθος,
Κέρκυρα και Μύκονος
φιγουράρουν στις πρώτες
θέσεις με τη μεγαλύτερη
αύξηση το εννεάμηνο

Μ. Παπαδόπουλος: «Στο επίκεντρο η οδική ασφάλεια, έρχεται σειρά από δράσεις»

Τα αεροδρόμια
που… απογείωσαν
την επιβατική κίνηση

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Τ
ον σημαντικά αναβαθμισμέ-
νο πλέον ρόλο του τερματι-
κού σταθμού της Ρεβυθού-
σας στην ευρύτερη περιοχή

των Βαλκανίων επιβεβαιώνουν τα
πρόσφατα αποτελέσματα στη δημο-
πρασία του ΔΕΣΦΑ για τα slots (χρο-
νοθυρίδες), όπου το ενδιαφέρον κα-
ταγράφεται ιδιαίτερα υψηλό, με εγχώ-
ριες και ξένες εταιρείες να προστρέ-
χουν να κλείσουν «θέση» για να φέ-
ρουν αέριο στον σταθμό.

Αναλόγως, σε πρωτόγνωρα επίπεδα
κινήθηκαν και οι τιμές σημειώνοντας
ιστορικά ρεκόρ, φτάνοντας ακόμη και
τα 3,5 - 4 εκατομμύρια ευρώ για ένα
slot, δηλαδή 3,5 φορές πάνω από πέ-
ρυσι! Στους κερδισμένους για μια
«θέση στη Ρεβυθούσα» που έχουν
εξασφαλίσει χρονοθυρίδες υγροποι-
ημένου φυσικού αερίου περιλαμβά-
νονται τρεις βουλγαρικές εταιρείες, οι
Bulgargaz, Kolmar και MET Energy,
και οι ελληνικές Mytilineos, ΔΕΠΑ,
ΔΕΗ και Motor Oil.

Η μετατροπή της Ελλάδας σε βασικό
εξαγωγέα φυσικού αερίου για την πε-
ριοχή αλλάζει τα δεδομένα και εκτι-
νάσσει το ενδιαφέρον και τις τιμές για
slots στη Ρεβυθούσα. Κατά τους πρώ-
τους εννέα μήνες του έτους οι εξαγω-
γές αερίου εκτοξεύτηκαν κατά 293%,
ξεπερνώντας τις 20 τεραβατώρες με
βασικό αποδέκτη τη Βουλγαρία, τις
ανάγκες της οποίας καλύπτει σταθερά
εδώ και πολλούς μήνες η Ελλάδα.

Υποδέχτηκε φέτος υπερδιπλάσια
φορτία LNG

Ένα ακόμη στοιχείο που υπογραμ-

μίζει την αυξανόμενη σημασία της
υποδομής είναι το γεγονός ότι η Ρε-
βυθούσα έχει υποδεχτεί 60 φορτία
LNG από τις αρχές του 2022 έως και
τον Σεπτέμβριο από 25 δεξαμενό-
πλοια στο αντίστοιχο διάστημα του
περσινού έτους. Η συνολική ποσότητα
ανέρχεται σε 27,85 TWh LNG, αντι-
προσωπεύοντας το 42,62% των εισα-
γωγών.

Η αύξηση αφορά κυρίως φορτία
LNG από τις ΗΠΑ, τα οποία άγγιξαν τις
18,67 TWh, έναντι 8,04 TWh την ίδια
περίοδο πέρυσι, με τις ΗΠΑ να παρα-
μένουν ο μεγαλύτερος εισαγωγέας

LNG στη χώρα μας με ποσοστό
67,05%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν
οι εισαγωγές από την Αλγερία (3,95
TWh), ενώ ακολουθούν η  Νιγη-
ρία (2,07 TWh), η Αίγυπτος (2 TWh) και
το Ομάν (1,03 TWh), με την Ινδονη-
σία (0,11 TWh) να βρίσκεται στην τε-
λευταία θέση.

Το παιχνίδι στη Ρεβυθούσα έχει
ανοίξει για τα καλά. Το γεγονός ότι οι
ανάγκες των Βαλκανίων και της Ανα-
τολικής Ευρώπης είναι αρκετά μεγά-
λες, ότι προ ημερών πήρε μπροστά και
η νέα πλωτή δεξαμενή FSU του ΔΕ-
ΣΦΑ, η οποία αυξάνει κατά 140.000

κυβικά μέτρα τη χωρητικότητα της Ρε-
βυθούσας και, φυσικά, ότι η Ελλάδα
εξελίσσεται σε βασικό εξαγωγικό παί-
κτη οξύνουν τον ανταγωνισμό, με
ισχυρή παρουσία ξένων εταιρειών,
προσώρας από Βουλγαρία. 

Το «πράσινο φως» των Βρυξελλών απομένει για
να προχωρήσει η έγκριση του Σχεδίου Έκτακτης
Ανάγκης που συνέταξε ο ΔΕΣΦΑ από τη Ρυθμιστική
Αρχή Ενέργειας, καθώς η Αρχή προχώρησε στην
κοινοποίηση του σχεδίου στην Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή. Το Σχέδιο, το οποίο προβλέπει τα μέτρα που θα
επιστρατευτούν σε περίπτωση προβλημάτων επάρ-
κειας αερίου, αναθεωρήθηκε ώστε να επικαιροποι-
ηθεί στη βάση του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης.

Υπενθυμίζεται ότι το Σχέδιο προβλέπει 3 επίπεδα
συναγερμού, με την Κατάσταση Συναγερμού 1 ( Έγ-
καιρης Προειδοποίησης) να ενεργοποιείται στην

περίπτωση που υπάρχουν αξιόπιστες ενδείξεις για
γεγονός που πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα την
επιδείνωση της κατάστασης του εφοδιασμού της
χώρας με φυσικό αέριο.

Σε αυτό το σενάριο θα ενεργοποιηθεί ένας μηχα-
νισμός συνεχούς ενημέρωσης των φορέων για την
εξέλιξη της προσφοράς - ζήτησης καυσίμου τα
επόμενα 24ωρα, ενώ θα γίνει και έκκληση στους
καταναλωτές για συνετή χρήση και περιορισμό της
άσκοπης κατανάλωσης καυσίμου.

Η Κατάσταση Συναγερμού 2 (Επιφυλακής) θα κη-
ρυχθεί αν εμφανιστεί διαταραχή του εφοδιασμού ή

εξαιρετικά υψηλή ζήτηση αερίου, η οποία έχει ως
αποτέλεσμα τη σημαντική επιδείνωση της κατάστα-
σης του εφοδιασμού, αλλά η αγορά είναι ακόμη
ικανή να διαχειριστεί αυτήν τη διαταραχή ή ζήτηση
χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει σε μέτρα που δεν
στηρίζονται στην αγορά. Το ανώτερο επίπεδο έκτα-
κτης ανάγκης (δηλαδή η Κατάσταση Συναγερμού 3)
θα κηρυχθεί αν υπάρξουν σημαντική διαταραχή
του εφοδιασμού και εξαιρετικά υψηλή ζήτηση, ενώ
τα μέτρα αγοράς δεν θα είναι επαρκή για την κάλυ-
ψη της εναπομένουσας ζήτησης καυσίμου. 

Μ.ΜΑΣΤ.

Οι εξαγωγές αερίου προς
Βαλκάνια αναβαθμίζουν 
τον ρόλο της - Τρέχουν 
να κλείσουν χρονοθυρίδες
οι ενδιαφερόμενοι

Στην ΕΕ το τελικό  Σχέδιο  Έκτακτης Ανάγκης του ΔΕΣΦΑ - Οι 3 καταστάσεις συναγερμού

Είναι στα... χάι της η Ρεβυθούσα



Νέα μη αποσπώμενα πλαστικά καπάκια
σε όλες τις συσκευασίες των προϊόντων της
υιοθετεί η Coca-Cola Τρία Έψιλον. Η εται-
ρεία, πρώτη στον κλάδο παραγωγής αναψυ-
κτικών, παρουσιάζει στην αγορά συσκευα-
σίες με μη αποσπώμενο πλαστικό καπάκι σε
όλο το εύρος του χαρτοφυλακίου της. Η αλ-
λαγή ξεκινά από το χαρτοφυλάκιο των χυ-
μών (Amita, Amita Motion, Frulite) που θα
βρίσκονται στην αγορά τον Νοέμβριο του
2022 και μέσα στο 2023 θα υλοποιηθεί σε
όλες τις συσκευασίες των προϊόντων της
εταιρείας. Με την κίνηση αυτή, η Coca-Cola
Τρία Έψιλον εφαρμόζει την Ευρωπαϊκή Οδηγία και τη σχετική ελληνική νομοθεσία αρκετά νωρίτερα από
το 2024 που προβλέπεται, συμβάλλοντας έτσι ώστε 256 εκατομμύρια μη αποσπώμενα καπάκια να μπο-
ρούν να αξιοποιηθούν και να μην καταλήξουν στο περιβάλλον.
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ανά σε άνευρους ρυθ-
μούς το ελληνικό χρημα-
τιστήριο, με τις συναλλα-
γές να είναι ελάχιστες,

και πλέον οι περισσότεροι εγχώριοι
αναλυτές προβληματίζονται για την
τάση που θα επικρατήσει το επόμε-
νο διάστημα. Ο προβληματισμός
έγκειται στο γεγονός πως το κοντέρ
της συναλλακτικής δραστηριότητας
τείνει να μηδενιστεί σε όλο και πε-
ρισσότερες μετοχές μεσαίας και μι-
κρότερης κεφαλαιοποίησης, αρκε-
τές από τις οποίες τερματίζουν τη
συνεδρίαση με ελάχιστες ή και μη-
δενικές συναλλαγές. Από τα παρα-
πάνω καθίσταται σαφές ότι απαι-
τείται αύξηση της συναλλακτικής
δραστηριότητας στα επίπεδα των

80-90 εκατ. ευρώ για να μπορέσει ο
γενικός δείκτης να κατοχυρώσει
τις 900 μονάδες. Τεχνικά και ανα-
φορικά με την υψηλή κεφαλαιοποί-
ηση, επιστροφή χαμηλότερα των
1.936 μονάδων ακυρώνει το αγορα-
στικό σήμερα. Όσο δίνει κλεισίματα

υψηλότερα των 2.096-2.065 (συγ-
κλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών), θα
ελπίζει σε κίνηση προς τις 2.130 και
2.186. Σε αντίθετη περίπτωση, αν
διασπαστεί η στήριξη των 1.936, δεν
μπορεί να αποκλειστεί η επαναδο-
κιμασία των 1.900.

Η Μπουτάρης και 
η Sterner Stenhus Greece

Την οινοποιητική παραγωγική και εμ-
πορική δραστηριότητα της οινοποιίας
Μπουτάρη ανέλαβε η SSG Ελληνικά Οι-
νοποιεία, η οποία ανήκει στη Sterner
Stenhus Greece, τον εγχώριο βραχίονα
του σουηδικού επενδυτικού ομίλου των
αδελφών Ηλία και Θωμά Γεωργιάδη. Η
οινοποιία Μπουτάρη πέρασε πλέον σε
μια νέα εποχή μετά τη μεταβίβαση των
σημάτων και των παραγωγικών μηχανη-
μάτων της στον όμιλο της Sterner Sten-
hus Greece. Και όταν λέμε νέα εποχή το
εννοούμε, καθώς ο Κώστας Μπουτάρης
έχει πλέον την τιμητική θέση συμβούλου
στη νέα εταιρεία και την επιχείρηση τρέ-
χει ο Θωμάς Γεωργιάδης, ως πρόεδρος
και CEO.

Πρωτιά για 
την Πειραιώς ΑΕΠΕΥ

Η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ αυξάνει διαρκώς
τον όγκο των συναλλαγών της και το με-
ρίδιο αγοράς της. Είναι ενδεικτικό πως
μέσα στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτω-
βρίου 2022 έχει ήδη καταγράψει μεγαλύ-
τερες συναλλαγές σε σχέση με το σύνολο
του 2021. Στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-
Οκτωβρίου 2022 η συνολική αθροιστική
αξία των συναλλαγών της ξεπερνά ήδη τα
7,2 δισ. ευρώ. Πιο απλά, το 23,53% των
συναλλαγών που έγιναν στο ΧΑ στο δεκά-
μηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022 ήταν
συναλλαγή της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.

Νέο στέλεχος στην Dimand
H Dimand Real Estate Development,

στο πλαίσιο της στρατηγικής της ανάπτυ-
ξης, ανακοινώνει την ενίσχυση του εμπο-
ρικού της τομέα εντάσσοντας στο δυναμι-
κό της τον κ. Παναγιώτη Καψάλη ως επι-
κεφαλής της Εμπορικής Διεύθυνσης. Ο
κ. Καψάλης προέρχεται από την Πειραι-
ώς Real Estate, διαθέτοντας πολυετή εμ-
πειρία στον τομέα του real estate, ενώ
κατέχει την απαιτούμενη τεχνογνωσία
στην εμπορική ωρίμανση και διαχείριση
ακινήτων.

Η Alpha Bank διαχρονικά πρωτο-
στατεί στην καινοτομία στον τραπεζι-
κό κλάδο, εισάγοντας ψηφιακά προ-
ϊόντα και υπηρεσίες για επιχειρήσεις
και ιδιώτες που στόχο έχουν να απλο-
ποιήσουν και να μετασχηματίσουν κα-
θημερινές διαδικασίες, όπως οι πλη-
ρωμές. Στρατηγικό στόχο, δε, του ομί-
λου -στην κατεύθυνση της υποστήρι-
ξης της μετάβασης στην ψηφιακή οι-
κονομία- αποτελεί η προώθηση μιας
κουλτούρας πληρωμών χωρίς μετρη-
τά (cashless payments). Με παρουσία

σε πέντε χώρες -Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Λουξεμβούργο- ο όμιλος Alpha
Bank, μέσα από τις θυγατρικές του, έχει αναπτύξει υψηλή τεχνογνωσία, προσφέροντας καινοτόμες λύ-
σεις και υπηρεσίες που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τις εκάστοτε αγορές. Η δραστηριότητα του
ομίλου στη Ρουμανία αποτελεί ένα τέτοιο απτό παράδειγμα.

Στο ναδίρ οι συναλλαγές στο χρηματιστήριο

Η Alpha Bank καινοτομεί με πρωτοπόρες λύσεις POS

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Coca-Cola Τρία  Έψιλον υιοθετεί τα μη αποσπώμενα καπάκια 
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Watt+Volt ξεχώρισε ανάμεσα στους υπο-
ψηφίους για τις πρακτικές διαχείρισης του
ανθρώπινου δυναμικού της και διακρίθη-

κε με το χρυσό βραβείο του θεσμού HR Awards
στην κατηγορία Best Team Building Program. Τα
βραβεία-θεσμός στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυνα-
μικού επέστρεψαν για όγδοη συνεχόμενη χρονιά,
με ανανεωμένες κατηγορίες, για να επιβραβεύ-
σουν τα καινοτόμα έργα και δράσεις εταιρειών που
έχουν στόχο τούς εργαζομένους. Η διάκριση της
Watt+Volt συνεπώς, σύμφωνα με σχετική ανακοί-
νωση, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της σημασίας
και της έμφασης που δίνει η εταιρεία στην καλλιέρ-
γεια της ομαδικότητας και στη διαμόρφωση ενός
υγιούς περιβάλλοντος για τους εργαζομένους της.

Euromedica: Ψηφιακή
μεταρρύθμιση από Bewise 

Εβδομήντα χρόνια Porsche Club 

Το Porsche Club Greece διοργανώνει τριή-
μερη πανελλαδική επετειακή εκδήλωση για
τα 70 χρόνια από την ίδρυση του πρώτου
Porsche Club με εορταστικό χαρακτήρα. Η
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 25 με 27 Νο-
εμβρίου στη λίμνη Πλαστήρα, για τα μέλη και
τους φίλους του club. Η διοργάνωση αυτή θα
μεταδίδεται live στο εξωτερικό και θα αποτε-
λέσει διαφήμιση για τη χώρα μας. 

BNP Paribas: Υψηλότερα 
του αναμενόμενου τα έσοδα

Η BNP Paribas, η μεγαλύτερη τράπεζα της
Ευρωζώνης, ανακοίνωσε υψηλότερα του ανα-
μενόμενου καθαρά κέρδη στο γ’ τρίμηνο, με
τα έσοδα από τη διαπραγμάτευση να αντι-
σταθμίζουν την αύξηση του κόστους. Τα καθα-
ρά κέρδη στο τρίμηνο μέχρι το τέλος Σεπτεμ-
βρίου αυξήθηκαν κατά 10,3% σε σχέση με το
προηγούμενο έτος στα 2,76 δισ. ευρώ, έναντι
των 2,36 δισ. ευρώ που αναμενόταν. Τα έσοδα
αυξήθηκαν 8% στα 12,3 δισ. ευρώ.

BMW: Η ισχυρή ζήτηση
προστάτευσε τα κέρδη της

Καλύτερα των αναμενόμενων κέρδη ανα-
κοίνωσε η BMW στο γ’ τρίμηνο, καθώς η αύ-
ξηση των τιμών για τα πολυτελή οχήματα του
brand κατάφερε να αντισταθμίσει τις πιο υπο-
τονικές πωλήσεις. Αναλυτικότερα, τα EBIT της
αυτοκινητοβιομηχανίας έκαναν άλμα 28% στα
3,68 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις
των αναλυτών που τα τοποθετούσαν στα 3,52
δισ. δολάρια. Η εταιρεία κατέγραψε επίσης
καλύτερα των εκτιμήσεων έσοδα στο εξετα-
ζόμενο διάστημα και επιβεβαίωσε το guid-
ance για το σύνολο του έτους, αν και συγχρό-
νως προειδοποίησε για τον αντίκτυπο που θα
έχει ο πληθωρισμός στις παραγγελίες. 

ING Groep: Χαμηλότερα 
των εκτιμήσεων τα προ φόρων κέρδη

Η ING Groep ανακοίνωσε προ φόρων κέρδη στο
τρίμηνο, ύψους 1,38 δισ. ευρώ, χαμηλότερα από τις
εκτιμήσεις, λόγω έκτακτων κερδών, και επίσης
ανακοίνωσε νέα επαναγορά ίδιων μετοχών, ύψους
1,5 δισ. ευρώ. Η ING τόνισε πως τόσο το κόστος όσο
και οι πελάτες επηρεάστηκαν από τον υψηλό πλη-
θωρισμό και το κόστος ενέργειας. Οι αναλυτές εί-
χαν προβλέψει προ φόρων κέρδη 1,50 δισ. ευρώ, σε
σχέση με το 1,92 δισ. ευρώ πέρυσι.

Η ομάδα της Bewise -Microsoft Gold Certified
Partner-, ως στρατηγικός συνεργάτης της Eu-
romedica, σχεδιάζει και υλοποιεί την ψηφιακή
μεταρρύθμιση του ομίλου μέσω σύγχρονων τε-
χνολογιών, με σκοπό την αύξηση της παραγωγι-
κότητας και τη βελτιστοποίηση του collabora-
tion μεταξύ εργαζομένων και στελεχών του ορ-
γανισμού. Ο όμιλος απευθύνθηκε στην Bewise
στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό της εικόνας
και των υπηρεσιών του, με αίτημα να αναπτύξει
σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές και συστή-
ματα πληροφορικής και να ενοποιήσει όλες τις
εταιρείες του κάτω από μία ενιαία τεχνολογική
πλατφόρμα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Επεκτείνεται η συνεργασία 
Navy & Green - Epsilon Net
H Digital4U, μέλος του ομίλου Epsilon Net, ανέ-
λαβε την υλοποίηση Ecommerce & Digital Mar-
keting έργου στη Navy & Green, μία από τις ση-
μαντικότερες ελληνικές εταιρείες παραγωγής
και πώλησης ανδρικών ενδυμάτων. Στόχος είναι
η αναβάθμιση όλων των ηλεκτρονικών υπηρε-
σιών της, η ταχύτερη απόκριση και ενημέρωση
του κοινού της και εν γένει η συνολική ψηφιακή
της παρουσία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνω-
ση. Η Navy & Green αναπτύσσεται στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό με οδηγό τις αξίες της για
ποιότητα, στιλ και αφοσίωση στον πελάτη. 

Watt+Volt: Κορυφαία 
διάκριση στα HR Awards
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Μ
ετά και την τελευταία αγω-
νιστική των ομίλων, την
προσεχή Δευτέρα στη Νιόν
(13.00, Cosmote TV) θα γί-

νει η κλήρωση των νοκ άουτ αγώνων στη
φάση των «16» του Champions League.
Θα είναι, ωστόσο, κλήρωση ή… ορισμός;
Και τα δύο. Η «μαμά» UEFA έχει βάλει τέ-
τοιες δικλίδες, όσον αφορά την κλήρωση,
ώστε να μην προκύψουν ζευγάρια που
δεν θα αποφέρουν χρήμα στα ταμεία της. 

Λοιπόν, έχουμε και λέμε: Οι 16 που προ-
κρίθηκαν θα χωριστούν σε δυο γκρουπ,
των «ισχυρών» και των «αδυνάτων», όπως
βλέπετε στον σχετικό πίνακα. Αυτό είναι
δίκαιο, με βάση τη βαθμολογία και τη θέ-
ση τους στους ομίλους. Οπότε, οι «ισχυ-
ροί» δεν θα κληρωθούν μεταξύ τους, το
αυτό και για τους «αδύνατους».

Επίσης σωστό, καθώς θα ήταν και… αν-
τιεμπορικό, είναι να μην κληρωθούν σε
νοκ άουτ παιχνίδι ομάδες που ήταν στον

ίδιο όμιλο. Όμως, γιατί σε αυτήν τη φάση
να μην κληρώνονται ομάδες από την ίδια
χώρα και αυτό να ισχύει από την επόμενη
φάση, των «8»; Για προφανείς λόγους. Θα
πρέπει να προχωρήσουν στη διοργάνωση
οι πλέον εμπορικές ομάδες, από την Αγ-
γλία κυρίως και δευτερευόντως από τη
Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία. Όσες
αποφέρουν πολύ χρήμα, δηλαδή. 

Έτσι, η Λίβερπουλ, για παράδειγμα, που

ανήκει στο γκρουπ των «αδυνάτων», θα
αποφύγει την Τότεναμ, την Τσέλσι και τη
Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και τη Νάπολι με
την οποία ήταν στον ίδιο όμιλο. Και θα
κληρωθεί με μία εκ των Πόρτο, Μπάγερν,
Ρεάλ Μαδρίτης και Μπενφίκα.

Η Μπάγερν δεν θα κληρωθεί με τις
γερμανικές Άιντραχτ, Ντόρτμουντ, Λει-
ψία, ούτε με την Ίντερ, παρτενέρ της
στους ομίλους. Απομένουν ως αντίπα-

λοι οι Λίβερπουλ, Μπριζ, Μίλαν και Παρί
Σεν Ζερμέν.

Όπως βλέπετε στον πίνακα, στους «16»
προκρίθηκαν τέσσερις από τη Γερμανία,
ισάριθμες από την Αγγλία, τρεις από την
Ιταλία, δυο από την Πορτογαλία, η Μπριζ
από το Βέλγιο, η Παρί Σεν Ζερμέν από τη
Γαλλία και η Ρεάλ Μαδρίτης από την Ισπα-
νία. Πρώτοι προημιτελικοί: 14, 15, 21, 22
Φεβρουαρίου. Δεύτεροι προημιτελικοί: 7,
8, 14, 15, Μαρτίου

Η κλήρωση είναι… ορισμός

Τη Δευτέρα κληρώνει 
στο Champions League 
και η UEFA έβαλε δικλίδες 
για κάθε χώρα
με σκοπό το χρήμα

Ισχυρές

Νάπολι

Πόρτο

Μπάγερν Μονάχου

Τότεναμ

Τσέλσι

Ρεάλ Μαδρίτης

Μάντσεστερ Σίτι

Μπενφίκα

Ανίσχυρες

Λίβερπουλ

Μπριζ

Ίντερ

Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Μίλαν

Λειψία

Ντόρτμουντ

Παρί Σεν Ζερμέν

Συνεχίζουν 
στο Europa League

Άγιαξ
Μπάγερ Λεβερκούζεν
Μπαρτσελόνα
Σπόρτινγκ Λισαβώνας
Σάλτσμπουργκ
Σαχτάρ Ντόνετσκ
Σεβίλλη
Γιουβέντους



Ν
ομικά εναντίον της γιατρού
που του χορήγησε απαγο-
ρευμένα σκευάσματα, με συ-

νέπεια να βρεθεί ντοπέ τον Μάρτιο του
2022, θα κάνει ο διεθνής φόργουορντ
Ντίνος Μήτογλου, πρώην του Παναθη-
ναϊκού και της Αρμάνι Μιλάνο. Η για-
τρός, κάτοικος Αθήνας, συνελήφθη
από την Αστυνομία, καθώς φέρεται να
έδινε απαγορευμένες ουσίες όχι μόνο
στον Μήτογλου, αλλά και σε άλλους
αθλητές. Που σημαίνει ότι πρόκειται
για κύκλωμα. Κατασχέθηκε το κινητό
της τηλέφωνο και από εκεί αναμένεται
να προκύψουν πολλά, κατά την Αστυ-
νομία. Η γιατρός είχε και δική της ιστο-
σελίδα στο διαδίκτυο με επωνυμία
εταιρείας, αλλά με ανύπαρκτες εγκα-

ταστάσεις, όπως αποδείχθηκε. Ο Ντί-
νος Μήτογλου έπεσε θύμα, αλλά καλό
θα ήταν να είχε ελέγξει τι ακριβώς του
έδινε. Τα «φάρμακα» αυτά χρησίμευαν
για την αποκατάσταση τραυματισμών,
την ενίσχυση των αθλητικών επιδόσε-

ων και του ανοσοποιητικού συστήμα-
τος, την αντιμετώπιση της εξάντλησης,
την απώλεια βάρους, την αύξηση της
λίμπιντο καθώς και την καταπολέμηση
της γήρανσης. Ο Μήτογλου είναι σε
καραντίνα από τον Μάρτιο.

Κύκλωμα ντόπινγκ, «θύμα» ο Μήτογλου Συνάντηση σε γήπεδο
ύστερα από 14 χρόνια

Μετά 14 ολόκληρα χρόνια θα ανταμώσουν και
πάλι σε γήπεδο ο Ουαλός προπονητής του Ατρο-
μήτου Κρις Κόουλμαν και ο Άγγλος Άλαν Πάρντι-
ου του Άρη στο μεταξύ τους ματς στο Περιστέρι.
Κάποτε ήταν συμπαίκτες στην Κρίσταλ Πάλας. Ο
Πάρντιου εκμυστηρεύτηκε στους δημοσιογρά-
φους ότι είχε τηλεφωνήσει στον Κόουλμαν για να
συλλέξει πληροφορίες, πριν υπογράψει στον
Άρη και πάρει τη θέση του Μπούργος. 

Και πρωταθλητής 
ο «αποτυχημένος» 
Αμπέλ Φερέιρα

Ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ Πορτογάλος
Αμπέλ Φερέιρα πήρε έναν ακόμα τίτλο στη Βρα-
ζιλία με την Παλμέιρας, αυτόν του πρωταθλητή
της χώρας. Μέχρι τώρα, είχε κατακτήσει το Κύ-
πελλο, δύο Libertadores (Champions League
της Λατινικής Αμερικής), το πρωτάθλημα Pauli-
sta και το Recopa Sudamericana. O «αποτυχη-
μένος» στον «δικέφαλο του Βορρά» Φερέιρα εί-
ναι μακράν ο κορυφαίος τεχνικός στη Βραζιλία.

«Μποϊκοτάρετε το Κατάρ»
Όσο πλησιάζει το Μουντιάλ, τόσο πληθαίνουν

οι διαμαρτυρίες κατά του Κατάρ. Ένας οπαδός
μπούκαρε στον αγωνιστικό χώρο του Parken
στην Κοπεγχάγη κατά τη διάρκεια της αναμέτρη-
σης της ομώνυμης ομάδας και της Ντόρτμουντ
για το Champions League. Ο άντρας φορούσε
μπλούζα που πάνω έγραφε «Μποϊκοτάρετε το
Κατάρ» και κρατούσε μια ποδοσφαιρική μπάλα
με πιτσιλιές κόκκινης μπογιάς που παρέπεμπαν
σε αίμα για τους αμέτρητους εργάτες που έχασαν
τη ζωή τους στην κατασκευή των γηπέδων.

Ένα μάθημα 
για την Ελλάδα

Για να παίρνουμε μαθήματα. Η Λιντς τιμώρησε
με διά βίου αποκλεισμό από τα γήπεδα τον οπαδό
της Μπεν Κόνολι, διότι χλεύασε τους φιλάθλους
της Λίβερπουλ για την τραγωδία στο Χίλσμπορο.
Τότε που 96 οπαδοί της Λίβερπουλ ποδοπατήθη-
καν και βρήκαν τραγικό θάνατο, τον Απρίλιο του
1989. Εδώ, όταν βρίζουν νεκρούς, οι υπόλοιποι
αδιαφορούν και οι ομάδες, επίσης. 

Γιάννης: Δεν λέει να πέσει 
κάτω από τους 30 πόντους
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι απολαυστικός, δεν πέφτει κάτω
από τους 30 πόντους και οδήγησε τους Μπακς σε άνετη νίκη 116-91 εις
βάρος των Πίστονς. Ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 32 πόντους από 11/20 δί-
ποντα, 10/14 βολές, 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 1 λάθος
και 1 φάουλ σε 29:31 λεπτά συμμετοχής. Ο Τζρου Χόλιντεϊ είχε 26 πόν-
τους, με 7/9 δίποντα και 4/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ σε 30 λεπτά.

Σούπερ Μαρία, 
2-0 τη Σαμπαλένκα

Η Μαρία Σάκκαρη έπαιξε εντυπωσιακό τένις και νίκησε 2-0 σετ (6-2, 6-4) τη Λευκορωσίδα 
Αρίνα Σαμπαλένκα στα προημιτελικά του WTA Finals και θα βρεθεί στα ημιτελικά της διοργάνωσης
που διεξάγονται στο Φορτ Γουόρθ των ΗΠΑ. Αυτή η νίκη της Σάκκαρη ήταν μόλις η τρίτη 
σε επτά αγώνες απέναντι στη συγκεκριμένη αντίπαλο, η οποία όσο πάει και εξελίσσεται.

SPORTS
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL 27
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος



P
O
L
IT
IC
A
L
Α
R
T

Π
Α

Ρ
Α

Σ
Κ

Ε
Υ

Η
4

 Ν
Ο

Ε
Μ

Β
Ρ

ΙΟ
Υ

 2
0

2
2

28

Επιμέλεια:
Δήμητρα 

Δάρδα

Τ
ο θέατρο «Αμαλία» στη Θεσσαλονίκη ση-
κώνει αυλαία με το συναρπαστικό έργο η
«Συνάντηση» του Αμερικανού συγγρα-
φέα Στίβεν Μπέλμπερ. Ο θίασος από μό-

νος του έχει μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως για την
επιστροφή του Γιώργου Κιμούλη στο θέαμα με
τους Άννα Μονογιού και Στάθη Παναγιωτόπουλο
στο πλευρό του.

Δοκιμασμένος σε απαιτητικούς ρόλος, ο 66χρο-
νος Πειραιώτης ηθοποιός που υπογράφει τη μετά-
φραση και τη σκηνοθεσία της παράστασης ανα-
λαμβάνει για άλλη μία σεζόν έναν ρόλο-δυναμίτη,
τον οποίο ενσάρκωσε θεατρικά το 2004 στη Νέα
Υόρκη ο εμβληματικός χολιγουντιανός αστέρας
Πάτρικ Στιούαρτ. Υποδύεται τον Τόμπι Πάουελ,
έναν ηλικιωμένο καθηγητή χορού, ο οποίος έχει
αποσυρθεί πλέον από την ενεργό δράση.

Η ιστορία
Αυτή η μοναχική ύπαρξη διαμένει σε ένα διαμέ-

ρισμα στη γειτονιά Ίνγουντ στο Μανχάταν, εγκλω-
βισμένη στις αναμνήσεις από την παρελθούσα
λαμπερή ζωή του. Κάποτε ήταν προικισμένος χο-
ρευτής και όταν τραυματίστηκε, έγινε ακόμα καλύ-
τερος δάσκαλος, παραδίδοντας μαθήματα στη
σχολή Juilliard.

Όταν ένα ζευγάρι, ο Μάικ και η Λίζα Ντέιβις, του
ζητά συνέντευξη καθώς εκείνη γράφει τη διατριβή
της με θέμα τη χορευτική κοινότητα της δεκαετίας
του 1960, ο αλαζόνας δάσκαλος νιώθει το εγώ του
να φουσκώνει και δέχεται αμέσως.

Η κουβέντα των τριών αιφνιδίως κάποια στιγμή
παίρνει άλλη τροπή. 

Οι ερωτήσεις του Μάικ γίνονται όλο και πιο προ-
σωπικές προς τον ηλικιωμένο άντρα, καθώς υπο-

ψιάζεται ότι είναι ο βιολογικός του πατέρας, με βά-
ση την αποκάλυψη της μητέρας του λίγο πριν εκεί-
νη πεθάνει.

Σε αυτό το σημείο, η πλοκή αλλάζει αναπάντεχα,
γίνεται δραματική με μπόλικη δόση έντασης, ενώ
μυστικά κρυμμένα από το σκοτεινό παρελθόν του
χορογράφου αναδύονται στο φως.

Η θεατρική παράσταση μεταφέρθηκε στη μεγά-
λη οθόνη από τον συγγραφέα του έργου σε ρόλο
σκηνοθέτη Στίβεν Μπέλμπερ και προβλήθηκε
στους αμερικανικούς κινηματογράφου το 2014 με
πρωταγωνιστές τους Πάτρικ Στιούαρτ, Γκάρκα
Γκουτζίνο και Μάθιου Λίλαρντ.

Η «Συνάντηση» είναι ένα έργο που αποδεικνύει
πως κανενός το παρελθόν δεν μπορεί να διαγρα-
φεί, υπενθυμίζοντας τη φράση του Σαίξπηρ στην
«Τρικυμία»: «Το παρελθόν είναι πρόλογος».

Επιστροφή Κιμούλη στο σανίδι

Info: 
Η «Συνάντηση» 
θα κάνει πρεμιέρα
την Πέμπτη 8
Δεκεμβρίου στη
Θεσσαλονίκη, ενώ
τον Φεβρουάριο θα
παρουσιαστεί στην
Αθήνα στο θέατρο
«Βικτώρια». 
Τη μουσική
υπογράφει ο
Διονύσης Τσακνής.



Σαράντισε ο μοναχογιός της Λάουρας Νάργες και
του Χρήστου Σαντικάι. Το ερωτευμένο ζευγάρι ταξί-
δεψε στο χωριό Λιθότοπος Σερρών για να πάρει ο
μικρός την ευχή, με την παρουσιάστρια να ποζάρει
στο Instagram όμορφη και χαμογελαστή με εφαρ-
μοστό γαλάζιο φόρεμα: «Διαβαστήκαμε στην αγα-
πημένη μας εκκλησία! Πόσο ξεχωριστή και συγκι-
νητική στιγμή. Άξιζε με το παραπάνω, φυσικά, το
πολύωρο (και πρώτο μας) ταξίδι έως εδώ και από
ό,τι καταλαβαίνω, του αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ
οι βόλτες!».

Πήραν την ευχή

It’s a girl

Νέο baby boom στη showbiz. Η εξαιρετική
ερμηνεύτρια Ζωή Παπαδοπούλου έγινε πρώ-
τη φορά μαμά φέρνοντας στον κόσμο ένα
υγιέστατο κοριτσάκι και ο σύζυγός της Θοδω-
ρής Πλεμμένος πετάει στον έβδομο ουρανό
από χαρά. Η τραγουδίστρια είχε μιλήσει ανοι-
χτά για τις προσπάθειες να μείνει έγκυος αλ-
λά και για τις δύο αναγκαστικές διακοπές
κύησης που είχε στο παρελθόν, χωρίς όμως
να το βάλει κάτω. Η πίστη της στον Θεό αλλά
και η αγάπη της για τα παιδιά τελικά την επι-
βράβευσαν. 

Ευτυχισμένοι γονείς η Ηρώ
Σαΐα και ο Σταύρος Ξαρχάκος.
Τα διδυμάκια τους μεγάλωσαν,
πηγαίνουν στο δημοτικό και
πρόσφατα γιόρτασαν τα γενέ-
θλιά τους, με τη διάσημη μαμά
να δημοσιεύει φωτογραφίες
από το μαιευτήριο, λίγο πριν
γεννήσει. «Πέρασαν κιόλας έξι
χρόνια από τότε που δυο άγγε-
λοι μπήκαν στη ζωή μας! Χρό-
νια πολλά, αστέρια μας. Πάντα
να λάμπετε». ευχήθηκε στον
Σταύρο και τη Μαρία-Ιζόλδη.

Δίδυμα
γενέθλια

ΆΆκρως οικογενειακόν
Στο Λονδίνο βρίσκεται για χειμερινές διακοπές η Μαριέττα
Χρουσαλά με τον σύζυγό της Λέοντα Πατίτσα και τα τρία παιδιά
τους Μάργκω, Σπύρο και Κωνσταντίνο. Η εφοπλιστική οικογέ-
νεια απολαμβάνει βόλτες στους διάσημους δρόμους της πό-
λης, επισκέψεις στα πιο γνωστά αξιοθέατα όπως Βρετανικό
Μουσείο με τα γλυπτά του Παρθενώνα, το Big Ben αλλά και το
Hyde Park, παίζοντας με τα συμπαθέστατα σκιουράκια.

Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της σειράς
«Μια νύχτα του Αυγούστου», με τον τηλεο-
πτικό γιατρό της Σπιναλόγκας Αλέξανδρο
Λογοθέτη να αποχαιρετά τον ρόλο του συγκι-
νημένος: «Ένας κύκλος ολοκληρώθηκε
ύστερα από δώδεκα χρόνια. Η ιστορία της
Μαρίας και του Νικόλα, του αγαπημένου μου
Νικόλα, έφτασε στο τέλος της. Η Βικτόρια
(Χίσλοπ), η Γιούλικα (Σκαφιδά) και εγώ στη
μέση, τι άλλο να ζητήσει κανείς;».
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Σιδερένια

Τίτλοι τέλους

Σ
τα καλύτερά της είναι η Γιάννα Τερζή. Η τραγουδίστρια
κυκλοφόρησε πρόσφατα τη νέα δισκογραφική της
δουλειά και κάθισε στον καναπέ της Φαίης Σκορδά,
όπου μίλησε για όλα. Η κόρη του Πασχάλη Τερζή ήταν

άκρως αποκαλυπτική και αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- στο σο-
βαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της
πανδημίας: «Όλα καλά τώρα. Δεν ήταν θέμα ψυχολογικό, ήταν
σωματικό. Έπρεπε να αφήσω στην άκρη τα πάντα, να περιποι-
ηθώ τον εαυτό μου και να το λύσω. Έφυγα για έναν μήνα στη
Γερμανία. Εκεί ήταν ο γιατρός που έπρεπε να βρω. Έκανα ένα
μεγάλο χειρουργείο και πήγε καλά, αλλά η αποκατάσταση ήταν
επίσης μεγάλη. Στη Γερμανία ήμουν μόνο με τον αδερφό μου,
γιατί δεν γινόταν να είναι κοντά όλη η οικογένεια. Το αφήνουμε
στο παρελθόν!».



E
ίναι γνωστό ότι ο σακχαρώδης διαβή-
της μπορεί να προκαλέσει σοβαρές
βλάβες στα μάτια. Αυτές οι βλάβες
αναπτύσσονται σταδιακά και αν δεν γί-

νουν εγκαίρως αντιληπτές, μπορεί να βλάψουν
την όραση. Ο δρ Αναστάσιος Κανελλόπουλος, χει-
ρουργός-οφθαλμίατρος, αναλύει βασικά δεδομέ-
να που θα πρέπει να γνωρίζουμε για τον διαβήτη
και τις επιπτώσεις του στα μάτια. 

Ο κίνδυνος επιπλοκών στην όραση απειλεί
όλους τους ασθενείς με διαβήτη, δηλαδή τους πά-
σχοντες από όλες τις μορφές της νόσου (διαβήτης
τύπου 1, τύπου 2, διαβήτης κύησης). Ο κίνδυνος
είναι μεγαλύτερος στους ασθενείς που δεν ρυθ-
μίζουν καλά το σάκχαρό τους, καθώς και σε
όσους έχουν συνοδά προβλήματα. Ο συνδυασμός
σακχαρώδους διαβήτη με υπέρταση δείχνει να εί-
ναι ο χειρότερος εχθρός του αγγειακού συστήμα-
τος, με τον αμφιβληστροειδή και τα αγγεία του να
πλήττονται πρώτα από αυτά τα νοσήματα. 

Οι οφθαλμικές επιπλοκές του διαβήτη είναι συ-
χνές. Η πιο γνωστή είναι η διαβητική αμφιβλη-
στροειδοπάθεια. Περίπου ένας στους τρεις πά-
σχοντες από διαβήτη ηλικίας άνω των 40 ετών
έχει ενδείξεις της οφθαλμοπάθειας αυτής, η
οποία εκδηλώνεται λόγω των βλαβών που προκα-
λεί η αυξημένη γλυκόζη (σάκχαρο) στα μικρο-
σκοπικά αιμοφόρα αγγεία των ματιών. Άλλα προ-
βλήματα που μπορεί να παρουσιάσουν οι διαβητι-

κοί ασθενείς είναι καταρράκτης, γλαύκωμα κ.λπ. 
Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της δια-

βητικής αμφιβληστροειδοπάθειας μειώνει έως
και 95% τον κίνδυνο τύφλωσης εξαιτίας της. Χρει-
άζονται περίπου δέκα χρόνια για να αναπτυχθούν
σοβαρά οφθαλμολογικά προβλήματα λόγω του
διαβήτη. Αυτό δίνει στους ασθενείς το περιθώριο

να ρυθμίσουν το σάκχαρό τους και να επισκέ-
πτονται τακτικά τον οφθαλμίατρό τους. 

Οι πάσχοντες από διαβήτη έχουν διπλάσιες πι-
θανότητες να αναπτύξουν πρόωρο καταρράκτη. Ο
καταρράκτης είναι πρόωρος όταν εκδηλώνεται
πριν από την ηλικία των περίπου 70 ετών, που είναι
η συνήθης ηλικία εκδήλωσής του στην Ελλάδα. Ο
καταρράκτης εξελίσσεται ταχύτερα στους διαβη-
τικούς ασθενείς. Οι έγκυοι με διαβήτη διατρέχουν
αυξημένο κίνδυνο διαβητικής αμφιβληστροειδο-
πάθειας. Έχουν επίσης αυξημένες πιθανότητες να
παρουσιάσουν απώλεια όρασης εξαιτίας της. 

Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια μπορεί να
επιδεινωθεί πολύ γρήγορα στην εγκυμοσύνη. Ο
διαβήτης μπορεί να προκαλέσει παροδικό ή επί-
μονο θόλωμα της όρασης, επίσης μυϊκή πάρεση
και διπλωπία. Οι ασθενείς με διαβήτη διατρέχουν
αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων. Όταν η γλυκόζη
(σάκχαρο) αίματος δεν ρυθμίζεται σωστά, μπορεί
να επηρεάσει το ανοσοποιητικό σύστημα, μει-
ώνοντας την ικανότητά του να καταπολεμά τις λοι-
μώξεις σε όλο το σώμα και επομένως στα μάτια. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Ο κίνδυνος επιπλοκών απειλεί
όλους τους πάσχοντες από όλες 
τις μορφές της νόσου (διαβήτης 
τύπου 1, τύπου 2, διαβήτης κύησης)

Η σημασία της πρόληψης
Οι ασθενείς με διαβήτη θα πρέπει να ελέγχον-
ται προληπτικά από τον οφθαλμίατρο. Αν έχουν
τύπου 1 διαβήτη, χρειάζονται έλεγχο μία φορά
τον χρόνο. Ο έλεγχος πρέπει να αρχίζει μέσα
σε πέντε χρόνια από τη διάγνωση του διαβήτη
τύπου 1. Αν έχουν τύπου 2 διαβήτη, πρέπει να
ελέγχονται μία φορά τον χρόνο αμέσως μετά
τη διάγνωση. Αν είναι γυναίκες με τύπου 1 ή
τύπου 2 διαβήτη και μείνουν έγκυοι, καλό είναι
να ελέγχονται μία φορά πριν μείνουν έγκυοι ή
εντός του πρώτου τριμήνου της κυήσεως. 
Ο έλεγχος μπορεί να επαναληφθεί αργότερα
στην εγκυμοσύνη και ακόμα μία ή περισσότε-
ρες φορές έως ότου το μωρό γίνει ενός έτους.
Οι γυναίκες που αναπτύσσουν διαβήτη στη
διάρκεια της κυήσεως συνήθως δεν χρειάζον-
ται πρόσθετο οφθαλμολογικό έλεγχο, διότι εί-
ναι απίθανο να εκδηλώσουν διαβητική αμφι-
βληστροειδοπάθεια. 

Ο διαβήτης βλάπτει 
σοβαρά την όραση Δρ Αναστάσιος Κανελλόπουλος,

χειρουργός-οφθαλμίατρος



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

καθημερινές προβλέψεις
www.facebook.com/alexandra.karta

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

Κριός
(21/3-20/4)
Η Σελήνη συνεχίζει την πορεία της στον
δωδέκατο τομέα σας, όπου θα έχετε αρ-
κετές μεταπτώσεις στην ψυχολογία σας.
Καλό είναι να μη βγάλετε προς τα έξω τα
παράπονα, αλλά και τα απωθημένα σας,
γιατί δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να δι-
καιωθείτε από τους άλλους. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Σελήνη σήμερα στο ζώδιο των Ιχθύων
σάς φέρνει πιο κοντά με φιλικά σας πρό-
σωπα, που μάλλον χρειάζεστε τη στοργή
και το ενδιαφέρον τους. Είναι μια καλή
στιγμή να βρείτε κατανόηση από τους άλ-
λους.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ο ανάδρομος Άρης στο δικό σας ζώδιο σας
γεμίζει με σκέψεις για δράση, αλλά σε λά-
θος τοποθέτηση. Τα επαγγελματικά σας θα
είναι στην πρώτη σειρά των θεμάτων που θα
σας απασχολήσουν έντονα.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Αντιλαμβάνεστε ότι κάποια πράγματα τρί-
ζουν γύρω σας και νιώθετε ότι η απομά-
κρυνσή σας από καταστάσεις χαοτικές θα
είναι το πιο σωστό που μπορείτε να κάνετε
αυτή την περίοδο.

Λέων
(23/7-22/8)
Οικονομικές υποθέσεις θα σας απασχολή-
σουν και σήμερα, αλλά πολύ σύντομα η προ-
σοχή σας θα πέσει σε καταστάσεις που θα
προκληθούν από τους άλλους και με δυσκο-
λία θα μπορέσετε να αντιδράσετε. Μην ξεκι-
νήσετε σήμερα τίποτε που θα πρέπει να ρι-
σκάρετε τα χρήματά σας, αλλά και τη συναι-
σθηματική σας ζωή. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Οι σχέσεις σας περνούν από δοκιμασίες,
εντάσεις, αλλά και κάποια σημαντικά γε-
γονότα. Είναι η στιγμή που πρέπει να ζυγί-
ζετε σωστά τα πράγματα γύρω σας, πριν
πάρετε αποφάσεις που δεν θα είναι οι πιο
κατάλληλες για εσάς. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η καθημερινότητά σας αλλάζει, αποφασί-
ζετε για κάποια καινούργια πράγματα που
θα σας βοηθήσουν να απαλλαγείτε από κα-
κές συνήθειες και ίσως απομακρυνθείτε
και από τοξικές συμπεριφορές. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Έντονη αυτή η περίοδος για εσάς. Ακόμη
και με τη θετική επιρροή της Σελήνης προς
το δικό σας ζώδιο, τα πράγματα θα είναι
αρκετά έκρυθμα. Θα πρέπει να καταλάβετε
ότι ο θυμός δεν θα σας βοηθήσει πουθενά,
αλλά μόνο η ισχυρή θέληση και η δύναμη
που διαθέτετε. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για εσάς τους Τοξότες, η μέρα κρύβει κά-
ποιες παγίδες, όταν μάλιστα ο ανάδρομος
Άρης δημιουργεί ένα έντονο περιβάλλον
στην προσωπική σας ζωή. Ίσως κάποιο
πρόσωπο της οικογένειάς σας να στηρίξει
τα όνειρά σας.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Σελήνη σάς σπρώχνει να εκφράσετε τα
συναισθήματά σας, να βρεθείτε με πρό-
σωπα που έχετε έντονη σχέση εξάρτησης,
αλλά και να σκεφτείτε τρόπους να απο-
δράσετε από ό,τι δεν σας ταιριάζει, κυριο-
λεκτικά και μεταφορικά. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Τα οικονομικά θα σας απορροφήσουν έν-
τονα σήμερα. Ίσως, μάλιστα, να βρείτε κά-
ποιες λύσεις σε μια υποχρέωσή σας ή ένα
παλιό σας χρέος. Βέβαια, μην ανοίξετε τα
φτερά σας σε νέες καταστάσεις, συναι-
σθηματικές και επαγγελματικές, πριν πε-
ράσει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νο-
εμβρίου.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η Σελήνη και σήμερα στο δικό σας ζώδιο
σας δημιουργεί καλά στοιχεία, για να κά-
νετε νέες εκκινήσεις. Από το βράδυ και
μετά, τα πράγματα θα κυλήσουν πολύ κα-
λύτερα και πιο αισιόδοξα. 
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E ντονα συναισθηματική μέρα,
με τη Σελήνη να συνεχίζει την
πορεία της στο ζώδιο των
Ιχθύων. Η συνάντησή της με

τον Ποσειδώνα θα δημιουργήσει έντονα
συναισθηματικά ξεσπάσματα, εφόσον θα
συμμετέχει και ο Άρης. Λίγο πριν αλλάξει
η μέρα, η σύνοδος με τον Δία γαληνεύει
για λίγο τις καταστάσεις, ενώ το επόμενο
διάστημα χρειάζεται πολλή προσοχή.



H
επέκταση των ελληνικών χωρικών
υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια ενο-
χλεί σφόδρα την Τουρκία. Ας κά-
νουμε μια ιστορική αναδρομή. 

Το 1963 η τουρκική Εθνοσυνέλευση κατέθε-
σε νομοσχέδιο για την επέκταση της αιγιαλίτι-
δας ζώνης από τα 3 στα 4 ναυτικά μίλια και τη
δημιουργία επιπλέον 6 μιλίων. 

Η χώρα μας ενοχλήθηκε με τη δημιουργία
αλιευτικής ζώνης, διότι αυτό θα σήμαινε ότι θα
αποκλείονταν οι Έλληνες αλιείς από περιοχές
όπου παραδοσιακά ψάρευαν. 

Τότε εξετάστηκε για πρώτη φορά η επέκταση
των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά
μίλια. Η Ελλάδα υπενθυμίζεται ότι έχει 3.000
νησιά στο Αιγαίο από τα οποία κατοικούνται τα
100. Επιπλέον, η Υδρογραφική Υπηρεσία του
Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού έχει καταγρά-
ψει μέσα από δορυφορικές φωτογραφίες, που
της επιτρέπει πλέον η τεχνολογία, και περίπου
6.000 βράχους κάτω από την επιφάνεια της θά-
λασσας σε απόσταση ελάχιστων μέτρων από
την ακτή.

Στην Τουρκία ανήκουν περίπου 450 νησιά,

μεταξύ αυτών η Ίμβρος, η Τένεδος, το νησιωτι-
κό σύμπλεγμα των Μοσχονησίων αλλά και μι-
κρά νησιά ανάμεσα στις ακτές των Δωδεκανή-
σων και της Μικράς Ασίας. 

Η στάση της Τουρκίας στο θέμα των χωρικών
υδάτων ήταν ο βασικότερος λόγος που δεν υπέ-
γραψε το Δίκαιο της Θάλασσας, παρά το γεγο-
νός ότι το 1982, όταν ήταν σε εξέλιξη η Τρίτη
Συνδιάσκεψη για το Δίκαιο της Θάλασσας, προ-
σπάθησε να εντάξει τις θέσεις της στο τελικό
κείμενο, αλλά δεν τα κατάφερε.

Η βασική τουρκική θέση για το θέμα αυτό εί-
ναι μόνο πολιτική και όχι νομική. Το βασικό επι-
χείρημά της είναι ότι σε μια τέτοια περίπτωση το
Αιγαίο θα μετατρεπόταν σε ελληνική λίμνη,
αφού τα μικρασιατικά παράλια θα έκλειναν και
δεν θα είχαν πέρασμα σε ανοιχτή θάλασσα στο
Αιγαίο. Θα έπληττε, δηλαδή, «τα ζωτικά της
συμφέροντα», φράση που αναφέρεται στο πε-
ρίφημο κοινό ανακοινωθέν της Μαδρίτης που
υπεγράφη επί κυβέρνησης Σημίτη. 

Η Άγκυρα εξακολουθεί να επιμένει. Μάλιστα,
ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου άλλαξε από μόνος
του και την απόφαση της τουρκικής Εθνοσυνέ-

λευσης του 1995, που έλεγε ότι θα είναι casus
belli η επέκταση της Ελλάδας από τα 6 στα 12
ναυτικά μίλια. Για εκείνον μη αποδεκτή είναι
και η επέκταση και σε ένα μόνο μίλι. 

Για την ιστορία, το 1976, ο τότε πρωθυπουρ-
γός Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε αποφασί-
σει να προχωρήσει η Ελλάδα στην επέκταση
των χωρικών υδάτων, είχαν ενημερωθεί τα
κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία ήταν
σύμφωνα, και είχε ετοιμαστεί και το σχετικό νο-
μοσχέδιο. 

Στη συνέχεια, όμως, ο Καραμανλής άλλαξε
γνώμη, διότι κάτι τέτοιο θα ενοχλούσε και τις
ΗΠΑ αλλά και την τότε Σοβιετική Ένωση. 

Έκτοτε, το νομοσχέδιο παραμένει στο συρτά-
ρι και ασφαλώς επικαιροποιείται με τις εξελί-
ξεις. Διότι από τότε η Ελλάδα έχει θωρακιστεί
διπλωματικά και αμυντικά και έχει ενισχύσει
την αποτρεπτική της ισχύ. 

Που σημαίνει ότι όσο και αν είναι επίμονος
αντιρρησίας η Τουρκία, η Ελλάδα όποτε κρίνει
θα αποφασίσει την επέκταση των χωρικών υδά-
των της είτε νοτιοανατολικά της Κρήτης είτε στο
Αιγαίο. Είτε 1 μίλι είτε 12 μίλια.

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Το βασικό
επιχείρημα της
Τουρκίας είναι 
ότι σε περίπτωση
επέκτασης στα 
12 νμ το Αιγαίο
θα μετατρεπόταν
σε ελληνική
λίμνη, αφού 
τα μικρασιατικά
παράλια δεν θα
είχαν πέρασμα 
σε ανοιχτή
θάλασσα 

Ο επίμονος αντιρρησίας


