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«αποκαλύψεις» και ψεύδη που προσπαθούν να 
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A
ναμένοντας τη συνέντευξη Μητσοτάκη στον
ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, πολλοί, ει-
δήμονες και μη, προεξοφλούσαν το τι θα πει,
παίζοντας μάλιστα τα… ρέστα τους. Κατά τους

ειδικούς, που είτε δημοσιολογούσαν είτε περιόριζαν σε
στενό κύκλο τη διάδοση της εκτίμησής τους, ο πρωθυ-
πουργός θα επιχειρούσε να «κρυφτεί» πίσω από τον
πρώην γενικό γραμματέα του Γρ. Δημητριάδη και τον
πρώην διοικητή της ΕΥΠ για την υπόθεση των υποκλοπών,
«θα έκανε γαργάρα» τα δημοσιεύματα για ενορχηστρωμέ-
νες από τον ίδιο παρακολουθήσεις, «θα σφύριζε αδιάφο-
ρα» στα βέλη εξ οικείων, δηλαδή, τα δημοσιεύματα που
προηγήθηκαν του «Documento», σε «Καθημερινή» αλλά
και σε «Βήμα», «Νέα», όπως και θα απέφευγε να αντιπα-
ρατεθεί με τον Β. Μαρινάκη με αφορμή τις πρόσφατες κα-
ταγγελίες για εγκληματική οργάνωση στο ποδόσφαιρο.   

Και έρχεται η συνέντευξη, και για ακόμα μία φορά ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης αναγκάζει τους «ειδικούς» να… σκί-
σουν τα πτυχία τους! Γιατί ο πρωθυπουργός τοποθετήθηκε

σε όλα ευθέως και ευθαρσώς, χωρίς «ναι μεν αλλά». Μί-
λησε για αισχρά ψέματα χωρίς καμία απόδειξη σχετικά με
τα δημοσιεύματα ότι παρακολουθούσε υπουργούς του,
ζήτησε -εκ νέου- από τη Δικαιοσύνη να διερευνήσει εξο-
νυχιστικά την υπόθεση και μίλησε για επαγγελματίες εκ-
βιαστές. Και δεν έμεινε εκεί. Απάντησε και στον πόλεμο
από φίλιες δυνάμεις «που θεωρούν ότι μπορούν να εκβιά-
ζουν, να υπαγορεύουν στην κυβέρνηση, να υπονομεύουν
-αλλάζοντας απόψεις από τη μία μέρα στην άλλη- τη δια-
δρομή της χώρας», ξεκαθαρίζοντας πως ο ίδιος και η κυ-
βέρνησή του δεν εκβιάζονται και δεν υποχωρούν σε πιέ-
σεις. Και για την «εγκληματική οργάνωση» στο ποδόσφαι-
ρο τοποθετήθηκε, υπενθυμίζοντας τα τρία τελευταία πρω-
ταθλήματα του Ολυμπιακού. 

Οι μεσοβέζικες λύσεις, τα ήξεις αφήξεις, τα «και με τον
αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ» δεν ταιριάζουν στον
Μητσοτάκη, δεν είναι του γούστου του. Το απέδειξε σε ένα
κρίσιμο εθνικό δίλημμα με αφορμή τη ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία, όταν ακόμα και στενοί συνεργάτες του τον

συμβούλευαν να μην πάρει σαφή θέση και να κινηθεί εξι-
σορροπητικά, το απέδειξε και χθες που αναστάτωσε το
σύστημα. 

O Μητσοτάκης, με όσα είπε, απάντησε πειστικά στους
θιασώτες του παρασκηνίου, στους συνωμοσιολόγους του
γλυκού νερού που βλέπουν ανίερες και υπόγειες σχέσεις
διαπλοκής επί των ημερών του. Αυτούς που, γνωρίζοντας
πώς λειτουργούσαν οι δικοί τους φίλοι στο παρελθόν,
έβλεπαν και στο πρόσωπο του σημερινού πρωθυπουργού
«μια από τα ίδια». Και πλέον δεν αφήνει περιθώριο να
«παίξει μπάλα» κανένας ως ο «άμωμος» της χώρας.
Όπως, για παράδειγμα, στην κυρία Λατινοπούλου που
βρήκε ευκαιρία να σχολιάσει, «όταν μπορεί ένας πρό-
εδρος ποδοσφαιρικής ομάδας να προκαλεί τόσο σοβα-
ρούς τριγμούς στην ίδια την κυβέρνηση, μπορούμε όλοι
να καταλάβουμε πόσο σάπιο και εξαρτημένο είναι το σύ-
στημα εξουσίας». Στην κυρία Λατινοπούλου, λοιπόν, ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης χθες απάντησε ξεκάθαρα. 
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Ένας πρωθυπουργός που δεν στρογγυλεύει 
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Θ
εωρίες συνωμοσίας, κατασυ-
κοφάντηση αντιπάλων, πολιτικά
και επιχειρηματικά ονόματα
χωρίς αποδείξεις κρεμιούνται

εκ νέου στα μανταλάκια και διαρροές περί
συνομιλιών και μηνυμάτων συνθέτουν ένα
βρόμικο προεκλογικό σκηνικό που επιχει-
ρούν να στήσουν συμφέροντα αλλά και
Μέσα που πρόσκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ, θυμί-
ζοντας τη σκευωρία της Novartis. Παράλ-
ληλα με τις αμφισβητούμενες λίστες που
δημοσιεύτηκαν για την υπόθεση των τηλε-
φωνικών παρακολουθήσεων, ορισμένοι
βρήκαν την ευκαιρία να εμπλέξουν και τα
ποδοσφαιρικά εκβιάζοντας με ωμό τρόπο
την κυβέρνηση.

Στο Μαξίμου, όπου βλέπουν ότι επιχει-
ρείται μια προσπάθεια αποσταθεροποί-
ησης του πολιτικού σκηνικού, περνούν
στην αντεπίθεση. «Όπως και στην ιστορία
με τη Novartis και σε άλλες παρόμοιες,
(σ.σ.: ο ΣΥΡΙΖΑ) προκαλεί θόρυβο μέσω
δημοσιογραφικών ομίλων, σηκώνει σκόνη
με τα στελέχη του να δημιουργούν καταιγί-
δα κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης. Όπως φαίνεται, έχουν επιστρατευτεί
ξανά κάποιοι από τους παλιούς πρωταγω-
νιστές στην υπόθεση Novartis. Απουσιά-
ζουν βέβαια και κάποιοι άλλοι, ενδεχομέ-

νως γιατί έχουν άλλα τρεχάματα τελευταία
στα Ειδικά Δικαστήρια», τόνισε ο Γιάννης
Οικονόμου.

Στην κυβέρνηση κάνουν λόγο για «κατα-
σκευασμένα στοιχεία», υποστηρίζοντας
πως δεν υπάρχει κανένα απολύτως τεκμή-
ριο δίπλα στα δεκάδες ονόματα που ανα-
φέρουν. «Επικαλούνται πηγές οι οποίες,
υποτίθεται, έκαναν τις παράνομες παρα-
κολουθήσεις και μετά αποφάσισαν να δια-
θέσουν τα στοιχεία των παρακολουθήσε-
ων αυτών σε εκείνους που σήμερα τα
παρουσιάζουν. Επίσης, κάτι θυ-
μίζει αυτό με διαφόρους
που φόραγαν κουκού-
λες», είπε ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος, ο
οποίος σημείωσε ότι
κατηγορούν τον πρω-
θυπουργό χωρίς να
έχει υπάρξει κανένα
απολύτως στοιχείο.

Οι χυδαίες επιθέσεις
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε

προβλέψει από νωρίς το τοξικό κλίμα και
τον βούρκο που θα επιχειρήσει να δημι-
ουργήσει στο πολιτικό σκηνικό ο ΣΥΡΙΖΑ, ο
οποίος παίζει το τελευταίο του χαρτί. Άλ-
λωστε, δεν ήταν δύσκολο να το προβλέψει
κανείς από τη στιγμή που βουλευτές της
αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπέλυαν
χυδαίες επιθέσεις εναντίον της κυβέρνη-
σης και μάλιστα από το βήμα της Βουλής,
κάνοντας λόγο για «κόμμα δολοφόνων»
για τους θανάτους από την πανδημία αλλά

και για «κόμμα παιδεραστών» με την υπό-
θεση του Κολωνού. Ανάλογες επιθέσεις
είχε δεχτεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και
για το Μεταναστευτικό, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε
υιοθετήσει τα fake news για τους 38 μετα-
νάστες που είχαν βρεθεί στη νησίδα στον
Έβρο. Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας έφτασε
στο σημείο να αμφισβητήσει τις εκλογικές
διαδικασίες με πρόσχημα τις υποκλοπές,
κάτι που δεν έχει κανένας πολιτικός αρχη-
γός από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατη-
γόρησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙ-

ΖΑ πως δεν έχει πολιτική
πρόταση απέναντι στα

προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι πολί-
τες. «Η σπουδή του να
γίνει βασιλικότερος
του κ. Βαξεβάνη απο-
δεικνύει ότι είναι ένα

κόμμα που λειτουργεί
με βάση το δόγμα “γαία

πυρί μιχθήτω”. Επειδή δεν
έχει πολιτική πρόταση για τα με-

γάλα και υπαρκτά που απασχολούν την
κοινωνία και τους πολίτες, προσδοκά μια
μεγάλη αναστάτωση μήπως και αλλάξει η
κατάσταση. Και δεν την προσδοκά παθητι-
κά, την πυροδοτεί κιόλας».

Στην κυβέρνηση επαναλαμβάνουν πως
από την πρώτη στιγμή που έγιναν γνωστές
οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις ο πρω-
θυπουργός έκανε όλες τις απαιτούμενες
ενέργειες, θωράκισε τη διαφάνεια των
επισυνδέσεων, ενώ ετοιμάζει θεσμική πα-

ρέμβαση για την απαγόρευση των κακό-
βουλων λογισμικών. «Αυτή είναι πάντοτε η
αντίδραση της κυβέρνησης και του Μη-
τσοτάκη στα υπονοούμενα, στους ανυπό-
στατους ισχυρισμούς, στη λάσπη: η θεσμι-
κότητα είναι πάντοτε η απάντησή του για να
βρεθεί άκρη και λύση. Και θα επιδιώξουμε
να βρεθεί μέχρι τέλους, είτε στον εντοπι-
σμό όσων επιχειρούν στη χώρα αυτές τις
ακραία παράνομες σχέσεις είτε με την
ανάδειξη του ανυπόστατου όλων ή μέρους
από αυτό που προβάλλουν», είπε ο Γιάννης
Οικονόμου.

Όσον αφορά τις δηλώσεις του κ. Βρέ-
τζου, ο οποίος προσπάθησε να συνδυάσει
την υπόθεση των υποκλοπών με τον ορι-
σμό του διαιτητή στο ποδοσφαιρικό ντέρμ-
πι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημεί-
ωσε: «Πρώτα απ’ όλα, τα όσα είπε ο κ.
Βρέντζος σαφώς και δεν ισχύουν σε καμία
περίπτωση. Δεν μπορώ να καταλάβω από
πού και ως πού με την ποδοσφαιρική του
ιδιότητα μπορεί κάποιος παράγοντας να
προβαίνει σε αυτού του είδους τις εκτιμή-
σεις χωρίς το παραμικρό στοιχείο. Σαφώς
λοιπόν και δεν συμβαίνουν. Σε ό,τι αφορά
τώρα την ποδοσφαιρική διάσταση όλων
των υπόλοιπων πραγμάτων, δεν έχω εγώ
αρμοδιότητα να σχολιάσω».

Στο Μέγαρο Μαξίμου βλέπουν
ενορχηστρωμένη προσπάθεια
αποσταθεροποίησης

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

«Στήνουν
βρόμικο σκηνικό 
τύπου Novartis»
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Χωρίς αποδείξεις στον Ντογιάκο ο Βαξεβάνης 
Τη συνένωση των πέντε δικογραφιών που εκκρεμούν

στη Δικαιοσύνη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές,
να σταματήσει η «σαλαμοποίησή» τους και
να αναλάβει την έρευνα η Εισαγγελία
Εφετών, ζήτησε από τον εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο ο εκ-
δότης της εφημερίδας «Documento»
και δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβά-
νης. Συνοδευόμενος από τον δικηγό-
ρο του Γιάννη Μαντζουράνη, ο δημο-
σιογράφος τόνισε ότι υπάρχουν απο-
δεικτικά στοιχεία που θα
αποκαλυφθούν. Βρίσκοντας την ευκαιρία,
επιτέθηκε στον ίδιο τον πρωθυπουργό, λέγον-
τας ότι «δείχνεται όχι μόνο από εμάς, αλλά και από τον

κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Τέλλογλου».
Ο κ. Βαξεβάνης συνέδεσε και στις δηλώσεις

του τις υποθέσεις των υποκλοπών, αναφέ-
ροντας τους δυο επιχειρηματίες, οι οποίοι

«σχετίζονται με όλο αυτό το σύστημα το
αμαρτωλό το οποίο κατέληξε να παρα-
κολουθεί το μισό υπουργικό συμβού-
λιο, συν άλλα άτομα που θα δείτε τις
επόμενες μέρες», προαναγγέλλοντας
νέες αποκαλύψεις ονομάτων. Ωστόσο,

σύμφωνα με δικαστικές πηγές, ο εκδό-
της και δημοσιογράφος δεν έδωσε πε-

ρισσότερα στοιχεία στον εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου, πέραν των μηνυμάτων που δη-

μοσίευσε στην εφημερίδα του. Ο ίδιος στις δηλώσεις του

ανέφερε ότι «φυσικά υπάρχουν αποδείξεις. Τα τέσσερα
μηνύματα που δημοσιεύσαμε αποδεικνύουν την παρακο-
λούθηση. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Οι αποδείξεις θα
δοθούν με τον τρόπο που πρέπει να δοθούν. Η Δικαιοσύνη
να κάνει έρευνα και να μην πετά την μπάλα στην εξέδρα». 

Από την πλευρά του ο συνήγορός του κ. Μαντζουράνης
δήλωσε ότι «είναι ανεπίτρεπτο η παρανοϊκή διαστροφή
οποιουδήποτε προσώπου να μετατρέπει την πατρίδα μας
σε ένα απέραντο ψυχιατρείο. Πρόκειται για εκφυλιστικά
φαινόμενα θεσμικής εκτροπής προς ικανοποίηση παρα-
νοϊκής διαστροφής εξαιτίας προσωπικής ανασφάλειας. Οι
“άριστοι” της εγκληματικής παρέας δεν ορρωδούν προ ου-
δενός, αφού κακοποιούν ακόμη και γυναικόπαιδα, αρκεί
να συλλέγουν κατάλληλο προς πάσα χρήση και εκβίαση
υλικό από την ιδιωτική ζωή εχθρών και φίλων». 

«Δεν θα με σύρουν
επαγγελματίες εκβιαστές» 
Υ ψηλούς τόνους, σκληρούς χα-

ρακτηρισμούς και ξεκάθαρα μη-
νύματα περιείχε η χθεσινοβρα-

δινή συνέντευξη του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη στον ANT1 και
τον Νίκο Χατζηνικολάου. Μεγάλο μέρος
της συνέντευξης αναλώθηκε στις πρό-
σφατες αποκαλύψεις για την υπόθεση
των υποκλοπών αλλά και στις παρενέρ-
γειές της στο πολιτικό σύστημα. 
Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για απί-
στευτα ψέματα χωρίς κανένα αποδει-
κτικό στοιχείο και διασύνδεση με την
κυβέρνηση και τον ίδιο, ερωτηθείς για
το δημοσίευμα της εφημερίδας «Docu-
mento». «Υπάρχει άραγε Έλληνας που
να πιστεύει, που να πιστεύει πως πα-
ρακολουθούσα τον υπουργό Εξωτερι-
κών και τον υπουργό Οικονομικών, χω-
ρίς κανένα στοιχείο και καμία απόδει-
ξη; Αυτό είναι ντροπή και αίσχος», είπε
χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης. «Δεν γίνεται η πολιτική αντιπαρά-
θεση να πέφτει σε αυτό το επίπεδο, ου-
δέποτε ισχυρίστηκα πως δεν υπάρχει
παρακολούθηση και κέντρο που χειρί-
ζεται το κακόβουλο λογισμικό Preda-
tor, αλλά είναι πολύ διαφορετικό αυτό
από το να κατηγορεί κάποιος τον πρω-
θυπουργό ότι ενορχηστρώνει αυτήν
την παρακολούθηση. Δεν γνωρίζω από
ποιον γίνονται οι παρακολουθήσεις,

πρέπει να το μάθουμε, δεν είναι η ΕΥΠ
που χειρίζεται κακόβουλα λογισμικά
και εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη», τό-
νισε ο πρωθυπουργός. Κατηγόρησε τον
κ. Τσίπρα ότι βρίσκεται πίσω από τον
Κώστα Βαξεβάνη και ότι στρατηγική
του είναι να βουλιάξει τον τόπο στον
βούρκο. Τον προκάλεσε, δε, να κατα-
θέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της
κυβέρνησης, για να λάβει, όπως είπε,
εκκωφαντική απάντηση. Ερωτηθείς
σχετικώς, επανέλαβε πως οι εκλογές
θα γίνουν το 2023, στο τέλος της τετρα-
ετίας και διεμήνυσε πως δεν θα συρθεί
σε πολιτικές εξελίξεις από επαγγελ-
ματίες εκβιαστές. Εμφανίστηκε, δε,
αισιόδοξος ότι η ΝΔ θα καταφέρει να
σχηματίσει αυτοδύναμη πλην όμως όχι
μονοκομματική κυβέρνηση στις δεύ-
τερες κάλπες και χαρακτήρισε βόμβα
αστάθειας την απλή αναλογική. 

«Η κυβέρνηση δεν εκβιάζεται»
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης διεμήνυσε σε αυστηρό ύφος ότι
«κάποιοι έχουν μπλέξει τους ρόλους
τους, κάποιοι θεωρούν επειδή έχουν
μία ομάδα, ή επειδή ελέγχουν κάποια
μέσα μαζικής ενημέρωσης ή και τα δύο,
ότι μπορούν να εκβιάζουν, να υπαγο-
ρεύουν στην κυβέρνηση και να υπονο-
μεύουν. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε

πως οι ρόλοι του καθενός είναι απολύ-
τως ξεκαθαρισμένοι: η κυβέρνηση έχει
λαϊκή νομιμοποίηση, εκλεγόμαστε από
τον λαό, θέλουμε τους επιχειρηματίες
συμμέτοχους στην πρόοδο της χώρας,
δεν είναι όμως ούτε υποβολείς μας ούτε
είναι φορείς των δικών τους συμφερόν-
των που πιέζουν την κυβέρνηση για να
γίνει το δικό τους χατίρι. Άρα το μήνυμα

το οποίο στέλνω προς κάθε κατεύθυνση
είναι ότι η κυβέρνηση και εγώ ούτε δε-
χόμαστε πιέσεις ούτε και γινόμαστε αν-
τικείμενα εκβιασμού και δεν απευθύ-
νομαι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτω-
ση, απευθύνομαι συνολικά», κληθείς
να απαντήσει στις αιτιάσεις της ΠΑΕ
ΟΣΦΠ μετά το προχθεσινό ντέρμπι με
τον Παναθηναϊκό.

«Ντροπή και αίσχος να 
κατηγορούμαι με ψέματα άνευ αποδείξεων»



Σ
την αποκάλυψη ότι η Αθήνα εί-
ναι έτοιμη να εκκινήσει σεισμι-
κές έρευνες για την εξόρυξη
φυσικού αερίου στα δύο οικό-

πεδα νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου και
της Κρήτης προέβη ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνέντευξη
που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό
ΑΝΤ1, επιχειρώντας να καταδείξει ότι η
χώρα μας εισέρχεται δυναμικά στη συγκε-
κριμένη διαδικασία, ως αντίβαρο στις πα-
ράνομες και αποσταθεροποιητικές πρω-
τοβουλίες της Άγκυρας. Στόχος είναι η
απόφαση γεώτρησης εντός του 2024 και η
διενέργεια της πρώτης ερευνητικής γεώ-
τρησης μέσα στο 2025.

Το παρασκήνιο των ερευνών 
Σχετικά με τις έρευνες για το φυσικό αέριο,

σύμφωνα με πληροφορίες, τον Φεβρουάριο
του 2022 η αρμόδια κρατική εταιρεία ΕΔΕΥ ΑΕ
ξεκίνησε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα προσέλ-
κυσης μεγάλων διεθνών επενδυτών για τόνω-
ση του προγράμματος εξερεύνησης και παρα-
γωγής υδρογονανθράκων. Στις αρχές Μαρτίου
ολοκληρώθηκε με επιτυχία η μεγαλύτερη σει-
σμική έρευνα της τελευταίας δεκαετίας από τα
ΕΛΠΕ στο Κεντρικό και Νότιο Ιόνιο. Ακολού-

θησε στις αρχές Απριλίου η δημόσια στήριξη
του Έλληνα πρωθυπουργού με την ανάδειξη
των σχετικών ερευνών σε έργα εθνικής σημα-
σίας, δίνοντας εντολή για επιτάχυνση των ερ-
γασιών, ενώ ανακοινώθηκε και σαφές χρονο-
διάγραμμα. Μετά την επίσκεψη-ορόσημο του
πρωθυπουργού στις ΗΠΑ τον Μάιο του 2022,
στις Ηνωμένες Πολιτείες ταξίδεψε η ΕΔΕΥ για
να προβάλει τη νέα της στρατηγική με όνομα
«Υδρογονάνθρακες 2.0» και στο πλαίσιο της
νέας στρατηγικής της εταιρείας αναδείχθηκε η
συμβατότητα με την ενεργειακή μετάβαση και
τον ρόλο της Ελλάδας στην ενίσχυση της περι-
φερειακής και ενδεχομένως της ευρωπαϊκής
ενεργειακής ασφάλειας. Η θετική αποδοχή
της ελληνικής στρατηγικής επιβεβαιώθηκε με
την ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης των επενδυ-
τών στις παραχωρήσεις της Κρήτης, όταν στα
τέλη Ιουλίου η ExxonMobil σχεδόν διπλασίασε
τη συμμετοχή της και ανέλαβε παράλληλα τη
διαχείριση των παραχωρήσεων.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός προανήγγειλε

κατ’ ουσίαν το άνοιγμα της χώρας στη Λιβύη,
«ώστε να διερευνηθεί η προοπτική της από
κοινού εκμετάλλευσης πλουτοπαραγωγικών
πόρων με τη Λιβύη». Είναι νωπές, εξάλλου, οι
εντυπώσεις από την προτροπή του αμερικανι-
κού υπουργείου Εξωτερικών ότι θα μπορούσε
να υπάρξει διασύνδεση ή και αγωγός ανάμεσα
σε Ελλάδα και Λιβύη, καθώς πάγια θέση της
Ουάσιγκτον είναι οι ενεργειακοί πόροι να απο-
τελέσουν έναυσμα συνεργασίας στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο και όχι αφορμή για διενέξεις και
κατ’ επέκταση αποσταθεροποίηση. Ο κ. Μη-
τσοτάκης τόνισε ερωτηθείς για την πιθανότητα
επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στα 12
ναυτικά μίλια ότι «θα το κάνουμε, όποτε και
όταν το κρίνουμε, τη στιγμή που θα το κρίνου-
με», συμπληρώνοντας ότι «όλοι αυτοί που μας
ασκούν κριτική δεν έχουν κάνει τίποτε επ’ αυ-
τού». Επανέλαβε, δε, ότι η Αθήνα δεν θα μπει
στη λογική της καθημερινής φραστικής αντι-
παράθεσης με τον Ταγίπ Ερντογάν και ότι θα
απαντά με αυστηρότητα και συνέπεια σε κάθε
εκδοχή του τουρκικού αναθεωρητισμού. Μά-
λιστα, ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε πως μα-
ταιώνεται η πώληση του λιμανιού της Αλεξαν-

δρούπολης, καθώς κρίθηκε πως λόγω της μεί-
ζονος στρατηγικής του σημασίας πρέπει να
παραμείνει υπό τον έλεγχο του Δημοσίου.

«Εκλογές στο τέλος της τετραετίας»
«Εκλογές θα γίνουν, όπως έχω δεσμευτεί,

στο τέλος της τετραετίας», τόνισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Προσωπικά δεν
πρόκειται να συρθώ σε πολιτικές εξελίξεις
από κάποιους επαγγελματίες εκβιαστές, οι
οποίοι ακριβώς αυτό θέλουν να επιδιώξουν. Η
χώρα έχει Σύνταγμα, η κυβέρνηση απολαμβά-
νει της εμπιστοσύνης της Βουλής. Εάν κάποιος
αυτό το αμφισβητεί, δεν έχει παρά να πάει στη
Βουλή και να ζητήσει από τη Βουλή να άρει την
εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου. Σε αυτή
την περίπτωση θα πηγαίναμε σίγουρα σε
εκλογές».
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Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Κεραυνοί Αθανασίου για Παπαγγελόπουλο

Η αποκάλυψη Μητσοτάκη
για Κρήτη και Πελοπόννησο
και η στάση μας
έναντι της Τουρκίας 

Στο παρασκήνιο μεγάλων υποθέσεων με κεντρικά πρό-
σωπα γνωστούς επιχειρηματίες αλλά και δημοσιογράφους
που βρέθηκαν στο στόχαστρο της δικαιοσύνης αναφέρθη-
κε, καταθέτοντας ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου, ο
πρώην οικονομικός εισαγγελέας Παναγιώτης Αθανασίου.

Ο μάρτυρας μίλησε για τα τέσσερα χρόνια της θητείας του,
υποστηρίζοντας πως δέχτηκε πιέσεις από τον κατηγορούμενο
πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελό-
πουλο άλλοτε για να επιταχύνει «τσάτρα πάτρα» έρευνες και άλ-
λοτε για να «τις κρατήσει». Ο κ. Αθανασίου καταλόγισε παρεμβά-
σεις και μεθοδεύσεις στον κ. Παπαγγελόπουλο, ο οποίος, όπως
υποστήριξε, επιδείκνυε έντονο ενδιαφέρον για υποθέσεις είτε
ρωτώντας επίμονα για αυτές είτε επιχειρώντας να τις κατευθύνει
μέσω στοχευμένων δημοσιευμάτων.

«Αιχμή του δόρατος» στην κατάθεση του επίτιμου πλέον ει-
σαγγελικού λειτουργού ήταν:

α) Η υπόθεση του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαχρήστου
για την οποία κατηγόρησε τον πρώην υπουργό ότι του ζήτησε
εμμέσως πλην σαφώς να κατασκευάσει στοιχεία.

β) Για την υπόθεση του επιχειρηματία Ανδρέα Βγενόπου-
λου, στην οποία υποστήριξε ότι τον «πίεζε να βγει διάταξη δέ-

σμευσης χθες».
γ) Ο φορολογικός έλεγχος του Γιάννη Αλαφούζου μέσω συ-

κοφαντικών δημοσιευμάτων για αδικαιολόγητη καθυστέρη-
ση του κ. Αθανασίου λόγω των «φιλοπαναθηναϊκών του αι-
σθημάτων».

δ) Για την υπόθεση της Τράπεζας Πειραιώς και του Μιχάλη
Σάλλα, στην οποία του ζήτησε να κρατήσει τα τυχόν παραπεμ-
πτικά πορίσματα γιατί «θα γίνει μεγάλος ντόρος».

«Τον αγνοούσα, δεν ενέδωσα σε καμία πίεση, έκανα τη
δουλειά μου», ήταν η κατηγορηματική απάντηση του κ. Αθα-
νασίου. Ο μάρτυρας πάντως παραδέχτηκε πως παλαιότερα εί-
χε με τον κ. Παπαγγελόπουλο στενές φιλικές σχέσεις, ανταλ-
λάσσοντας ακόμη και οικογενειακές επισκέψεις, ενώ δεν
έκρυψε την πικρία του για το γεγονός ότι δεν ανανεώθηκε για
τρίτη φορά η θητεία του, παρότι είχε εκφράσει αρμοδίως την
επιθυμία του αυτή.

Έρευνες για
φυσικό αέριο
ξεκινά η Ελλάδα
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Οι δικηγορικοί σύλλογοι 
των δύο χωρών
συνδιοργάνωσαν εκδήλωση
στην οποία τοποθετήθηκαν
πολιτικοί και νομικοί,
στέλνοντας ηχηρό μήνυμα για
ειρηνική επίλυση 
των διαφορών στο Αιγαίο 
και την Ανατολική Μεσόγειο

Σε δεύτερο διάβημα μέσα σε λίγες ώρες προχώρησε
το υπουργείο Εξωτερικών, ζητώντας εξηγήσεις όχι
απλώς για την απαγόρευση εισόδου του Απόστολου
Τζιτζικώστα στη Σμύρνη αλλά και για την πολύωρη
κράτησή του. Είχε προηγηθεί η παράσταση διαμαρ-
τυρίας από την ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα και
το ελληνικό προξενείο στη Σμύρνη το Σάββατο το
απόγευμα προς το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών
μόλις προέκυψε το θέμα με τον περιφερειάρχη Κεν-
τρικής Μακεδονίας. Αθήνα και Λευκωσία συντονί-
ζουν τις κινήσεις τους, καθώς στη συνάντηση που εί-
χαν χθες ο Νίκος Δένδιας και ο υπουργός Εξωτερι-
κών της Κύπρου Γιάννης Κασουλίδης τόνισαν και οι
δύο ότι ο τουρκικός παραλογισμός είναι πλέον καθη-
μερινό φαινόμενο.

Στην Κύπρο επικρατεί επίσης προβληματισμός για τις
κινήσεις της Άγκυρας να προχωρήσει την ηλεκτρική
διασύνδεση της Τουρκίας με τα Κατεχόμενα με υπο-
θαλάσσια καλώδια. «H Ελλάδα θα συνεχίσει να στέ-
κεται αρωγός της Κυπριακής Δημοκρατίας στην προ-
σπάθεια για αποφυγή νέων τετελεσμένων. Παρακο-
λουθούμε από κοντά όλες τις τουρκικές προσπάθειες
για την αναβάθμιση της παρουσίας του ψευδοκρά-
τους διεθνώς», είπε με νόημα ο κ. Δένδιας.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο πρωθυπουργός είναι προ-
γραμματισμένο να έχει συνάντηση στο Σαρμ Ελ Σέιχ
με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι
και τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη στο
περιθώριο της διεθνούς διάσκεψης του ΟΗΕ για την
κλιματική αλλαγή που πραγματοποιείται από χθες στο
αιγυπτιακό θέρετρο. Στην ατζέντα θα είναι ασφαλώς
και οι εξελίξεις στη Λιβύη μετά τη συμφωνία Τουρ-
κίας - Λιβύης που είχε σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση
του άξονα Αθήνας - Καΐρου. Στην κυβέρνηση επικρα-
τεί ικανοποίηση και για την τοποθέτηση του State De-
partment που τάχθηκε υπέρ της ενεργειακής σύνδε-
σης Λιβύης - Ελλάδας, διότι αυτό το έργο θα ενισχύ-
σει την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή.

ΑΛΕΞΙΑ ΤΑΣΟΥΛΗ

Σ
ε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης
και φιλοξενίας, έννοιες που χαρα-
κτηρίζουν τις σχέσεις Ελλάδας και
Κύπρου, πραγματοποιήθηκε το

Σάββατο 5 Νοεμβρίου στη Λευκωσία η εκ-
δήλωση για την οριοθέτηση των θαλασσίων
ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο, στην
οποία παρευρέθηκε η «Political». Με αφορ-
μή την παρουσία της ολομέλειας των προ-
έδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλά-
δας, την οποία φιλοξενεί ο Παγκύπριος Δι-
κηγορικός Σύλλογος, οι δικηγορικοί σύλλο-
γοι των δύο χωρών συνδιοργάνωσαν την ως
άνω εκδήλωση στέλνοντας ηχηρό μήνυμα
για ειρηνική επίλυση των διαφορών στο Αι-
γαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Κορυφαίοι νομικοί και πολιτικοί από Ελ-
λάδα και Κύπρο τοποθετήθηκαν στο ζήτη-
μα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών σε μια
εποχή όπου οι σχέσεις Ελλάδας και Τουρ-
κίας στο Διεθνές Δίκαιο είναι αρκετά τετα-
μένες και ο Ερντογάν συνεχίζει να τραβάει
το σχοινί με τις ακραίες τουρκικές προκλή-
σεις και απειλές. Χαιρετισμούς απηύθυναν
οι πρώην πρωθυπουργοί της Ελληνικής
Δημοκρατίας Αλέξης Τσίπρας, Αντώνης
Σαμαράς και Γιώργος Παπανδρέου, ενώ
στη συνέχεια μίλησαν και οι τρεις υποψή-
φιοι για την προεδρία της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, Αβέρωφ Νεοφύτου, Ανδρέας
Μαυρογιάννης και Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Δεν υπάρχει διαιτησία 
στον διάλογο με Τουρκία»

Έκκληση για επιδίωξη της οριοθέτησης
ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας από Ελλάδα και
Κύπρο απηύθυνε ο κ. Τσίπρας, δίνοντας
έμφαση στον σεβασμό της εδαφικής ακε-

ραιότητας δίχως τη χρήση βίας. Από την
πλευρά του ο κ. Σαμαράς τόνισε ότι ο διά-
λογος με την Τουρκία δεν παρουσιάζει κά-
ποιο νόημα, καθώς δεν υπάρχει διαιτησία
μετά τις τουρκικές αμφισβητήσεις και προ-
κλήσεις. Τέλος, ο κ. Παπανδρέου υπο-
γράμμισε ότι η ανακάλυψη φυσικού αερίου
πρέπει να είναι ο καταλύτης για ευρύτερη
συνεργασία.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο τέως
υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Απο-
στολάκης, που προειδοποίησε τον ελληνικό
λαό να προετοιμαστεί και για το χειρότερο
ενδεχόμενο της πολεμικής σύρραξης.

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν
και ο υφυπουργός Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων της Ελλάδας και αναπληρω-

τής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου Άγγε-
λος Συρίγος. Αφού αναφέρθηκε στις
διεκδικήσεις της Τουρκίας σε Ελλάδα και
Κύπρο, τόνισε ότι, μολονότι αυξάνεται ο
κίνδυνος των επεισοδίων, η Τουρκία δεν
θα επιδιώξει την εκδήλωση θερμού επει-
σοδίου. «Η Τουρκία κινείται στα όρια του
Διεθνούς Δικαίου και στόχος της είναι να
μας αναγκάσει σε διαπραγμάτευση εφ’
όλης της ύλης».

«Θέλουμε προσεκτικό σχεδιασμό 
και διεθνείς συμμαχίες»

Μιλώντας στην «Political» αναφορικά με
τις αιτιάσεις των Τούρκων ότι τα ελληνικά
νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, ο κ. Συρί-
γος διασαφήνισε ότι με τον όρο «Γαλάζια

Πατρίδα», που έχουν εφεύρει οι Τούρκοι,
μπορούν να προσφέρουν «δικαιολογητική
βάση» για πολλά και διαφορετικά καθε-
στώτα πέραν της υφαλοκρηπίδας. Ο ίδιος
πρόσθεσε ότι δεν χρειάζεται η Τουρκία να
αναζητεί επιχειρήματα ασφαλείας για τον
έλεγχο της Περιοχής Πληροφοριών Πτή-
σεων (FIR) έως τη μέση του Αιγαίου, από τη
στιγμή που υπερέχει η ηπειρωτική ξηρά.
«Εννοείται ότι είναι εντελώς αντίθετη προς
όσα πρεσβεύει το Διεθνές Δίκαιο και ειδι-
κότερα το άρθρο 121 της συμβάσεως για το
Δίκαιο της Θάλασσας, που δίνει εξίσου σε
ηπειρωτικές και νησιωτικές ακτές δικαιώ-
ματα επί υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ».

Όσον αφορά τη στάση που πρέπει να κρα-
τήσει η Ελλάδα απέναντι στις απειλές του
Ερντογάν για εκδήλωση θερμού επεισοδί-
ου αν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της
ύδατα, ο υφυπουργός τόνισε ότι πρόκειται
για αιτία πολέμου σε περίπτωση ασκήσεως
ενός νόμιμου δικαιώματος, που προβλέπε-
ται ρητώς στη σύμβαση για το Δίκαιο της
Θάλασσας και το έχουν ασκήσει 148 από τα
149 κράτη του κόσμου. «Αν και εντελώς πα-
ράνομη η “απειλή πολέμου”, δεν είναι κάτι
που το παίρνει αψήφιστα. Θέλει προσεκτι-
κό σχεδιασμό και διεθνείς συμμαχίες για
να προχωρήσουμε σε τέτοια κίνηση», κατέ-
ληξε ο κ. Συρίγος.

Μια γροθιά
στην οριοθέτηση
χωρικών υδάτων

ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ

marrafaelapapag@gmail.com

Γράφει η
Ραφαέλα Παπαγεωργίου

Ενισχύεται ο άξονας
Αθήνας-Καΐρου-

Λευκωσίας



Παρ’ όλα όσα γίνονται στο πολιτικό σύστημα με τη σκανδαλολο-
γία, το κυβερνητικό έργο για κάποιους συνεχίζεται. Για παράδειγ-
μα, όπως μου είπαν από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
μέχρι τέλους του χρόνου ολοκληρώνονται οι διαδικασίες και πλέ-
ον θα είναι έτοιμος ο ατομικός φάκελος ασθενή και παράλληλα θα
αυτοματοποιηθούν οι διαδικασίες σύστασης ατομικής επιχείρη-
σης από το σπίτι. Όπως ο Πιερρακάκης, όλοι πρέπει να κλείσουν τα
αυτιά τους στην τοξικότητα και να απαντήσουν με… έργα. 
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Χτυπάνε 
το κεφάλι τους… 

Πάντως, στο Μαξίμου χτυπάνε τα κε-
φάλια τους που έκαναν σχεδόν συνομι-
λητή τους έναν εκδότη που τώρα, πλέον,
υβρίζει τον πρωθυπουργό, εκτελώντας
εντολές από τα μεγαλύτερα αφεντικά
του. Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός τα
έχει πάρει άσχημα με συγκεκριμένους
συνεργάτες του και υπουργούς που μι-
λούσαν με τον εκδότη αυτόν συνέχεια.
Και πήγαιναν και μαζί του για φαγητό σε
κοινή θέα. Και μοιράζονταν και πληρο-
φορίες πολιτικού αλλά και επιχειρημα-
τικού ενδιαφέροντος… Στην πρώτη
στραβή τούς καραπούλησε…

Ο μιντιάρχης που
τρελάθηκε με την
ακύρωση της
Αλεξανδρούπολης
Ποιος μιντιάρχης τρελάθηκε μετά την
ακύρωση του διαγωνισμού για την
Αλεξανδρούπολη; Στη δεύτερη κοι-
νοπραξία για το λιμάνι της Αλεξαν-
δρούπολης ο κύριος παίκτης ήταν
ένας ισχυρός παράγοντας των media.
Όταν έμαθε για την ακύρωση, βγήκε
από τα ρούχα του και έδωσε εντολή να
κηρύξουν πόλεμο στην κυβέρνηση
και προσωπικά στον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα επανέλθου-
με με αναλυτικό ρεπορτάζ… 

Κλείνει τα αυτιά στη σκανδαλολογία 

Θ
α σας πω μια ιστορία που συ-
νέβη πριν από χρόνια σε με-
γάλη εφημερίδα. Ο σημερινός
πρωθυπουργός Κ. Μητσοτά-

κης, απλός βουλευτής τότε, αποφασίζει
να δώσει μια συνέντευξη που έβγαλε και
«είδηση» σε έναν απλό πολιτικό συντάκτη
και όχι στον συντάκτη που είναι κοντά
στην οικογένεια… 

Η συνέντευξη πάει πολύ καλά, αλλά ο
οικογενειακός φίλος-δημοσιογράφος

απειλεί θεούς και δαίμονες στο γραφείο
του Κ. Μητσοτάκη. 

Είχε ρεζιλευτεί στην πιάτσα, διότι είχε
πείσει τους πάντες ότι οτιδήποτε από την
οικογένεια θα έβγαινε από αυτόν… Τότε
συνεργάτης του Κυριάκου, που δεν χαμ-
πάριαζε από αυτά, του είπε τη δήλωση-
μαχαιριά «δεν σε εμπιστεύεται». Δεν έχει
αλλάξει κάτι ούτε τώρα… Ο Έλληνας
πρωθυπουργός δεν χαμπαριάζει από εκ-
βιασμούς από ανθρωπάκια… 

Στα επίσημα της Λεωφόρου 
ο Τσίπρας με Καρβέλα και Αργυρό
Στην εξέδρα των επισήμων της Λεωφόρου βρέθηκε
για να δει το ντέρμπι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης
Τσίπρας μαζί με τρεις φίλους του, ενώ πιο κει ήταν ο
υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης με δύο φι-
λικά του πρόσωπα. Πιο πάνω ο μουσικοσυνθέτης Νί-
κος Καρβέλας με τη νέα του σχέση και δίπλα ο γνω-
στός τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός με έναν
φίλο του. Όλοι τους παραδέχτηκαν ότι δεν έπαιξε
καλά ο Παναθηναϊκός αλλά άξιζε την ισοπαλία. Όσο
για το πρωτάθλημα, όλοι εμφανίστηκαν σίγουροι… 

Στο Eurogroup o Σταϊκούρας 
Στο Eurogroup βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες ο

υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας για δύο
θέματα. Πρώτον, για τις εκτιμήσεις σχετικά με την
ανάπτυξη στις ευρωπαϊκές χώρες και, δεύτερον, για
το δημοσιονομικό σύμφωνο. Οι εκτιμήσεις είναι δυ-
σμενείς για τις περισσότερες χώρες πλην της Ελλά-
δας, που περιμένει ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης για το
2023. Όσο για το σύμφωνο, οι προτάσεις για το νέο
πρωτογενές πλεόνασμα θα πέσουν τον Δεκέμβρη. 

Μια διδακτική ιστορία 
από τα παλιά… 

Επειδή κάποιοι ποδο-
σφαιρικοί παράγοντες

μίλησαν εσχάτως για κυ-
βέρνηση-παρακράτος, πριν από
λίγο καιρό είδα έναν από αυτούς
να εισέρχεται μαζί με εκδότη (ση-
μερινό υβριστή του πρωθυπουρ-
γού) στο γραφείο ενός πολύ με-
γάλου υπουργού, από τους κορυ-
φαίους θα λέγαμε. Εντάξει, παι-
διά. Θα σας ειδοποιήσουμε… 

ΑΞΙΖΕΙ…
Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε το περα-
σμένο Σάββατο η υφυπουργός Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Μαρία Συρεγγέλα στο πλαίσιο της
παρουσίασης του βιβλίου του Βαγ-
γέλη Πλάκα, «Αρίστη Παγιατάκη - Η
πρώτη». Για το βιβλίο μίλησαν η
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κατερί-
να Νοτοπούλου, η αντιπεριφερειάρ-
χης Μελίνα Δερμεντζοπούλου, η γγ
του Δήμου Καλαμαριάς Ελένη Φύ-
κα, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Πέννυ
Δαλαμπούρα, η πρώην βουλευτής
Δέσποινα Χαραλαμπίδου και η συν-
τονίστρια της Women Act Θεσσαλο-
νίκης Μαρίνα Καλαϊτζή, ενώ χαιρε-
τισμό απηύθυνε ο δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Δυο τούρτες 
ο Άδωνις 

Δυο τούρτες έκοψε προχθές ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων Άδωνις Γεωργιάδης για τα γενέ-
θλιά του -σημειωτέον κλείνει τα 50
χρόνια. Μία τούρτα στο σπίτι του μαζί
με τη γυναίκα του και τα παιδιά του
και μία στην Παλιά Αγορά στη Φιλο-
θέη πιο βράδυ, όπου η Ευγενία Μα-
νωλίδου είχε καλέσει μόνο γυναίκες
ψηφοφόρους του Άδωνι για να ευ-
χηθούν στον υπουργό. Η επιρροή
Άδωνι στο γυναικείο φύλο -αν κρίνω
από την πολυκοσμία- είναι μεγάλη…



Παραδίδει μαθήματα
Νομικής ο Κώστας; 

Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, ο Κώστας Βαξεβά-
νης δεν πήγε στην εισαγγελέα για να δώσει περαι-
τέρω στοιχεία επί των αρχικών του «αποκαλύψε-
ων», αλλά πήγε να πει στους δικαστικούς στον
Άρειο Πάγο πώς να κάνουν τη δουλειά τους και να
ενοποιήσουν όλες τις υποθέσεις σε
μία… Επίσης μας είπε ότι έχει κι
άλλα στοιχεία αλλά δεν θα τα
βγάλει (προσώρας τουλάχι-
στον), διότι φοβάται ότι θα
τον συλλάβουν κ.λπ.… Ο εκ-
δότης κλήθηκε ήδη από την
προϊσταμένη της Ποινικής Δίω-
ξης Αγγελική Τριανταφύλλου, προ-
κειμένου να προσέλθει σε κατάθεση και να προ-
σκομίσει όσα στοιχεία διαθέτει. Όμως ο ίδιος
έκρινε ότι πρέπει να πάει μόνος του στον Ντογιάκο
να του πει αυτά που θέλει. Επιλέγει, λοιπόν, και
ποιον θα δει… Καλό κι αυτό… 

Π
ριν από δύο μήνες, ο πρωθυπουργός
είχε ανακοινώσει από το βήμα της
ΔΕΘ ότι τα πληρώματα των πολεμι-

κών πλοίων του Στόλου θα λαμβάνουν μηνι-
αίο επίδομα από 150 ευρώ (ΕΠΟΠ) έως 400
ευρώ (κυβερνήτης), αναλόγως με τον βαθμό
και την προϋπηρεσία, κάτι που είχε ικανο-
ποιήσει τόσο την ηγεσία του Ναυτικού όσο
και τα στελέχη. Τώρα μαθαίνω ότι επικρατεί
αναστάτωση, διότι δεν υπάρχει πρόοδος στην
καταβολή του επιδόματος. Κυβερνητικές πη-
γές αναφέρουν ότι δεν έχει προχωρήσει το
θέμα, καθώς το Μέγαρο Μαξίμου περιμένει
από τα συναρμόδια υπουργεία Άμυνας και
Οικονομικών τη νομοθετική διάταξη σχετικά
με το επίδομα. Πηγές από το υπουργείο Οι-
κονομικών αναφέρουν ότι αναμένουν το
πράσινο φως από το υπουργείο Άμυνας, το
οποίο έχει καθυστερήσει να προχωρήσει τη
διαδικασία. Μήπως ξέρει κάτι ο Νίκος Πανα-
γιωτόπουλος επί της καθυστέρησης; 
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Το ότι διάφορα συμ-
φέροντα χρησιμο-
ποιούν το όνομα του
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
για να πλήξουν τη ΝΔ
και τον πρωθυπουρ-
γό και ο ίδιος ο Μιχά-
λης δεν παίρνει κα-
θαρή θέση επί του
θέματος, με ξεπερ-
νάει! Ο πιο ευνοημέ-
νος Πασόκος από τον Μητσοτάκη να αφή-
νει να αιωρούνται διάφορες ασυναρτη-
σίες είναι ένα ζήτημα και μάλιστα πολύ
σοβαρό. Θα μου πείτε, μιλάμε για τον άν-
θρωπο που ψήφισε το μνημόνιο και ξέχα-
σε -κατά δήλωσή του- να το διαβάσει…
Και τώρα παρακαλάει να είναι υποψήφιος
με τη ΝΔ, αλλά ταυτόχρονα παίζει και με
την απέναντι πλευρά που χτυπάει τον Μη-
τσοτάκη. Το ήθος του ανδρός που λέμε…
Μιχάλη, να μην ξεχνάς τη Βέροια, να πη-
γαίνεις αραιά και πού, γιατί υπάρχουν κά-
ποιες επιχειρήσεις που θέλουν ISO… 

Και άλλη ερώτηση 
από τον Τσίπρα 
Επανέρχεται ο Αλέξης Τσίπρας στο θέμα
των υποκλοπών με νέα δεύτερη επίκαιρη
ερώτηση που κατέθεσε χθες αργά το βράδυ
προς τον πρωθυπουργό. Ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ ρωτά τον πρωθυπουργό αν, σύμφω-
να με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Do-
cumento», ήταν σε επίσημη επι-
σύνδεση της ΕΥΠ τριάντα
τρία πρόσωπα που φέ-
ρονται ως στόχοι του
κακόβουλου λογισμι-
κού Predator. Ο Αλέ-
ξης Τσίπρας κατηγορεί
τον πρωθυπουργό ότι
«με δική του ευθύνη η χώρα
βρίσκεται μπροστά σε μια μείζονα θεσμική
και ενδεχομένως πολιτειακή κρίση και συ-
νεχίζει να αρνείται να άρει το απόρρητο και
να υιοθετήσει ακόμη και τους ελάχιστους
όρους που έθεσα», για να αποκατασταθεί η
εμπιστοσύνη και η ομαλότητα. Σημειώνει,
τέλος, ότι έχει πολιτική και θεσμική ευθύνη
να λογοδοτήσει στη Βουλή.

Σε διπλό ταμπλό 
ο Μιχάλης; 

Χ
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Στην αντεπίθεση ο Δένδιας 
Συνέχεια στο προκλητικό επεισόδιο με τον
Απόστολο Τζιτζικώστα είναι διατεθειμένος
να δώσει ο Νίκος Δένδιας, καθώς όπως είπε
σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες η πρε-
σβεία μας στην Άγκυρα θα στείλει ρηματική
διακοίνωση στο τουρκικό υπουργείο Εξωτε-
ρικών, προκειμένου να ζητήσει εξηγήσεις
για τη συμπεριφορά των τουρκικών Αρχών
απέναντι στον περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας. Ο υπουργός Εξωτερικών ξεκα-
θάρισε ότι αυτή η πράξη δεν συνάδει με την
ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, χαρα-
κτηρίζοντας απαράδεκτο και καταδικαστέο
το γεγονός απαγόρευσης εισόδου και κράτη-
σης του κ. Τζιτζικώστα επί 7ώρου στο τελω-
νείο της Σμύρνης. 

Κύριε Νίκο, 
τι γίνεται 
με το επίδομα
στόλου; 

Φρέσκο: Ποιανού πρώην υπουργού της
Νέας Δημοκρατίας ο γαμπρός είναι συ-

νέταιρος σε μεγάλο κλαμπ στη Μύκονο;
Ελάτε, βάλτε λίγο το μυαλό να σκεφτεί… 

Οργώνουν τη χώρα
Με αμείωτο ρυθμό τα μεικτά κυβερνητικά
κλιμάκια συνεχίζουν τις περιοδείες τους σε
ολόκληρη τη χώρα. Σήμερα θα επισκεφτούν
τον Νομό Άρτας ο γραμματέας της Πολιτικής
Επιτροπής της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης, ο υφυ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και βουλευτής του νομού Γιώργος Στύλιος, ο
γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος Κονταδά-
κης και ο γενικός γραμματέας Ανώτατης Εκ-
παίδευσης Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας. Την
Παρασκευή θα είναι η σειρά του Νομού Φωκί-
δας, όπου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια
των νέων γραφείων της ΝΔ και το «παρών» θα
δώσει ο γενικός γραμματέας της «γαλάζιας»
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της και βουλευτής
του νομού Γιάννης Μπούγας.
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Αληθεύει ότι από σή-
μερα ο Κυριάκος Μη-

τσοτάκης έβαλε φραγή
εισερχομένων κλήσεων σε
δύο ονόματα: ενός… ψηλού
εκδότη-δημοσιογράφου…
και ενός μιντιάρχη; Ρωτάω,
δεν ξέρω κάτι… 

Τα
...

 Π
ρό

σω
πα

Τ
ο «Βραβείο Περικλέους»
απονεμήθηκε στον αρχηγό
ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταν-
τίνο Φλώρο από τον Δήμο

Παπάγου-Χολαργού, όπου είναι και
δημότης, στο πλαίσιο του θεσμού
«Ημέρες Περικλέους», που γίνεται
κάθε χρόνο προς τιμήν του Περικλή
και ολόκληρης της σπουδαίας εκεί-
νης ιστορικής περιόδου. 

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ αφού ευχαρίστη-
σε τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού για
την τιμητική αυτή βράβευση, στην ομι-
λία που απεύθυνε αναφέρθηκε στις
ισχυρές ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει
η χώρα μας, τις οποίες, όπως είπε χρη-
σιμοποιώντας φράση του Περικλή, «αν-
τικρίζουμε πρόθυμα και όχι με βαριά
καρδιά, από ανδρεία περισσότερο». «Η
τιμή που μου γίνεται σήμερα αντανακλά σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες της μεγά-
λης οικογένειας των Ενόπλων Δυνάμεων που δίνουν με ακλόνητη πίστη, 24 ώρες το
24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, τον αγώνα τον καλό προκειμένου να διαφυλάξουν τα ιερά
και τα όσια της πατρίδας, και ταυτόχρονα να διατηρήσουν μέσω του αποτρεπτικού τους
ρόλου την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό ακρι-
βώς είναι που φοβούνται οι αντίπαλοί μας, και εκτιμούν οι φίλοι, οι εταίροι και οι σύμμα-
χοί μας. Δεν απειλούμε κανέναν, όμως δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε να χαθεί
ούτε κόκκος άμμου, ούτε μια σπιθαμή ελληνικής γης. Δεν είμαστε πολεμοχαρείς, ούτε
επιβουλείς άλλων. Είμαστε όμως απόλυτα αποφασισμένοι και σίγουροι. Σίγουροι για
τους εαυτούς μας και τα ελληνικά όπλα», είπε ο στρατηγός Φλώρος. 

Στην τιμητική εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Κ. Χατζηδάκης, η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως, ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Α. Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυ-
νας Ν. Χαρδαλιάς και ο βουλευτής Γ. Κουμουτσάκος. 

Οι δηλώσεις 
της Όλγας…

Μέσα σε όλο αυτό τον βόρβορο των
παρακολουθήσεων πήρε το μάτι μου
και κάποιες δηλώσεις που έκανε η κυ-
ρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Επεσήμανε,
λέει, την ανάγκη να πέσει άπλετο φως
στην υπόθεση των υποκλοπών και
συμπλήρωσε χαρακτηριστικά ότι «το
απόρρητο δεν μπορεί να υπάρχει και
να ισχύει εδώ». Έχουμε, όμως, μία
απορία: Εάν η κυρία Κεφαλογιάννη
ήταν υπουργός Τουρισμού και Πολιτι-
σμού που ήταν και ο διακαής πόθος
της, θα έκανε τις ίδιες δηλώσεις; Εμείς
απλώς ρωτάμε…

Θερμόαιμος …
«Χαμούλης» έχει γίνει στα δημοσιογραφικά γραφεία με κουτσομπολιό για

έναν θερμόαιμο πολιτικό μας, ο οποίος φέρεται να είχε σε πρόσφατο ταξίδι
του ένα «μπλεξιματάκι» όχι με μία, αλλά με δύο ξανθιές καλλονές! Η πληρο-
φορία έπεσε στην πιάτσα, αλλά όχι με λεπτομέρειες, με αποτέλεσμα να ορ-
γιάζουν οι φήμες και η φαντασία. Το όνομά του δεν μου το λέει κανείς, μόνον
ότι είναι «γαλάζιος» και ότι από το ταξίδι του γύρισε συναχωμένος. Δεν πρό-
σεχε, φαίνεται, και δεν σκεπάστηκε το βράδυ…

Κοινές εμφανίσεις 
Η αμοιβαία εκτίμηση του Αντώνη Σα-

μαρά και του Ευάγγελου Βενιζέλου εί-
ναι γνωστή και επιβεβαιώνεται διαρ-
κώς με τις δημόσιες εμφανίσεις που
πραγματοποιούν. Προτιμούν να επι-
σκέπτονται καφετέρια πέριξ της πλα-
τείας Κολωνακίου και να συζητούν για
αρκετή ώρα. Οι δύο άντρες προσήλθαν
μαζί στην πρόσφατη εκδήλωση στα εγ-
καίνια του Ελληνικού, ενώ όπως πλη-
ροφορούμαστε συνομιλούν αρκετά
συχνά στο τηλέφωνο, αναλύοντας όλα
τα ζητήματα της επικαιρότητας. Πάν-
τως τελευταία ο Ευάγγελος Βενιζέλος
δείχνει να έχει ρίξει τους τόνους του
απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Δεν γνωρίζουμε αν σε αυτό έχει βάλει
το χέρι του ο Αντώνης Σαμαράς. 

Θετική ατζέντα 
Την ανάδειξη του κυβερνητικού
έργου που είχε θετικό αποτύπωμα
στην καθημερινότητα των πολιτών
θα παρουσιάζει σε κάθε ευκαιρία
το Μαξίμου και στην οποία θα δί-
νει το «παρών» και ο πρωθυπουρ-
γός. Σύμφωνα με πληροφορίες,
την ερχόμενη Παρασκευή ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί
σε εκδήλωση του υπουργείου Ερ-
γασίας για την απονομή των συν-
τάξεων. Ο Κωστής Χατζηδάκης
κατάφερε μέσα σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα να μηδενίσει τις
συντάξεις οι οποίες έμεναν στα
συρτάρια για χρόνια. Είναι ενδει-
κτικό πως σε λιγότερο από δύο
χρόνια εκδόθηκαν 442 χιλιάδες
συντάξεις σπάζοντας κάθε ρεκόρ. 

Άδωνις κατά Πολάκη 
Άστραψε και βρόντηξε ο Άδωνις Γεωργιάδης
με την καταγγελία του Παύλου Πολάκη ότι η
εταιρεία ΟΝΕΧ «πήρε τα Ναυπηγεία Ελευσί-
νας με χρήματα που προήλθαν από απευθείας
αναθέσεις έργων που της έδωσαν τα ΕΛΤΑ».
Μιλώντας στη Βουλή επί του νομοσχεδίου ο
υπουργός Ανάπτυξης χαρακτήρισε ψευδή την
καταγγελία του βουλευτή, επισημαίνοντας ότι
η σχέση άλλου τμήματος της ΟΝΕΧ με τα ΕΛΤΑ
χρονολογείται από το 2005 και συνεχίστηκε
κανονικά και την περίοδο 2015-19. «Μην ευ-

τελίζουμε ένα τόσο μεγάλο πρότζεκτ», είπε
χαρακτηριστικά ο υπουργός. Ο κ. Γεωργιάδης
γνωστοποίησε ότι το τελικό σχέδιο εξυγίαν-
σης που του δόθηκε το περασμένο Σάββατο θα
υπογραφεί σε τελετή που θα γίνει στο γραφείο
του την Πέμπτη. Στη συνεδρίαση παρέστη ο
επενδυτής Πάνος Ξενοκώστας, ο οποίος δια-
βεβαίωσε ότι η αναγέννηση των ναυπηγείων
θα γίνει με και για τους εργαζόμενους, λέγον-
τας χαρακτηριστικά ότι «τα ναυπηγεία δεν εί-
ναι ΑΦΜ, είναι οι άνθρωποι».

Η βράβευση του αρχηγού



Ν
α αποφύγουν τα εσπευ-
σμένα συμπεράσματα, αλ-
λά και να μην ταυτιστούν με
τις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ,

επιχειρούν στο ΠΑΣΟΚ μετά τις αποκα-
λύψεις που είδαν το φως της δημοσιό-
τητας γύρω από τις υποκλοπές.

«Από την αρχή αυτής της υπόθεσης
έχουμε κινηθεί απολύτως θεσμικά, στο
προσκήνιο και όχι στο παρασκήνιο. Εί-
ναι άλλοι, στη Νέα Δημοκρατία, εκείνοι
που ενώ ορκίζονται και επαναλαμβά-
νουν εμμονικά “όλα στο φως”, επιμέ-
νουν να κλείνουν τον διακόπτη και -ω
του θαύματος- από χθες συνειδητοποι-
ούν ότι ζουν μέσα στο βαθύ, πηχτό σκο-
τάδι το οποίο οι ίδιοι δημιούργησαν»,
υποστήριξε ο εκπρόσωπος Τύπου του
κόμματος Δημήτρης Μάντζος μιλώντας
στο Open και επιτέθηκε στην κυβέρνη-
ση λέγοντας με έμφαση: «Κάνει τα πάν-
τα για να συσκοτίσει και να συγκαλύψει
και αίφνης χθες θυμήθηκε την ελληνική
Δικαιοσύνη και την Εισαγγελία του
Αρείου Πάγου!».

Ο επικεφαλής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ Μι-

χάλης Κατρίνης μιλώντας στη Naftem-
poriki TV εμφανίστηκε πιο επιθετικός
βάζοντας στο στόχαστρό του τον πρω-
θυπουργό: «Ορισμένοι προσπάθησαν να
υποβαθμίσουν και να συγκαλύψουν το
θέμα των υποκλοπών, υποστηρίζοντας
ότι δεν απασχολεί την κοινή γνώμη.
Έκαναν λάθος. Το ΠΑΣΟΚ τόνισε από
την αρχή ότι το σκάνδαλο ξεκινά από το
Μέγαρο Μαξίμου και από τον ίδιο τον
πρωθυπουργό». Και με σαφή υπαινιγμό
υποστήριξε: «Μέχρι σήμερα το Μέγαρο
Μαξίμου δεν έχει τολμήσει να διαψεύ-
σει τις αποκαλύψεις που βλέπουν το
φως της δημοσιότητας και επιβεβαιώνει
τη διάχυτη αίσθηση ότι κανένας πολίτης
δεν πρέπει να αισθάνεται ασφαλής. Κά-
ποιοι εμπορεύονται και κατέχουν το πα-
ράνομο λογισμικό. Αυτό το λογισμικό

έχει εγκατασταθεί παράνομα σε πολιτι-
κά πρόσωπα, σε δημοσιογράφους και
σε επιχειρηματίες. Και η κυβέρνηση δεν
ασκεί κανέναν έλεγχο, περιορίζεται να
λέει ότι δεν κατέχει η ίδια το παράνομο
λογισμικό και ως εκ τούτου δεν έχει ευ-
θύνη».

Την ίδια στιγμή, παρά τα λεγόμενα της
κυβέρνησης ότι δεν συντρέχει θέμα
προκήρυξης εκλογών, στη Χαριλάου
Τρικούπη βρίσκονται σε προεκλογικό
συναγερμό. Ο κ. Κατρίνης εκτίμησε πως
«οι εκλογές δεν θα αργήσουν», προσθέ-
τοντας όμως ότι «δεν μπορούμε να πάμε
σε εκλογές χωρίς να έχει χυθεί άπλετο
φως στο σκάνδαλο των υποκλοπών».
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ΣΥΡΙΖΑ
Τρίβουν τα χέρια τους
και θέλουν εκλογές
εδώ και τώρα

Στην αξιωματική αντιπολίτευση πανηγυ-
ρίζουν με το δημοσίευμα του Κώστα Βαξε-
βάνη στην εφημερίδα «Documento», στο
οποίο δημοσιεύεται λίστα με ονόματα συ-
νεργατών του πρωθυπουργού που παρακο-
λουθούνται με το Predator, εκτιμώντας ότι ο
χρόνος της κυβέρνησης λιγοστεύει. Η πα-
ρακολούθηση «γαλάζιων» υπουργών, συ-
νεργατών αλλά και συζύγων για την οποία
μιλά το δημοσίευμα ανεβάζει το πολιτικό
θερμόμετρο στα ύψη, ενώ από το κάδρο της
ευθύνης βγαίνει τώρα συνολικά η κυβέρνη-
ση και μένει μόνος ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης. Στον ΣΥΡΙΖΑ υιοθετούν πλήρως το δη-
μοσίευμα και από την πρώτη στιγμή πιέζουν
τα στελέχη της κυβέρνησης που εμφανίζον-
ται στη λίστα να πάρουν θέση και να επιβε-
βαιώσουν ή να διαψεύσουν. Πριν, δηλαδή,
αποφανθεί η ίδια η Δικαιοσύνη επί της αλη-
θείας της λίστας, ζητούν από τους υπουρ-
γούς της ΝΔ να πέσουν στην παγίδα του δη-
μοσιεύματος.

Και ενώ τα βλέμματα ήταν στραμμένα στο
«Documento», ταυτόχρονα σημειώθηκε
ένας νέος πολιτικός σεισμός που προκλή-
θηκε από δηλώσεις ύστερα από ποδοσφαι-
ρικό αγώνα το βράδυ της Κυριακής, από
στελέχη μεγάλου επιχειρηματικού κύκλου
της χώρας. Συγκεκριμένα έκαναν λόγο
για… «φασιστικό παρακράτος που διώκει
το ελληνικό ποδόσφαιρο», προτείνοντας,
μάλιστα, την αποχώρηση της ομάδας τους
από το πρωτάθλημα. 

«Πανηγύρι που θα κλείσει
με την πτώση Μητσοτάκη»

Σχολιάζοντας στην «Political» τα τεκται-
νόμενα των ημερών, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ κά-
νουν λόγο για «πανηγύρι που θα κλείσει με
τον εκκωφαντικό θόρυβο της πτώσης Μη-
τσοτάκη». «Και ένα μικρό παιδί καταλαβαί-
νει πως ο χρόνος του Κυριάκου Μητσοτάκη
στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας τελει-
ώνει. Τον τελειώνουν εκείνοι που τον ανέ-
βασαν. Έτσι συμβαίνει όταν σε κρατάνε τα
συμφέροντα και όχι ο λαός», είπαν χαρα-
κτηριστικά. «Να πάμε τώρα σε εκλογές. Να
φύγει αυτή η κυβέρνηση που μας έχει γυρί-
σει στην επταετία. Το πολίτευμα της δημο-
κρατίας βάλλεται από τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη. Είναι πλέον καθαρό», τόνισαν στην
εφημερίδα μας άλλες πηγές. Εν κατακλείδι,
στον ΣΥΡΙΖΑ πανηγυρίζουν τόσο μετά τις
αποκαλύψεις όσο και -κυρίως- μετά τις
επιθέσεις επιχειρηματικών κύκλων φίλα
προσκείμενων στην οικογένεια Μητσοτά-
κη, ενώ όπως μας επεσήμαναν οι εκλογές
πρέπει να γίνουν εδώ και τώρα, «για να γλι-
τώσει η χώρα από τη μαυρίλα». 

Επιφυλακτικοί στο 
ΠΑΣΟΚ με τις λίστες

Στη Χαριλάου Τρικούπη
επιμένουν ότι κινούνται
θεσμικά και δεν θέλουν 
να συνδεθούν με 
τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ
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Πώς 
Πακιστανός και 

φυλακισμένος «έσπρωχναν»
μετανάστες στον Έβρο

A
γνωστες λεπτομέρειες από τη
δράση κυκλώματος παράνο-
μης διακίνησης μεταναστών
που διήρκεσε σχεδόν τρία χρό-

νια, από τις αρχές του 2020, και μετέφερε
μετανάστες από την Τουρκία στην Ελλάδα
φέρνει στο φως της δημοσιότητας η «Poli-
tical». Βασικά μέλη της οργάνωσης, ανά-
μεσα στους πολλούς κατηγορούμενους,
ήταν ένας Πακιστανός και ένας κρατούμε-
νος, οι οποίοι «προστάτευαν» τις επικοι-
νωνίες τους με πολλά και διαφορετικά τη-
λέφωνα, προκειμένου να μην εντοπι-
στούν!

Η εξάρθρωση της οργάνωσης, σύμφω-
να με την ογκωδέστατη δικογραφία που
σχημάτισαν οι έμπειροι αστυνομικοί, έγι-
νε στις 2 Αυγούστου 2022 περίπου στις
20.00. Τότε αστυνομικοί της Ειδικής Επι-
χειρησιακής Ομάδας Επέμβασης εντόπι-
σαν ένα από τα αυτοκίνητα που χρησιμο-
ποιούσαν για τη μεταφορά των παράτυ-
πων μεταναστών τα μέλη της οργάνωσης,
στην επαρχιακή οδό Καλαμπακίου - Νική-
σιανης στο ύψος της διασταύρωσης Κα-
λαμώνα και επιχείρησαν να το ελέγξουν.
Παρά τις προειδοποιήσεις των αστυνομι-
κών, ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν στα-
μάτησε, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και
ακολούθησε καταδίωξη. Ύστερα από λίγο
σε αρκετά κοντινή απόσταση εγκατέλει-
ψαν το αυτοκίνητο έξι άτομα, τα οποία
τράπηκαν μαζί με τον οδηγό σε φυγή.

Όμως οι έμπειροι άνδρες της ΕΛΑΣ κα-
τάφεραν να ακινητοποιήσουν τον Αλβανό
οδηγό καθώς και ένα άτομο από τους με-

τανάστες, οι οποίοι συνελήφθησαν. Βάσει
της κατάθεσης του μετανάστη, είχε μπει
στην Ελλάδα επτά ημέρες νωρίτερα. Με τα
πόδια κατάφερε να φτάσει στην Κομοτη-
νή, όπου τον περίμενε ένα αυτοκίνητο για
να τον μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη. Όπως
είπε, το ταξίδι κόστιζε 1.600 ευρώ.

Μετέφεραν 228 με ταρίφα
5.500 το άτομο

Βάσει των καταγραφών και των πληρο-
φοριών της «Political» πρόκειται για ένα
από τα μεγαλύτερα κυκλώματα διακίνη-
σης μεταναστών, καθώς οι φερόμενοι ως
δράστες κατηγορούνται πως πραγματο-
ποίησαν συνολικά 51 μεταφορές, διακι-
νώντας τουλάχιστον 228 ανθρώπους, οι
οποίοι κατέβαλαν στους διακινητές έως
και 5.500 ευρώ ανά άτομο. Οι κακοποιοί
επικοινωνούσαν καθημερινά με δουλεμ-
πόρους από την Τουρκία. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι τα μέλη της οργάνωσης, προ-
κειμένου να έχουν τη δυνατότητα να μετα-
φέρουν όσο το δυνατόν περισσότερους

μετανάστες, επέλεγαν κυρίως οχήματα
τύπου «jeep-mpv-caravan». Πρακτικά τα
συγκεκριμένα αυτοκίνητα είχαν μεγαλύ-
τερους χώρους καμπίνας και αποσκευών
και είναι πιο εύκολο να διασχίσουν αγρο-
τικούς και χωμάτινους δρόμους στην πα-
ραμεθόριο. Μάλιστα, έφταναν στο σημείο
σε κάθε όχημα να στοιβάζουν από τρία
έως δέκα άτομα, ενώ αρκετοί έμπαιναν
και στο πορτμπαγκάζ.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματί-
στηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικο-
γραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα
της σύστασης και συμμετοχής σε εγκλη-
ματική οργάνωση, της πλαστογραφίας πι-
στοποιητικών, της ψευδούς κατάθεσης,
της ψευδούς καταγγελίας, της υπεξαίρε-
σης, της παράβασης του Κώδικα Μετανά-
στευσης και Κοινωνικής Ένταξης και της
παράβασης της νομοθεσίας για την πρό-
ληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσό-
δων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ο αρχηγός της οργάνωσης επικοινω-
νούσε με τα μέλη της εγκληματικής οργά-

νωσης που δραστηριοποιούνταν στην
Τουρκία, και οργάνωνε επιχειρησιακά την
ομάδα στην Ελλάδα που αποτελούνταν
από εκμισθωτές και οδηγούς. Παράλληλα,
ο ίδιος έθετε τα σημεία συνάντησης και
παραλαβής μεταναστών, σημεία που θα
μεταφέρονταν τα οχήματα και τα παρα-
λάμβαναν στη συνέχεια άλλα μέλη για τη
διακίνηση, το δρομολόγιο που θα ακολου-
θούσαν τα οχήματα στη Βόρεια Ελλάδα.
Βασικός του στόχος ήταν να μην εντοπι-
στούν από τις αστυνομικές Αρχές, ενώ
ταυτόχρονα φρόντιζε για την εξασφάλιση
πλαστών αποδεικτικών εγγράφων ταυτο-
προσωπίας με τα οποία προμήθευε τα μέ-
λη, προκειμένου να δυσχεράνουν την ταυ-
τοποίησή τους από τις διωκτικές Αρχές.

Οι δηλώσεις των δικηγόρων
Οι συνήγοροι υπεράσπισης του συλλη-

φθέντος και φερόμενου ως εκ των βασι-
κών μελών του μεγάλου κυκλώματος
διακίνησης μεταναστών από την Τουρκία
προς την Ελλάδα Ιωάννης Γλύκας και Σε-
μίνα Τζαμάκου δήλωσαν στην «Political»:
«Οι ισχυρισμοί μας κατατείνουν στην έλ-
λειψη επαρκών στοιχείων αναφορικά με
τον πραγματικό ρόλο που φέρεται να δια-
δραμάτισε ο εντολέας μας στη δράση της
φερόμενης ως εγκληματικής οργάνω-
σης. Ο εντολέας μας αρνείται τις κατηγο-
ρίες που του αποδίδονται, καθότι όπως
προκύπτει και από το διαβιβαστικό της
αστυνομίας προέβη στην εκμίσθωση
οχήματός του σε έτερο κατηγορούμενο,
λόγω οικονομικών προβλημάτων που αν-
τιμετωπίζει εκείνος και η οικογένειά του
εξαιτίας σοβαρών λόγων υγείας, όπου σε
καμία των περιπτώσεων δεν γνώριζε,
πολλώ δε μάλλον δεν όφειλε να γνωρίζει
τον περαιτέρω σκοπό χρήσης του εκμι-
σθωμένου οχήματος».

Η «Ρ» αποκαλύπτει τη δικογραφία που περιγράφει 
πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε 

τον περασμένο Αύγουστο

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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T
ο σημαντικό στην πολιτική είναι το αφή-
γημα. Η ιστορία που θα αφηγηθεί ένα
κόμμα ή ένας αυτοδιοικητικός συνδυα-

σμός ή μια συνδικαλιστική παράταξη με στόχο
να περάσει το βασικό μήνυμά της στους πολίτες.
Να τους πείσει για τους λόγους που ζητάει την
ψήφο τους, την προτίμησή τους. Στα σημερινά
tips το τελευταίο αναφέρεται σε ένα από τα βασι-
κά στοιχεία ενός επιτυχημένου αφηγήματος, να
είναι εύκολα κατανοητό από το κοινό στο οποίο
απευθύνεται και «λίπασμα» πάνω στο οποίο θα
χτιστεί η πολιτική εκστρατεία. Η «αλλαγή», ο
«εκσυγχρονισμός του κράτους», το «ή αλλάζου-
με ή βουλιάζουμε» υπήρξαν συνθήματα-αφη-
γήματα που «μιλούσαν» στο εκλογικό σώμα την
περίοδο που χρησιμοποιήθηκαν και σίγουρα
έφεραν θετικά αποτελέσματα.

Μέσα από τα 333+1 Tips πολιτικής επικοινω-
νίας στον οδηγό «Ευ Πολιτεύεσθαι» θα βρείτε
ολόκληρες φράσεις, συνθήματα που μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε για την προεκλογική καμ-
πάνια σας. Επωφεληθείτε από τη μοναδική προ-

σφορά για τους αναγνώστες της «Political».
1. Στην κάλπη αρκετές φορές το κουλούρι της

«αγανάκτησης» έχει κρυώσει. Προσέξτε το.
2. Ο πολιτικός μέσα από την ομιλία του θα πρέ-

πει να δημιουργεί εικόνες μέσα στο μυαλό των
πολιτών. Οι άνθρωποι αποφασίζουν δύο φορές
μέσα στο μυαλό τους και μία στην πραγματικό-
τητα. Αυτή είναι η γνωστή αφήγηση storytelling.

3. Η αποχή από τις κάλπες είναι πολιτική πρά-
ξη και πρέπει να παράγει αποτελέσματα, όχι μια
απλή καταγραφή σε καταλόγους. Στείρα πολιτι-
κή πράξη, αλλά πράξη.

4. Όταν δεν ψηφίζουμε, στην πραγματικότητα
ψηφίζουμε δίνοντας τη δύναμή μας σε κάποιον
που πιθανότατα δεν θα ψηφίζαμε ποτέ.

5. Οι πολίτες που ελκύονται από τις λεγόμενες
«κίτρινες» ειδήσεις έχουν περισσότερες πιθα-
νότητες να αποδεχτούν μια αρνητική προσέγγι-
ση της πολιτικής.

6. Οι εκλογές είναι προ των πυλών, για αυτό
«γυαλίστε» το βιογραφικό σας. Εμπλουτίστε το
ώστε να φαίνεται νέο.

7. Στην πολιτική όπως και στη ζωή υπάρχουν
άνθρωποι που βλέπουν το είδωλό τους σε μεγε-
θυντικό καθρέπτη.

8. Στην εμφάνιση ενός πολιτικού το φθηνότε-
ρο αξεσουάρ είναι το χαμόγελο.

9. Η στρατηγική της στείρας αντιπολίτευσης, της
διαμαρτυρίας και της καταγγελίας κενού περιεχο-
μένου δείχνει αδυναμία παραγωγής πολιτικού λό-
γου και έλλειψη οραματικού αφηγήματος.

10. Τα πολιτικά «φάλτσα» κοστίζουν περισσό-
τερο από τα μουσικά.

11. Το βασικό στοιχείο ενός πετυχημένου αφη-
γήματος είναι η «ρεαλιστική» σύνδεσή του με
την πραγματικότητα, όπως τη βιώνουν οι πολί-
τες. Η αφήγηση μιας αληθινής ιστορίας.

Περισσότερα Tips θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτικής Επι-
κοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι» 333+1 Tips και μόνο για τους
αναγνώστες της ψηφιακής εφημερίδας «Political» διατίθε-
ται στην προνομιακή τιμή των 10 ευρώ από 15. Επωφελη-
θείτε! Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινίσεις επι-
κοινωνήστε στο email grammateia@nkmediagroup.gr ή
στα τηλέφωνα 2109568066, 6932266217.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Τ
α ισπανικά πανδοχεία είχαν τη φήμη ότι αυτοί
που κάθε φορά επιζητούσαν σε αυτά κατάλυ-
μα έβρισκαν μέσα ό,τι είχαν αφήσει όλοι οι

προηγούμενοι. Αυτή την ιστορική αναφορά, μεταφο-
ρικά, φαίνεται να ακολουθεί η τουρκική εξωτερική
πολιτική, καθώς από το 1973, όταν άρχισε να πρωτο-
αμφισβητεί την εθνική μας κυριαρχία -διεκδικώντας
ελληνικά εδάφη-, έκτοτε κάθε κυβερνητικό της σχή-
μα προσέθετε τις προηγούμενες αμφισβητήσεις στις
νεότερες που επιχειρούσε, ζητώντας ακόμη περισ-
σότερα.

Συγκεκριμένα, επιχειρώντας να σκιαγραφήσουμε
ένα πανόραμα τουρκικών διεκδικήσεων από την αρ-
χή που πρωτοεκδηλώθηκαν, παρατηρούμε ότι μόλις
το 1973 η Τουρκία για πρώτη φορά διεκδικεί σχεδόν
το μισό Αιγαίο, μετέπειτα το 1974 εφευρίσκει το επι-
χείρημα ότι κομμάτι του FIR του Αιγαίου θα έπρεπε
να ελέγχεται δήθεν από το FIR Κωνσταντινούπολης,
ενώ το 1978 ζητά μετ’ επιμονής το μισό Αιγαίο να
αποτελέσει ζώνη έρευνας και διάσωσης.

Βέβαια, όλα αυτά κατέληξαν μαζί με άλλους παρά-
γοντες, εν έτει 1996, να δημιουργηθεί η γνωστή κρί-
ση των Ιμίων, διεκδικώντας συνοδά και 3.000 ακόμη
ελληνικά νησιά, κατοικημένα μάλιστα, ενώ το 2004 η
Τουρκία έστρεψε επιπλέον τα «βέλη» της και στην
Κύπρο και με σχετική ρηματική διακοίνωσή της αμ-
φισβήτησε χωρικά της ύδατα. Το 2009 εμμένει στην
αμφισβήτηση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ανάμε-
σα στην τουρκική και κομμάτι της κυπριακής απο-

κλειστικής οικονομικής ζώνης, ενώ το 2011 εμπρά-
κτως ξεκινά τις έρευνες σε κομμάτι της κυπριακής
ΑΟΖ, ανακοινώνοντας αυθαίρετα τις δικές της οριο-
θετήσεις με τα κατεχόμενα.

Έναν χρόνο αργότερα διεκδικεί και νέα χωρικά
ύδατα ανατολικά του 28ου και 32ου μεσημβρινού,
ενώ το 2020, μόλις δύο μέρες πριν από την εθνική
μας επέτειο της 25ης Μαρτίου, κυκλοφορεί έναν
χάρτη που κατέθεσε στον ΟΗΕ, όπου φέρεται να εν-
σωματώνει αυθαίρετα ελληνικά νησιά και χωρικά
ύδατα, καθώς και ένα μεγάλο κομμάτι της Ανατολι-
κής Μεσογείου. Ο χάρτης αυτός είχε εμφανιστεί και
στο background του Ερντογάν με την επικεφαλίδα
της Γαλάζιας Πατρίδας.

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι αθροιστικές και ανεδα-
φικές της διεκδικήσεις αυξάνονται με γεωμετρική
πρόοδο, αφού το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας που
προβάλλει σήμερα, το οποίο ενσωματώνει και όλες
τις ως άνω χρόνιές της αμφισβητήσεις, δεν είναι ένα
απλό όραμα αλλά μια σκοτεινή «στρατηγική» και
εφαλτήριο για νέες διεκδικήσεις.

Δεν είναι ένα κατασκεύασμα, όπως εσφαλμένα
πολλοί υπολαμβάνουν για εσωτερική κατανάλωση ή
εσωτερικό προεκλογικό προβάδισμα, αλλά το όχημά
της για να φέρει τη διεθνή κοινότητα, δυστυχώς για
τη χώρα μας, προ τετελεσμένων.

Προσπάθησε αρχικά ανεπιτυχώς, επικαλούμενη
τη θεωρία του ηπειρωτικού κράτους -όπως είναι η
ίδια-, να «εξαφανίσει» τα δικαιώματα νησιών του Αι-

γαίου, καθώς υποστήριξε πως όσα βρίσκονται σε
απόσταση 200 μιλίων από τις ακτές της εκμηδενίζον-
ται και απορροφώνται τρόπον τινά από την τουρκική
υφαλοκρηπίδα και επειδή η Ελλάδα δεν αποτελεί
αρχιπελαγικό κράτος, το Αιγαίο έπρεπε να μοιραστεί
στη μέση.

Κατόπιν επιχείρησε να υποστηρίξει τη θεωρία της
φυσικής προεκτάσεως -εμπνευσμένη από μια ατυχή
απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τη Βόρεια
Θάλασσα- ώστε να διεκδικήσει πάλι κομμάτι του Αι-
γαίου αλλά λόγω της ανατροπής αυτής της απόφα-
σης από νεότερη νομολογία του Διεθνούς Δικαστη-
ρίου έμεινε χωρίς επιχείρημα, αναγκαζόμενη να
οδηγηθεί πλέον στην έμπνευση της στρατηγικής
Mavi Vatan.

Αυτό που πρέπει να προβληματίσει εν προκειμένω
είναι ότι η Τουρκία δεν χάνει την ευκαιρία να αντλεί
επιχειρήματα για να στηρίξει τις ουτοπικές της διεκ-
δικήσεις, κυριολεκτικά εκμεταλλευόμενη κάθε θε-
ωρία που τη συμφέρει σε κάθε επίπεδο χωρίς να
αδρανεί ή, δυστυχώς, να ραθυμεί. 

Οι διεθνείς οργανισμοί πρέπει να βάλουν φρένο
στην ατέρμονη τουρκική προκλητικότητα με την κα-
τάλληλη κινητοποίηση της ελληνικής διπλωματίας
και εξωτερικής πολιτικής, η οποία πρέπει να είναι
έτοιμη με γεμάτη τη φαρέτρα των επιχειρημάτων της
και την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου για να προ-
στατεύει την εθνική μας κυριαρχία από τέτοια έωλα
επιχειρήματα και πρακτικές.

Οι τουρκικές διεκδικήσεις από το 1973 
θυμίζουν... κατάσταση ισπανικού πανδοχείου

της
Νάντιας 
Β. Γώγουλου

Δικηγόρος 
Παρ’ Αρείω 
Πάγω, PhD(c), 
MSc, υπ. διδάκτωρ
Ιονίου Πανεπιστημίου,
MSc Πολιτικής 
Δικονομίας Νομικής
Παν/μίου Αθηνών,
διαπιστευμένη 
διαμεσολαβήτρια
υπουργείου 
Δικαιοσύνης
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Τ
ην ώρα που η χρήση πυρηνικών
όπλων από τη Ρωσία στον πόλεμο
της Ουκρανίας αποτελεί ένα επι-
κίνδυνο σενάριο για την ανθρω-

πότητα, η Τουρκία φαίνεται πως αργά και
σταδιακά προσπαθεί να μετατραπεί σε πυ-
ρηνική δύναμη. 

Επιπλέον, επιδεικνύει τον βαλλιστικό πύ-
ραυλο Tayfun και το βεληνεκές του. Τι μπο-
ρεί να συμβεί στο μέλλον και ποιος θα είναι
ο ρόλος της Ελλάδας; Ποια συμπεράσματα
μπορεί να βγάλει η χώρα μας από τον πόλε-
μο που διεξάγεται στην Ουκρανία αλλά και
συλλήβδην από την ευρύτερη χρήση πολ-
λών και διαφορετικών οπλικών συστημά-
των, όπως τα τουρκικά drones; Η «Political»
συγκέντρωσε όλες τις απαντήσεις από τον
καθηγητή Πυρηνικής Φυσικής και Στρα-
τιωτικών Επιστημών της Σχολής Ευελπίδων
και διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου
Ελέγχου Όπλων Θεόδωρο Λιόλιο.

Όλοι περιμένουν το ΝΑΤΟ
«Η Ελλάδα είναι μέρος της αντιβαλλιστι-

κής ασπίδας του ΝΑΤΟ. Πριν από περίπου
δέκα χρόνια συμμετείχαμε στην άσκηση
“Rapid Arrow”, όπου εκτοξεύτηκε πύραυ-
λος εικονικός από τη Σαντορίνη -δεν το ξέ-
ρουν αυτό οι πολίτες- χωρίς να φέρει πυ-
ρηνική απειλή και αναχαιτίστηκε με πυ-
ραύλους που ξεκίνησαν από την Κρήτη,
από πυραύλους Patriot που είναι μέρος
της αντιβαλλιστικής ασπίδας», μας είπε
αρχικά ο καθηγητής.

Όπως τόνισε, αυτήν τη στιγμή περιμέ-
νουμε να υπάρξουν κλιμακούμενες απει-
λές σχετικά με το πυρηνικό οπλοστάσιο.
«Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει το ΝΑ-

ΤΟ, γιατί το ΝΑΤΟ έχει εκατοντάδες πυρη-
νικά όπλα, τακτικά πυρηνικά όπλα στη γει-
τονιά μας. Έχουν στο Αβιάνο, στο Ιντσιρλίκ
της Τουρκίας, υπάρχουν παντού τακτικά
πυρηνικά όπλα και υποβρύχια, ιδιαίτερα
στη Μεσόγειο. Η Ρωσία, όπως ισχυρίζεται,
δεν έχει τακτικά πυρηνικά όπλα εκτός της
Ρωσίας αυτήν τη στιγμή, ενώ το ΝΑΤΟ έχει.
Άρα λοιπόν να είμαστε σε κάποιο βαθμό
δίκαιοι σε αυτό το θέμα. Δεν πρέπει να
απειληθεί η Ρωσία», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά ο καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής.

Σχετικά με την Τουρκία, ξεκαθάρισε πως
«έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα όσον
αφορά τα drones. Η εταιρεία που τα κατα-
σκευάζει τα εξάγει. Τα πουλάει σε πολλές
περιοχές. Έχουν καλή στρατιωτική διπλω-
ματία. Εμείς έχουμε απέναντί μας αυτό το
πράγμα. Και τα drones πρέπει να αντιμετω-
πιστούν αντίστοιχα. Με αντίστοιχα συστήμα-
τα από τη χώρα μας». Όσον αφορά τον ρόλο
που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στην
ευρύτερη περιοχή, «η Ελλάδα θα εμπλακεί
σε έναν ενδεχόμενο πυρηνικό πόλεμο άμε-

σα με την αντιβαλλιστική ασπίδα του ΝΑΤΟ
που υπάρχει στην Κρήτη, αναχαιτίζοντας ή
επιχειρώντας την αναχαίτιση τους πυρηνι-
κούς πυραύλους της Ρωσίας. Αυτός θα είναι
ο πρώτος ρόλος μας, για όσους είναι περίερ-
γοι για το πώς μπορούμε να εμπλακούμε»,
ήταν η απάντηση του κ. Λιόλιου.

Ο πύραυλος Tayfun
Ο πύραυλος Tayfun «γεννήθηκε» από την

τουρκική αμυντική βιομηχανία Rocetsan
και, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, κατά
τη δοκιμή διήνυσε απόσταση 561 χλμ. μέσα
σε 458 δευτερόλεπτα. Όπως μας είπε ο κ.
Λιόλιος, η Τουρκία θα μπορούσε να επεκτεί-
νει το βεληνεκές του συγκεκριμένου πυ-
ραύλου, όταν και αν το αποφάσιζε στο μέλ-
λον. «Αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να συμβεί
αυξάνοντας τα καύσιμα του Bora και μει-
ώνοντας το βάρος της κεφαλής του. Έτσι θα
μπορούσε να επεκτείνει το βεληνεκές του
συγκεκριμένου πυραύλου. Επί της ουσίας
αυτό έκανε, αλλάζοντας ταυτόχρονα την
ονομασία του πυραύλου από Bora σε Tay-
fun», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Λιόλιος.

Επιπλέον, ο καθηγητής υπογράμμισε
πως μέχρι πέρυσι η Τουρκία έκανε δοκι-
μές του συγκεκριμένου πυραύλου με βε-
ληνεκές που έφτανε μέχρι τα 280 χλμ.
«Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζουμε αν το
βεληνεκές του Tayfun είναι αυτό που δίνε-
ται, καθώς κάτι τέτοιο θα πρέπει να πιστο-
ποιηθεί από ανεξάρτητους διεθνείς οργα-
νισμούς. Αν όμως το βεληνεκές είναι αυτό,
τότε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών
θα πρέπει να πιέσει πολύ τις ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις να αποδείξουν ότι δεν έχουν
δώσει τεχνολογία στην Τουρκία, η οποία
χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του
Tayfun. Ακόμη όμως και αν η Άγκυρα ει-
σήγαγε σχετική τεχνολογία από χώρες
εκτός Ευρώπης, πχ Πακιστάν ή Κίνα, τότε
και πάλι υπόκειται σε κυρώσεις», είπε χα-
ρακτηριστικά.

Πώς μπορεί
να εμπλακεί
η Ελλάδα σε έναν
πυρηνικό πόλεμο

Ο καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής και
Στρατιωτικών Επιστημών της Σχολής

Ευελπίδων και διευθυντής 
του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου

Όπλων Θεόδωρος Λιόλιος απαντά 
σε καίρια ερωτήματα

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



Α
θήνα και Ριάντ εμβαθύνουν
ακόμα περισσότερο τις στρα-
τιωτικές τους σχέσεις, με τον
αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κων-

σταντίνο Φλώρο να ταξιδεύει σήμερα για
τη Σαουδική Αραβία, ύστερα από πρό-
σκληση του Σαουδάραβα ομολόγου του,
στρατηγού Fayyad bin Hamed Al-Ruwaili. 

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, έχοντας κατευθύν-
σεις από το Μέγαρο Μαξίμου και τα
υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας, επι-
σκέπτεται για δεύτερη φορά τη συμμαχική
αραβική χώρα και έχει προγραμματίσει
σειρά επαφών, με στόχο την ενίσχυση των
στρατιωτικών μας σχέσεων. 

Οι δύο αρχηγοί Ενόπλων Δυνάμεων ανα-
μένεται να συζητήσουν για τις γεωπολιτι-
κές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανα-
τολής, την περαιτέρω αναβάθμιση της συ-
νεργασίας σε στρατιωτικό επίπεδο, τη δυ-
νατότητα αξιοποίησης και ανταλλαγής εκ-
παιδευτικών διευκολύνσεων των Ενόπλων
Δυνάμεων των δύο χωρών, καθώς και τη
διεξαγωγή πολυεθνικών ασκήσεων με
έτερες χώρες της περιοχής. Σύμφωνα με
πληροφορίες, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ θα ενημε-
ρώσει τον ομόλογό του και για την όλο και
αυξανόμενη τουρκική επιθετικότητα.

Ο στρατηγός Φλώρος, εκτός από τον
στρατηγό Fayyad bin Hamed Al-Ruwaili, θα
συναντήσει και τον αρχηγό του Γενικού Επι-
τελείου Στρατού της Σαουδικής Αραβίας. 

Η επίσκεψη Φλώρου
Οι διμερείς σχέσεις Αθήνας - Ριάντ έγι-

ναν πιο ισχυρές με την αποστολή πυροβο-
λαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία (με
τις ευλογίες των ΗΠΑ) το περασμένο έτος
για την ενίσχυση της αεράμυνας και της
αντιπυραυλικής προστασίας της Σαουδι-
κής Αραβίας, αλλά και με τις κοινές στρα-
τιωτικές δράσεις που έχουν αναπτύξει οι
δύο χώρες τα τελευταία χρόνια. 

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ κατά τη διάρκεια της
επίσκεψής του στη Σαουδική Αραβία έχει
προγραμματίσει να επισκεφθεί και τη μοί-
ρα των ελληνικών Patriot. Να θυμίσουμε
ότι η τοποθεσία που αναπτύχθηκαν τα ελ-
ληνικά Patriot είναι μακριά από στόχο
«πρώτης γραμμής» και έγινε με το σκεπτι-

κό της ασφάλειας του προσωπικού μας,
των περίπου 150 στελεχών που τα συνο-
δεύουν. Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν
ότι η αποστολή έχει θετικά στοιχεία, κα-
θώς τα στελέχη εκπαιδεύονται σε πολεμι-
κές επιχειρησιακές συνθήκες για την αντι-
μετώπιση πυραυλικών επιθέσεων από
τους αντάρτες της Υεμένης, Χούθι. Επίσης
το βασίλειο των Σαούντ ανέλαβε ως αντι-
στάθμισμα για την αποστολή της πυροβο-

λαρχίας τη χρηματοδότηση της αναβάθμι-
σης των αντιαεροπορικών συστημάτων
στην πιο σύγχρονη έκδοσή τους, η οποία
περιλαμβάνει τροποποιήσεις του ηλε-
κτρονικού εξοπλισμού, μετατροπές στο
ραντάρ και νέα βλήματα που θα ισχυρο-
ποιήσουν ακόμα περισσότερο το σύστημα
και θα αποκτήσει ανάλογες δυνατότητες
με το ρωσικό S-400. Οι ίδιες πηγές σχο-
λιάζουν ότι η παρουσία των Patriot στη Σα-

ουδική Αραβία θεωρείται καταλυτική, κα-
θώς είναι σύστημα που μπορεί να προσφέ-
ρει αεράμυνα περιοχής και που χρειαζόν-
τουσαν διακαώς οι Σαουδάραβες για να
αντιμετωπίσουν τους Χούθι, οι οποίοι υπο-
στηρίζονται από το Ιράν. Οι ελληνικοί Pa-
triot αναπτύχθηκαν σε ένα πολύ συγκεκρι-
μένο πλαίσιο παροχής ασφάλειας και λει-
τουργούν σαν μια αμυντική ομπρέλα σε
κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της χώ-
ρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνι-
κή μοίρα Patriot δεν έχει απαιτηθεί ακόμα
να επιχειρήσει. 

Δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις
Πρόσφατα ο υπουργός Άμυνας Νίκος

Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε ερώτη-
ση της Ελληνικής Λύσης σχετικά με απο-
δυνάμωση της αεράμυνας της χώρας μας
με την αποστολή πυροβολαρχίας Patriot
στη Σαουδική Αραβία, τόνισε: «Το οπλικό
σύστημα Patriot αποτελεί τμήμα ενός πο-
λυδιάστατου πλέγματος των μέσων που
συνθέτουν την αεράμυνα της χώρας, τα
οποία είναι τοποθετημένα κατάλληλα,
ώστε η οποιαδήποτε προσωρινή απουσία
ενός εξ αυτών να μην έχει αρνητική επί-
πτωση στην αντιαεροπορική μας κάλυψη.
Η μετάβαση της μοίρας Patriot στη Σαου-
δική Αραβία θα προβάλει διεθνώς την αε-
ροπορική ισχύ της πατρίδας μας. Στο πλαί-
σιο των διεθνών συμμαχιών, το υπουργείο
Άμυνας συμμετέχει σε αποστολές, όποτε
αυτό κρίνεται σκόπιμο, με γνώμονα τη διε-
θνή παρουσία της χώρας και την ανάδειξή
της ως πυλώνα σταθερότητας και ασφά-
λειας στο ευρύτερο γεωστρατηγικό περι-
βάλλον. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται
υπ’ όψιν, πάντοτε και πρωτίστως, τα συμ-
φέροντα του ελληνικού κράτους». 

Να θυμίσουμε ότι τον στρατηγικό χαρα-
κτήρα των σχέσεων Ελλάδας - Σαουδικής
Αραβίας επιβεβαίωσε κατά την επίσημη
επίσκεψή του στην Αθήνα και την υπογρα-
φή σειράς διμερών συμφωνιών μαζί με
τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρίγκιπας διά-
δοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας
Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν τον περασμένο
Ιούλιο. 

Κοινές ασκήσεις στην Κρήτη  
Ταυτόχρονα με την επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στη Σαουδική Αραβία, ξεκινά

στη βάση της Σούδας η ελληνοσαουδαραβική αεροπορική άσκηση «Falcon Eye III»,
η οποία θα διαρκέσει περίπου 10 ημέρες, έως τις 18 Νοεμβρίου 2022. Έξι μαχητικά
αεροσκάφη F-15SA της Βασιλικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας θα προσγει-
ωθούν αύριο στη Σούδα για συνεκπαιδεύσεις με μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμι-
κής μας Αεροπορίας εντός του εθνικού εναέριου χώρου, στέλνοντας μήνυμα συνερ-
γασίας και συμμαχικής αποτροπής σε κάθε κατεύθυνση. Πέρσι, η διμερής άσκηση
«Falcon Eye II» είχε πραγματοποιηθεί στην αεροπορική βάση «King Faisal» στο Ταμ-
πούκ της Σαουδικής Αραβίας. Από ελληνικής πλευράς είχαν μετασταθμεύσει τέσσε-
ρα μαχητικά F-16 C/D Block 50 και το αντίστοιχο προσωπικό υποστήριξης της 341
Μοίρας της 111 Πτέρυγας Μάχης. 

ΡOLITICAL AMYNA14
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Στη Σ. Αραβία ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ 
Ο Κ. Φλώρος πάει ύστερα από
πρόσκληση του Σαουδάραβα
ομολόγου του - Τι θα
συζητήσουν - Θα επισκεφθεί
τη μοίρα ελληνικών Patriot

Γράφει η 
Γεωργία Γαραντζιώτη
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ΡOLITICAL ΚΟΣΜΟΣ15

του Νίκου Καϊμακούδη

Κ
ρίσιμες για το μέλλον του Τζο
Μπάιντεν είναι οι ενδιάμεσες
εκλογές που διεξάγονται σή-
μερα στις ΗΠΑ σε κλίμα ακραί-

ας πόλωσης. Ουσιαστικά είναι ένα κρας
τεστ για τον σημερινό πρόεδρο, καθώς εάν
οι Δημοκρατικοί χάσουν τον έλεγχο της
Βουλής των Αντιπροσώπων, της Γερουσίας
ή και των δύο, τότε το δεύτερο μισό της θη-
τείας Μπάιντεν θα γίνει περίπλοκο, αφού η
ψήφιση νομοσχεδίων χωρίς πλειοψηφία
στο Κογκρέσο θα είναι πολύ δύσκολη. 

Ο Μπάιντεν, που δεν αναγνωρίζεται από
αρκετούς Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους
για τη Βουλή, τη Γερουσία ή για κυβερνή-
τες των πολιτειών ως νόμιμος πρόεδρος,
έχει χαρακτηρίσει τις ενδιάμεσες εκλογές
«αποφασιστικής σημασίας για το μέλλον
της δημοκρατίας στις ΗΠΑ», καλώντας
τους πολίτες να ψηφίσουν. Επιπλέον, και ο
πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα επισή-
μανε πως οι Ρεπουμπλικανοί πιστεύουν ότι
θα δημιουργήσουν «ένα τεράστιο κύμα
στις 8 Νοεμβρίου», ζητώντας από τους πο-
λίτες να εμποδίσουν να συμβεί κάτι τέτοιο.

Μεγάλη νίκη που θα ανατρέψει τα δεδο-
μένα και θα βάλει ουσιαστικά τέλος στην
προεδρική θητεία Μπάιντεν προβλέπει ο
Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ονειρεύεται την
επιστροφή του στον Λευκό Οίκο το 2024.

Πολιτείες-κλειδί
Οι εκλογές για το Κογκρέσο διεξάγονται

κάθε δύο χρόνια και όταν πραγματοποι-
ούνται στη μέση της προεδρικής θητείας,
ονομάζονται «ενδιάμεσες». Το Κογκρέσο
ψηφίζει τους εθνικούς νόμους των ΗΠΑ. Η
Βουλή των Αντιπροσώπων αποφασίζει ποι-

οι νόμοι ψηφίζονται, ενώ η Γερουσία μπο-
ρεί να τους εγκρίνει ή να τους μπλοκάρει,
επικυρώνει προεδρικούς διορισμούς και
μπορεί να διενεργήσει έρευνα σε βάρος
του προέδρου. Η κάθε πολιτεία έχει δύο
γερουσιαστές με εξαετή θητεία, ενώ οι
βουλευτές έχουν διετή θητεία. Όλες οι
έδρες στη Βουλή «παίζονται» στις 8 Νοεμ-

βρίου, μαζί με το ένα τρίτο των εδρών της
Γερουσίας. Οι πολιτείες διενεργούν επίσης
εκλογές για κυβερνήτη.

Οι Δημοκρατικοί έχουν την πλειοψηφία
τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία την
τελευταία διετία. Σύμφωνα με τις δημο-
σκοπήσεις, οι Ρεπουμπλικανοί θα κερδί-
σουν τη Βουλή, ενώ για τη Γερουσία θα γί-
νει μεγάλη μάχη, καθώς λίγες ώρες πριν
από τις εκλογές οι προβλέψεις εναλλάσ-
σονταν. 

Η εκλογική αναμέτρηση στην Πενσιλβά-
νια, όπου θα κονταροχτυπηθούν ο Ρεπουμ-
πλικανός γιατρός και παρουσιαστής τηλεο-
πτικών εκπομπών Μεχμέτ Οζ και ο Δημο-
κρατικός αντικυβερνήτης της πολιτείας
Τζον Φέτερμαν, μπορεί να κρίνει ποιο κόμ-
μα θα έχει τον έλεγχο της Γερουσίας. Ειδι-
κό βάρος έχει και η Τζόρτζια, η οποία έδω-
σε πριν από δύο χρόνια τον έλεγχο της Γε-
ρουσίας στους Δημοκρατικούς (ο Δημο-
κρατικός ιεροκήρυκας Ράφαελ Γουόρνοκ
εναντίον του Ρεπουμπλικανού πρώην παί-

κτη του φούτμπολ Χέρσελ Γουόκερ). Είναι
άξιο αναφοράς το ότι και στις δύο πολιτείες
ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών έχει τη
στήριξη του Τραμπ.

Αμφίρροπες αναμένονται οι μάχες στην
Αριζόνα και στη Νεβάδα. Στις αναμετρή-
σεις στο Οχάιο, τη Βόρεια Καρολίνα και το
Ουισκόνσιν προβλέπεται να επικρατήσουν
οι Ρεπουμπλικανοί, ενώ στο Κολοράντο,
στην πολιτεία της Ουάσιγκτον και στο Νιου

Το Μεταναστευτικό, η εγκληματικότητα και το κόστος ζωής,
ζητήματα που φέρνουν παραδοσιακά ψήφους στους Ρεπουμ-
πλικανούς, θεωρούνταν στις αρχές του 2022 ως τα σημαντικό-
τερα για τις ενδιάμεσες εκλογές. Όμως, τα γεγονότα του περα-
σμένου Ιουνίου (με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για
τις αμβλώσεις) ενίσχυσαν τους Δημοκρατικούς, που τάσσονται
υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση και το έχουν κάνει κεντρι-
κό θέμα της προεκλογικής περιόδου.

Και τα δύο κόμματα βρίσκονται στο «κυνήγι» της γυναικείας
ψήφου, καθώς οι γυναίκες στις προεδρικές του 2020 αποτελού-
σαν το 53,1% του εκλογικού σώματος και θεωρούνται πιο συνε-
πείς από τους άνδρες ως προς την άσκηση του εκλογικού τους

δικαιώματος, που δεν είναι υποχρεωτικό στις ΗΠΑ.
Αν ο Μπάιντεν δει τους Δημοκρατικούς να επικρατούν, τότε θα

μπορέσει να προωθήσει τα σχέδιά του για την κλιματική αλλαγή,
να επεκτείνει τα κρατικά προγράμματα υγείας, να προστατεύσει
το δικαίωμα στην άμβλωση και να αυστηροποιήσει τους νόμους
για την οπλοκατοχή. 

Ο Τραμπ ελπίζει στην επανεκλογή Ρεπουμπλικανών υποψη-
φίων που θεωρεί ότι θα τον στηρίξουν στην προσπάθειά του να
λάβει το χρίσμα του κόμματος για τις προεδρικές του 2024. Οι
κυβερνήτες της Φλόριντα Ρον Ντεσάντις, του Τέξας Γκρεγκ Άμ-
ποτ και της Βιρτζίνια Γκλεν Γιάνγκιν θεωρούνται οι πιο σημαντι-
κοί εσωκομματικοί του αντίπαλοι. 

Τα μεγάλα ζητήματα και το «κυνήγι» της γυναικείας ψήφου

Σε κλίμα πόλωσης οι σημερινές
κάλπες - Ο κίνδυνος για τους
Δημοκρατικούς να χάσουν 
τον έλεγχο της Βουλής 
των Αντιπροσώπων,
της Γερουσίας ή και των δύο
και τα όνειρα επιστροφής 
στον Λευκό Οίκο από Τραμπ

Κρας τεστ για 
την προεδρία 
Μπάιντεν
οι ενδιάμεσες εκλογές



Ο πάπας Φραγκίσκος απηύθυνε έκκληση στην ΕΕ να
στηρίξει Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Κύπρο για το Μετα-
ναστευτικό, ενώ η ακροδεξιά πρωθυπουργός της Ιταλίας
Τζόρτζια Μελόνι συγκρούεται με μη κυβερνητικές οργα-
νώσεις που διασώζουν μετανάστες και πρόσφυγες στη
θάλασσα.

Τρία πλοία ΜΚΟ, πάνω στα οποία επιβαίνουν πολλές
εκατοντάδες μετανάστες που διασώθηκαν στη Μεσόγειο,

επιχειρούν να αποβιβάσουν τους διασωθέντες στο λιμάνι
της Κατάνιας στη Σικελία, προκαλώντας αντιδράσεις από
τη Μελόνι, η οποία έχει εκλεγεί υποσχόμενη σκληρή στά-
ση στο Μεταναστευτικό. Η πρωθυπουργός δήλωσε ότι
προτίθεται να επιτρέψει την αποβίβαση μόνο σε όσους
αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, σε ανηλίκους και σε
γυναίκες. Οι ιταλικές Αρχές ετοιμάζονται να ζητήσουν
από το πλοίο «Humanity 1» να εξέλθει από το λιμάνι, αλλά

ο κυβερνήτης του είπε ότι δεν πρόκειται να το πράξει, επι-
καλούμενος κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.

Την ίδια ώρα, ο πάπας τόνισε ότι «η Μεσόγειος είναι
ίσως το μεγαλύτερο νεκροταφείο, η ανθρώπινη ζωή πρέ-
πει να διασώζεται… αλλά οι χώρες της ΕΕ πρέπει να μοι-
ραστούν το βάρος. Η ΕΕ δεν μπορεί να αφήσει σε Ελλάδα,
Ιταλία, Ισπανία και Κύπρο όλη την ευθύνη για τους μετα-
νάστες που φτάνουν στις ακτές τους».

Τ
ην ώρα που ο στρατός του Πού-
τιν κλιμακώνει τις επιθέσεις, οι
ΗΠΑ φέρονται να κάνουν μεγά-
λη «στροφή» ασκώντας πιέσεις

στον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι να εμ-
πλακεί σε ειρηνευτικές συνομιλίες με τη
Μόσχα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Wash-
ington Post», οι ΗΠΑ «αλλάζουν ρότα»
και καλούν κατ’ ιδίαν την Ουκρανία να
αρχίσει συνομιλίες με τη Ρωσία για κατά-
παυση του πυρός. H εφημερίδα αποκα-
λύπτει ότι η άρνηση του Ζελένσκι να συ-
νομιλήσει με τον Πούτιν δημιουργεί ανη-
συχία σε πολλές χώρες και ότι οι ΗΠΑ
πιέζουν πλέον το Κίεβο να δείξει διαλλα-
κτικότητα για να μη χάσει τους διεθνείς
υποστηρικτές του.

Ακόμη και Ουκρανοί αξιωματούχοι
παραδέχονται την ανησυχία κάποιων χω-
ρών της Ευρώπης, της Αφρικής και της
Λατινικής Αμερικής, όπου οι επιπτώσεις
του πολέμου ως προς το κόστος των τρο-
φίμων και των καυσίμων είναι περισσό-
τερο αισθητές.

Ο Ζελένσκι υπέγραψε διάταγμα στις 4
Οκτωβρίου που χαρακτηρίζει επισήμως
«αδύνατη» κάθε είδους διαπραγμάτευ-
ση με τον ίδιο τον Πούτιν, αλλά αφήνει
ανοιχτή την πόρτα για συνομιλίες με τη
Ρωσία.Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου
Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε χθες ότι «η Ρω-
σία είναι ανοιχτή στον διάλογο με την Ου-
κρανία, όχι όμως αυτήν τη στιγμή».

Κίεβο: Δημιουργούν 100 «σημεία 
θέρμανσης» για τους πολίτες

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει
δημοσίευμα της «Wall Street Journal»
που αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον διεξήγα-
γε μυστικές συνομιλίες με ανώτατους

Ρώσους αξιωματούχους με στόχο «ο πό-
λεμος να μη διαχυθεί ούτε να κλιμακω-
θεί σε πυρηνική σύγκρουση». Τους τε-
λευταίους μήνες έχουν δημοσιοποιηθεί
επισήμως λίγες υψηλού επιπέδου επα-
φές ανάμεσα σε αξιωματούχους των
ΗΠΑ και της Ρωσίας.

Εκτιμάται ότι οι ΗΠΑ «βλέπουν» επί-
σης να ανοίγει μια χαραμάδα για ειρή-
νευση από τυχόν απελευθέρωση της
(προσαρτημένης στη Ρωσία) Χερσώνας,
στην οποία αναμένεται μεγάλη αντεπίθε-
ση των Ουκρανών. Δυτικοί αναλυτές θε-
ωρούν ότι Ουάσιγκτον και ΝΑΤΟ θα πιέ-
σουν για ειρηνευτικές συνομιλίες όταν το
Κίεβο θα είναι σε θέση ισχύος.

Στο μέτωπο του «ενεργειακού πολέ-
μου», η ουκρανική κυβέρνηση εξέδωσε
προειδοποιήσεις για αυξημένα blac-
kouts στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές.

Οι Αρχές της πρωτεύουσας προετοιμά-
ζουν 100 «σημεία θέρμανσης» για τους
πολίτες σε κάθε γειτονιά ενόψει του
σκληρού χειμώνα. Χωρίς νερό και ηλε-
κτρικό έχει μείνει και η Χερσώνα (νότια)
μετά τα πλήγματα, για τα οποία Μόσχα
και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται, ενώ ο
Ζελένσκι δήλωσε ότι «η Ρωσία υφίσταται
βαριές απώλειες στα ανατολικά».

ΤΤέσσερις γυναίκες
και δύο άνδρες
«φλερτάρουν» με
τη διαδοχή Στόλτενμπεργκ
Αν και ο Γενς Στόλτενμπεργκ θα πα-
ραμείνει γγ του ΝΑΤΟ μέχρι το φθι-
νόπωρο του 2023, έχει αρχίσει η
αναζήτηση του διαδόχου του, ο
οποίος θα κληθεί να κρατήσει κρίσι-
μες ισορροπίες υπό τον φόβο κλιμά-
κωσης του πολέμου στην Ουκρανία,
ακόμη και χρήσης πυρηνικών από
τη Ρωσία.
«Ήρθε η ώρα των γυναικών της Ευ-
ρώπης;», αναρωτιούνται οι «New
York Times», απαριθμώντας πιθα-
νές υποψηφίους. Ανάμεσά τους
είναι η 54χρονη Κρίστια Φρίλαντ,
Ουκρανοκαναδή αναπληρώτρια
πρωθυπουργός και υπουργός Οι-
κονομικών του Καναδά, η 45χρονη
Κάγια Κάλας, πρωθυπουργός της
Εσθονίας, η 49χρονη Ζουζάνα Κα-
πούτοβα, πρόεδρος της Σλοβα-
κίας, και η 54χρονη πρώην πρό-
εδρος της Κροατίας Κολίντα
Γκράμπαρ Κιτάροβιτς.
Πιθανός διεκδικητής είναι ο 52χρο-
νος Βρετανός υπουργός Άμυνας
Μπεν Γουάλας, ενώ επιλογή υψη-
λού κύρους θεωρείται ο 75χρονος
«σούπερ Μάριο» Ντράγκι. Ο τέως
πρωθυπουργός της Ιταλίας χαίρει
μεγάλης εκτίμησης στις Βρυξέλλες,
καθώς έχει συνδέσει το όνομά του
με την επιτυχημένη αντιμετώπιση
κρίσεων από την περίοδο που ήταν
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας. 

ΗΠΑ: Πιέζουν Ζελένσκι για
«συμβιβασμό» με Ρωσία

ΤΡΙΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΟΣΜΟΣ16

Ιταλία: Ο πάπας «αγκαλιάζει» τους μετανάστες και η Μελόνι τους... διώχνει

Αλλάζουν ρότα οι Αμερικανοί 
και καλούν την Ουκρανία 
να αρχίσει συνομιλίες με 
τη Μόσχα για κατάπαυση 
του πυρός ώστε να μη χάσει 
τους διεθνείς υποστηρικτές της
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Η ΕΛΑΣ κυνηγά τον «δράκο» του Αμαρουσίου - Τα χαρακτηριστικά και το καμουφλάζ του
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρ-

χές μετά την καταγγελία μιας γυναίκας
ότι το βράδυ του Σαββάτου δέχτηκε
επίθεση από έναν άγνωστο άνδρα, ο
οποίος επιχείρησε να τη βιάσει. Σύμ-
φωνα με την καταγγελία, το περιστατι-
κό συνέβη στην οδό Πρωταγόρα στον
Άγιο Θωμά Αμαρουσίου, σε κοντινή
απόσταση από τη Γερμανική Σχολή
Αθηνών.

Η γυναίκα ανέφερε στις Αρχές ότι ο
επίδοξος «δράκος» με σύμμαχο το
σκοτάδι και τον ελλιπή φωτισμό τής
επιτέθηκε, την οδήγησε σε ένα πιο

σκοτεινό σημείο και επιχείρησε να
ασελγήσει σε βάρος της. Όπως ανέφε-
ρε το παραλίγο θύμα του άγνωστου άν-
δρα, αυτός φορούσε μαύρα ρούχα,
πράσινο μπουφάν και μαύρα γυαλιά
ηλίου -αν και σκοτάδι- προκειμένου
να διακρίνονται όσο το δυνατόν λιγότε-
ρο τα χαρακτηριστικά του. Έκανε λόγο
για έναν άνδρα με ύψος 1,80μ., γερο-
δεμένο και αξύριστο, ο οποίος μάλιστα
δεν δίστασε να μετακινήσει έναν κάδο
απορριμμάτων στη μέση του δρόμου
προκειμένου να παρεμποδίσει τυχόν
διέλευση οχήματος. Η γυναίκα σώθη-

κε χάρη στην άμεση αντίδρασή της,
καθώς άρχιζε να φωνάζει δυνατά με
αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι γεί-
τονες, γεγονός που αιφνιδίασε τον
επίδοξο «δράκο», ο οποίος απομα-
κρύνθηκε από το σημείο τρέχοντας.

Η ΕΛΑΣ έχει ενημερωθεί τόσο για το
περιστατικό όσο και για τα υψομετρικά
χαρακτηριστικά και το «καμουφλάζ»
του συγκεκριμένου ατόμου, πραγμα-
τοποιώντας περιπολίες στην ευρύτερη
περιοχή του Αγίου Θωμά και αναζη-
τώντας τον επίδοξο «δράκο». 

Παπ.

Τ
ην ώρα που οι έρευνες για την υπόθεση βιασμού
και μαστροπείας της 12χρονης στον Κολωνό εί-
ναι σε πλήρη εξέλιξη, ένας ακόμη κατηγορούμε-
νος, ο έβδομος κατά σειρά, μετά την απολογία

του πήρε τον δρόμο για τη φυλακή.
Ο 55χρονος, υπεύθυνος προσωπικού ασφαλείας σε κα-

τάστημα τροφίμων και προπονητής ομάδας εργασιακού
πρωταθλήματος, μετά την απολογία του με ομόφωνη
γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακι-
στέος, καθώς φαίνεται πως δεν έπεισε ο ισχυρισμός του
πως δεν είχε σεξουαλική επαφή με την ανήλικη.

O κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, παρα-
δέχτηκε πως συναντήθηκε δύο φορές με την ανήλικη,
ωστόσο φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά πως είχε
σεξουαλική επαφή μαζί της.

Την ίδια θέση φαίνεται πως διατυπώνει και ο 43χρονος
ηλεκτρολόγος πλοίων, ο οποίος συνελήφθη με λίγες ώρες
διαφορά με τον 55χρονο και οδηγήθηκε μαζί του ενώπιον
της ανακρίτριας. Ο 43χρονος θα περάσει το κατώφλι του
ανακριτικού γραφείου την Πέμπτη, καθώς ζήτησε προθε-
σμία για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του. Ο 43χρο-
νος φέρεται να αρνείται την κατηγορία των γενετήσιων
πράξεων με ανήλικο έναντι αμοιβής, που επίσης του απο-
δίδεται. Ο κατηγορούμενος εμφανίζεται να υποστηρίζει
ότι συνάντησε τρεις φορές τη 12χρονη, η οποία, σύμφωνα
με τον ίδιο, έμοιαζε μεγαλύτερη. Ο 43χρονος φέρεται να
προβάλλει τον ισχυρισμό ότι έδωσε χρήματα στην ανήλι-
κη για να τη βοηθήσει, καθώς δεν υπήρξε ερωτική πράξη.

Άλλοι δύο απολογούνται σήμερα
Σήμερα καλούνται να απολογηθούν ακόμη δύο κατηγο-

ρούμενοι, οι οποίοι, σύμφωνα με την κατηγορία, είναι στη
λίστα των προσώπων που επικοινώνησαν με την ανήλικη
μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής κλείνοντας «ραντε-
βού». Πρόκειται για έναν 35χρονο εισοδηματία και έναν
39χρονο σεκιούριτι που φέρεται να αρνούνται την κατη-
γορία που τους αποδίδεται.

Με τις απολογίες των τεσσάρων προσώπων, που «πιά-
στηκαν στην τσιμπίδα» των Αρχών μετά την τέταρτη κατά-
θεση που έδωσε η 12χρονη παρουσία παιδοψυχολόγου,

κλείνει ο δεύτερος κύκλος συλλήψεων για την πολύκροτη
υπόθεση. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το εν-
δεχόμενο να υπάρξουν και νέα πρόσωπα που εμπλέκον-
ται στο γαϊτανάκι της φρίκης.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια έχουν στο «μικρο-
σκόπιο» τάμπλετ, κινητά και ηλεκτρονικούς υπολογιστές
που έχουν κατασχεθεί από τους εμπλεκόμενους σε μια

προσπάθεια να εντοπίσουν νέα στοιχεία που θα ρίξουν
φως στην υπόθεση και τους πρωταγωνιστές της.

Τρεις από τους τέσσερις κατηγορούμενους που συνελή-
φθησαν σταδιακά την περασμένη εβδομάδα είχαν αυτο-
βούλως εμφανιστεί στη ΓΑΔΑ δίνοντας τη δική τους εκδο-
χή για τα γεγονότα σε μια προσπάθεια, όπως αναφέρουν
αρμόδιες πηγές, να βγουν από το κάδρο της υπόθεσης.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται στην πο-
ρεία να εκδοθούν και νέα εντάλματα σύλληψης, καθώς η
ανήλικη έχει κάνει λόγο για 11 πρόσωπα που εμφανίστη-
καν στα «ραντεβού» που έκλεινε ο προφυλακισμένος
Ηλίας Μίχος.

Και 7ος στο κελί για βιασμό της 12χρονης

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 55χρονος
που φέρεται να παραδέχτηκε ότι
συναντήθηκε δύο φορές με την ανήλικη,
αλλά αρνήθηκε κατηγορηματικά 
πως είχε σεξουαλική επαφή μαζί της
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Δίκη για το Μάτι:
«Είμαστε εδώ για
να δικαιώσουμε
τους νεκρούς μας»

Με την ελπίδα ότι οι συνθήκες θα
είναι αξιοπρεπείς στην αίθουσα τε-
λετών του Εφετείου, όπου θα συνε-
δριάσει την ερχόμενη Πέμπτη το δι-
καστήριο, αποχώρησαν από την
Ευελπίδων συγγενείς θυμάτων και
εγκαυματίες από τη φονική πυρκα-
γιά στο Μάτι. Χθες η ακροαματική
διαδικασία περιορίστηκε στις δηλώ-
σεις υποστήριξης κατηγορίας των 50
πρώτων θυμάτων και συγγενών που
για ακόμη μια φορά δήλωσαν αγανα-
κτισμένοι.

« Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη δί-
κη-παρωδία που ζούμε», δήλωσε
εξοργισμένη μια γυναίκα που στο
σώμα της είναι εμφανή τα σημάδια
από τη φωτιά. Έπειτα από πολύμηνη
νοσηλεία και έχοντας μπροστά της
τουλάχιστον έξι χειρουργεία αναζη-
τά δικαίωση. «Δεν ξεχνιέται τίποτα
απ’ όλα αυτά. Δεν αφορά μόνο εμάς,
είμαστε εδώ για να δικαιώσουμε τους
νεκρούς μας, τους εαυτούς μας και
τα παιδιά μας», είπε. «Θέλω να παρα-
γραφεί η υπόθεση για να σφραγιστεί
επίσημα η γελοιότητα αυτής της δια-
δικασίας», δήλωσε σκωπτικα ένας
από τους συγγενείς των θυμάτων κά-
νοντας λόγο για «δολοφονίες».

«Ντροπή, καταλαβαίνουν σε τι
αναφέρονται; Πολλοί είναι ψυχικά
άρρωστοι, παίρνουν χαπάκια. Μέσα
είναι τραυματίες», ανέφερε έντονα
φορτισμένος. «Θα είμαστε εδώ κα-
θημερινά για να αποδείξουμε την
αλήθεια», ήταν η υπόσχεση ενός
ακόμη συγγενή.

Τ
ις εφιαλτικές στιγμές που
βίωσαν τα τρία ανήλικα παιδιά
από τον ίδιο τους τον πατέρα
πριν από μερικά χρόνια στα

Πετράλωνα ξεδίπλωσε μέσα από την
πρότασή του στο Συμβούλιο Πλημμε-
λειοδικών Αθηνών ο αρμόδιος εισαγ-
γελέας που χειρίζεται την υπόθεση. 

Σύμφωνα με την πρόταση του εισαγγε-
λέα, το μαρτύριο των τριών παιδιών ξεκί-
νησε από το αγοράκι πριν από δέκα χρό-
νια. «Κατά τους δύο πρώτους βιασμούς
του ανήλικου παθόντος, ο πατέρας του
τού έδινε αμέσως μετά την πράξη 5 ευρώ
κάθε φορά για να τον δελεάσει», αναφέ-
ρεται σχετικά στην πρόταση.

Όπως αναφέρεται στην εισήγηση του
εισαγγελέα, ο πατέρας μαζί με τους φί-
λους και συγγενείς του, που φέρεται να
βίαζαν τους ανηλίκους, πρέπει να πα-
ραπεμφθούν στο ακροατήριο του Μει-
κτού Ορκωτού Δικαστηρίου και να δι-
καστούν. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις ίδιες
πληροφορίες, το Συμβούλιο κατέληξε
στο να μην εκδώσει βούλευμα για δικο-
νομικούς λόγους, καθώς ένας από τους
κατηγορουμένους κατέθεσε αίτημα
ακύρωσης της διαδικασίας.

Η περιγραφή του ανηλίκου
για τα σεξουαλικά εγκλήματα

Η περιγραφή του ανηλίκου για τα όσα
βίωνε από τον πατέρα του ήταν συγκλο-
νιστική: «Κάθε μεσημέρι ξαπλώναμε
με τον (σ.σ.: όνομα πατέρα) και με χού-
φτωνε και έκανε και άλλες πράξεις, με

έβαζε να τον (…) στο στόμα, με έβαζε
να βλέπω ταινίες πορνό. Αυτά συνέβαι-
ναν στο δωμάτιο των γονιών μας».
«Ήταν και αυτές εκεί, οι αδερφές μου.
Μας χούφτωνε. Μέσα σε αυτά τα χρό-
νια συνέβησαν δέκα όργια μέσα στο
σπίτι μας. Έβγαζαν όλοι τα ρούχα τους
και έκαναν σεξ με όλους. Έβαζαν και
πορνό στην τηλεόραση. Μετά με
έσπρωχνε στους άλλους και με βία-
ζαν», υποστήριξε το θύμα.

Παράλληλα, κατήγγειλε και βια-
σμούς άλλων παιδιών στη Θεσσαλονί-
κη, όταν ήταν οκτώ ετών και είχε πάει
οικογενειακά σε έναν γάμο. «Μια φορά
άκουσα φωνές από τη σοφίτα, στο κέν-
τρο είχε ένα κρεβάτι και γύρω γύρω
ήταν κάποιοι και ο (σ.σ.: ονομάτισε τον
θείο του) βίαζε δύο παιδάκια, ήταν και
ο (σ.σ.: ονομάτισε τον πατέρα του)», εί-
πε ο ανήλικος στην περιγραφή του. 

«Ο πατέρας έδινε
στον γιο του 5 ευρώ
μετά τον βιασμό»

Τι αναφέρει στο πόρισμά του 
ο εισαγγελέας για την υπόθεση
στα Πετράλωνα
- Προτείνει να παραπεμφθεί 
σε δίκη ο γονιός του παιδιού
μαζί με τους φίλους του 

Νίκαια: Χειροπέδες σε
Αλβανό που επιχείρησε να 
βιάσει 20χρονη - Ύποπτος
και για άλλες επιθέσεις

Σοκ προκάλεσε η σεξουαλική
επίθεση που δέχτηκε τα ξημερώμα-
τα της Κυριακής στη Νίκαια μια
20χρονη. Η καταγγελία της οδήγη-
σε τελικά στη σύλληψη του «δράκου
του Πειραιά». Όλα ξεκίνησαν όταν
περαστικοί και κάτοικοι της περιο-
χής άκουσαν την άτυχη γυναίκα να
ουρλιάζει και άμεσα φώναξαν την
Αστυνομία και άνδρες της ομάδας
ΔΙΑΣ έσπευσαν αμέσως στο σημείο.
Έπειτα από λίγο οι αστυνομικοί κα-
τάφεραν να εντοπίσουν τον δράστη
και να του περάσουν χειροπέδες.

Όπως έλεγαν χθες αστυνομικές
πηγές, το θύμα αναγνώρισε τον
δράστη. Πρόκειται για έναν άνδρα
ηλικίας περίπου 29 ετών με κατα-
γωγή από την Αλβανία. Οι ίδιες
πληροφορίες ανέφεραν χθες πως
ο συγκεκριμένος άνδρας θεωρεί-
ται ύποπτος και για άλλες δύο επι-
θέσεις εναντίον γυναικών στα Κα-
μίνια.

Όλες οι γυναίκες κλήθηκαν από
την ΕΛΑΣ για να τον αναγνωρί-
σουν. Ωστόσο, δεν ήταν σίγουρες
και έτσι ούτε επιβεβαίωσαν ούτε
και διέψευσαν ότι είναι αυτός. Συ-
νολικά οι άνδρες της Ασφάλειας
έχουν στα χέρια τους επτά καταγ-
γελίες γυναικών για επιθέσεις από
άγνωστο άνδρα.

«Περιμένουμε τις καταθέσεις
από όλες τις γυναίκες για να δούμε
αν ταιριάζουν τα χαρακτηριστικά
του με τον άνδρα που καταγγέλλουν
πως τους επιτέθηκε», έλεγε χθες
αστυνομικός που έχει γνώση των
ερευνών που διενεργούνται από την
Αστυνομία.

Μ.ΣΑΚ. 

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



Σ
ειρά προνομίων για τους Έλληνες
φοιτητές, τους καθηγητές και τα ελ-
ληνικά πανεπιστήμια φέρνει η στε-
νή συνεργασία ελληνικών με φημι-

σμένα αμερικανικά πανεπιστήμια, τόνισε
στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ η υπουργός Παι-
δείας Νίκη Κεραμέως, αναφέροντας, μάλι-
στα, ότι Έλληνες φοιτητές θα μπορούν να με-
ταβαίνουν στις ΗΠΑ για σπουδές, επί αρκε-
τούς μήνες, χωρίς να καταβάλλουν δίδακτρα.

Στον απόηχο της ανακοίνωσης από το
αμερικανικό Πανεπιστήμιο Columbia της
ίδρυσης Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης
στην Αθήνα το 2023, η Νίκη Κεραμέως ση-
μείωσε: «Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην
Ελλάδα 30 κορυφαία αμερικανικά πανεπι-
στήμια, όπως το Γέιλ, το Χάρβαρντ, το Co-
lumbia, το Τζονς Χόπκινς, για να συνεργα-
στούν με τα δικά μας. Παραδείγματος χά-
ρη, φανταστείτε κορυφαίο ελληνικό ΑΕΙ, οι
φοιτητές μας θα μπορούν να πάνε για ένα
εξάμηνο ή και περισσότερο σε ξένο πανε-
πιστήμιο στην Αμερική χωρίς δίδακτρα,
δηλαδή, κάτι τελείως απλησίαστο στους
φοιτητές γίνεται απτό. Μπορεί να πλησιά-
ζουν και τις 70.000 δολάρια τον χρόνο τα
δίδακτρα στην Αμερική», εξήγησε η
υπουργός Παιδείας. 

«Διπλά κοινά πτυχία»
«Όταν λέμε συνεργασίες, μιλάμε για δι-

πλά πτυχία, κοινά πτυχία, καλοκαιρινά προ-
γράμματα, χειμερινά προγράμματα αγγλό-
φωνα προγράμματα. Οι συνεργασίες έχουν
ήδη ξεκινήσει. Υπάρχουν πολλές συνεργα-
σίες όπως του Τζονς Χόπκινς με το Ιόνιο
Πανεπιστήμιο για το Αλτσχάιμερ. Τα πανε-
πιστήμιά μας διεκδικούν πια μια πιο υψηλή
θέση στις διεθνείς κατατάξεις», είπε. 

Ακόμα, η υπουργός Παιδείας σημείωσε
ότι «με το άρθρο 16 δείτε πόσο έχουν αυξη-
θεί τα αγγλόφωνα προγράμματα, η χώρα

μας έχει δύο αγγλόφωνες ιατρικές. Η αγ-
γλόφωνη ιατρική που λειτουργεί στη Θεσ-
σαλονίκη, μόνο από την πρώτη φουρνιά
φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
θα πάρει πάνω από 4 εκατ. ευρώ. Αυτό ση-
μαίνει καλύτερα ΑΕΙ, καλύτερες υποδομές,
καλύτερος εξοπλισμός για τους φοιτητές
και τους καθηγητές». Συστήνεται, συνέχισε
η Νίκη Κεραμέως, κοινό ερευνητικό κέν-
τρο στην Ελλάδα μεταξύ κορυφαίου πανε-
πιστημίου της Αμερικής και κορυφαίου πα-
νεπιστημίου της Ελλάδας, δηλαδή, συνερ-
γασία των Ελλήνων φοιτητών με τους καλύ-
τερους φοιτητές, καθηγητές και ερευνητές
από τις ΗΠΑ. 

«Θα γίνουμε εκπαιδευτικός φάρος»
Αναφερόμενη, εξάλλου, στη χθεσινή πα-

ρουσία του πρωθυπουργού στο Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος για την εκδήλωση Pharos
Summit 2022, η υπουργός ανέφερε ότι «πα-
ρουσιάστηκαν απτά παραδείγματα συνεργα-
σιών και οι εκπρόσωποι των αμερικανικών
πανεπιστημίων θα επισκεφθούν τα ελληνικά
ΑΕΙ ανά ομάδες, ανάλογα με τις προτιμήσεις
τους. Από εκεί που η χώρα μας ήταν στην
άκρη της Ευρώπης γίνεται πράξη το όνειρο».
Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «η Ελλάδα θα
γίνει φάρος εκπαιδευτικός, που θα προσελ-
κύει φοιτητές, ερευνητές, καθηγητές». «Η
χώρα μας», πρόσθεσε η κ. Κεραμέως, «έχει

τεράστιες δυνατότητες, θέλουμε ως η κυ-
βέρνηση να τις αναδείξει για να δώσουμε
περισσότερες ευκαιρίες στα παιδιά μας και
στους καθηγητές μας».
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Την ίδρυση Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης του Πανε-
πιστημίου Columbia της Νέας Υόρκης στην Αθήνα ανα-
κοίνωσε την Κυριακή (6/11) ο πρόεδρός του, Λι Μπόλινγ-
κερ, στο πλαίσιο της επίσκεψης εκπροσώπων από 30 κο-
ρυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ στην Ελλάδα για τη συμ-
μετοχή τους στη σύνοδο «Φάρος 2022: Ελληνοαμερικα-
νική Συνεργασία στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης/Pharos Summit 2022: Greek-US Collaboration in
Higher Education».

Το κέντρο αναμένεται να υποδεχτεί τους πρώτους φοι-
τητές το 2023, με στόχο να εμπλουτίσει το διδακτικό,
επιστημονικό και ερευνητικό έργο που εξελίσσεται στη
χώρα μας, σε ώσμωση με τα ελληνικά ΑΕΙ και την ελληνι-
κή πανεπιστημιακή κοινότητα.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Παι-
δείας, «πρόκειται για επιστέγασμα μιας εντατικής προ-
σπάθειας που ξεκίνησε στα τέλη του 2019 και ανακοινώ-
νεται σήμερα (σ.σ.: 6/11), πρώτη ημέρα της αποστολής 30
αμερικανικών ΑΕΙ στη χώρα μας, στο πλαίσιο της πρωτο-

βουλίας που ανέπτυξε το υπουργείο Παιδείας και η
υπουργός Νίκη Κεραμέως ήδη από το 2019 για τη μεγα-
λύτερη εξωστρέφεια της ανώτατης εκπαίδευσης και των
ελληνικών ΑΕΙ».

Η προσπάθεια ενίσχυσης της στροφής των ιδρυμάτων
σε διεθνείς συνεργασίες δομείται σε τρεις άξονες, που
έχουν υλοποιηθεί από το υπουργείο Παιδείας:

- Θέσπιση ενός νέου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο
παρέχει περαιτέρω ελευθερία στα ελληνικά πανεπιστή-
μια να καθιερώσουν ένα ευρύτερο φάσμα συνεργασιών
(π.χ., κοινά/διπλά πτυχία, κοινά ερευνητικά κέντρα, θε-
ρινά και χειμερινά προγράμματα σπουδών) και αυτόμα-
τη ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών από το εξω-
τερικό, καταργώντας τις ατομικές αιτήσεις στον ΔΟΑΤΑΠ
για κατόχους τίτλων από αναγνωρισμένα ιδρύματα.

- Παροχή εκτεταμένων χρηματοδοτικών εργαλείων
για τη στήριξη των πανεπιστημίων σε αυτή την προσπά-
θεια, για παράδειγμα: 20 εκατ. ευρώ για δράσεις διεθνο-
ποίησης για τα ελληνικά ΑΕΙ, 60 εκατ. ευρώ για το πρό-
γραμμα επισκεπτών καθηγητών.

- Καλλιέργεια στρατηγικών ακαδημαϊκών σχέσεων με
κομβικούς παίκτες, όπως η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολι-
τείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ άλλων.

Η υπουργός Παιδείας Νίκη
Κεραμέως μίλησε για 
τα προνόμια που προκύπτουν
από τη σπουδαία συνεργασία
μεταξύ αμερικανικών 
και ελληνικών ΑΕΙ 
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Το Πανεπιστήμιο Columbia 
ανοίγει το 2023 Διεθνές 
Κέντρο Εκπαίδευσης στην Αθήνα

«Χωρίς δίδακτρα στις ΗΠΑ
οι Έλληνες φοιτητές»



Την παρέμβαση του εισαγγελέα
Θεσσαλονίκης προκάλεσαν τα επει-
σόδια και ο ξυλοδαρμός μαθητή
που σημειώθηκαν στο ιδιωτικό
σχολείο ΔΕΛΑΣΑΛ την περασμένη
εβδομάδα. Ο προϊστάμενος της Ει-
σαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονί-
κης Δημήτρης Σμυρνής παρήγγειλε
τη διενέργεια κατεπείγουσας προ-
καταρκτικής εξέτασης που ανέθεσε
στο Τμήμα Ασφαλείας Νεάπολης-
Συκεών. Ο εισαγγελέας ζήτησε να εξεταστεί εάν έχουν τε-

λεστεί τα αδικήματα της συμπλοκής,
της πρόκλησης επικίνδυνων ή βα-
ριών σωματικών βλαβών, αλλά και
της παραμέλησης εποπτείας ανηλί-
κων που παραπέμπει σε ευθύνες
των γονέων. Σε δεύτερο χρόνο και
εάν προκύψει, θα εξεταστούν ενδε-
χόμενες ποινικές ευθύνες και των
εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο της
έρευνας θα προσκομιστούν τα βίν-
τεο που έχουν καταγραφεί και θα

συγκεντρωθούν καταθέσεις των εμπλεκομένων.

Στην Αμερική βρίσκεται ο Θεόδωρος Καράογλου. Ο βου-
λευτής της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης μετέβη στην Ουάσιγ-
κτον ως παρατηρητής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης
του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην
Ευρώπη, για τις εκλογές της Βουλής των Αντιπροσώπων
των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που θα πραγματοποι-
ηθούν σήμερα, Τρίτη. Κατά την παραμονή του στην αμερι-

κανική πρωτεύουσα, ο κ. Καράογλου θα επισκεφθεί το Κα-
πιτώλιο, θα συμμετάσχει σε ενημερωτικές συσκέψεις της
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ και θα συναντη-
θεί με την πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ κ. Αλεξάνδρα Πα-
παδοπούλου, καθώς και με εκπροσώπους της ισχυρής ελ-
ληνικής ομογένειας στις ΗΠΑ. Πάντως την Κυριακή εκ-
κλησιάστηκε στον καθεδρικό Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας.

Στην Ουάσιγκτον για τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ ο Καράογλου 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κρυφοχαμογελούν 
και περιμένουν 
κάποιοι βουλευτές

Κρυφά χαμόγελα, μαθαίνω, από
«γαλάζιους» βουλευτές για όσα δια-
κινούνται περί του Άγγελου Χαρι-
στέα. Ο χρυσός σκόρερ της Εθνικής
μάλλον μένει στην περιφέρεια και
στο πλευρό του Απόστολου Τζιτζικώ-
στα και δεν θα διεκδικήσει βουλευ-
τική έδρα. Αν ανοίξει και μια θέση ο
Καραμανλής, τότε θα δούμε αρκε-
τούς να μπαίνουν στο παιχνίδι. 

Συνάντηση
Καραγιαννακίδη 
με Ιωακείμοβιτς

Ο ένας μετά τον άλλον, θεωρητι-

κά τουλάχιστον, γιατί τον τελευταίο

λόγο τον έχει ο πρωθυπουργός,

παίρνουν το «πράσινο φως» από τη

Διοικούσα της ΝΔ Νομού Θεσσα-

λονίκης, ώστε να μπουν στο ψηφο-

δέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης. Πιο

πρόσφατη η περίπτωση του Νίκου

Καραγιαννακίδη, ο οποίος συναν-

τήθηκε με τον Ζήση Ιωακείμοβιτς.

Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι ο κ.

Καραγιαννακίδης ήταν υποψή-

φιος και το 2019.

Δεν σταμάτησε 
να χτυπά το κινητό

Έσπασε το κινητό τηλέφωνο του
Απόστολου Τζιτζικώστα με το που
μαθεύτηκε η περιπέτειά του στη
Σμύρνη, όπου του απαγορεύτηκε η
είσοδος από τις τουρκικές Αρχές.
Άπαντες θέλησαν να επικοινωνή-
σουν μαζί του είτε τηλεφωνικά είτε
με sms και να του μεταφέρουν τη
συμπαράστασή τους. Ο περιφερει-
άρχης Κεντρικής Μακεδονίας δέ-
χτηκε τα εύσημα από όλους για την
ψυχραιμία που επέδειξε στην προ-
κλητική στάση των Τούρκων και φυ-
σικά για την απόφασή του να απο-
χωρήσει και να επιστρέψει στην Ελ-
λάδα μετά την ανακοίνωση από
τουρκικής πλευράς πως έχει αρθεί η
απαγόρευση.

Εισαγγελέας για τα επεισόδια στο ΔΕΛΑΣΑΛ Ποιοι στάθηκαν στο πλευρό
των φίλων του Άρη

Και πολιτικές διαστάσεις πήρε η απαράδεκτη
συμπεριφορά αστυνομικών των ΜΑΤ στους φίλους
του Άρη που βρέθηκαν στο Περιστέρι για τον αγώνα
με τον Ατρόμητο. Άμεσα στο πλευρό του Άρη με
ανακοινώσεις στάθηκαν τόσο ο βουλευτής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Αλ. Τριανταφυλλίδης όσο και η βουλευτής της
ΝΔ Αν. Ευθυμίου. Όταν έρχονται εκλογές, τα ανα-
κλαστικά των πολιτικών είναι σε άριστη κατάσταση.
Μετεκλογικά υπάρχει πρόβλημα. 

Τα έβαλαν με τον Λεκάκη
Έχουν φαγω-

θεί κάποιοι, μα-
θαίνω, με την
υποψηφιότητα
Λεκάκη στο ψη-
φοδέλτιο του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
(σε σημείο να
την αμφισβη-
τούν), ειδικά με-
τά την παρουσία
του προέδρου
Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη και το
ενσταντανέ των δυο στον Άγιο Δημήτριο. Η
αλήθεια είναι πως «ΠΑΣΟΚόμετρο» ακόμα δεν
έχει εφευρεθεί και κανείς δεν μπορεί να αμ-
φισβητήσει τη φιλία τους. Άλλωστε για την
ιστορία… ο Πέτρος Λεκάκης, προσώρας του-
λάχιστον, είναι το μόνο πρόσωπο με θεσμική
ιδιότητα, αυτή του προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, που ακούγεται
(μιας και δεν έχει γίνει επίσημη παρουσίαση)
για το ψηφοδέλτιο στην Α’ Θεσσαλονίκης, τον
δεύτερο μεγαλύτερο δήμο στην Ελλάδα. 

Ο καιρός χάλασε τα σχέδια 
Τζάμπα ταξίδι στην Αθήνα για όσους γραμματείς

του ΠΑΣΟΚ είχαν πάρει ήδη αυτοκίνητα και αερο-
πλάνα για να κατέβουν στην πρωτεύουσα. Η μεγάλη
συνάντηση για τα ψηφοδέλτια δεν έγινε λόγω της
κακοκαιρίας. Μπορεί αυτό να πάει πίσω τις ανακοι-
νώσεις και τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής
στις 20 Νοεμβρίου; Θα δείξει…

Μπαμ με… αντιδημαρχία
Μέχρι τώρα ανασχηματισμό ακούμε και ανα-

σχηματισμό δεν βλέπουμε από τον δήμαρχο
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα. Οι έγκυρες
πληροφορίες μας, όμως, λένε πως σε λίγες
ώρες θα υπάρξει αλλαγή σε βασική αντιδημαρ-
χία του Δήμου Θεσσαλονίκης που θα κάνει
«μπαμ». Κάντε λίγη ακόμα υπομονή. Και θα τη
μάθετε πρώτοι!
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Στην αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει πιο αποτελεσματική
στις αρμοδιότητές της, σκοπεύει το υπουργείο Εσωτερικών μέσα από το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δη-
μόσια διαβούλευση. Για να γίνει αυτό προχωρά σε μια σειρά από αλλαγές στις αρμοδιότητες, στη στε-
λέχωση των υπηρεσιών αλλά και στον τρόπο λειτουργίας τους. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες, καταρ-
γούνται κάποιες που δεν συνάδουν με τον ρόλο της Δημοτικής Αστυνομίας, όπως η θεώρηση τιμοκατα-
λόγων των δωματίων των ξενοδοχείων, ή που ήταν αδύνατο να ασκηθούν, ενώ όσες παραμένουν δια-
κρίνονται σε τρεις επιμέρους κατηγορίες, ανάλογα με τον πληθυσμό του κάθε δήμου και τον αριθμό του
προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται απλές αρμοδιότη-
τες, όπως ο έλεγχος της παράνομης στάθμευσης, η απομάκρυνση εγκαταλειμμένων οχημάτων κ.λπ. Η
δεύτερη κατηγορία αφορά την τήρηση των διατάξεων για την υπαίθρια διαφήμιση, τα ζώα συντροφιάς
και το υπαίθριο εμπόριο και η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει πιο σύνθετες αρμοδιότητες, όπως ο έλεγ-
χος νομιμότητας στην αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, η λειτουργία εμπο-
ροπανηγύρεων και η τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας. Οι δήμοι χωρίζονται βάσει πληθυσμού
σε τέσσερις κατηγορίες, σύμφωνα με τις οποίες προσδιορίζονται οι κατηγορίες αρμοδιοτήτων που
ασκούνται σε αυτούς από τη Δημοτική Αστυνομία και ο αριθμός που θα στελεχώνει την υπηρεσία.

Ζητά επέκταση του μετρό
Για μια ακόμη φορά η δημοτική αρχή Κερατσινίου -

Δραπετσώνας ζητά την επέκταση του μετρό στην πόλη.
Αυτήν τη φορά ο δήμαρχος Χρήστος Βρεττάκος επισκέ-
φτηκε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Αττικό Μετρό Νίκο
Κουρέτα και έθεσε το αίτημα της πόλης να ενταχθεί στους
νέους σχεδιασμούς για την επέκταση του μετρό, ενώ τεκ-
μηρίωσε τη σκοπιμότητα της επέκτασης καθώς και τη βιω-
σιμότητά της. Ο διευθύνων σύμβουλος επιφυλάχτηκε να
απαντήσει στο αίτημα του δήμου, δηλώνοντας ότι περιμέ-
νει τους επόμενους μήνες τη δημοσίευση της συγκοινω-
νιακής μελέτης του ΟΑΣΑ που θα καταδείξει την ανα-
γκαιότητα νέων επεκτάσεων. Ακόμη ο δήμαρχος πρότεινε
μέχρι την ολοκλήρωση της επέκτασης του μετρό στις γει-
τονιές να κατασκευαστεί γραμμή τραμ που θα τις ενώνει
με τους σταθμούς του μετρό και ταυτόχρονα θα συνδέει το
Κερατσίνι με τη Δραπετσώνα.

Βαριές κατηγορίες
Σημαντικό πρόβλημα προέκυψε για τη δημοτική αρ-

χή της Δυτικής Λέσβου και τον δήμαρχο Ταξιάρχη Βέρ-
ρο μετά την ανεξαρτητοποίηση του αντιδημάρχου Μι-
χάλη Ρούσση, που συνοδεύτηκε με κατηγορίες οικονο-
μικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέ-
ρωσης, ο κ. Ρούσσης στην επιστολή του επισημαίνει ότι
ένας από τους βασικούς λόγους που τον οδήγησαν στην
απόφαση αυτή ήταν «η φανερή προσπάθεια του δημάρ-
χου να καθυστερήσει την έρευνα για τα έσοδα της Ανα-
πτυξιακής Εταιρείας τού τέως Δήμου Ερεσού-Αντίσ-
σης, καθώς και τα έσοδα από το Δημοτικό Ελαιοτριβείο
Βατούσας», αναφέροντας απευθυνόμενος προς τον
δήμαρχο: «Σας κατηγορώ λοιπόν ευθέως ότι στην προ-
σπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης εκκαθάρισης της
Αναπτυξιακής Εταιρείας έχετε πρωταγωνιστικό ρόλο».
Η ανεξαρτητοποίηση συνοδεύτηκε και με άλλες κατη-
γορίες που αφορούν τον τρόπο διοίκησης και όλα δεί-
χνουν ότι θα υπάρξει και συνέχεια. 

!
Διαμαρτυρία 
για το Ιατρείο Covid
Έντονη είναι η
δυσαρέσκεια
στον Δήμο Καλ-
λιθέας από την
απόφαση να δια-
κοπεί η λειτουρ-
γία του Ιατρείου
Αναφοράς Covid
που λειτουργού-
σε στο Κέντρο
Υγείας, σε μια
περίοδο που υπάρχει ανησυχία για νέα έξαρση της νόσου.
Άμεση ήταν η παρέμβαση του δημάρχου Δημήτρη Κάρνα-
βου, ο οποίος μετέβη προσωπικά στο υπουργείο Υγείας,
προκειμένου να ζητήσει την άμεση επαναλειτουργία του
Κέντρου για την εξυπηρέτηση των πολιτών της Καλλιθέας
αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Νότιας Αθήνας. Πα-
ράλληλα, ο δήμαρχος απέστειλε επιστολή προς τον υπουργό
Υγείας Θάνο Πλεύρη, τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη
επαναλειτουργίας του Ιατρείου Αναφοράς Covid στην Καλλι-
θέα το συντομότερο δυνατόν λόγω της μεγάλης έκτασης και
πληθυσμού της πόλης.
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Ποιες αλλαγές έρχονται στη Δημοτική Αστυνομία 
Υπουργείο Εσωτερικών

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα βό-
ρεια της Αθήνας, η μισή δημοτική ομά-
δα της διοίκησης έχει ξεκινήσει αγώνα

διαδοχής για την ηγεσία της παράταξης
και την υποψηφιότητα στις εκλογές; Οι πολύ

έντονες (ανεπιβεβαίωτες ωστόσο) φήμες που κυκλο-
φορούν ότι ο δήμαρχος δεν θα είναι και πάλι υποψή-
φιος έχουν δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα έντονης
αντιπαράθεσης μεταξύ των βασικών συνεργατών του
και όχι πάντα με... ευγενή άμιλλα. 

Απέκτησε 2ο Λύκειο
η Μεταμόρφωση

Η πιο σημαντική στιγμή στη θητεία του δη-
μάρχου Μεταμόρφωσης Στράτου Σαραούδα
μπορεί να χαρακτηριστεί αυτή των εγκαινίων
του 2ου Λυκείου της πόλης, καθώς ήταν ένα
έργο που προσπαθούσαν πολλές δημοτικές
αρχές εδώ και χρόνια. 

Το υπερσύγχρονο σχολικό συγκρότημα με
βιοκλιματικές προδιαγραφές τού 2ου Λυ-
κείου Μεταμόρφωσης, η κατασκευή του
οποίου χρηματοδοτήθηκε από το Περιφερει-
ακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής
(ΠΕΠ) 2014-2020 και κόστισε περίπου 3 εκατ.
ευρώ, εγκαινιάστηκε σε μια πανηγυρική εκ-
δήλωση από τον περιφερειάρχη Γιώργο Πα-
τούλη, παρουσία της υπουργού Παιδείας Νί-
κης Κεραμέως, του υπουργού Ανάπτυξης
Άδωνι Γεωργιάδη, βουλευτών του Βόρειου
Τομέα και στελεχών της Αυτοδιοίκησης.

Όπως επισημάνθηκε, το έργο, το οποίο χα-
ρακτηρίστηκε ως πρότυπο σε εθνικό επίπεδο,
είναι αποτέλεσμα της συστηματικής δουλειάς
και συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής,
του υπουργείου Παιδείας, της Διαχειριστικής
Αρχής της Περιφέρειας, της Διοίκησης των
Κτιριακών Υποδομών ΑΕ και του Δήμου Με-
ταμόρφωσης. 
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έχρι τις 9 Δεκεμβρίου
θα πρέπει να υποβλη-
θούν οι αιτήσεις από τα
νοικοκυριά στην πλατ-

φόρμα myΘέρμανση για να λάβουν
το επίδομα θέρμανσης, με την πρώτη
πληρωμή για τους παλαιούς δικαιού-
χους να πραγματοποιείται στις 21 Δε-
κεμβρίου 2022. Οι ανωτέρω μάλιστα
θα λάβουν ως προκαταβολή το σύνο-
λο του ποσού που τους είχε χορηγη-
θεί το προηγούμενο έτος.

Στην πλατφόρμα myΘέρμανση
της ΑΑΔΕ, η οποία άνοιξε χθες για
την υποβολή των αιτήσεων από
τους δικαιούχους, οι διαχειριστές
πολυκατοικιών στις οποίες υπάρχει
κοινός καυστήρας επιλέγουν την
εφαρμογή Διαχείριση Χιλιοστών
Πολυκατοικίας.

Με την εφαρμογή αυτή ο διαχειρι-
στής-εκπρόσωπος εισάγει τα διαμε-
ρίσματα της πολυκατοικίας/ολιγο-
κατοικίας, καθώς και τη συμμετοχή
καθενός από αυτά στις δαπάνες
θέρμανσης σε χιλιοστά. 

Ο διαχειριστής μπορεί να αλλάξει
τα στοιχεία αυτά μόνο μέχρι να
ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πλη-
ρωμής, συγκεκριμένα έως τις 9 Δε-
κεμβρίου 2022. 

Συγκεκριμένα, διαχειριστές και
ένοικοι πολυκατοικιών θα πρέπει να
γνωρίζουν πως είναι υποχρεωτικό
να δηλώσουν τα χιλιοστά συμμετο-
χής σε δαπάνες θέρμανσης για όλα
τα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας
για να δημιουργηθεί η συνολική ει-
κόνα της (ανοιχτά/κλειστά, τα οποία
ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα). Η κατανομή θα πρέπει να
ισχύει για όλο τον χρόνο, ενώ το σύ-
νολο των χιλιοστών των διαμερισμά-
των πρέπει να είναι 1.000, ώστε να
μπορεί να ενεργοποιηθεί η δυνατό-
τητα πληρωμής.

Ποια στοιχεία δηλώνουν
Οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι

των πολυκατοικιών ή οι εταιρείες δια-
χείρισης πολυκατοικιών δηλώνουν
στο myΘέρμανση τα ακόλουθα στοι-
χεία:

• Τον ΑΦΜ του διαχειριστή ή του
προσώπου που εκπροσωπεί την πο-
λυκατοικία ή της εταιρείας διαχείρι-
σης της πολυκατοικίας.

• Τον ΑΦΜ της πολυκατοικίας, εφό-
σον υπάρχει.

• Τον αριθμό της κοινόχρηστης πα-
ροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που
αντιστοιχεί στην πολυκατοικία.

• Τα χιλιοστά συμμετοχής των δια-
μερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης.

• Το ονοματεπώνυμο των φυσικών

προσώπων που διαμένουν στα διαμε-
ρίσματα, τα οποία δεν χρησιμοποιούν-
ται ως επαγγελματική στέγη.

Μετά τη συμπλήρωση των παραπά-
νω στοιχείων προβαίνουν σε ενεργο-
ποίηση της διαδικασίας πληρωμής. Η
ενεργοποίηση αυτή δεν μπορεί να γί-
νει μετά την 9η Δεκεμβρίου 2022.

Η δυνατότητα πληρωμής ενεργο-
ποιείται όταν θα έχει υποβληθεί έστω
και μία αίτηση δικαιούχου. Αυτό το
διαπιστώνετε από την ένδειξη «Υπάρ-
χει αίτηση» στα δεξιά των στοιχείων
του διαμερίσματος.

Στα παραστατικά αγοράς πετρελαί-
ου θέρμανσης τα στοιχεία ΑΦΜ και ο
αριθμός κοινόχρηστης παροχής
ρεύματος θα πρέπει να ταυτίζονται
με αυτά τα οποία έχετε εισαγάγει στη

Διαχείριση Χιλιοστών Θέρμανσης.
Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί

ΑΦΜ για την πολυκατοικία και θέλετε
τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου
θέρμανσης να εκδίδονται σε αυτόν, θα
πρέπει να ορίσετε τον ΑΦΜ πολυκα-
τοικίας στα προφίλ, επιλέγοντας τον
σχετικό σύνδεσμο «Ορισμός ΑΦΜ».
Στη συνέχεια ο ΑΦΜ πολυκατοικίας
δεν μπορεί να αλλάξει ούτε να διαγρα-
φεί. Προσοχή! Ακόμη και στην περί-
πτωση που έχει οριστεί ΑΦΜ πολυκα-
τοικίας, στις αιτήσεις των ενοίκων θα
αναγράφεται ο ΑΦΜ διαχειριστή/εκ-
προσώπου.

Σε περίπτωση αλλαγής διαχειριστή
θα πρέπει να δημιουργηθεί νέο προ-
φίλ πολυκατοικίας από τον νέο διαχει-
ριστή. Οι ένοικοι/ιδιοκτήτες θα υπο-
βάλουν τις αιτήσεις τους στο νέο προ-
φίλ που δημιουργήθηκε με τον ΑΦΜ
του νέου διαχειριστή. Ο νέος διαχειρι-
στής δεν πρέπει να ξεχάσει να ενερ-
γοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμής,
καθώς πρόκειται για νέο προφίλ.

Συνολικά 82,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε σχεδόν
105.000 δικαιούχους την τρέχουσα εβδομάδα στο πλαί-
σιο των προγραμματισμένων καταβολών από τον e-ΕΦ-
ΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). 

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν: • 28 εκατ. ευρώ σε 810
δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
• 12,5 εκατ. ευρώ σε 36.309 δικαιούχους για παροχές σε
χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας,
ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 20 εκατ. ευρώ σε 49.000 δικαιούχους για καταβολή επι-
δομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
• 20 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδο-
τούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. 
• 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια
μητρότητας.

Χρήματα σε 105.000 δικαιούχους - Ποιοι θα πληρωθούν έως τις 11 Νοεμβρίου

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Τα SOS για τους διαχειριστές
πολυκατοικιών και ενοίκους

Αίτηση στην εφαρμογή Διαχείριση 
Χιλιοστών Πολυκατοικίας της πλατφόρμας

myΘέρμανση της ΑΑΔΕ



Α
κυρώνεται ο διαγωνι-
σμός για το λιμάνι της
Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η ς
(OΛΑ). Σύμφωνα με

πληροφορίες, το ελληνικό Δημόσιο
αποφάσισε το συγκεκριμένο λιμάνι
να παραμείνει στον έλεγχό του.
Όπως αναφέρουν πηγές από το
ΤΑΙΠΕΔ, «δεν πρόκειται να επανα-
κηρυχθεί ο διαγωνισμός». Σύμφω-
να με τις ίδιες πηγές, η ακύρωση
του διαγωνισμού σχετίζεται με τον
αναβαθμισμένο ρόλο του λιμανιού
της Αλεξανδρούπολης μετά την ει-
σβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. 

Την ίδια στιγμή, πηγές από τη διοί-
κηση του Οργανισμού Λιμένος Αλε-
ξανδρούπολης αναφέρουν ότι δεν
έχουν ενημερωθεί σχετικά με αλλα-
γές ή και ακύρωση του διαγωνισμού.
Τονίζουν όμως ότι η διαδικασία του
διαγωνισμού είναι εξολοκλήρου θέ-
μα χειρισμού του ΤΑΙΠΕΔ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, την
Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί Διοι-
κητικό Συμβούλιο στο ΤΑΙΠΕΔ και
μέσα στα βασικά θέματα της ατζέν-
τας είναι και η αξιολόγηση του δια-
γωνισμού της Αλεξανδρούπολης. 

Ο διαγωνισμός αφορούσε το 67%
του μετοχικού κεφαλαίου του Ορ-
γανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπο-

λης στον οποίο έχει παραχωρηθεί
από το ελληνικό Δημόσιο το δι-
καίωμα αποκλειστικής χρήσης και
λειτουργίας των γηπέδων, κτιρίων
και εγκαταστάσεων της χερσαίας
λιμενικής ζώνης του λιμένος Αλε-
ξανδρούπολης και του αλιευτικού
καταφυγίου Μάκρης. Η εταιρεία
έχει επίσης διοικητικές αρμοδιό-
τητες επί του λιμένος Καμαριώτισ-
σας Σαμοθράκης και του αλιευτι-
κού καταφυγίου Θέρμων Σαμο-
θράκης.

Τέλος, σημειώνεται πως για τον
διαγωνισμό είχαν υποβάλει προ-
σφορά:
• Η Quintana Infrastructure & De-
velopment
• Η κοινοπραξία International Port
Investments Alexandroupolis, η
οποία απαρτίζεται από τις εταιρεί-
ες Black Summit Financial Group

- Euroports - EFA Group και ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ.

Γεωπολιτική σημασία
Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης

έχει προσλάβει τα τελευταία χρό-
νια κρίσιμη γεωπολιτική σημασία,
που ενισχύθηκε περαιτέρω μετά
τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχει
ενταχθεί στο πλαίσιο της θεσμοθε-
τημένης ελληνοαμερικανικής
αμυντικής συνεργασίας (Συμφω-
νία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργα-
σίας - MDCA) και το χρησιμοποι-
ούν έτσι αμερικανικές και συμμα-
χικές ένοπλες δυνάμεις.

Παράλληλα, στα ανοιχτά του λι-
μανιού αναπτύσσεται ο υπεράκτιος
τερματικός σταθμός επαναεριο-
ποίησης υγροποιημένου φυσικού
αερίου (FSRU) από την Gastrade.

Επιπλέον, στην περιοχή επιδιώ-
κεται η χωροθέτηση εργοστασίου
παραγωγής ηλεκτρισμού με καύ-
σιμο το φυσικό αέριο από κοινο-
πραξία της ΔΕΗ, της ΔΕΠΑ και του
ομίλου Κοπελούζου. Ο τελευταίος
συμμετέχει και στην Gastrade αλ-
λά και σε κοινοπραξία που συμμε-
τείχε στον διαγωνισμό, αλλά τελικά
δεν υπέβαλε δεσμευτική προσφο-
ρά για το λιμάνι.

ΑΑπογείωση 
των εξαγωγών 41,1% 
στο εννεάμηνο 

Στο φουλ δουλεύει η παραγωγική μη-

χανή της ελληνικής οικονομίας, με απο-

τέλεσμα την απογείωση της αξίας των

εξαγωγών και μάλιστα με υποτιμημένο

ευρώ, η οποία, ωστόσο, επισκιάζεται από

την έκρηξη των εισαγωγών, λόγω των

υψηλών τιμών της ενέργειας. Σύμφωνα

με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστι-

κής Αρχής, στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-

Σεπτεμβρίου 2022 η αξία των εξαγωγών

διαμορφώθηκε στα 40,554 δισ. ευρώ

έναντι 28,742 δισ. ευρώ το αντίστοιχο

περσινό διάστημα. Ωστόσο, η αξία των ει-

σαγωγών, κυρίως λόγω των καυσίμων, το

ίδιο διάστημα εκτινάχθηκε στα 67,855

δισ. ευρώ έναντι 45,567 δισ. ευρώ το αν-

τίστοιχο διάστημα του 2021, σημειώνον-

τας εντυπωσιακή αύξηση κατά 48,9%. Με

βάση τα παραπάνω, το εμπορικό έλλειμ-

μα διαμορφώθηκε στα 27,3 δισ. ευρώ

έναντι 16,8 δισ. ευρώ πέρυσι, καταγρά-

φοντας αύξηση κατά 62,3%.

Γραμμή 1555: 
Στα 3,5 εκατ. 
οι απαντημένες κλήσεις

Το ορόσημο των 3,5 εκατομμυρίων

απαντημένων κλήσεων έφτασε το 1555,

ο Ενιαίος Αριθμός Εξυπηρέτησης Πολι-

τών του υπουργείου Εργασίας και Κοι-

νωνικών Υποθέσεων, λίγους μήνες μετά

τη συμπλήρωση ενός έτους λειτουργίας.

«Σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο», λέει

ο K. Χατζηδάκης. Είναι χαρακτηριστικό

πως η συντριπτική πλειονότητα των θε-

μάτων στο 1555 έχουν διεκπεραιωθεί σε

ελάχιστο χρόνο.

Αναλυτικά, από τις 29 Ιουλίου 2021

έως και τις 31 Οκτωβρίου 2022, το 1555

έχει δεχθεί συνολικά 3.775.664 κλήσεις,

από τις οποίες έχουν απαντηθεί

3.498.238. Το 99,4% του συνόλου των

ερωτημάτων και των αιτημάτων των πο-

λιτών έχουν απαντηθεί είτε κατά τη διάρ-

κεια της κλήσης είτε εντός λίγων ημε-

ρών. Το υπόλοιπο 0,6% αφορά προσωπο-

ποιημένα αιτήματα, τα οποία χειρίζονται

ειδικά ομάδες στελεχών του υπουργείου

και των εποπτευόμενων φορέων.
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Έχει σχέση με 
τον αναβαθμισμένο ρόλο
του ΟΛΑ, μετά την εισβολή
της Ρωσίας στην Ουκρανία - 
Την Πέμπτη θα 
πραγματοποιηθεί Διοικητικό
Συμβούλιο στο ΤΑΙΠΕΔ 

Ακυρώνεται ο διαγωνισμός 
για το λιμάνι Αλεξανδρούπολης
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Γ
ια αθέμιτο ανταγωνισμό κά-
νει λόγο ο Σύνδεσμος Ελλη-
νικών Τουριστικών Επιχει-
ρήσεων (ΣΕΤΕ) από την αγο-

ρά των βραχυχρόνιων μισθώσεων και
καταθέτει προτάσεις με σκοπό τη βελ-
τίωση του θεσμικού πλαισίου λειτουρ-
γίας τους.

Ο σύνδεσμος με επιστολή του στον
υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο,
τον υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικί-
λια και τον αναπληρωτή υπουργό Οικο-
νομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη ζητά την
προστασία των νόμιμων τουριστικών
επιχειρήσεων ώστε να θωρακιστεί το
τουριστικό προϊόν της χώρας μας.

Από τις επιχειρήσεις επισημαίνεται
πως σε πολλές περιπτώσεις δεν κατα-
νέμονται δίκαια οι υποχρεώσεις απέ-
ναντι στα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς
πολλά καταλύματα παρανομούν λει-
τουργώντας δήθεν «υπό τον μανδύα»
της βραχυχρόνιας μίσθωσης και δι-
αιωνίζονται έτσι φαινόμενα εισφορο-
διαφυγής.

Συγκεκριμένα, ο ΣΕΤΕ προτείνει:

1 Να προβλεφθεί ρητά πως σε
περίπτωση που το σύνολο των

διαμερισμάτων πολυκατοικίας ή συγ-
κροτήματος κατοικιών εκμισθώνεται
με βραχυχρόνιες μισθώσεις, τότε αυ-
τό θεωρείται τουριστικό κατάλυμα, το
οποίο θα πρέπει να διαθέτει την αντί-
στοιχη αδειοδότηση.

2 Η απαλλαγή από τον ΦΠΑ του
εισπραττόμενου μισθώματος να

περιορίζεται μόνο στην περίπτωση
που ο δικαιούχος του εισοδήματος εί-
ναι φυσικό πρόσωπο και έχει καταχω-
ρίσει στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέχρι
δύο ακίνητα στον ΑΦΜ του (εκ των
οποίων το ένα από τα δύο ακίνητα θα
πρέπει να έχει δηλωθεί ως ακίνητο
στο οποίο ιδιοκατοικεί). Σε αντίθετη
περίπτωση, καθώς και σε κάθε περί-

πτωση που δικαιούχος του εισοδήμα-
τος είναι νομικό πρόσωπο, τότε στο ει-
σπραττόμενο μίσθωμα θα πρέπει να
επιβάλλεται ΦΠΑ.

3 Να προβλεφθεί η υποχρέωση
κάθε ψηφιακής πλατφόρμας να

παρακρατά φόρο 5% επί του συνολι-
κού αντιτίμου της βραχυχρόνιας μί-
σθωσης, τον οποίο θα αποδίδει στη
συνέχεια στο Δημόσιο.

4 Να παρέχεται το δικαίωμα
στους ΟΤΑ πρώτου βαθμού να

ορίσουν έπειτα από απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου τους, η οποία θα
αιτιολογείται με βάση σχετική επιστη-
μονική μελέτη, τον μέγιστο αριθμό
ακινήτων που μπορούν να εγγράφον-
ται στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρό-
νιας Μίσθωσης για την περιοχή εντός
των ορίων τους.

5 Και, τέλος, στις βραχυχρόνιες
μισθώσεις που συνάπτονται μέ-

σω ψηφιακών πλατφορμών να επι-
βάλλεται φόρος υπέρ των ΟΤΑ πρώτου
βαθμού, ο οποίος θα ισούται με ποσο-
στό 0,5% επί του αντιτίμου της μίσθω-

σης και θα αξιοποιείται από τους ΟΤΑ
στην κάλυψη των αυξημένων δαπα-
νών καθαριότητας, φωτισμού κ.λπ.,
που προκαλείται από τη λειτουργία
των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

«Ανθεκτικότητα, βιωσιμότητα και
ποιότητα στο τουριστικό προϊόν δεν
μπορούν να υπάρξουν», επισημαίνουν
οι επιχειρηματίες, «αν το θεσμικό
πλαίσιο με το οποίο λειτουργούν αυ-
τές οι πλατφόρμες είναι θολό και
γκρίζο».

Ακόμη μία ανακάλυψη, την τέταρ-
τη στη σειρά στη θάλασσα του Ισ-
ραήλ, ανακοίνωσε χθες η Energean,
επιβεβαιώνοντας την πρόοδο στο
πρόγραμμα ανάπτυξης της εταιρείας
στην έρευνα και την παραγωγή
υδρογονανθράκων στις περιοχές
όπου δραστηριοποιείται.

Πρόκειται για το εμπορικά εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα
φυσικού αερίου «Ζευς» στο Block 12, που εκτιμάται σε
13,3 δισ. κυβικά μέτρα (bcm) αξιοποιήσιμου φυσικού
αερίου, είναι δηλαδή μεγαλύτερο των αρχικών εκτιμή-
σεων για 10-12 bcm. Η Energean προχωρεί τώρα σε
ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από τη
γεώτρηση.

Ενδεικτικό της ισχυρής δυναμι-
κής που χαρακτηρίζει το επενδυτικό
πρόγραμμα της Energean είναι το
γεγονός ότι η εταιρεία πλέον μετρά 5
στις 5 επιτυχημένες γεωτρήσεις, με
την ανακάλυψη του νέου κοιτάσμα-
τος να ακολουθεί λίγες μόλις μέρες
μετά την έναρξη της παραγωγής στο

κοίτασμα Karish, επίσης στα ύδατα του Ισραήλ.
«Αξιολογούμε τώρα μια σειρά από δυνητικές επιλο-

γές εμπορικής αξιοποίησης για την περιοχή του Ολύμ-
που με επίκεντρο τόσο τις υφιστάμενες και μοναδικές
για τη Μεσόγειο υποδομές μας όσο και πιθανές νέες.
Στο α’ εξάμηνο του 2023 αναμένεται να προχωρήσουμε
σε ένα νέο δεσμευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης», δήλω-

σε σχετικά ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου En-
ergean Μαθιός Ρήγας.

Ο ανεξάρτητος εκτιμητής DeGolyer & MacNaughton
(D&M) πιστοποίησε για την Energean δυνητικά αποθέ-
ματα της τάξης των 11,75 bcm στο κοίτασμα «Αθηνά»,
αναβαθμίζοντας την προηγούμενη εκτίμηση της En-
ergean που αναφερόταν σε 8 bcm έπειτα από μελέτες
με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη
διάρκεια της γεωτρητικής διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι το πλοιογεωτρύπανο «Stena Ice-
Max» έχει τώρα μετακινηθεί στο Block 23 της θάλασ-
σας του Ισραήλ προκειμένου να προχωρήσει σε γεώ-
τρηση της δομής «Ηρακλής» με στόχο φυσικό αέριο
από το Μειόκαινο.

Μιχάλης Μαστοράκης

Επιβολή ΦΠΑ και
παρακράτηση φόρου από
τις πλατφόρμες ζητά,
μεταξύ άλλων, 
ο Σύνδεσμος Τουριστικών
Επιχειρήσεων με επιστολή
του στους Σκέρτσο, 
Κικίλια και Σκυλακάκη

Πέτυχε διάνα η Energean με την ανακάλυψη του κοιτάσματος «Ζευς» στο Ισραήλ

Γράφει 
η Ρεγγίνα Σαβούρδου

Με 5 προτάσεις
ο ΣΕΤΕ βάζει όρια
στις βραχυπρόθεσμες
μισθώσεις 
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στη Δήμητρα Δάρδα

Τ
ην ισχυρή παρουσία της Plus Meat και
στην τουριστική αγορά ανακοίνωσε ο Όμι-
λος Λάσκου. Ο ιδρυτής της πρότυπης βιο-
μηχανίας επεξεργασίας κρεάτων πρώτης

ποιότητας εισέρχεται με στρατηγικό πλάνο στον κλά-
δο του real estate με στόχο την ανάπτυξη εμβλημα-
τικών ξενοδοχειακών μονάδων στην Κύθνο.

Ο διορατικός Γιάννης Λάσκος, αξιοποιώντας τη
ρευστότητα της εταιρείας του σε τομείς της οικονο-
μίας με προοπτικές, όπως τη μαζική εστίαση, προ-
χωρά επενδυτικά στο project της φιλοξενίας με de-
al-μαμούθ, ισχυροποιώντας με κύρος και σχεδόν
τριπλά τη θέση του στην αγορά.

Η Plus Meat αποτελεί σήμερα μια από τις πιο υπο-
λογίσιμες δυνάμεις στη χώρα και ο μεγαλοεπιχειρη-
ματίας δεν πατάει φρένο: θέτει τις βάσεις για ένα νέο
success story στον τουρισμό υψηλού επιπέδου με
ήδη ισχυρό χαρτοφυλάκιο.

Οικονομολόγος με μεταπτυχιακό στη διοίκηση
επιχειρήσεων, ο αυτοδημιούργητος και βαθιά θρη-
σκευόμενος μπίζνεσμαν είναι ένας ευτυχισμένος
μπαμπάς τριών κοριτσιών. Αφηγούμενος στην «Poli-
tical» τη λαμπρή σταδιοδρομία του, μίλησε για όλα
όσα τον οδήγησαν στην κορυφή της επιτυχίας:
«Προέρχομαι από μικροαστική οικογένεια, όμως το
καλύτερο που έκαναν οι γονείς μου -και τους ευ-
γνωμονώ για αυτό- ήταν που φρόντισαν για την παι-
δεία, τις σπουδές και τη διαμόρφωση του χαρακτήρα
μου με ηθικές αξίες και ευγένεια».

Οι πιο σημαντικοί σταθμοί στην επαγγελματική
σας σταδιοδρομία;
Η δημιουργία της ισχυρής βιομηχανίας Plus Meat

το 2012, που ειδικεύεται στην εμπορία και παραγωγή
κρεατοσκευασμάτων με επίκεντρο την αγορά της
Αττικής και το εξωτερικό. Και φυσικά η πρόσφατη
απόκτηση ενός σημαντικού μεριδίου στην πιο διά-
σημη και ταχύτατα εξελισσόμενη μοντέρνα αλυσίδα
ταχυφαγίας.

Παράλληλα, «ανοίγεστε» επενδυτικά στον κλά-
δο της φιλοξενίας. Ποιο ήταν το δέλεαρ;
Μελετώντας το μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ, που

αφορά τον ελληνικό τουρισμό, καταλάβαμε πως
πρόκειται για μια επένδυση προς τη σωστή κατεύ-
θυνση. Πιστεύω μάλιστα πως ο τουρισμός θα ανθίσει
στη μετα-Covid εποχή λόγω της αντίδρασης του κό-
σμου στον μακροχρόνιο εγκλεισμό.

Τι περιλαμβάνουν τα σχέδιά σας;
Οι πρώτες κινήσεις έχουν ήδη γίνει σε ιδιόκτητα

ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία μετατρέ-
ψαμε σε πολυτελή καταλύματα, ενώ τον Μάιο φιλο-
δοξούμε να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες μιας lu-
xury μονάδας στην οδό Ερμού με θέα την Ακρόπολη.
Ταυτόχρονα κατασκευάζουμε ένα ξενοδοχειακό κα-
τάλυμα τύπου hostel πλησίον του Πάντειου Πανεπι-
στημίου που θα απευθύνεται σε φοιτητές.

Με επέκταση των δραστηριοτήτων σε 
δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς;
Σαφέστατα. Με συγχρηματοδότηση της Πολιτείας

ολοκληρώνουμε ένα σύγχρονο θέρετρο υψηλών
προδιαγραφών στην Αγία Ειρήνη της Κύθνου. Περι-
λαμβάνει έξι πολυτελή διαμερίσματα με αυτόνομες
πισίνες με option την ανέγερση άλλων είκοσι στον
ίδιο χώρο.

Ρίσκο ή στρατηγική;
Φοίτησα σε μια πανεπιστημιακή σχολή που έχει

άμεση σχέση και συνάφεια με τις επιχειρήσεις. Ως
επιστήμονας με βοήθησε πολύ στη διεύρυνση του
επιχειρηματικού ορίζοντά μου και στη δημιουργία
ρεαλιστικών στρατηγικών πλάνων και επενδύσεων.
Εργάζομαι 16 ώρες τη μέρα, αλλά φροντίζω το πρό-
γραμμά μου να είναι εναρμονισμένο με τις ανάγκες
των παιδιών μου.

Στο μυστικό της επιτυχίας περιλαμβάνεται
το ανθρώπινο δυναμικό;
Γνωρίζω όλους τους υπαλλήλους μου με τα μικρά

τους ονόματα και θεωρώ πως η άντληση πληροφο-
ριών από τη βάση, δηλαδή τους εργαζόμενους, είναι
το Α και το Ω για κάθε δραστηριότητα. Είμαι δίπλα τους
ουσιαστικά και παρέχω κάθε δυνατή βοήθεια -και
εκτός εργασίας- στους πιο αδύναμους οικονομικά.

Είστε από τους βιομήχανους 
με σημαντικό φιλανθρωπικό έργο.
Η στήριξή μου στον άνθρωπο δεν περιορίζεται μό-

νο στο εργατικό δυναμικό των επιχειρήσεών μου.
Τροφοδοτώ με κρέατα το συσσίτιο της Μητρόπολης
Χανίων. Βοηθώ την Αρχιεπισκοπή Αμερικής και πα-
ραμένω με πολλή αγάπη χορηγός στο Χαμόγελο του
παιδιού. Στις φωτιές παρείχα βοήθεια στους πυρο-
σβέστες, ενώ στηρίζω αθόρυβα οικογένειες με τέτοι-
ον τρόπο που να μην προσβάλω την περηφάνια τους.

Ο Γιάννης Λάσκος, ιδρυτής 
της πρότυπης βιομηχανίας

επεξεργασίας κρεάτων πρώτης 
ποιότητας, εισέρχεται με στρατηγικό

πλάνο στο τουριστικό real estate

Μr Plus Meat:
Επένδυση-
μαμούθ
στον τουρισμό



Στο πρώτο της χαρτοφυλάκιο μη εξασφαλισμέ-
νων απαιτήσεων μετά την επαναλειτουργία της
αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελ-
λάδα επένδυσε η EOS Group, η οποία συνεργάζε-
ται με την εταιρεία διαχείρισης δανείων και ακι-
νήτων doValue Greece για τη διαχείριση του χαρ-
τοφυλακίου. Η επένδυση της EOS Group, με τίτλο
Project Virgo, αφορά ένα μη εξασφαλισμένο τμή-
μα της τιτλοποίησης Frontier 1. «Πρόκειται για
μια σημαντική επένδυση της EOS Group σε μια
από τις μεγαλύτερες αγορές μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων στην Ευρώπη», δήλωσε ο Carsten
Tidow, μέλος του ΔΣ της EOS Group, υπεύθυνος
για την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης.
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Mε πρωταγωνίστριες τις τράπε-
ζες, ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να
αναρριχηθεί σε υψηλό δύο μηνών.
Αισιόδοξοι για τη βραχυπρόθεσμη
πορεία του ΧΑ εμφανίζονται οι εγ-
χώριοι αναλυτές, επισημαίνοντας
πως αν διατηρηθεί το αγοραστικό
ενδιαφέρον για τις τραπεζικές μετο-
χές, είναι εφικτό να συνεχιστεί η
ανοδική κίνηση. Τεχνικά ο τραπεζι-
κός δείκτης έχει δώσει ημερήσιο
σήμα επανατοποθετήσεων, το οποίο
ακυρώνεται με επιστροφή και κλεί-
σιμο χαμηλότερα των 502 μονάδων.
Όσο ο εν λόγω δείκτης δίνει κλεισί-
ματα υψηλότερα της ζώνης 585-
565, μέσα στην οποία συνωστίζονται
οι ΚΜΟ 200 ημερών και ακόμα κα-
λύτερο υψηλότερα των 616, μπορεί

να ελπίζει σε κίνηση προς 638 και
650 μονάδες. Ο Γενικός Δείκτης έχει
δώσει αγοραστικό σήμα, το οποίο
αναιρείται με επιστροφή χαμηλότε-
ρα των 804 μονάδων. Όσο δίνει κλει-

σίματα υψηλότερα των 867 - 856
(συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών),
δεν μπορεί να αποκλειστεί κίνηση
προς τις 895 - 900, 906 - 908 και 944
μονάδες. 

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Η Τουρκία
επανεξετάζει τους δασμούς
εισαγωγής από Ελλάδα

Tην έναρξη από το υπουργείο Εμπορίου
της Τουρκίας διοικητικής διαδικασίας επα-
νεξέτασης του δασμού εισαγωγής προϊόντων
σωλήνων χαλκού από την Ελλάδα, κατόπιν
αιτήματος που υποβλήθηκε από εγχώριο πα-
ραγωγό της Τουρκίας, γνωστοποιεί με ανα-
κοίνωσή της η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ. Όπως σημει-
ώνει η εταιρεία, η διοικητική διαδικασία
επανεξέτασης διενεργείται προκειμένου να
καθοριστεί εάν ο δασμός εισαγωγής που έχει
επιβληθεί, το έτος 2017, στα προϊόντα σωλή-
νων χαλκού από την Ελλάδα, που για την ΕΛ-
ΒΑΛΧΑΛΚΟΡ καθορίσθηκε σε ποσοστό 5%,
στο πλαίσιο της αρχικής έρευνας, θα καταρ-
γηθεί, τροποποιηθεί ή θα παραμείνει σε ισχύ
για επιπλέον πέντε έτη.

Διάκριση 
για Intracom Defense

Η Intracom Defense (IDE) αναδείχθηκε
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στις τρεις
πιο δυναμικές επιχειρήσεις στην κατηγορία
« Έρευνα και Καινοτομία» στο πλαίσιο των
Βραβείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη-
τας «Growth Awards». Η IDE διακρίθηκε για
τις εξαιρετικές επιδόσεις της, οι οποίες την
ανέδειξαν ως «Growth Driver», στην «Έρευ-
να και Καινοτομία», επισφραγίζοντας τη στα-
θερά ανοδική πορεία της και αποτελώντας
παρακαταθήκη για ακόμα υψηλότερες επι-
δόσεις στο μέλλον.

Πλατφόρμα της Hellas
Direct για πληρωμή
εξόδων αυτοκινήτου

Η Hellas Direct παρουσιάζει το αναβαθμι-
σμένο wallet+, το πρόγραμμα χρηματοδότη-
σης που επιτρέπει στον οδηγό -είτε είναι
ασφαλισμένος στη Hellas Direct είτε όχι- να
φροντίσει το αυτοκίνητό του με όποια υπηρε-
σία χρειάζεται: σέρβις, επισκευές, τέλη κυ-
κλοφορίας, σύντομα και αλλαγή ελαστικών.
Η χρηματοδότηση, σημειώνει η σχετική ανα-
κοίνωση, παρέχεται μέσω συνεργαζόμενων
τραπεζών: αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με
την Εθνική Τράπεζα και την tbi. Πολύ σύντο-
μα, ωστόσο, στην πλατφόρμα θα προστεθούν
και άλλα τραπεζικά ιδρύματα.

Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε
λειτουργία το αιολικό πάρκο του
ομίλου Intrakat στην Άνδρο, στο
πλαίσιο του στρατηγικού επενδυτι-
κού πλάνου που υλοποιείται από την
εταιρεία στον τομέα της ενέργειας
και ειδικότερα στις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας. Το έργο, ύψους
25 εκατ. ευρώ, αναμένεται να προ-
σφέρει άμεσα και σημαντικά οφέλη
στην τοπική κοινωνία συμβάλλον-
τας ουσιαστικά στην ενεργειακή
αυτονομία του νησιού. Αναλυτικό-
τερα, το αιολικό πάρκο βρίσκεται
στη θέση Φραγκάκι -στο νότιο τμή-
μα της Άνδρου-, μια περιοχή εξαι-

ρετικά υψηλού αιολικού δυναμικού. Ο σταθμός αποτελείται από πέντε ανεμογεννήτριες, συνολικής ισχύος
15 MW, οι οποίες θα παράγουν περισσότερες από 58 GWh ηλεκτρικής ενέργειας τον χρόνο, μέγεθος ικανό να
καλύψει τις ετήσιες ενεργειακές ανάγκες 3.500 νοικοκυριών.

Σε υψηλό διμήνου ο γενικός δείκτης του ΧΑ

Intrakat: Σε λειτουργία το αιολικό πάρκο ισχύος 15MW στην Άνδρο

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

EOS Group: Επένδυση σε ελληνικό χαρτοφυλάκιο NPEs
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ε ανακοίνωση που εξέδωσε, η Attica
Συμμετοχών ενημερώνει πως από την
Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 οι μετοχές
της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύ-

σιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με ονομαστική
αξία 0,30 ευρώ ανά μετοχή, χωρίς το δικαίωμα
συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου των 0,05
ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα η εταιρεία ενημερώ-
νει πως σύμφωνα με την απόφαση που είχε ληφθεί
στις 27/10/2022, από το Διοικητικό Συμβούλιο της
εταιρείας, δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου
των 0,05 ευρώ ανά μετοχή είναι οι εγγεγραμμένοι
στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) μέτοχοι κατά την
Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022. Ως ημερομηνία έναρ-
ξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου έχει
ορισθεί η Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022.

Στην Ideal το 100% 
της Byte Computer

Στις εταιρείες με το καλύτερο
εργασιακό περιβάλλον η Qualco

Με το βλέμμα στραμμένο στον εργαζόμενο,
ο όμιλος Qualco απέκτησε την πιστοποίηση
του Great Place to Work® έπειτα από μεθοδι-
κή και διεξοδική αξιολόγηση, που πραγματο-
ποίησαν περισσότεροι από 800 εργαζόμενοι
του οργανισμού σχετικά με την εμπειρία τους
στην εργασιακή κοινότητά του. Όπως αναφέ-
ρει σε σχετική ανακοίνωση, για τον όμιλο
Qualco οι εργαζόμενοι είναι το πραγματικό κε-
φάλαιο. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται πίσω από
κάθε λύση, απόφαση και επίτευγμα, οδηγών-
τας την αναπτυξιακή πορεία του οργανισμού. Η
πιστοποίηση αυτή έρχεται να επισφραγίσει τη
δέσμευσή μας στη δημιουργία μιας ολιστικής
προσέγγισης για μια συνολικά θετική εμπειρία
για κάθε εργαζόμενο, αναφέρει η εταιρεία. 

Βραβείο στην Ελληνική
Ζυθοποιία Αταλάντης

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, η μεγαλύ-
τερη ανεξάρτητη ελληνική ζυθοποιία, διακρί-
θηκε με βραβείο bronze στην κατηγορία «Και-
νοτομία και Δημιουργικότητα» στα Manufac-
turing Excellence Awards 2022, για τη νέα μο-
νάδα παραγωγής μπίρας χωρίς αλκοόλη, σύμ-
φωνα με σχετική ανακοίνωση. Η βράβευση
πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Boussias
Communications την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022
στο Sofitel Athens Airport. Το βραβείο, από την
πλευρά της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης,
παρέλαβαν οι κ.κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος,
διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου και Έρευνας &
Ανάπτυξης, ΕΖΑ Ιωάννα Βαμβακά, διευθύν-
τρια Παραγωγής, ΕΖΑ και Λουκάς Κυριαζής,
τεχνικός Διευθυντής, ΕΖΑ.

Attica Συμμετοχών: Χωρίς
δικαίωμα στην επιστροφή
κεφαλαίου από τις 15 Νοεμβρίου

Entersoft: Είσοδος στο
λογισμικό για κλάδους Υγείας

Ιδιωτικό συμφωνητικό για την αγορά από την ανώ-
νυμη εταιρεία Smartware International SA των λογι-
σμικών SmartPharmaSys, SmartPharmaSys 360 @
cloud, SmartMediSys και το SmartMediSys 360 @
cloud, που απευθύνονται στον κλάδο της Υγείας και
ειδικότερα στα φαρμακεία και στην ιατρική κοινότητα,
των αντίστοιχων σημάτων και του σχετικού πελατολο-
γίου, καθώς και των λογισμικών SmartRetail και S-
martRetail 360 @ cloud, που απευθύνονται στον κλά-
δο της εντατικής λιανικής και των αντίστοιχων σημά-
των, υπέγραψε η Entersoft. Πρόκειται για την τρίτη
εξαγορά που ολοκληρώνει φέτος η Entersoft και με
αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της δραστηριοποίησής
της στην αγορά των μικρότερων και αναπτυσσόμενων
επιχειρήσεων.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία άσκησης του δικαιώ-
ματος εξαγοράς από την Ideal Holdings των μετοχών
της Byte Computer από τους μετόχους αυτής, κατό-
πιν της εγκριτικής υπ’ αριθ. 17/967/11.10.2022 από-
φασης του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Όπως
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μέσω της διαδι-
κασίας αυτής η Ideal Holdings απέκτησε 422.758
κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της εται-
ρείας Byte, με αντάλλαγμα ίσο με το Προσφερόμενο
Αντάλλαγμα της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης
ή, κατ’ επιλογή του αποδέκτη, ίση με το Αντάλλαγμα
σε Μετρητά, όπως οι έννοιες αυτές εξειδικεύονται
στο από 4/8/2022 πληροφοριακό δελτίο της εταιρεί-
ας. Κατόπιν τούτου, η Ideal Holdings κατέχει σήμερα
συνολικά το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψή-
φου της Byte Computer.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Με το βλέμμα στην Black Friday
Πολλά επενδύουν οι εμπορικές επιχειρήσεις
και οι μεγάλες αλυσίδες στην Black Friday της
25ης Νοεμβρίου, αλλά και στη Cyber Monday της
28ης Νοεμβρίου, ευελπιστώντας πως οι εκπτώ-
σεις που θα προσφέρουν τόσο στα φυσικά κατα-
στήματά τους όσο και διαδικτυακά θα οδηγήσουν
σε αύξηση του τζίρου τους. Ωστόσο, όλα δεί-
χνουν πως λόγω της ακρίβειας και των ανατιμή-
σεων οι φετινές Black Friday και Cyber Monday
θα είναι λιγότερο αποδοτικές σε σχέση με τις
περσινές και δεν θα προσεγγίσουν καν τα επίπε-
δα πωλήσεων του 2020, οπότε ο τζίρος της αγο-
ράς είχε ανέλθει στα 280 εκατ. ευρώ.
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E να πέναλτι υπέρ του Πα-
ναθηναϊκού κυριολεκτικά
στην τελευταία ανάσα του

ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (1-1)
πυροδότησε ανεξέλεγκτες κατα-
στάσεις σε ρητορικό επίπεδο, που
φτάνουν ακόμη και στην αποχώ-
ρηση από το πρωτάθλημα! Το δή-
λωσε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ
Ολυμπιακός Β. Μαρινάκης, ότι θα
συγκαλέσει έκτακτο ΔΣ στην ΠΑΕ
για να αποφασιστεί. Μετά το ματς
ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Γ. Βρέν-
τζος μίλησε για «φασιστικό παρα-
κράτος» με επικεφαλής τον Γρ.
Δημητριάδη, ο οποίος έχει απο-
πεμφθεί από τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη λόγω της γνωστής ιστορίας
των υποκλοπών. Ο Μαρινάκης χα-
ρακτήρισε «καραστημένο» τον Δα-
νό διαιτητή Γιάκομπ Κέλετ και επι-
τέθηκε στην ΕΠΟ που τον έφερε.

Αν ο Ολυμπιακός αποχωρήσει
από το πρωτάθλημα, τότε η τιμω-

ρία είναι υποβιβασμός στη Γ’
Εθνική, σύμφωνα με το άρθρο 38
του ΚΑΠ. Δεν θα είναι εύκολη
απόφαση. Να υπενθυμίσουμε ότι
και ο μπασκετικός Ολυμπιακός εί-
χε αποχωρήσει από το πρωτάθλη-
μα για δύο χρόνια και έπαιζε μόνο
στη EuroLeague.

Σύμφωνα με κάποιες
πληροφορίες, η κυβέρ-
νηση δεν σκοπεύει να
μείνει αδρανής στο ζοφε-
ρό σκηνικό που σχηματί-
στηκε προτού καλά καλά
τελειώσει ο πρώτος γύ-
ρος και όχι μόνο εξαιτίας
των διαμαρτυριών του
Ολυμπιακού. Στην Τρίπο-
λη, για παράδειγμα,
όπου η ΑΕΚ έφερε 1-1,
ο Τζοκάνοβιτς «κλάδε-
ψε» τον Ελίασον, ο οποί-
ος αποχώρησε με κάταγ-
μα στον αστράγαλο, με

τον διαιτητή Φωτιά να τον τιμωρεί
μόνο με κίτρινη κάρτα.

Γενικά, δεν υπάρχει αγωνιστική
χωρίς παρατράγουδα, είτε σφυρί-
ζουν Έλληνες διαιτητές είτε ξένοι.
Έτσι, φημολογείται ότι η κυβέρνη-
ση θα αναβάλει τις δύο επόμενες

αγωνιστικές για να
πέσουν οι τόνοι, αλ-
λά δεν θα μείνει
εκεί. Θα ενημερώ-
σει τις δύο υπερκεί-
μενες αρχές
FIFA/UEFA για το
θλιβερό τοπίο του
ελληνικού ποδο-
σφαίρου και θα ζη-
τήσει βοήθεια. Ποια
θα είναι αυτή;
Άγνωστο. Μπορεί οι
δύο υπερεθνικές
συνομοσπονδίες να
διορίσουν προσωρι-
νή διοικούσα επι-

τροπή και να παύσουν τη διοίκηση
Μπαλτάκου, όπως είχαν κάνει
πριν από πέντε χρόνια. Και να διο-
ρίσουν αυτοί αρχιδιαιτητή, όπως
με τον Πορτογάλο Βίτορ Περέιρα. 

Για την ιστορία, ο Ολυμπιακός,
που ήταν ασύγκριτα καλύτερος του
Παναθηναϊκού, προηγήθηκε με γκολ
του Μπιέλ και ο Σπόραρ ισοφάρισε
στο 103’. Ήταν πέναλτι η αγκωνιά
του Άβιλα στον Ιωαννίδη; Οι μεν λέ-
νε «ναι», οι δε «όχι». Τα άλλα απο-
τελέσματα: Αστέρας Τρ. - ΑΕΚ 1-1,
Λαμία - Βόλος 2-2, Ατρόμητος -
Άρης 0-0, ΟΦΗ - Ιωνικός 0-2, ΠΑ-
ΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα 2-0, Παναιτωλι-
κός - Λεβαδειακός 0-0. Σήμερα,
Άρης - Λαμία (20.00, Nova).

Μετά το μπάχαλο στο ντέρμπι
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
άφησε αιχμές ο Β. Μαρινάκης

Αποχώρηση;

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
σε 11 αγώνες

Παναθηναϊκός............ 31

ΑΕΚ ............................25

Ολυμπιακός................ 21

Βόλος .........................21

ΠΑΟΚ.......................... 19

Άρης ...........................15

Παναιτωλικός............. 13

Ατρόμητος .................. 12

Αστέρας Τρ. ................ 9

ΠΑΣ Γιάννινα .............. 9

Λαμία .......................... 9

Ιωνικός ....................... 7

ΟΦΗ ........................... 7

Λεβαδειακός ............. 7



Μνήμες από τον περσινό τελικό ξυπνάει η χθεσινή κλή-
ρωση για τους «16» ττου Champions League, με την πρω-
ταθλήτρια Ρεάλ να συναντά ξανά τη Λίβερπουλ, ενώ μεγά-
λο παιχνίδι είναι και αυτό μεταξύ Παρί Σεν Ζερμέν και
Μπάγερν. Τα υπόλοιπα ζευγάρια: Λειψία - Μάντσεστερ Σί-
τι, Μπριζ - Μπενφίκα, Μίλαν - Τότεναμ, Άιντραχτ - Νάπολι,
Ντόρτμουντ - Τσέλσι, Ίντερ - Πόρτο. Οι πρώτοι αγώνες θα
διεξαχθούν στις 14, 15 και 21, 22 Φεβρουαρίου και οι επα-
ναληπτικοί στις 7, 8 και 14, 15 Μαρτίου.

Στο Europa League η κλήρωση για τα πλέι οφ των νοκ
άουτ έβγαλε... πρόωρο τελικό μεταξύ Μπαρτσελόνα και
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τα άλλα ζευγάρια να είναι: Γι-
ουβέντους - Ναντ, Σπόρτινγκ - Μίντιλαντ, Σαχτάρ - Ρεν,
Άγιαξ - Ουνιόν Βερολίνου, Λεβερκούζεν - Μονακό, Σεβίλ-
λη - Αϊντχόφεν, Σάλτσμπουργκ - Ρόμα.

Οι πρώτοι των ομίλων του Europa League θα επιστρέ-
ψουν στη διοργάνωση στη φάση των «16» και θα κληρω-

θούν με τους νικητές αυτών των οκτώ ζευγαριών.
Τέλος, για το Europa Conference League τα οκτώ ζευ-

γάρια είναι: Καραμπάχ – Γάνδη, Τραμπζονσπόρ - Βασι-
λεία, Λάτσιο - Κλουζ, Μπόντο Γκλιμτ - Λεχ, Μπράγκα -
Φιορεντίνα, ΑΕΚ Λάρνακας - Ντνίπρο, Σέριφ - Παρτίζαν,
Λουντογκόρετς – Άντερλεχτ. Οι πρώτοι αγώνες 16 Φε-
βρουαρίου και οι δεύτεροι στις 23 του ίδιου μήνα.

Ο περσινός τελικός... επαναλαμβάνεται 
Ήττα 2-0 της Μαρίας 
στον ημιτελικό

Η Μαρία Σάκκαρη δεν βρέθηκε σε καλή μέρα,
έπεσε πάνω σε μια εκπληκτική Καρολίν Γκαρσία,
έχασε άνετα 2-0 σετ (6-3, 6-2) σε μόλις 75 λεπτά
και αποκλείστηκε από τον τελικό του WTA Fi-
nals στο Φορτ Γουόρθ στο Τέξας. Μάλιστα, η
Γκαρσία με τη νίκη της ξεπέρασε τη Σάκκαρη
στο No4 της παγκόσμιας κατάταξης και εκεί θα
βρίσκεται και μετά τον τελικό.

Τρομερός Ρούνε, 
2-1 τον Τζόκοβιτς

Το νέο αστέρι του παγκόσμιου τένις, ο 18χρο-
νος Δανός Χόλγκερ Ρούνε, ανέτειλε για τα καλά
στην Πόλη του Φωτός, το Παρίσι, θριάμβευσε 2-1
(3-6, 6-3, 7-5) εις βάρος του θρυλικού Σέρβου
Νόβακ Τζόκοβιτς και κατέκτησε τον τίτλο στο
Masters - και μάλιστα με ανατροπή. Ο Ρούνε θα
φιγουράρει στο No10 της παγκόσμιας κατάταξης,
σημειώνοντας νέο ρεκόρ καριέρας.

Δάκρυα στο 
«αντίο» του Πικέ

Ο Ζεράρ Πικέ αποθεώθηκε από το κοινό του
Καμπ Νου και έβαλε τα κλάματα στο «αντίο» του
από το ποδόσφαιρο στο ματς με την Αλμερία. Πή-
ρε το μικρόφωνο στο κέντρο του γηπέδου και δή-
λωσε ότι γεννήθηκε και θα πεθάνει Μπαρτσελό-
να. Τότε δάκρυσε και το γήπεδο. Ο 35χρονος Πι-
κέ κατέκτησε ό,τι κυκλοφορεί στο ποδόσφαιρο
με την Μπαρτσελόνα, αλλά και Μουντιάλ και Eu-
ro με την εθνική.

Ο Κέλετ δεν 
ήταν «στημένος»

Ο Δανός δημοσιογράφος Όλε Χόφσκοφ μίλη-
σε στο sdna.gr για τη διαιτησία του συμπατριώτη
του Γιάκομπ Κέλετ στο ντέρμπι Παναθηναϊκός -
Ολυμπιακός και τόνισε ότι δεν είναι σίγουρος αν
είναι πέναλτι στον Ιωαννίδη στο τελευταίο λεπτό.
Διευκρίνισε ωστόσο ότι ο Κέλετ αποκλείεται να
ήταν «στημένος», όπως επαναλαμβάνουν συνέ-
χεια στον Ολυμπιακό (αν ήταν, θα του το ’λεγε;).

Αιχμές Μαρσέλο κατά του Μίτσελ
Αναστάτωση και προβληματισμό προκάλεσε στον
Ολυμπιακό μια ανάρτηση του Μαρσέλο στον προ-
σωπικό του λογαριασμό στα social media. Ενώ ο
Ολυμπιακός τον είχε δηλώσει τραυματία ενόψει
του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, αυτός πόσταρε
ότι είναι απολύτως καλά, προπονήθηκε σκληρά
και δεν αποφασίζει αυτός αν θα παίξει, αφήνοντας
αιχμές κατά του Μίτσελ.

Κάταγμα 
ο Ελίασον, 
πονάει η... ΑΕΚ

Η ΑΕΚ με το 1-1 στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα όχι μόνο έχασε 
την ευκαιρία να πλησιάσει τον Παναθηναϊκό, αλλά έχασε και τον Ελίασον 
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάταγμα στον αστράγαλο έπαθε ο Σουηδός 
από το τάκλιν του Τζοκάνοβιτς. Τεράστια απώλεια για έναν παίκτη 
που είναι πρώτος στις ασίστ από την αρχή του πρωταθλήματος.
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα

Δάρδα

Ο
ι Rolling Stones έπειτα από 18 χρόνια
θα ηχογραφήσουν ολοκαίνουργιο
άλμπουμ, με τους φανατικούς θαυ-
μαστές τους σε ολόκληρο τον πλανή-

τη να πανηγυρίζουν έξαλλα!
Μετά το «The Bigger Bang», που κυκλοφόρη-

σε το 2005, ο 79χρονος Μικ Τζάγκερ, ο 78χρονος
Κιθ Ρίτσαρντς και ο 75χρονος Ρόνι Γουντ φημο-
λογείται πως πήραν ήδη θέση μπροστά από τις
κονσόλες του Electric Lady Studio για μια νέα δι-
σκογραφική δουλειά με πρωτότυπη σύγχρονη
μουσική που υπογράφουν ο τραγουδιστής και ο
εμβληματικός κιθαρίστας. Η θρυλική τριάδα λέ-
γεται πως ξεκίνησε τις ηχογραφήσεις των νέων
τραγουδιών που θα κυκλοφορήσουν την επομένη
χρονιά, πιθανότατα το καλοκαίρι, συνοδεία επι-
λεγμένων μουσικών παγκόσμιας κλάσης.

Τη θέση του αδικοχαμένου ντράμερ Τσάρλι

Γουότς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2021 έπει-
τα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο, πήρε ο
Στιβ Τζόρνταν, ενώ στο μπάσο βρίσκεται ο βετε-
ράνος και σημαντικό μέλος της βρετανικής μπάν-
τας Ντάριλ Τζόουνς.

«Μετά τον θάνατο του Τσάρλι υπήρχε κάποια
αβεβαιότητα για το τι θα γίνει στη συνέχεια. Τώρα
όμως νιώθουν ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να
συνεχίσουν αυτό που πάντα έκαναν ως γκρουπ,
να δημιουργούν νέα μουσική», δήλωσε στενός
συνεργάτης του διάσημου συγκροτήματος σε ξέ-
νη εφημερίδα.

Η δισκογραφική συνάντηση της τέταρτης ηλι-
κίας και ακούραστων ροκάδων πραγματοποι-
ήθηκε πριν από δύο εβδομάδες στη Νέα Υόρκη,
ενώ έγινε γνωστό ότι σχεδιάζουν μια μεγάλη πε-
ριοδεία για τη διαφήμιση του ολόφρεσκου άλμ-
πουμ, η οποία πιθανότατα θα περιλαμβάνει χώ-

ρες των ΗΠΑ, της Νότιας Αμερικής αλλά και της
Ευρώπης.

Αυτή και αν ήταν συνάντηση!
Ο Μικ Τζάγκερ, συνοδευόμενος από τη νέα του

αγαπημένη και χορεύτρια μπαλέτου Μέλανι Χάμ-
ρικ, είχε ένα απίθανο τετ α τετ με την Τζέρι Χολ
στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού. Η πρώην
σύζυγος του αεικίνητου frontman των Rolling S-
tones μοιράστηκε την... ιστορική συνάντηση στα
προσωπικά της social media, δημοσιεύοντας
φωτογραφία από την κοινή τους κοσμική συνύ-
παρξη, παρουσία της 30χρονης κόρης τους Τζόρ-
τζιας Μέι Τζάγκερ που κάνει καριέρα στο μόντε-
λινγκ. Το ενσταντανέ απέσπασε χιλιάδες likes
από τους 1,5 εκατομμύριο followers της Τζέρι
Χολ, η οποία αν και πάτησε αισίως τα 66, παραμέ-
νει εντυπωσιακή.

Οι «γερόλυκοι» 
της ροκ
επιστρέφουν 
στο στούντιο



Αναρρώνει μέρα με τη μέρα ο Βασίλης Καρράς.
Ο λαϊκός τραγουδιστής υποβλήθηκε σε σοβαρή
χειρουργική επέμβαση στο Διαβαλκανικό της Θεσ-
σαλονίκης, με τους θεράποντες ιατρούς να δηλώ-
νουν ικανοποιημένοι για την έκβασή της. Ο ερμη-
νευτής πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του
στο Κοκκινοχώρι Καβάλας, όπου δέχεται τη φρον-
τίδα της οικογένειάς του και τις επισκέψεις στενών
φίλων. Η εισαγωγή στο νοσοκομείο ανέτρεψε τα
επαγγελματικά του σχέδια, ακυρώνοντας μέχρι και
τη συνεργασία του με την Πάολα σε μεγάλο κέντρο
διασκέδασης.

Σιδερένιος

Αποκάλυψε την ηλικία της

Η Ρούλα Κορομηλά επέστρεψε μπροστά από
τις κάμερες με τη βραδινή εκπομπή «Σπίτι με το
Mega». Λαμπερή και εντυπωσιακή στο κόκκινο
κοστούμι που επέλεξε για την πρεμιέρα, η πα-
ρουσιάστρια ένιωσε την ανάγκη να ξανασυστη-
θεί με το τηλεοπτικό κοινό: «Είμαι λοιπόν η Ρού-
λα Κορομηλά και δηλώνω παρουσιάστρια. Γεν-
νήθηκα στις 16 Φεβρουαρίου 1957. Θέλω να με
γνωρίσετε περισσότερο και να σας πω ότι αγα-
πάω τους ανθρώπους και τους κατανοώ, αγαπάω
τη φύση, αγαπάω τα ζώα». 

Το τρυφερό μήνυμα της Δα-
νάης Μπάρκα για τα γενέθλια
της μαμάς της Βίκυς Σταυρο-
πούλου συγκίνησε το Insta-
gram. Η παρουσιάστρια με μια
εξομολόγηση καρδιάς τής ευ-
χήθηκε δημοσίως: «Μαμά,
κλαίω και μόνο που γράφω αυ-
τή τη λέξη, επειδή τη γράφω
για εσένα. Αν ήξερες πόσο σε
αγαπώ, δεν θα είχες κλάψει
ποτέ για καμία δυσκολία. Εύ-
χομαι να σου μοιάσω. Είσαι το
σπίτι μου»!

Χρόνια 
πολλά, μαμά

ΟΟ λόγος διαζυγίου
Η Δέσποινα Βανδή συνεχίζει τις αποκαλύψεις για το love story
με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Η ερωτευμένη τραγουδίστρια παραδέ-
χτηκε πως τα δυνατά αισθήματα για τον ηθοποιό την οδήγησαν
στο διαζύγιο με τον πρώην σύζυγό της Ντέμη Νικολαΐδη: «Στην
αρχή κάναμε παρέα και αισθανόμασταν ότι κουμπώνουμε ολοένα
και περισσότερο. Δεν γίναμε αμέσως ζευγάρι. Θεώρησα τίμιο να
χωρίσω, δεν σήκωνε δεύτερη κουβέντα».

Ο Γιώργος Σουξές μάς σύστησε τον μοναχο-
γιό του! Ο Κωνσταντίνος Σουξές είναι κού-
κλος και πρόσφατα ντύθηκε στα χακί για να
υπηρετήσει τη μαμά πατρίδα, με τον διάσημο
μπαμπά καμαρωτό να ποζάρει στο πλευρό
του: «Να και ο γιος μου πεζοναύτης στις Ει-
δικές Δυνάμεις. Πολύ τρέξιμο για αυτό τον
μπερέ! Μπράβο, Κωνσταντίνε μου, συγχαρη-
τήρια. Είμαι πολύ υπερήφανος για εσένα».
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Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Λαμπερός γάμος

Περήφανος μπαμπάς

Τ
ην «αιώνια πόλη» επέλεξαν για την ομορφότερη στιγ-
μή της ζωής τους ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και η
σύντροφός του Κέλλυ Δρίτσα. Ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Εξωτερικών αντάλλαξε όρκους αγάπης και πίστης

με την εντυπωσιακή οικονομολόγο, σε μια ρομαντική τελετή που
πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, παρουσία λίγων συγγενών και
φίλων. Το ζευγάρι επισημοποίησε την πολύχρονη σχέση του
στην ιταλική πρωτεύουσα το μεσημέρι του Σαββάτου, με τον
γαμπρό να δημοσιεύει την πρώτη φωτογραφία. Με το ρύζι να πέ-
φτει βροχή, το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό κατά την έξοδό του,
ενώ τις εντυπώσεις έκλεψε το κομψό γαμήλιο μακρυμάνικο φό-
ρεμα της νύφης. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν τα αδέλφια
του πολιτικού Ελένη, Κωνσταντίνος και Θωμάς με τη σύζυγό του
Ολίνκα. Η χαρμόσυνη είδηση κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ενώ
χιλιάδες ήταν οι ευχές που κατέκλυσαν το λογαριασμό του Μιλ-
τιάδη Βαρβιτσιώτη στο Instagram.



Η
αιμορροϊδοπάθεια, η νόσος των αιμορ-
ροΐδων, αποτελεί τη συχνότερη καλοή-
θη πάθηση, καθώς υπολογίζεται ότι
αφορά έναν στους δύο ανθρώπους με-

τά την ηλικία των 50. Εμφανίζεται σχεδόν στο ίδιο
ποσοστό σε γυναίκες και άντρες και αφορά κυ-
ρίως άτομα 45-65 ετών.

«Γενικότερα, περίπου το 70% του πληθυσμού θα
εμφανίσει τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του αιμορ-
ροϊδοπάθεια. Αποτελούσε και δυστυχώς αποτελεί
ακόμη και σήμερα πρόβλημα-ταμπού, αποτρέπον-
τας τους πάσχοντες να επισκεφτούν τον ιατρό, ιδιαί-
τερα στα αρχικά στάδια της νόσου, με αποτέλεσμα
να αναβάλλεται η σωστή διάγνωση και να αποφεύ-
γεται μια άμεση θεραπεία, γεγονός που εγκυμονεί
ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους. Όπως όλα τα ταμ-
πού, έτσι και αυτή συνοδεύεται από κάποιους μύ-
θους που “φρενάρουν” τη θεραπεία της, η οποία όχι
μόνο είναι εφικτή αλλά μπορεί να είναι και οριστι-
κή», επισημαίνει ο Φώτιος Αρχοντοβασίλης, διευ-
θυντής Χειρουργικής Κλινικής, εξειδικευμένος
στην Ορθοπρωκτική Χειρουργική και τη Μικροχει-
ρουργική με Laser, και εξηγεί αλήθειες και μύθους
γύρω από το επίμαχο αυτό θέμα. 

Η αλήθεια είναι ότι αν και η αιμορροϊδοπάθεια
μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα, κανένα
από αυτά δεν είναι καρκίνος. Αιμορροϊδοπάθεια ση-
μαίνει διογκωμένες φλέβες, ενώ ο καρκίνος προκα-
λείται από μια κακοήθη μετάλλαξη των κυττάρων. Σε
κάθε περίπτωση όμως ο ασθενής δεν πρέπει να

«παίρνει αψήφιστα» την αιμορροϊδοπάθεια, αφού
κάποια από τα συμπτώματά της είναι κοινά με αυτά
του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Οι πικάντικες τροφές μπορεί να ενοχοποιηθούν
για ερεθισμό και κνησμό (φαγούρα) στην περιοχή
του πρωκτού, όπως επίσης και για δυσκοιλιότητα
που είναι η βασική αιτία για την αιμορροϊδοπάθεια.
Δεν μπορεί να ενοχοποιηθούν όμως για άμεση πρό-
κληση του προβλήματος των αιμορροΐδων.

Το πρόβλημα των αιμορροΐδων δεν είναι μόνιμο
και συχνά η αιτία τους είναι πρόσκαιρη, όπως για
παράδειγμα η εγκυμοσύνη. Η αιμορροϊδοπάθεια
μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και ορι-
στικά με τις νεότερες ελάχιστα επεμβατικές χει-
ρουργικές μεθόδους. Ο μύθος περί της μη θεραπεί-
ας υφίσταται γιατί πολλά πάσχοντα άτομα επιλέγουν
να ακολουθήσουν μια συντηρητική αγωγή της αι-
μορροϊδοπάθειάς τους αντί να επισκεφτούν άμεσα
τον ιατρό για να εξεταστούν.

Η αναβλητικότητα και η προσπάθεια θεραπείας με
κρέμες, με φυσικούς τρόπους στο σπίτι ή ακόμη και
με βελονισμό εγκυμονούν πληθώρα κινδύνων, ανά-
λογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αιμορροϊ-
δοπάθεια.
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kpapakosto@yahoo.gr

Εμφανίζεται σχεδόν στο ίδιο
ποσοστό σε γυναίκες και άντρες και
αφορά κυρίως άτομα 45-65 ετών

Θεραπεία με
εξελιγμένες μεθόδους
«Τα τελευταία χρόνια η χρήση ειδικά εξελιγ-
μένων ανώδυνων λέιζερ έχει αλλάξει σημαν-
τικά τη θεραπεία της αιμορροϊδικής νόσου. Η
αιμορροϊδοπλαστική με λέιζερ, η μέθοδος
LHP, είναι μια καινοτόμος, αναίμακτη και ανώ-
δυνη τεχνική που υπερβαίνει τα προβλήματα
των κλασικών ανοικτών μεθόδων», καταλήγει
ο κ. Αρχοντοβασίλης και αναλύει τα σημαντικά
πλεονεκτήματα της μεθόδου στη θεραπεία της
αιμορροϊδοπάθειας.
Προσφέρει μικροχειρουργική ακρίβεια με
απόλυτη ασφάλεια, ανώδυνα και αναίμακτα,
χωρίς τομή και ράμματα. Μειώνει τον κίνδυνο
των ανοιχτών πληγών και την πιθανότητα μο-
λύνσεων, όπως και τον μετεγχειρητικό πόνο.
Συρρικνώνει τις αιμορροΐδες αντί για την
αφαίρεση και απομάκρυνσή τους, πράγμα που
σημαίνει ότι προφυλάσσεται απολύτως η δομή
του πρωκτικού καναλιού.
Διασφαλίζεται η προστασία του πρωκτοδέρ-
ματος, βλεννογόνοι και σφιγκτήρας μένουν
ανέπαφοι και αποτρέπεται κάθε ενδεχόμενο
ακράτειας ή άλλων επιπλοκών. Γίνεται τόνωση
του υποκείμενου ιστού και ευνοείται η ανά-
πτυξη νέου συνδετικού ιστού. Υπάρχει αποτε-
λεσματικότητα τόσο στα πρώιμα όσο και στα
προχωρημένα στάδια της νόσου.

Μύθοι και αλήθειες 
Α Ι ΜΟ Ρ Ρ Ο Ϊ Δ ΙΚ Η  Ν Ο Σ Ο Σ

Φώτιος Αρχοντοβασίλης,
διευθυντής Χειρουργικής
Κλινικής, εξειδικευμένος στην
Ορθοπρωκτική Χειρουργική και
τη Μικροχειρουργική με Laser



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

καθημερινές προβλέψεις
www.facebook.com/alexandra.karta

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

Κριός
(21/3-20/4)
Πολύ έντονη αυτή η έκλειψη για να καταλά-
βετε τους δρόμους που σας οδηγούν σε
ασφαλές περιβάλλον. Είτε στην προσωπική
σας ζωή είτε στα οικονομικά σας, θα χρει-
αστεί να αποχωριστείτε κάτι που σας δημι-
ουργεί πισωγυρίσματα και ανασφάλεια.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η ολική έκλειψη Σελήνης στο δικό σας ζώδιο
ολοκληρώνει έναν κύκλο που έχει φτάσει σε
οριακό σημείο. Ίσως να πρέπει να πάρετε απο-
φάσεις για την προσωπική σας ζωή αλλά και για
τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Είναι μια περίοδος που είστε πολύ ενεργοί σε ερ-
γασιακά θέματα, όπως επίσης και σε καταστάσεις
που σας προκαλούν άπειρο στρες. Προσοχή με
την έκλειψη Σελήνης, όπου παρασκηνιακές κατα-
στάσεις θα σας ταράξουν και μπορεί να σας δημι-
ουργήσουν προβλήματα οικονομικά και συναι-
σθηματικά. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Βρίσκεστε σε ένα μονοπάτι εξελίξεων μέσα
από τις φιλίες, τους στόχους για τη ζωή σας και
τον τρόπο που μοιράζεστε με τους άλλους τα
συναισθήματα. Ίσως να πρέπει να απομακρυν-
θείτε από στρεσογόνες καταστάσεις που δεν
σας εξελίσσουν, αλλά σας αποτελούν τροχοπέ-
δη στις επιλογές σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Όλο το 2022 είχατε στο μυαλό σας κάποιες με-
ταρρυθμίσεις σε επαγγελματικά θέματα. Ήρθε
λοιπόν ο καιρός να το δείτε όλο αυτό πιο σοβαρά
και να επενδύσετε σε κάτι που θα σας βγάλει
από μια επανάληψη που δεν σας είναι αρεστή
και χρήσιμη. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Οι εκλείψεις στον Σταθερό Σταυρό δεν σας
επηρεάζουν αρνητικά, αλλά θέλουν να εμ-
πλουτίσουν τις γνώσεις σας και γενικότερα
να φροντίσουν ώστε να ανοίξετε νέα κανάλια
επικοινωνίας και πνευματικών αναζητήσεων.
Ίσως μάλιστα οι δυσκολίες που θα παρουσια-
στούν θα σας βοηθήσουν να γίνετε πιο αποτε-
λεσματικοί κάνοντας το καλύτερο για εσάς. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Δεν είστε στα καλύτερά σας με τις εκλείψεις που
έχουν ενεργοποιήσει τον τομέα των οικονομι-
κών αλλά και των συναισθημάτων σας. Είστε γε-
μάτοι με ανησυχία σε έκτακτα έξοδα που δεν
μπορείτε να διαχειριστείτε, ενώ θα κληθείτε να
δώσετε λόγο σε μια υπόθεσή σας που μπορεί να
έχει νομική προέκταση. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η πολυαστρία που βρίσκεται σε αυτήν τη σελη-
νιακή έκλειψη σας επηρεάζει με πολύ ανατρε-
πτικό τρόπο. Θέλει να σας ξεκολλήσει από κατα-
στάσεις που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο εμ-
πειριών προς εσάς. Οι συμπεριφορές των άλλων
σάς φαίνονται αλλόκοτες, σας σπρώχνουν να
πάρετε τις αποστάσεις σας και -γιατί όχι;- να
κλείσετε οριστικά κάποιες πόρτες.  

Τοξότης
(22/11-21/12)
Νιώθετε ότι έχετε επωμιστεί πολλές υποχρεώ-
σεις και δεν μπορείτε να τις φέρετε εις πέρας.
Το γεγονός αυτό σας θυμώνει και σας εξαντλεί,
οπότε αναγκαστικά θα στραφείτε σε ένα δια-
φορετικό καθημερινό πρόγραμμα, όπου θα
φροντίσετε το σώμα και την υγεία σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Νιώθετε ότι σε προσωπικό επίπεδο χρειάζον-
ται κάποιες διορθωτικές κινήσεις που θα σας
δώσουν την ευκαιρία να κάνετε πιο ενδιαφέ-
ρουσα τη συναισθηματική σας ζωή. Επίσης, η
έκλειψη Σελήνης ενεργοποιεί οικονομικά θέ-
ματα και συρρικνώνει τις επιθυμίες σας.  

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Το ρεύμα των αλλαγών έχει έρθει και εσείς
πλέον δεν μπορείτε παρά να το ακολουθήσε-
τε. Φροντίστε λοιπόν να απομακρυνθείτε από
ό,τι σας έχει προβληματίσει, από ό,τι δεν σας
ταιριάζει και αλλάξτε ακόμη και τόπο διαμο-
νής, αν αυτό επιτάσσει η νέα εποχή που σας
χαρακτηρίζει. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς η ολική έκλειψη Σελήνης
ενεργοποιεί τις επικοινωνίες σας, που μπορεί
να σας προκαλέσουν αρκετή ένταση. Σημαντικό
είναι να καταλάβετε ότι πρέπει να αντιμετωπί-
σετε τις αλήθειες και να είστε ανοικτοί σε νέες
καταστάσεις που έρχονται.
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Σήμερα η ολική έκλειψη Σελήνης στο ζώδιο του
Ταύρου δημιουργεί μια έντονη τάση για αλλαγή
στα ζώδια του Σταθερού Σταυρού (Ταύρος,
Σκορπιός, Λέων και Υδροχόος). Οι σεληνιακές

εκλείψεις συνήθως δείχνουν την ολοκλήρωση ενός κύκλου,
μιας κατάστασης, σε αντίθεση με τις ηλιακές που
παραπέμπουν σε νέα ξεκινήματα. Η πολυαστρία που
επηρεάζει αυτή την έκλειψη ενεργοποιεί πολλά θέματα -
οικονομικά, σχέσεων, συμφωνιών- και βγαίνουν στην
επιφάνεια αλήθειες που για καιρό ήταν καλά κρυμμένες. 



Τ
ο γεγονός ότι ο Εκρέμ Ιμάμογλου δια-
φοροποιήθηκε και τόλμησε να χαρα-
κτηρίσει σοβαρό το επεισόδιο που συ-
νέβη με τον Απόστολο Τζιτζικώστα

προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στον τουρκικό
Τύπο. «Υποστήριξε τον Έλληνα προβοκάτορα»,
έγραψε η εφημερίδα «Ακσάμ», ενώ άρχισαν και
πάλι να φουντώνουν τα σενάρια ότι ο Ιμάμογλου
θα μπορούσε να είναι ο ιδανικός αντίπαλος του
Ταγίπ Ερντογάν στις προεδρικές εκλογές και να
απειλήσει την απόλυτη κυριαρχία του.

Ο Ιμάμογλου κέρδισε το 2019 τον εκλεκτό του
Ερντογάν, Μπιναλί Γιλντιρίμ, με οκτώ μονάδες
διαφορά και μετατράπηκε σε σύμβολο ομόνοι-
ας και προοδευτισμού και κυρίως αντίστασης
στον Ερντογάν, ο οποίος προς το παρόν έχει ως
κυρίαρχο αντίπαλο τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. 

Το ερώτημα είναι αν στο υποθετικό σενάριο
που ο Ιμάμογλου κέρδιζε τον Ερντογάν θα άλ-
λαζε η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Όταν
έρθει η ώρα και ο Ερντογάν αποχωρήσει από
την εξουσία, αν θα εξομαλυνθεί η προσέγγιση

της Άγκυρας στον κόσμο και θα επιστρέψει στις
προ Ερντογάν ρυθμίσεις της.

Η απάντησή μου είναι ότι δύσκολα θα γίνει
αυτό.  Με τις οικονομικές συνθήκες στην Τουρ-
κία να επιδεινώνονται, τη δημόσια αγανάκτηση
για την κακοδιαχείριση της χώρας να αυξάνον-
ται και την υγεία του Ερντογάν να είναι ορατά
φθίνουσα, το ερώτημα αυτό απασχολεί όλο και
περισσότερο. Διότι επί των ημερών του Ερντο-
γάν η Τουρκία υιοθέτησε επιθετικές στρατιωτι-
κές πρωτοβουλίες, τα έβαλε με τους Αμερικα-
νούς, συνεργάστηκε με τη Ρωσία, την Κίνα και
το Ιράν και απομακρύνθηκε από τους δυτικούς
θεσμούς και αξίες. 

Και ασφαλώς οι ελληνοτουρκικές σχέσεις
βρίσκονται στο σημείο μηδέν. Είναι όμως τελικά
αυτή η στρατηγική προσωπική του νυν προ-
έδρου ή κάτι βαθύτερο;

Το τουρκικό βαθύ κράτος είναι φορέας μιας
κληρονομιάς που αποθεώνει το ιδεολόγημα της
τουρκοϊσλαμικής σύνθεσης και στην αντίληψή
του η Τουρκία είναι πολύ μεγάλη και ισχυρή για

να ανέχεται την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο.
Επιπλέον, κανείς ηγέτης δεν μπορεί να επιβιώ-
σει πολιτικά ως κήρυκας της ειρήνης απέναντι
σε έναν θεωρούμενο ιστορικό εχθρό. 

Επομένως, όσο καλές προθέσεις και αν έχει ο
Πόντιος στην καταγωγή Ιμάμογλου να φιλοτε-
χνήσει ένα πιο φιλοδυτικό προφίλ, να καλλιερ-
γήσει σχέσεις στη βάση του Διεθνούς Δικαίου,
θα πρέπει να συγκρουστεί με το παγιωμένο
τουρκικό καθεστώς. Θα πρέπει να δουλέψει για
να αλλάξει τις αντιλήψεις της κοινής γνώμης
στη χώρα του. Θα πρέπει απέναντι στην Ελλάδα
να δείξει εμπράκτως ότι θέλει τις καλές σχέ-
σεις. Να άρει το casus belli. Να σταματήσει τις
υπερπτήσεις. Να αποσύρει την τουρκική στρα-
τιά που είναι παραταγμένη απέναντι από τα ελ-
ληνικά νησιά. Ποιος Τούρκος πολιτικός θα τα
κάνει αυτά στη μετά Ερντογάν εποχή; Το τούνελ
υπάρχει και είναι σκοτεινό στις ελληνοτουρκι-
κές σχέσεις. Η στάση του Ιμάμογλου έδειξε ότι
υπάρχει φως. Αλλά μέχρι να βγούμε από το
τούνελ, υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη.

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Ασφαλώς 
οι ελληνο-
τουρκικές
σχέσεις
βρίσκονται 
στο σημείο μηδέν.
Είναι όμως τελικά
αυτή η στρατηγική
προσωπική 
του νυν προέδρου
ή κάτι βαθύτερο;

Αναζητώντας φως στο τούνελ


