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Ποιος 
θέλει εχθρό 
τη Γαλλία; 

Θέλει η διαπλοκή 
να κρυφτεί και η χαρά

δεν την αφήνει... 
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• Παίζουν στα ζάρια την πατρίδα
• Η ΝΔ και εγώ 

είμαστε εμπόδιο 
σε κάποιους ισχυρούς

• Είμαι εκλεγμένος 
από τον λαό και 

σε αυτόν λογοδοτώ
• Όχι δεύτερη φορά στη συμφορά
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Τ
ο πιο σημαντικό πράγμα στην πολιτική είναι
να διαβάζεις πίσω από τις λέξεις. Να βλέ-
πεις τη μεγάλη εικόνα και να μη μένεις στα
προφανή. Το τελευταίο διάστημα είναι ηλίου

φαεινότερο ότι ένα ολάκερο σύστημα έχει βαλθεί να
οδηγήσει τις πολιτικές εξελίξεις σε δήθεν κυβερνή-
σεις ειδικού σκοπού. Δεν χρειάζεται να είσαι πολιτι-
κός αναλυτής για να καταλάβεις ότι κάποιοι -μεταξύ
αυτών και ο ΣΥΡΙΖΑ- τρίβουν τα χέρια τους στο ενδε-
χόμενο πολιτικής αποσταθεροποίησης και στη δημι-
ουργία κυβερνήσεων που δεν θα διαθέτουν ισχυρή
αυτοδυναμία.

Το status quo παίζει τα ρέστα του και ήδη βομβαρ-
δίζει την ειδησεογραφία όχι μόνο με σενάρια επί σε-
ναρίων επί των παρακολουθήσεων αλλά και με πλη-
ροφορίες περί διχοτόμησης ή ακόμη και τριχοτόμη-
σης της ΝΔ. Όσα κυκλοφορούν στη δημοσιογραφική
πιάτσα ξεπερνούν και τα όρια της επιστημονικής

φαντασίας. Καθίσταται όμως σαφές ότι το μέγα πρό-
βλημα όλων αυτών είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης, ο οποίος ούτε έπαιξε ούτε θα παίξει τον ρόλο της
μαριονέτας. Το λένε περίπου ξεκάθαρα προσπαθών-
τας να δημιουργήσουν ρεύμα εναντίον του πρωθυ-
πουργού στο εσωτερικό της ΝΔ. Το μόνο που δεν
έχουν ομολογήσει είναι ποιον επιθυμούν να τοποθε-
τήσουν για αρχηγό την επόμενη μέρα...

Μέσα σε αυτό το νοσηρό περιβάλλον ο μόνος που
πανηγυρίζει είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα άλλο κόμμα της
αντιπολίτευσης δεν εκδηλώνει κάποιο αίσθημα ικα-
νοποίησης για όσα τεκταίνονται στο προσκήνιο και
στο παρασκήνιο. Ούτε καν το ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος του
οποίου παρακολουθείτο. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ και ο
αρχηγός του τρέφουν αυταπάτες ότι θα είναι ρυθμι-
στές των εξελίξεων την επόμενη μέρα και θα μπορέ-
σουν να πάρουν τους αρμούς της εξουσίας που τόσο
πολύ επιθυμούν. Μόνο που στην Κουμουνδούρου δεν

έχουν αντιληφθεί ότι το ίδιο σύστημα που κινεί τα νή-
ματα αυτή την περίοδο τους χρησιμοποιεί και στο τέ-
λος θα τους πετάξει σαν στυμμένη λεμονόκουπα.

Όλοι οι παραπάνω που απεργάζονται τέτοια σενά-
ρια αποσταθεροποίησης λησμονούν δύο πράγματα:

• Οι πολίτες δεν τρώνε πλέον κουτόχορτο. Είναι
υποψιασμένοι και αντιλαμβάνονται πολλά περισσό-
τερα απ’ όσα νομίζουμε. Υπολογίζουν λοιπόν χωρίς
τον ξενοδόχο. Στην κάλπη θα πάει ο λαός και αυτός θα
εκλέξει τον πρωθυπουργό που επιθυμεί. 

• Και οι βουλευτές της ΝΔ αντιλαμβάνονται και συ-
νειδητοποιούν πλήρως τι ακριβώς συμβαίνει και ποι-
οι προσπαθούν να επιβάλουν ένα new game in town,
όπως λέγεται στα αμερικανικά.

Συμπερασματικά, οι στιγμές είναι πολύ κρίσιμες
για να παίζουν ορισμένοι το μέλλον του τόπου και των
παιδιών μας σε μια ζαριά... 
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ΡOLITICAL 2 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Θέλει η διαπλοκή να κρυφτεί 
και η χαρά δεν την αφήνει... 

Κάποιοι -μεταξύ αυτών 
και ο ΣΥΡΙΖΑ- τρίβουν 
τα χέρια τους στο ενδεχόμενο
πολιτικής αποσταθεροποίησης
και στη δημιουργία 
κυβερνήσεων που δεν θα 
διαθέτουν ισχυρή αυτοδυναμία
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Μ
ε εμφανή διάθεση να μην πέσει
στην παγίδα του αποπροσανατο-
λισμού, όπως λένε χαρακτηριστι-
κά στην κυβέρνηση, που απεργά-

ζονται στην αντιπολίτευση και συγκεκριμένα
στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με στόχο να επιβεβαι-
ώσει την υπεροχή του σε θέματα διαχείρισης
καθημερινότητας έναντι των πολιτικών του αν-
τιπάλων κινείται το Μέγαρο Μαξίμου.

Στο θέμα των παρακολουθήσεων, «η κυβέρ-
νηση αντιμετωπίζει θεσμικά τη συγκεκριμένη
υπόθεση, έχει μια σταθερή και καθαρή θέση,
ότι δηλαδή η ελληνική Πολιτεία αλλά και καμία
αρχή ασφαλείας δεν έχει προμηθευτεί ούτε
έχει χρησιμοποιήσει κακόβουλα λογισμικά»,
επανέλαβε και κατά το χθεσινό μπρίφινγκ των
πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Γιάννης Οικονόμου, ενώ υπογράμμισε
ότι η κυβέρνηση δεν μειώνει ταχύτητα και συ-
νεχίζει το μετρήσιμο έργο σε όλα τα ζητήματα
της καθημερινότητας, που βελτιώνει αισθητά τη
ζωή των πολιτών. 

Μάλιστα, ο κύριος Οικονόμου έκανε ειδικές
αναφορές τόσο στις δρομολογούμενες σεισμι-
κές έρευνες νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου
και της Κρήτης, ώστε να αποσαφηνιστεί η
ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου, όσο και
στην εξάλειψη της ντροπής -όπως τις χαρακτή-
ρισε- των εκκρεμών συντάξεων. Στις πολλές
ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το θέμα
των παρακολουθήσεων, ο κύριος Οικονόμου
επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι η εν εξελίξει
έρευνα της δικαιοσύνης οφείλει να αξιολογή-
σει όλα τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δη-
μοσιότητας. Προσέθεσε, δε, πως είναι παράλο-
γο να καλείται η κυβέρνηση να αποδείξει κατά
πόσον ευσταθούν οι ισχυρισμοί που διατυπώ-
νονται στα διάφορα δημοσιεύματα και επανέ-
λαβε ότι πρώτο το Μέγαρο Μαξίμου έχει συμ-
φέρον να μη μείνει καμία σκιά αναφορικά με τη
συγκεκριμένη υπόθεση. 

Ερωτηθείς, μάλιστα, κατά πόσον η κυβέρνη-
ση γνωρίζει εάν υπήρχαν νόμιμες επισυνδέ-
σεις και σε άλλα πολιτικά πρόσωπα εκτός από
τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο κύριος Οικονόμου επι-
καλέστηκε το ισχύον νομικό πλαίσιο, τονίζον-
τας ότι ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να γνωρί-
ζει για τις νόμιμες επισυνδέσεις παρά μόνον
εάν προκύψουν ευρήματα και τέτοια, όπως εί-
πε, δεν έχουν προκύψει μέχρι τώρα.

Αυστηροποίηση θεσμικού πλαισίου
Έως την Τετάρτη, εξάλλου, αναμένεται να

έχουν δημοσιοποιηθεί οι νομοθετικές παρεμ-
βάσεις της κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό
του πλαισίου κατά των κακόβουλων λογισμικών
και υπέρ της ενίσχυσης της κυβερνοασφάλειας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κλειδώσει
η αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου για την

εμπορία και τη χρήση κακόβουλων λογισμικών
αλλά και για τις περιπτώσεις που θα εμπίπτουν
στις συγκεκριμένες διατάξεις. Στην κυβέρνηση,
μάλιστα, καρφώνουν τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί, όπως λέ-
νε, ως κυβέρνηση και στο παρά ένα των εκλο-
γών του 2019 άλλαξε τον ποινικό κώδικα, επι-
φυλάσσοντας πιο επιεικείς διατάξεις για τις
συγκεκριμένες υποθέσεις. Επιπλέον, θεωρείται
πολύ πιθανό να θεσπιστούν επιπρόσθετα φίλ-
τρα ασφαλείας για τις νόμιμες επισυνδέσεις πο-
λιτικών προσώπων, καθώς στις δύο εισαγγελι-
κές υπογραφές που απαιτούνται σήμερα ανα-
μένεται να προστεθεί και μία τρίτη, πολιτικού
προσώπου αυτή τη φορά.

Ικανοποίηση για Δένδια
Τέλος, από το Μέγαρο Μαξίμου εκφράζουν

την ικανοποίησή τους για τη χθεσινή δήλωση
του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, ο
οποίος προσερχόμενος στο Συμβούλιο Γενικών
Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τοποθε-
τήθηκε έναντι των δημοσιευμάτων που τον φέ-
ρουν να έχει πέσει θύμα παρακολούθησης.
Συγκεκριμένα ο κύριος Δένδιας τόνισε: «Η συ-
νεργασία με τον πρωθυπουργό είναι μια συνερ-
γασία διαρκής και χαρακτηρίζεται από αμοι-
βαία εμπιστοσύνη. Έχει παράξει άλλωστε απτά
αποτελέσματα στον τομέα της εξωτερικής πο-
λιτικής στην πιο δύσκολη περίοδο. Από εκεί και
πέρα, δε, με καλύπτει απολύτως η διαβεβαί-
ωση του πρωθυπουργού ότι θα χυθεί άπλετο
φως».

«Ας μου κάνει πρόταση μομφής»
Ιδιαίτερα σκληρή ήταν και η κριτική που

άσκησε στον ΣΥΡΙΖΑ ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη. Ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος φιλοξε-
νήθηκε στον ΣΚΑΪ και έκανε λόγο για οργανω-
μένη επιχείρηση συκοφάντησης του πρωθυ-
πουργού και της κυβέρνησης με αφορμή τις
παρακολουθήσεις. «Στη λάσπη και στη συκο-
φαντία ο Τσίπρας αναζητά το άλλοθι της επερ-
χόμενης ήττας του», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.
Επίσης, κάλεσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να
σταματήσει να ζητά την αντικατάστασή του και
να καταθέσει πρόταση μομφής εναντίον του
στη Βουλή. «Αν με αμφισβητεί ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, ας καταθέσει
πρόταση μομφής εναντίον μου στη Βουλή. Δεν
προβλέπεται από το Σύνταγμα η αντικατάσταση
του υπουργού Προστασίας του Πολίτη», απάν-
τησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τά-
κης Θεοδωρικάκος, στις αξιώσεις αντικατά-
στασής του από τον αρχηγό της αξιωματικής
αντιπολίτευσης.

«Η κυβέρνηση δεν μειώνει
ταχύτητα και συνεχίζει 
το μετρήσιμο έργο σε όλα 
τα ζητήματα 
της καθημερινότητας», 
τόνισε ο κ. Οικονόμου

Η παγίδα απο-
προσανατολισμού
και η στήριξη
από τον Δένδια

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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Τ
η στρατηγική που θα ακολουθήσει η
κεντροδεξιά παράταξη ενόψει της
προεκλογικής περιόδου φανέρωσε ο
πρωθυπουργός μιλώντας στην Πολιτι-

κή Επιτροπή της ΝΔ. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ ότι με το ζήτημα των υποκλοπών επιχειρεί
να σύρει την πολιτική στον βούρκο, ξεκαθάρισε
με κατηγορηματικό τρόπο πως θα είναι απέναν-
τι σε επιχειρηματικά συμφέροντα που θέλουν
αδύναμες κυβερνήσεις, ενώ δεν παρέλειψε να
αναφερθεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και
στον περίεργο ρόλο που διαδραματίζει η αξιω-
ματική αντιπολίτευση στα εξοπλιστικά. Το εν-
θουσιώδες κλίμα που επικράτησε κατά τη διάρ-
κεια της ομιλίας του πρωθυπουργού επιβεβαί-
ωσε ότι οι επιθέσεις που δέχεται το τελευταίο
διάστημα η κυβέρνηση δεν επηρεάζουν σε κα-
μία περίπτωση την ενότητα του κόμματος.

«Όχι δεύτερη φορά στη συμφορά»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους πολίτες να
συγκρίνουν τα πεπραγμένα της κυβέρνησης της
ΝΔ σε σχέση με εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου
να διαπιστώσουν όσα έγιναν τις δύο τελευταίες
τετραετίες. «Όχι δεύτερη φορά στη συμφορά»,
είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Δεν πρό-
κειται για παράταξη αλλά για ένα συνονθύλευμα
που τρέφεται από τη μιζέρια και ευδοκιμεί στον
βούρκο της πολιτικής. Για αυτό και κρύβονται
πίσω από κάθε χυδαιότητα, μέχρι και παιδερα-
στές μάς αποκάλεσαν οι άθλιοι».
Ωστόσο, ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στάση
του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έφτασε στο σημείο
να αμφισβητήσει την ακεραιότητα των εκλο-
γών: «Τώρα προετοιμάζουν την ήττα τους αμφι-
σβητώντας ακόμη και το σημαντικότερο κεκτη-
μένο της ίδιας της Μεταπολίτευσης: την ακε-
ραιότητα των εκλογών και την ομαλή μετάβαση
της εξουσίας στον νικητή. Ο αριστερός τραμπι-
σμός σε όλο του το μεγαλείο».

Προειδοποιητικές βολές
σε επιχειρηματικά συμφέροντα 
Ο πρωθυπουργός -με αφορμή το ζήτημα των
υποκλοπών και όχι μόνο- ξεκαθάρισε τον ρόλο
που θα πρέπει να έχουν τα επιχειρηματικά
συμφέροντα. «Άλλο το τερέν της πολιτικής και
άλλο το γήπεδο των ιδιωτικών συμφερόντων.
Και όποιος τα μπερδεύει μετατρέπει σε αρένα
τη δημόσια ζωή. Είναι κάτι που δεν πρέπει να
επιτρέψουμε. Αυτή η κυβέρνηση άλλωστε έχει
αποδείξει ότι τους επιχειρηματίες τούς θέλει
συμμάχους. Αλλά ούτε υποβολείς ούτε ρυθμι-
στές τούς θέλει και τους ανέχεται». Με αυτό
τον τρόπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε πως
δεν πρόκειται να κάνει βήμα πίσω, τονίζοντας
πως θα είναι απέναντι σε εξωθεσμικές δυνά-
μεις που θέλουν αδύναμες κυβερνήσεις: «Σε
εκείνους που ονειρεύονται αδύναμες κυβερ-
νήσεις για να γίνονται οι ίδιοι πιο δυνατοί, τους
προειδοποιώ: θα είμαστε απέναντί τους. Είμαι
εκλεγμένος από τον λαό και σε αυτόν τελικά
λογοδοτώ».
Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στάση της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης απέναντι στην υπόθε-
ση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν διδάχτηκε από τη σκευωρία της Novartis.
«Πάνω σε ένα υπαρκτό γεγονός δεν μπορούν να
στήνουν σκευωρίες. Η υπόθεση βρίσκεται στη
δικαιοσύνη, που θα κάνει ό,τι πρέπει για να δια-
λευκανθεί πλήρως. Για να μην υπάρχουν σκιές
και να διαλυθούν τα νέφη τοξικότητας που μο-
λύνουν την πολιτική ατμόσφαιρα. Επαναλαμβά-
νω: ό,τι απαιτείται. Δεν υπάρχει άλλο καταφύ-
γιο στις δημοκρατίες από τη δικαιοσύνη και θα
αναμένουμε την ετυμηγορία της», είπε ο πρω-
θυπουργός και αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες
που ανέλαβε η κυβέρνηση προτού ξεσπάσει η
επίμαχη υπόθεση αυστηροποιώντας τον ποινι-
κό κώδικα, αλλά και στη συνέχεια με τις θεσμι-
κές παρεμβάσεις που έγιναν και συνεχίζονται
προκειμένου να μην επαναληφθούν ανάλογα
περιστατικά. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ:

Ποια γραμμάτια ξεχρεώνει 
ο Τσίπρας και σε ποιους;

Γράφει 
ο Σωτήρης 
Σταθόπουλος 

«Άλλο το τερέν της πολιτικής και άλλο 
το γήπεδο των ιδιωτικών συμφερόντων»,
το μήνυμα που έστειλε ο πρωθυπουργός



Τ
ην πλήρη υλοποίηση σειράς δε-
σμεύσεων της κυβέρνησης σημα-
τοδοτεί το μίνι ασφαλιστικό νομο-
σχέδιο που πρόκειται να ψηφιστεί

στη Βουλή τις προσεχείς ημέρες και ρυθμί-
ζει τις αυξήσεις στις συντάξεις, τη στήριξη
ευπαθών ομάδων με έξτρα επίδομα, τα κί-
νητρα για δημιουργία θέσεων εργασίας
πλήρους απασχόλησης, τις πρόωρες στο
Δημόσιο, τη ρύθμιση ή και παραγραφή
οφειλών προς τον ΕΦΚΑ και άλλα. 

Προμετωπίδα του νέου ασφαλιστικού
χάρτη αποτελεί η χορήγηση αυξήσεων του-
λάχιστον 7,5% στις συντάξεις 1.000.000 δι-
καιούχων από την 1η/1/2023, οι οποίοι δεν
έχουν προσωπική διαφορά και θα πάρουν
ακέραιο το ποσό. Πρόκειται για την πρώτη

αύξηση ύστερα από 12 χρόνια «παγώματος»
στις μεικτές αποδοχές εθνικής και κύριας
σύνταξης, η οποία θα οδηγήσει σε ετήσιο
όφελος από 500 έως 1.200 ευρώ, ενώ για χι-
λιάδες συνταξιούχους θα προκύψει επιπλέ-
ον όφελος 1%, λόγω κατάργησης της έκτα-
κτης εισφοράς αλληλεγγύης. Η καταβολή θα
γίνει στο τέλος Ιανουαρίου με τις αποδοχές
Φεβρουαρίου, οπότε θα καταβληθούν και τα
αναδρομικά του πρώτου μήνα του 2023. Εί-
ναι αυτονόητο ότι εφόσον υπάρξουν αποκλί-
σεις ως προς το τελικό ποσοστό της αύξη-
σης, αυτές θα καλυφθούν έως το φθινόπω-
ρο του 2023, ενώ η τελική εκκαθάριση θα γί-
νει με τις αυξήσεις που θα δοθούν το 2024,
στο πλαίσιο της εισοδηματικής πολιτικής.

Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ
Με την κίνηση αυτή η κυβέρνηση ανοίγει

δίαυλο με τη μεγάλη «δεξαμενή» των συντα-
ξιούχων, οι οποίοι έχουν υποστεί σημαντική
μείωση της αγοραστικής τους δύναμης, ενώ
ταυτόχρονα θα στρώσει τον δρόμο για πραγ-
ματικές αυξήσεις από το 2024 σε όσους θα

εξακολουθήσουν να έχουν προσωπική δια-
φορά και του χρόνου. Επιπλέον, με τη χορή-
γηση των επιδομάτων αλλά και την κατάργη-
ση της εισφοράς αλληλεγγύης θα καλυ-
φθούν οι υπόλοιποι 1.400.000 συνταξιούχοι.
Επίσης, για 1.000.000 συνταξιούχους, μα-
κροχρόνια ανέργους, υπερήλικες και δι-
καιούχους αναπηρικών συντάξεων, προ-
βλέπεται έξτρα παροχή 250 ευρώ πριν από
τα Χριστούγεννα. 

Από την άλλη πλευρά, μεγάλη ανάσα για
περίπου 1.200.000 οφειλέτες του Κέντρου
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών αποτε-
λεί η δυνατότητα ρύθμισης σε 24 δόσεις
(από 12), ενώ παραγράφονται οι οφειλές
προς τον ΕΦΚΑ, εάν δεν έχει κοινοποιηθεί
το ποσό στον ασφαλισμένο μέσα σε 10 χρό-
νια, αντί για 20 που ισχύει σήμερα. Ταυτό-
χρονα, η κυβέρνηση υλοποιεί το μέτρο της
επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών σε
ποσοστό 40%, εάν μια επιχείρηση μετατρέ-
ψει παραπάνω από τις μισές συμβάσεις με-
ρικής απασχόλησης σε πλήρους. 

Εξάλλου, γενναίο άνοιγμα προς τους δη-

μόσιους υπαλλήλους αποτελεί η κατάργηση
της εισφοράς 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας
Δημοσίων Υπαλλήλων, αυξάνοντας ισόποσα
τις μηνιαίες αποδοχές τους, ενώ εισάγεται η
πρόωρη συνταξιοδότηση για όσους είχαν
συμπληρώσει 25 χρόνια υπηρεσίας κατά την
περίοδο 2010-2012 και με τη συμπλήρωση
του 56ου, 58ου και 60ού έτους έως τις
31/12/2022. Με την κίνηση αυτή αναγνωρί-
ζεται και η «μάχιμη πενταετία» για τους έν-
στολους, με την οποία κερδίζουν επιπλέον
πέντε έτη ασφάλισης, καταβάλλοντας τις αν-
τίστοιχες εισφορές. 
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Αυξήσεις συντάξεων, πρόωρες 
στο Δημόσιο, κίνητρα πλήρους
απασχόλησης, «μάχιμη πενταετία»,
έξτρα βοήθημα, διαγραφή και
ρύθμιση οφειλών στο… μενού

Ασφαλιστικό-
σκούπα υλοποιεί 
τις δεσμεύσεις
Μητσοτάκη 

«Ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος όφειλε να πληροφορηθεί τι
εστί Τσατάνη προτού αρχίσει να με διώκει και να με καταδιώ-
κει… Προφανώς δεν γνώριζε όμως την ποιότητά μου, ότι εγώ
δεν δέχτηκα ποτέ μύγα στο σπαθί μου». Με τον τρόπο αυτό
απάντησε η πρώην εισαγγελέας Εφετών Γεωργία Τσατάνη στον
καταιγισμό ερωτήσεων της υπεράσπισης του κατηγορουμένου πρώην

αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη
Παπαγγελόπουλου, στη δίκη ενώπιον του Ειδι-
κού Δικαστηρίου.
Η κ. Τσατάνη, ολοκληρώνοντας την τριήμερη
κατάθεσή της, επέμεινε στους ισχυρισμούς της
περί πιέσεων του Δημ. Παπαγγελόπουλου, κά-
νοντας λόγο για «αλληλουχία» γεγονότων που
την οδηγούν στο συμπέρασμα αυτό. «Είχα φτά-

σει στα όριά μου. Δεν είχα περιθώρια να τα ανεχτώ άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η μάρτυρας διευκρίνισε, πάντως, για άλλη μία φορά πως δεν αμφισβητεί «την εντιμότητα
αλλά τη σοβαρότητα» του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, ενώ τόνισε πως η ίδια δεν ενέδωσε
ποτέ στην «παρεμβατική συμπεριφορά» του και σημείωσε: «Δεν μιλώ για απειλές που μου
προκάλεσαν φόβο, γιατί δεν φοβήθηκα. Έκλεισα τα μάτια και τα αυτιά και συνέχισα».

Τσατάνη για
Παπαγγελόπουλο: 
Δεν δέχτηκα ποτέ
μύγα στο σπαθί μου

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Να δώσουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή κάλεσε όλα τα στε-
λέχη ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στην Πολιτική Επιτρο-
πή της ΝΔ. Άλλωστε, από το συνέδριο και μετά τα «γαλάζια» στελέχη έχουν... ορ-
γώσει όλη τη χώρα με συνεχείς περιοδείες κάνοντας πράξη την εντολή του πρωθυ-
πουργού. Παράλληλα, σημείωσε πως στόχος στις εκλογές είναι η αυτοδυναμία,
ενώ σημείωσε με νόημα πως θα πρέπει να απομονωθούν συμπεριφορές που δεν
αρμόζουν με τις αρχές της ΝΔ. «Να βγούμε μπροστά στέλνοντας παντού το μήνυμα
ότι η Ελλάδα αλλάζει, να δώσουμε όλοι τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Να μην κρυ-
φτεί κανένας», είπε ο γραμματέας της ΝΔ.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού της κεντροδε-
ξιάς παράταξης, η οποία όμως δεν θα πρέπει να είναι μόνο ηλικιακή. «Ανανέωση σε νο-
οτροπία, στις ιδέες και τις συμπεριφορές. Να μη θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Να υπεν-
θυμίζουμε συνεχώς σε όσους μας πετούν λάσπη, μας συκοφαντούν, σε όσους διαστρε-
βλώνουν την πραγματικότητα για το τι έχει συμβεί στη χώρα τα τελευταία 3,5 χρόνια». 

Κάλεσμα Μαρινάκη σε όλα 
τα στελέχη να βγουν μπροστά



Σ
ε θεσμικό διάδρομο εξακολουθεί
να κινείται το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με
την κριτική που ασκεί στην κυ-
βέρνηση για τις υποκλοπές αλλά

και απέναντι στον καταιγισμό αποκαλύψε-
ων γύρω από αυτή την ομιχλώδη υπόθεση. 

Με αυτό τον τρόπο επιχειρούν αφενός να
μη χάσουν την ουσία των κριτικών τους επι-
σημάνσεων μέσα από κραυγές και χαρτο-
πόλεμο ανακοινώσεων, αφετέρου με κάθε
τρόπο να διατηρούν τις ευδιάκριτες διαφο-
ρές με τον ΣΥΡΙΖΑ, που επιδιώκει με κάθε
τρόπο να κρατάει «το λάβαρο της διαλεύ-
κανσης». Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης κατέ-
θεσε χθες ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας αίτηση για να κηρυχτεί αντι-
συνταγματική η διάταξη που απαγορεύει
στην ΑΔΑΕ να ενημερώσει όσους έχουν
παρακολουθηθεί από την Εθνική Υπηρεσία
Πληροφοριών.

Με την αίτηση ακύρωσης προσέβαλε την
απόρριψη από την ΑΔΑΕ αιτήματός του να
ενημερωθεί σε σχέση με την παρακολού-
θησή του από την Εθνική Υπηρεσία Πληρο-
φοριών και ζητείται να αναγνωριστεί ότι η
διάταξη του Ν. 4790/2021, με την οποία
απαγορεύτηκε η γνωστοποίηση της παρα-
κολούθησης για λόγους εθνικής ασφάλει-
ας, έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα, την
ΕΣΔΑ και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιω-
μάτων της ΕΕ.

Το μήνυμα στη δικαιοσύνη
«Η διάταξη του Ν. 4790/2021 θα έπρεπε

να είχε καταργηθεί από τις αρχές Αυγού-
στου, οπότε έγινε γνωστή η παρακολούθη-
σή μου. Η κυβέρνηση είχε την ευκαιρία να
το κάνει στην Πράξη Νομοθετικού Περιε-
χομένου για την αναμόρφωση του πλαισίου
λειτουργίας της ΕΥΠ που εξέδωσε. Δεν το
έπραξε. Είχε την ευκαιρία επίσης να κάνει
δεκτή σχετική τροπολογία, που κατέθεσε
το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στις 29 Σεπτεμβρίου

2022. Το απέφυγε εκ νέου», δήλωσε μετα-
ξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης.

Με δεδομένο ότι η υπόθεση των υποκλο-
πών έχει πάρει αυτές τις διαστάσεις μετά
τις καταγγελίες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ,
η Χαριλάου Τρικούπη στέλνει μήνυμα ότι «η
ανεξάρτητη και αμερόληπτη δικαιοσύνη
οφείλει να λειτουργήσει στο θεσμικό της
ύψος. Ως εγγυητής των ατομικών ελευθε-
ριών και ως θεματοφύλακας του κράτους
δικαίου, της ίδιας της δημοκρατίας μας»,

όπως υποστήριξε με δημόσια παρέμβασή
του ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος
Δημήτρης Μάντζος, προσθέτοντας πως
«δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβά-
νουμε: η υπόθεση των παρακολουθήσεων
δεν είναι προσωπική περιπέτεια λίγων αν-
θρώπων. Είναι ένα ζήτημα βαθιά θεσμικό
που ακουμπά στον πυρήνα της κοινωνικής
ζωής: στο απόρρητο της επικοινωνίας, στην
ιδιωτικότητα, στην ίδια την ελευθερία μας
ως ανθρώπων».

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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Τα «ρέστα» του παίζει στην υπόθεση των υποκλοπών
ο ΣΥΡΙΖΑ, στοχεύοντας να τις ταυτίσει με το πρόσωπο
του πρωθυπουργού ώστε να τον φθείρει στον δρόμο μέ-
χρι τις εκλογές. Στα «χαρτιά» πρώτο θέμα για τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ και τα στελέχη του παραμένει η ακρίβεια, που μει-
ώνει δραστικά το εισόδημα των νοικοκυριών. Στην
πραγματικότητα όμως ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο «ζει
και αναπνέει» για νέες πληροφορίες σχετικά με την
υπόθεση των υποκλοπών, οι οποίες θεωρούν ότι μπορεί
να τους αποφέρουν αρχικά δημοσκοπικά και έπειτα
εκλογικά κέρδη. Σε αυτή την υπόθεση έχει ποντάρει η
ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης και περιμένει
να «ρεφάρει» για τα 3,5 χρόνια που βρίσκεται μακριά
από το Μέγαρο Μαξίμου, όμως δεν έχει καταφέρει παρά
τις συνεχείς κρίσεις -υγειονομική και ενεργειακή- να
υπερφαλαγγίσει τον πρωθυπουργό και τη Νέα Δημο-
κρατία στις δημοσκοπήσεις.

Έτσι, έχει εκχωρήσει μέρος του θεσμικού του ρόλου,
του αντιπολιτευτικού, στον φιλικά προσκείμενο σε εκεί-
νον ή εχθρικά διακείμενο προς την κυβέρνηση Τύπο,

περιμένοντας νέες πληροφορίες πάνω στις οποίες μπο-
ρεί να «χτίσει» αντιπολιτευτικό αφήγημα. Σε αυτή την
κατεύθυνση η Κουμουνδούρου ετοίμαζε τη Δευτέρα
νέα επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό για τα τελευ-
ταία δημοσιεύματα.

Η κλιμάκωση της επιθετικής ρητορικής του κόμματος
της αξιωματικής αντιπολίτευσης καταγράφηκε και στην
ανακοίνωση-απάντηση σε δηλώσεις του κυβερνητικού
εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου, ότι αν η υπόθεση των
υποκλοπών ευσταθεί, η κυβέρνηση είναι θύμα και όχι

θύτης. Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ειρωνευόταν τον κυ-
βερνητικό εκπρόσωπο, αφού εξέφραζε την «αμέριστη
συμπαράσταση και αλληλεγγύη» στον Γιάννη Οικονό-
μου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί προ-
νομιακό για τον ίδιο πεδίο τη σύγκριση Τσίπρα και Μη-
τσοτάκη, για αυτό και προσωποποιεί τις ευθύνες για οτι-
δήποτε στο πρόσωπο του πρωθυπουργού, δίνοντας σε
κάθε πρόβλημα το όνομα του πρωθυπουργού (ακρίβεια
Μητσοτάκη, παρακολουθήσεις Μητσοτάκη κ.λπ.).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η συνάντηση του Αλέξη
Τσίπρα την Παρασκευή με τον Γάλλο πρέσβη στην Αθή-
να, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να υπαινίσσεται ότι η
Αμυντική Συμφωνία με τη Γαλλία, συμφωνία που θεω-
ρείται κορυφαίας σημασίας και από ανεξάρτητους ανα-
λυτές, θα χρειαστεί «ρεκτιφιέ». Ισχυρίζεται δηλαδή εμ-
μέσως πλην σαφώς ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πως στην
περίπτωση που εκλεγεί πρωθυπουργός θα επαναδια-
πραγματευτεί τη συμφωνία με τη Γαλλία ώστε να εξα-
σφαλίζεται η συμμετοχή της Ελληνικής Αμυντικής Βιο-
μηχανίας στις σχετικές συμβάσεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει «ρέστα» για τις υποκλοπές και ζητά τα «ρέστα» από τους Γάλλους
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Σκληρή κριτική χωρίς
λάσπη στον ανεμιστήρα

Κατάθεση αίτησης Ανδρουλάκη
στο ΣτΕ για να κηρυχτεί
αντισυνταγματική η διάταξη που
απαγορεύει στην ΑΔΑΕ να
ενημερώσει όσους έχουν
παρακολουθηθεί από την ΕΥΠ



Πολλοί ήταν οι πολιτικοί που έσπευσαν να πάρουν μέρος στον Κλασικό Μαραθώνιο
της Αθήνας 2022 ή, έστω, να παρακολουθήσουν τις προσπάθειες των αθλητών. Δια-
κρίναμε τον Λευτέρη Αυγενάκη, τη Σοφία Ζαχαράκη, τη Νάντια Γιαννακοπούλου αλλά
και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος παρακολούθησε τον υιό του που πήρε μέρος
στον ιστορικό αγώνα. Βέβαια, ο μόνος που επιχείρησε να τρέξει -και τα κατάφερε- όλη
τη διαδρομή των 42 χλμ. ήταν ο γενικός γραμματέας ΠΦΥ Μάριος Θεμιστοκλέους. Ήταν
ο 6ος μαραθώνιός του...
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Στην Αίγυπτο 
ο Κατσανιώτης… 

Στην Αίγυπτο βρίσκεται ο υφυπουρ-
γός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης
και συναντήθηκε με την Αιγύπτια ομό-
λογό του, υπουργό Μετανάστευσης και
Αποδήμων Soha Gendy, και τον Κύπριο
επίτροπο Προεδρίας για Ανθρωπιστικά
Θέματα και Θέματα Αποδήμων Φώτη
Φωτίου, στο πλαίσιο της τριμερούς συ-
νεργασίας Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύ-
πτου. Στη συνέχεια μετέβη στην Αλε-
ξάνδρεια, όπου είχε την ευκαιρία να συ-
ναντηθεί με τον Πατριάρχη Αλεξανδρεί-
ας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρο αλλά
και με εκπροσώπους της ιστορικής ελ-
ληνικής Ομογένειας. Τέλος, θα επισκε-
φτεί την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης
του Σινά και θα συναντηθεί με τον κυ-
βερνήτη Νότιου Σινά. Έχουμε πει, οι
σχέσεις Ελλάδας - Αιγύπτου πάνε από
το καλό στο καλύτερο. 

Βαθμίδα χωρίς
Μητσοτάκη δεν...
Μου έλεγαν πρόσωπα που σκαμπά-
ζουν από διεθνή οικονομία ότι σε ανά-
λυση που έκανε η Morgan Stanley για
την επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα
θεωρεί ότι έρχεται πολιτική αστάθεια
λόγω των υποκλοπών και πως οι αγο-
ρές δεν εμπιστεύονται πολλά πρόσω-
πα πλην του Έλληνα πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη. Με άλλα λόγια,
βαθμίδα το 2023 δεν θα έχουμε αν
υπάρξει πολιτική αστάθεια και πριν
από το 2024 θα είναι αδύνατη. Ας το
λάβουν αυτό υπόψη όσοι απεργάζον-
ται περίεργα σενάρια. 

Οι πολιτικοί του Μαραθωνίου 2022

Σ
τις ΗΠΑ βρέθηκε ο υπουργός
Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης
με τη σύζυγό του Ευγενία. Συγ-
κεκριμένα, ταξίδεψε μέχρι το

Σικάγο, στη μεγαλύτερη φιλανθρωπική
εκδήλωση που διοργανώνουν η Ελένη
Μπούση και οι συνεργάτες της για την
υποστήριξη του Κέντρου Έρευνας κατά
του Καρκίνου. Παρόντες ήταν η δήμαρχος
του Σικάγο Λόρι Ελέιν Λάιτφουτ και ο Ho-
sea Sanders, διάσημος δημοσιογράφος
που στηρίζει αυτή την προσπάθεια που

σώζει ζωές. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στον
σπουδαίο καθηγητή κ. Πλατανιά, ο οποίος
διευθύνει ένα από τα μεγαλύτερα ερευ-
νητικά Κέντρα κατά του Καρκίνου στις
ΗΠΑ. Μία μέρα πριν το ζεύγος βρέθηκε
στη Νέα Υόρκη, στο 4ο ετήσιο Συνέδριο
Ελληνικής Παιδείας. Εκεί η Ευγενία Μα-
νωλίδου είχε την ευκαιρία να παρουσιά-
σει στους Ελληνοαμερικανούς δασκά-
λους τα προγράμματα σπουδών της Ελλη-
νικής Αγωγής (Μαθήματα Αρχαίων Ελλη-
νικών για την Ομογένεια). 

INTRAKAT

Αλί που το ’χει η κούτρα του να κατεβάζει ψείρες
Με ευθύνη του Δημήτρη Κούτρα αναβλήθηκε για την 1η Δεκεμβρίου η γενική
συνέλευση της Intrakat που ήταν να πραγματοποιηθεί χθες με θέμα την επι-
κείμενη ΑΜΚ ύψους 100 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι
Δημήτρης Κούτρας μέσω της Adamas κατέχει περί το
8,13% (6,1 εκατ. μετοχές) της Intrakat. Mε τη στάση του
αυτή ο Δ. Κούτρας καθυστερεί την αύξηση του μετοχι-
κού κεφαλαίου, η οποία έχει ως στόχο την περαιτέρω
ανάπτυξη και ενδυνάμωση της εισηγμένης. Τι θέλει να
πετύχει ο κ. Κούτρας δεν το γνωρίζουμε, ωστόσο το μό-
νο που μπορεί να καταφέρει είναι να μετατραπεί σε κόκκινο πανί, αφού τα νέα
αφεντικά του ομίλου (Μπάκος, Καϋμενάκης και Εξάρχου) είναι αποφασισμέ-
να να αναδείξουν την Ιntrakat σε πρωταγωνίστρια.

Νέα ιστοσελίδα στο
Ίντερνετ δημιούργησε
η Μιλένα Αποστολά-
κη, προσδοκώντας να
(ξανα)γίνει ευρύτερα
γνωστή στο κοινό του
Βόρειου Τομέα της
Αθήνας.

Για φιλανθρωπίες και 
εκπαίδευση ο Άδωνις στις ΗΠΑ

Στην Πράγα
βουλευτές κατά 
του αναθεωρητισμού 

Στην Πράγα βρίσκεται αντιπροσω-
πεία Ελλήνων βουλευτών (Καιρίδης,
Τσαβδαρίδης, Κεφαλίδου και
Μπουρνούς), καθώς διεξάγεται η
Σύνοδος των Εθνικών Κοινοβουλίων
της ΕΕ (COSAC), αφού η Τσεχία έχει
την Προεδρία της ΕΕ για το τρέχον
εξάμηνο. Η ελληνική αντιπροσωπεία
δίνει τη μάχη για περισσότερη και
ισχυρότερη Ευρώπη και την καταδί-
κη κάθε είδους αναθεωρητισμού. Ο
κ. Καιρίδης μάλιστα ανέφερε στους
συνομιλητές του την εμπειρία του
όταν επισκέφτηκε για πρώτη φορά
την Πράγα το 1977, μια σοβιετοκρα-
τούμενη πόλη με καταθλιπτικούς πο-
λίτες. Τώρα η πόλη και η χώρα πρω-
τοπορούν στην ΕΕ. Βέβαια, δεν ξέρω
αν ο Μπουρνούς συμμερίστηκε τις
απόψεις του. 

Εκτίμηση Σταϊκούρα
για υψηλότερη
ανάπτυξη 

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας σέβεται τις εκτιμήσεις
της Κομισιόν για την ανάπτυξη
της ελληνικής οικο-
νομίας το 2023,
αλλά στον κρα-
τικό προϋπο-
λογισμό η
εκτίμηση του
υπουργού είναι
ότι θα είναι ψη-
λότερα από 1%. Το
σχέδιο του προϋπολογι-
σμού θα έρθει στη Βουλή το επόμενο
διάστημα και θα ψηφιστεί στις 17 Δε-
κεμβρίου από την Ολομέλεια. Μετά
την ψήφισή του οι βουλευτές ουσια-
στικά θα ξεκινήσουν και επισήμως
τον προεκλογικό τους αγώνα, αφού
οι εξελίξεις στο ζήτημα των υποκλο-
πών έχουν φέρει ξανά σενάριο για
εκλογικό αιφνιδιασμό. 



Στα πάνω του  
Ιδιαιτέρως ανεβασμένες είναι το τελευταίο

διάστημα οι μετοχές του υπουργού Υποδομών
Κώστα Καραμανλή. Εκτός από
την αποτελεσματικότητα που
υπάρχει, καθώς είναι ένα
από τα χαρτοφυλάκια που
εντάσσεται διαρκώς στη
θετική ατζέντα των έργων
που παρουσιάζει η κυβέρνη-
ση, πήρε ξεκάθαρη θέση για το
ζήτημα των υποκλοπών. Η στάση
αυτή έτυχε θερμής αποδοχής από το Μαξίμου
για τα όσα είπε ο υπουργός Υποδομών στη Βου-
λή, ο οποίος δεν άφησε κανένα περιθώριο πα-
ρερμηνείας. 

Ε
πιμένει στην ουσιαστική ανανέωση του
κομματικού μηχανισμού τού ΠΑΣΟΚ ο
Νίκος Ανδρουλάκης, προσφέροντας θέ-

σεις-κλειδιά σε νέους ανθρώπους. Όπως σας
είχαμε ενημερώσει, ο Παναγιώτης Δουδωνής,
διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου του Πανεπι-
στημίου της Οξφόρδης, αναλαμβάνει γραμματέ-
ας Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ - Κινήμα-
τος Αλλαγής. Η Αναστασία Χατζηδάκη αναλαμ-
βάνει γραμματέας Οργανωτικού. Η κ. Χατζηδάκη
είναι πτυχιούχος του Τμήματος Λογιστικής της
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας. Υπηρέτησε στον
ΟΠΕΚΑ ως προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχων
και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της
Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων και του
Τμήματος Χορήγησης Παροχών Ανασφάλιστων
Υπερηλίκων της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης. Αναπληρωτής γραμματέας
Οργανωτικού θα είναι ο Νίκος Δασκαλάκης,
πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ο κ. Δα-
σκαλάκης είναι 27 ετών και υπήρξε ενεργό μέ-
λος του φοιτητικού κινήματος. Διετέλεσε πρό-
εδρος του Φοιτητικού Συλλόγου ΤΕΙ Αθήνας την
περίοδο 2015-2017 και γραμματέας της ΠΑΣΠ
ΤΕΙ Αθήνας την ίδια περίοδο.
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Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Νίκος Κα-
ρανίκας προκαλεί «εμφύλιο» στις τάξεις
του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι όμως σίγουρα μία από
τις πιο απρόκλητες επιθέσεις που «έγρα-
ψε» στο παλμαρέ του. Ο άλλοτε σύμβου-
λος του -τότε πρωθυπουργού- Αλέξη Τσί-
πρα έκανε «ντου» στον διαδικτυακό «τοί-
χο» του νέου διευθυντή της «Αυγής»,
Σπύρου Ραπανάκη, σχολιάζοντας μια συ-
νέντευξη του Νίκου Μαραντζίδη στην
κομματική εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ.
«Ντροπή», έκλεινε το σχόλιο του Καρανί-
κα, που πέρναγε «γενεές δεκατέσσερις»
τον διευθυντή της «Αυγής» για την απο-
δοχή του ιστορικού Νίκου Μαραντζίδη,
τον οποίο το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ χαρα-
κτήριζε «αναθεωρητή της Ιστορίας» και
«υβριστή των παππούδων και των γιαγιά-
δων μας». «Διυλίζει» τον Μαραντζίδη,
αλλά «κατάπιε» τον Καμμένο.

Καρανίκας μέρος 2ο 
Γιατί όμως τέτοιο «ντέρτι» του Καρανί-
κα με τον ιστορικό Μαραντζίδη; Η εξή-
γηση -πιθανότατα - δεν βρίσκεται
στην… υπεράσπιση της Αντίστασης
αλλά σε ένα άλλο, πρόσφατο ξέσπασμα
του ιστορικού στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ
σχετικά με το think tank που έχει δί-
πλα του ο Τσίπρας και το οποίο έχει
αναλάβει επιτελικό ρόλο για το πρό-
γραμμα αλλά και το «τρέξιμο»
του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Καρανίκας
όχι μόνο δεν τους «ανα-
γνωρίζει» ως στελέχη του
κόμματος αλλά αισθάνεται
και τη θέση του δίπλα στην
ηγεσία του να «τρίζει». Σαν
να πετιέται από το «αμάξι» στην
-υποτιθέμενη- στροφή προς τον ρεα-
λισμό και την… αποστροφή προς τον
παλαιοκομματισμό που θέλει να δείξει
ο Αλέξης Τσίπρας. Και φυσικά δεν εί-
ναι ο μόνος με αυτή την άποψη στην
Κουμουνδούρου. Απλώς τείνει να την
εξωτερικεύει συχνότερα.

Καρανίκας μέρος 1ο 

Ο Οικονόμου, ο Τσίπρας 
και η… χιονόπτωση
Το καινούργιο που διαρρέεται από διάφορα
δημοσιογραφικά παλικάρια, αφού μάλλον
πάνε κουβά για τις εκλογές τον Ιανουάριο, εί-
ναι το σενάριο ότι ο Κ. Μητσοτάκης θα ζητή-
σει ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή, διότι -
λένε- τρίζει η καρέκλα του… Καλά, παιδιά,
αλλάξτε πλευρό μην πιαστείτε… Πάντως εί-
χε ενδιαφέρον η απάντηση που έδωσε στον
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Οικονόμου:
«Εάν ο κ. Τσίπρας ανυπομονεί και νιώθει τό-
σο έτοιμος, ας καταθέσει πρόταση μομφής,
όπως άλλωστε είχε κάνει με αφορμή μια χιο-

Το στοίχημα 
της ανανέωσης
για τον Νίκο
Ανδρουλάκη

Ακούραστος ο Αλέξης 
Καταθέτει συνεχώς τις ίδιες ερωτήσεις.
Χαρά στο κουράγιο του, πάντως… Βέβαια,
για πρόταση μομφής και παραίτηση Μη-
τσοτάκη δεν λέει τίποτα, φαντάζομαι το
προσέξατε… Νέα, την τρίτη κατά σειρά,
ερώτηση προς τον πρωθυπουργό για το
θέμα των υποκλοπών κατέθεσε ο Α. Τσί-
πρας στη Βουλή, ρωτώντας αυτή τη φορά
τον Κ. Μητσοτάκη αν δεσμεύεται ότι κανέ-
νας υπουργός και μέλος της κυβέρνησης
που παρακολουθούνταν από το Predator
δεν παρακολουθούνταν και από την ΕΥΠ,
επικαλούμενος και δημοσιεύματα των
εφημερίδων «Documento» και «Το Βήμα
της Κυριακής». Το μόνο βέβαια που κάμει
είναι απλώς να εγκαλεί τον πρωθυπουργό
που δεν πηγαίνει στη Βουλή για να γίνει το
σχετικό επικοινωνιακό σόου. 

Χ
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Μ
ια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση πραγματοποίησε ο επικεφαλής της
μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Ηλιούπολης Στάθης Ψυρρόπου-
λος, συνοδευόμενος από τον δημοτικό σύμβουλο και μέλος της παρά-
ταξης Χρήστο Καλαρρύτη, στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με

τον υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο. Κατά τη συνάντηση, η οποία διεξήχθη σε πολύ
καλό κλίμα, υπήρξε ενδελεχής ενημέρωση του υπουργού για την υφιστάμενη κα-
τάσταση ασφάλειας, με ιδιαίτερες αναφορές σε θέματα σχετικά με την αποτελε-
σματικότερη αστυνόμευση του Δήμου Ηλιούπολης. Από τον υπουργό δόθηκε η
διαβεβαίωση της επάνδρωσης του Αστυνομικού Τμήματος της Ηλιούπολης με
προσωπικό και οχήματα, με απώτερο στόχο να εμπεδωθεί στους δημότες το αί-
σθημα της δημόσιας ασφάλειας και προστασίας των πολιτών.

Ο Νίκος και 
ο Γιώργος μαζί;

Τι μαθαίνω; Μαζί θα μετα-
βούν ο Γιώργος Παπανδρέου
και ο Νίκος Ανδρουλάκης στη
Μαδρίτη; Θα βρεθούν στη συ-
νεδρίαση της Σοσιαλιστικής
Διεθνούς όπου ο κ. Παπανδρέ-
ου, έπειτα από 16 χρόνια στην
ηγεσία της, θα παραδώσει τη
σκυτάλη στον Ισπανό πρωθυ-
πουργό Πέδρο Σάντσεθ. Ευκαι-
ρία για τους δυο άνδρες να πε-
ράσουν μερικές μέρες μαζί και
να έρθουν πιο κοντά μετά τη
δύσκολη εκλογική διαδικασία
της περσινής χρονιάς.

Μικρή πτώση 
Σχετικά μικρές είναι οι απώλειες που κατα-

γράφει η κυβέρνηση με βάση τις δημοσκο-
πήσεις που διενεργεί το Μαξίμου. Ο αντίκτυ-
πος από τις υποθέσεις των υποκλοπών και
του Ανδρέα Πάτση δεν δείχνει μέχρι στιγμής
να είναι ιδιαιτέρως σημαντικός για την κυ-
βέρνηση και κυμαίνεται περίπου στη μία μονάδα. Παρά τη λυσσαλέα προσπά-
θεια του ΣΥΡΙΖΑ να διατηρήσει το ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσε-
ων, φαίνεται πως η κοινή γνώμη δεν συμμερίζεται τις ανησυχίες της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης, καθώς εκείνο που εξακολουθεί να προβληματίζει έντονα
την κοινωνία δεν είναι άλλο από την ακρίβεια. Άλλωστε, στην αποτελεσματικό-
τητα που θα υπάρξει σε αυτό το πεδίο θα κριθεί η κυβέρνηση, που έχει ρίξει όλο
το βάρος της στην αναχαίτιση των επιπτώσεων από την ενεργειακή κρίση.

Μονοθεματικές…
αυταπάτες  
Παγιδευμένος στις αντιφάσεις του παραμέ-
νει ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό αποτυπώνεται ανά-
γλυφα στην αντιπολιτευτική του τακτική. Σε
όλες -μα όλες- τις δημοσκοπήσεις, η ακρί-
βεια καταγράφεται ως το βασικό πρόβλημα
του κόσμου, με την υπόθεση των υποκλο-
πών να μην μπαίνει καν στην πρώτη πεντά-
δα. Τι μπορεί, όμως, να κάνει η αξιωματική
αντιπολίτευση πέρα από το να συνεχίσει την
τακτική της «χτυπώντας» σχεδόν μονοθε-
ματικά στο θέμα των υποκλοπών; Σε αυτόν
τον τομέα, άλλωστε, μπορεί να υποσχεθεί
ανέξοδα και απατηλά «κάθαρση». Οι υπο-
σχέσεις σε οικονομική βάση, όμως, κοστί-
ζουν και ο κόσμος θα περιμένει να δει απο-
τελέσματα στην τσέπη του. Αποτελέσματα
που ο ΣΥΡΙΖΑ -αλλά και κανείς- δεν μπορεί
να εγγυηθεί. 

Ο Μπομπ 
δεν πέφτει…
Να και μια καλή είδηση που μας χαροποι-
εί όλους. Ο γερουσιαστής Μπομπ Μενέν-
τεζ θα παραμείνει πρόεδρος της Επιτρο-
πής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας,
προκαλώντας εγκεφαλικά στον Ερντογάν
για ακόμα δύο χρόνια. Crystal clear. Οι
Αμερικανοί ψηφοφόροι έδωσαν τη Γε-
ρουσία και πάλι στους Δημοκρατικούς και
παράλληλα μεγάλη ανάσα στην Ελλάδα.

Σημαντική επίσκεψη στο 
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

LOCK
Δεν ξέρω τι λένε οι Συ-
ριζαίοι, αλλά η Πολιτική
Επιτροπή της ΝΔ χθες
ήταν τσιμέντο. Τα χειρο-
κροτήματα που πήρε
χθες ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης δεν τα είχε
πάρει όλο το προηγού-
μενο διάστημα.

Τελικά τα σενάρια
που ήθελαν τον
Άγγελο Χαρι-
στέα να κατε-
βαίνει βου-
λευτής πέ-
φτουν στο κε-
νό… Ο ίδιος εί-
πε ότι θα κατέλθει
στις εκλογές της Αυ-
τοδιοίκησης στο πλευρό του πε-
ριφερειάρχη Απόστολου Τζιτζι-
κώστα… 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…
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Τ
ο Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργα-
σίας Ελλάδας - Ισραήλ, ετοιμάζεται να στείλει στο
ελληνικό FIR ένα αεροσκάφος εναέριου ανεφοδια-

σμού για κοινές ασκήσεις με την Ελληνική Αεροπορία. 

Για την άσκηση η Αθήνα έχει δεσμεύσει με ΝΟΤΑΜ μια
περιοχή στο Μυρτώο Πέλαγος πρωί και βράδυ για τις 16
Νοέμβριου, με εφεδρική ημερομηνία στις 28 Νοεμβρίου,
σε περίπτωση που ο καιρός επιβάλλει την αναβολή της
άσκησης. Αντίστοιχες ασκήσεις εναέριου ανεφοδιασμού
γίνονται μία φορά κάθε έξι μήνες και συμμετέχουν ελληνι-
κά μαχητικά αεροσκάφη από όλες τις μοίρες. Αυτήν τη φο-
ρά μάλιστα η Πολεμική Αεροπορία αναμένεται να απογει-

ώσει μεγάλο αριθμό μαχητικών αεροσκαφών. Πρόκειται
για μια πολύ σημαντική άσκηση για τους Έλληνες ιπτάμε-
νους, καθώς η Ελλάδα δεν διαθέτει ιπτάμενο τάνκερ για να
μπορούν να ασκηθούν και με αυτό τον τρόπο η Πολεμική
μας Αεροπορία κρατάει τη διαθεσιμότητά της σε εναέριο
ανεφοδιασμό.

Η περιοχή της άσκησης είναι επίσης πολύ κοντά στις πε-
ριοχές που έχουν δεσμευτεί νοτιοδυτικά της Πελοποννή-
σου για τη διεξαγωγή ερευνών εντοπισμού υδρογοναν-
θράκων με το ερευνητικό πλοίο «Sanco Swift». Δεν είναι

τυχαίο ότι η περιοχή για τη συγκεκριμένη άσκηση δεσμεύ-
τηκε με διαφορά μίας μέρας από την έκδοση της αντίστοι-
χης NAVTEX για τις έρευνες του «Sanco Swift». Να θυμί-
σουμε ότι Ελλάδα και Ισραήλ συνδέονται με πρόγραμμα
στρατιωτικής συνεργασίας, το οποίο θα ανανεωθεί και το
2023. Όπως έχουν τονίσει πολλάκις τόσο η πολιτική όσο
και η στρατιωτική ηγεσία, Αθήνα και Ισραήλ έχουν κοινό
στόχο, που δεν είναι άλλος από την εξασφάλιση της σταθε-
ρότητας και της ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου και πέραν αυτής.

Ελληνοϊσραηλινή
άσκηση στο Μυρτώο

Ο Ι  Σ ΥΜ Μ Α ΧΟ Ι  Σ Τ Ο  Π Λ Ε Υ Ρ Ο  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Α Σ  -  ΜΗ Ν Υ Μ Α Τ Α Α ΠΟ Τ Ρ Ο ΠΗ Σ

Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη

Η αεροπορική βάση της Λάρισας έπειτα
από σχεδόν ενάμιση χρόνο μετατρέπεται
ξανά σε ορμητήριο για τα αμερικανικά μη
επανδρωμένα MQ-9 Reaper. Οκτώ UAV
MQ-9 Reaper της πολεμικής αεροπορίας
των ΗΠΑ μεταστάθμευσαν στην 110 Πτέρυ-
γα Μάχης στη Λάρισα με το προσωπικό
υποστήριξής τους, στο πλαίσιο του υφι-
στάμενου και εν εξελίξει σχεδιασμού του
ΓΕΕΘΑ για την προώθηση, υλοποίηση και
διαρκή διεύρυνση των διεθνών συνεργα-
σιών των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων
με φίλες και συμμαχικές χώρες. Πρόκειται
για τέσσερα ήδη συναρμολογημένα UAV
και άλλα τέσσερα που ήρθαν «στα κουτιά».
Η αναθεωρημένη αμυντική συμφωνία Ελ-
λάδας - ΗΠΑ περιλαμβάνει για την αερο-
πορική βάση της Λάρισας -εκτός από πτή-
σεις ελικοπτέρων, μαχητικών και μη επαν-
δρωμένων αεροσκαφών MQ-9- και τη φι-
λοξενία ιπτάμενων τάνκερ. Έτσι, οι Αμερι-
κανοί προχώρησαν σε εργασίες αναβάθμι-
σης επενδύοντας στη Λάρισα δεκάδες
εκατομμύρια με σκοπό η βάση να είναι
απολύτως λειτουργική για τις επιχειρησια-
κές τους ανάγκες.

Μαζί με τα MQ-9 Reaper ήρθαν και πε-
ρίπου 120 στελέχη των αμερικανικών ενό-
πλων δυνάμεων για τη φύλαξη και τη συν-
τήρηση των μη επανδρωμένων αεροσκα-
φών. Τα MQ-9 θα παραμείνουν για έναν
χρόνο στη Λάρισα με σκοπό να ενισχύσουν
τις επιχειρησιακές δυνατότητες και την
αποτρεπτική ικανότητα του ΝΑΤΟ στο θέα-
τρο επιχειρήσεων στην Ανατολική Ευρώπη
μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Ωστόσο, μέσα στο έτος δεν αποκλείεται να
γίνουν και ασκήσεις με τις ελληνικές Ένο-
πλες Δυνάμεις.

Η παρουσία των αμερικανικών δυνάμε-
ων στη Λάρισα πάντως δείχνει ότι Αθήνα
και Ουάσιγκτον ενδυναμώνουν συνεχώς

τις στρατιωτικές τους σχέσεις. Η Αθήνα
έχει δηλώσει το ενδιαφέρον της για την
προμήθεια τριών UAV MQ-9 και ενός

σταθμού διοίκησης, ώστε μαζί με τα ισ-
ραηλινά Heron, που έχουμε νοικιάσει από
το Ισραήλ, τα μάτια των ελληνικών Ενό-
πλων Δυνάμεων να βρίσκονται σε κάθε
σημείο του Αιγαίου και της Ανατολικής
Μεσογείου.

Η κατάσταση στο Αιγαίο αποδεικνύει
καθημερινά ότι οι κινήσεις ενίσχυσης των
αποτρεπτικών μέσων της Πολεμικής Αε-
ροπορίας είναι απολύτως δικαιολογημέ-
νες. Με τις τουρκικές απειλές να έχουν
φτάσει σε ακραίο επίπεδο, αλλά και μετά
την υπογραφή του νέου παράνομου μνη-
μονίου Τουρκίας - Λιβύης, το ΓΕΕΘΑ έχει
εστιάσει την προσοχή του στις περιοχές
νοτιοανατολικά της Κρήτης, όπου οι Τούρ-
κοι ενδέχεται να επιχειρήσουν σεισμο-
γραφικές έρευνες τους επόμενους μήνες.
Το σίγουρο είναι ότι με την απόκτηση των
MQ-9 Reaper οι ελληνικές Ένοπλες Δυνά-
μεις θα μπορούν πλέον να επιτηρούν τα
σύνορά μας αλλά και την ευρύτερη περιο-
χή της Μεσογείου με μεγάλες τεχνολογι-
κές δυνατότητες, καθώς τα αμερικανικά
UAV μπορούν να επιχειρούν για περισσό-
τερες από 24 ώρες μεταδίδοντας εικόνα
και ήχο σε πραγματικό χρόνο.

Το πρόγραμμα για την απόκτηση τριών
MQ-9 Reaper μαζί με τον σταθμό διοίκη-
σης ανακοινώθηκε στη αρμόδια επιτροπή
της Βουλής πριν από περίπου πέντε μήνες
και, σύμφωνα με πληροφορίες, το κόστος
τους φτάνει τα 400 εκατ. ευρώ. Στρατιωτι-
κές πηγές αναφέρουν ότι τα MQ-9 Reaper
όχι μόνο θα συμπληρώσουν τον υπάρχον-
τα στόλο, αλλά θα ενισχύσουν την αντι-
drone ομπρέλα που σχεδόν έχει στηθεί
στο Αιγαίο.

Στη Σούδα η «Falcon Eye 3»
Σε εξέλιξη βρίσκεται στην αεροπορική βάση της Σούδας η ελληνοσαουδαραβική
αεροπορική άσκηση «Falcon Eye 3». Οι συνεκπαιδεύσεις μεταξύ των αεροσκα-
φών των δύο χωρών θα συνεχιστούν έως τις 19 Νοεμβρίου σε περιοχές νότια της
Κρήτης με πλήθος σεναρίων κάθε είδους εναέριας μάχης, προσβολές εδάφους
και επιφανείας, επιχειρήσεις αεροπορικής υποστήριξης, καθώς και επιθετικές
και αμυντικές ενέργειες. Την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί να
γίνει η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών, παρουσία πολιτικής και στρατιωτικής
ηγεσίας αλλά και του αρχηγού της Πολεμικής Αεροπορίας του Βασιλείου της Σα-
ουδικής Αραβίας, ο οποίος θα ταξιδέψει στην Κρήτη για αυτό τον σκοπό, όπως και
για διμερείς επαφές με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο.

Απόβαση αμερικανικών ΜQ-9 Reaper στη Λάρισα



Σ
την παραδοχή ότι η συμφωνία που
υπεγράφη μεταξύ Τουρκίας και Λι-
βύης το 2019 είναι στην ουσία ένα
μνημόνιο και δεν μπορεί να εγκρι-

θεί από το Κοινοβούλιο της Λιβύης προχώ-
ρησε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Με-
βλούτ Τσαβούσογλου κατά τη διάρκεια συνε-
δρίασης κοινοβουλευτικής επιτροπής για τον
προϋπολογισμό του 2023. 

Η αποκάλυψη-βόμβα γίνεται σε άρθρο στο
Nordic Monitor από τον Λεβέντ Κενέζ, ο
οποίος μεταξύ άλλων γράφει χαρακτηριστι-
κά: «Ο Ουνάλ Τσεβικόζ, εξέχον στέλεχος της
αντιπολίτευσης και πρώην πρέσβης, ρώτησε
τον Τσαβούσογλου τι έχει κάνει η Τουρκία για
να καταστήσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο
κατανόησης για την οριοθέτηση περιοχών
στη Μεσόγειο που εμπίπτουν στο ναυτικό δί-
καιο νόμιμο και δεσμευτικό, υπενθυμίζοντας
ότι το μνημόνιο που υπεγράφη δεν έχει επι-
κυρωθεί ακόμα από το λιβυκό Κοινοβούλιο».

Επισήμανε ακόμη πως ο «Τσεβικόζ ανα-
φέρθηκε επίσης και στο μνημόνιο ενεργει-
ακής εκμετάλλευσης που υπεγράφη στις 3
Οκτωβρίου στην Τρίπολη, αμφισβητώντας
την εγκυρότητά του στο ασταθές περιβάλλον
της Λιβύης».

Δεν είναι διεθνής συμφωνία
Υποστηρίζοντας ότι είναι λάθος της Άγκυ-

ρας να παίρνει θέση ανάμεσα στις αντιμα-
χόμενες πλευρές στη Λιβύη, ο Τσεβικόζ
πρόσθεσε ότι η Τουρκία έχει χάσει τον ρόλο
του διαμεσολαβητή. Απαντώντας στις επι-
κρίσεις του Τσεβικόζ, ο Τσαβούσογλου
επανέλαβε ότι οι κυβερνήσεις της Λιβύης
εγκαθιδρύθηκαν βάσει πρωτοβουλιών των
Ηνωμένων Εθνών και συνεπώς δεν είναι
εξουσιοδοτημένες να επικυρώνουν διε-
θνείς συμφωνίες, παρά μόνο μνημόνια.

Σύμφωνα με τα όσα έγραψε, ο Τούρκος
υπουργός υποστήριξε πως το τουρκικό Κοι-
νοβούλιο ενέκρινε μονομερώς το μνημόνιο
του 2019, επειδή περιελάμβανε τη δημιουργία
οικονομικής ζώνης στη Μεσόγειο Θάλασσα.

«Αναφέροντας ότι οι προσωρινές κυβερ-
νήσεις στη Λιβύη δεν έχουν την υποχρέωση
να θέτουν υπό επικύρωση στο Κοινοβούλιο
τα μνημόνια, ο Τσαβούσογλου είπε ακόμα
ότι, όπως και η Τουρκία, έτσι και η Αίγυπτος
ενέκρινε μνημόνια που είχαν υπογραφεί με
τη Λιβύη, παρόλο που ο πρόεδρος της λιβυ-
κής Βουλής Ακίλα Σάλεχ δεν έθεσε υπό
κοινοβουλευτική έγκριση τα συγκεκριμένα
μνημόνια», επισήμανε χαρακτηριστικά ο
Λεβέντ Κενέζ. Ο Τσαβούσογλου επισήμανε
ακόμη ότι η Τουρκία έχει αναπτύξει σχέσεις

όχι μόνο με την κυβέρνηση της Τρίπολης,
που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, αλλά και
με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης στο
Τομπρούκ.

Ιδιαίτερη μνεία πάντως αξίζει το γεγονός
ότι το λιβυκό προεδρικό συμβούλιο ανακοί-
νωσε στις 4 Οκτωβρίου ότι το μνημόνιο κατα-
νόησης που υπεγράφη με την Κυβέρνηση
Εθνικής Ενότητας του Αμπντέλ Χαμίντ
Ντμπεϊμπά για την ενεργειακή εκμετάλλευ-
ση πρέπει να εγκριθεί από τα νομοθετικά
συμβούλια της Λιβύης. Όμως από την πλευ-
ρά του ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής Ακί-
λα Σάλεχ τόνισε ξανά την άρνησή του να επι-
σφραγίσει οποιαδήποτε συμφωνία ή μνημό-
νιο έχει την υπογραφή της κυβέρνησης του
Ντμπεϊμπά. Σημειωτέον δε ότι η Λιβύη και η

Τουρκία υπέγραψαν δύο μνημόνια κατανόη-
σης για τους υδρογονάνθρακες, στις 3 Οκτω-
βρίου, στην Τρίπολη.
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Ηχηρή απάντηση από τον Θεοδωρικάκο στις κατηγορίες του Σοϊλού

Αποκάλυψη-βόμβα από άρθρο
στο Nordic Monitor, το οποίο
αναφέρει ότι ο Τούρκος ΥΠΕΞ
αναγκάστηκε να παραδεχθεί
έπειτα από πιέσεις 
της αντιπολίτευσης ότι δεν έχει
ισχύ διεθνούς συμφωνίας 
το μνημόνιο με τη Λιβύη

Στον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊ-
λού απάντησε χθες, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο
οποίος ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα «ουδέποτε θα
δεχόταν τρομοκράτες στο έδαφός της».

Η συγκεκριμένη αιχμηρή απάντηση δόθηκε
μετά τις δηλώσεις του Σουλεϊμάν Σοϊλού πως η
ύποπτη που εντοπίστηκε για την τρομοκρατική
επίθεση στην Κωνσταντινούπολη, αν δεν είχε συλ-
ληφθεί, θα διέφευγε στην Ελλάδα. Ο υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη απαντώντας στις νέες προκλητικές τουρκι-
κές δηλώσεις ξεκαθάρισε ότι «η Ελλάδα προστατεύει καλά
τα σύνορά της και ουδέποτε θα δεχόταν τρομοκράτες στο
έδαφός της».

«Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι έχουμε ήδη εκφράσει τη συμ-
παράσταση και την αλληλεγγύη μας στον τουρκικό

λαό και το τουρκικό κράτος, καταδικάζοντας με
τον πιο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο την τρο-
μοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη,
που είχε ως αποτέλεσμα δυστυχώς και να σκο-
τωθούν και να τραυματιστούν άνθρωποι», είπε ο

κ. Θεοδωρικάκος και συνέχισε: «Η Ελλάδα, η πα-
τρίδα μας, η Ελληνική Δημοκρατία, είναι από θέση

αρχών ενάντια σε κάθε τρομοκρατική πράξη, όπου και να
συμβαίνει και εναντίον οποιουδήποτε στρέφεται. Θέλω
όμως να ξεκαθαρίσω -ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών το
γνωρίζει αυτό- ότι η Ελλάδα φυλάσσει πάρα πολύ καλά τα
σύνορά της και κανένας δεν μπορεί να μπει παράνομα στη

χώρα, άρα η Ελλάδα ουδέποτε θα δεχόταν τρομοκράτες στο
έδαφός της». Όλα αυτά, φυσικά, την ώρα που έπεσε στο κε-
νό η νέα προκλητική ενέργεια του Τούρκου προέδρου Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος από
την πίσω πόρτα. Είναι ενδεικτικό πως η ΕΕ καταδίκασε τις
ενέργειες της Τουρκίας να εντάξει το ψευδοκράτος με το κα-
θεστώς παρατηρητή στον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών.
Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρ-
μόδιος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Πίτερ Στάνο, «η
απόφαση αυτή, η οποία εκκρεμεί προς επικύρωση από τα
μέλη του Οργανισμού, είναι λυπηρή και έρχεται σε αντίθεση
με το γεγονός ότι αρκετά μέλη του Οργανισμού εξέφρασαν
ισχυρή υποστήριξη στην αρχή της εδαφικής ακεραιότητας
και στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Άκυρο το τουρκολιβυκό…
Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α  Τ Σ Α Β Ο Υ Σ Ο Γ Λ Ο Υ :

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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του

δρα Αντώνη 
Στ. Στυλιανού

Λέκτορας Νομικής

στο Πανεπιστήμιο

Λευκωσίας, LL.B

Law (Bristol), Ph.D

in Law - Internation-

al Law and Human

Rights (Kent), 

διευθυντής 

Μονάδας Νομικής

Κλινικής 

Πανεπιστημίου 

Λευκωσίας

του

Λευτέρη 
Χρυσοφάκη

Μέλος

της Γραμματείας 

Τομέα Ναυτιλίας

του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ,

πολιτευτής

Α’ Πειραιά, 

επιχειρηματίας

Η
Ευρωπαϊκή Ένωση συνομολόγησε πρό-
σφατα για πρώτη φορά πολυετή σχέδια
διαχείρισης των αλιευτικών δραστηριο-

τήτων στη Μεσόγειο με γειτνιάζοντα κράτη, γεγο-
νός ιδιαίτερα σημαντικό για την εφαρμογή της
κεντρικής πολιτικής της Ένωσης που αφορά την
κοινή αλιευτική πολιτική. Υπενθυμίζεται ότι η
κοινή αλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης διατυπώθηκε στη Συνθήκη της Ρώμης, ενώ
στη συνέχεια εξελίχθηκε μέσω της Συνθήκης της
Λισαβόνας και οι βασικές παράμετροί της αφο-
ρούν τη βιωσιμότητα του αλιευτικού τομέα, εν-
τάσσοντας ζητήματα που αφορούν τη μακροπρό-
θεσμη περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνι-
κή βιωσιμότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Η συνομολόγηση της πολιτικής της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης μαζί με τα γειτνιάζοντα κράτη στη
Μεσόγειο που δεν είναι μέλη στην Ένωση αποτε-
λεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα που αφορά τη
διαχείριση περιβαλλοντικών και οικονομικών
ζητημάτων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα
των αλιευτικών ζητημάτων στη λεκάνη της Με-
σογείου.

Η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο,
αποτελούμενη από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και πέραν των 20 άλλων παράκτιων
κρατών, κατέληξε σε 21 προτεινόμενα μέτρα, εκ
των οποίων τα 19 τέθηκαν από την Ευρωπαϊκή

Ένωση και αφορούν τη διαχείριση και τον έλεγχο
της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας, των ιχθυοα-
ποθεμάτων και την προστασία ευαίσθητων θα-
λάσσιων οικοσυστημάτων, εκφράζοντας την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
εφαρμογή τους και την υλοποίηση της Στρατηγι-
κής 2030 για την Αλιεία με ετήσια επιχορήγηση
ύψους 8 εκατ. ευρώ. 

Οι γενικές παράμετροι της στρατηγικής αφο-
ρούν τη βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων ενά-
λιων πόρων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότη-
τας, τη σταθερότητα των αγορών και την κατα-
νοητή και πληρέστερη ενημέρωση των κατανα-
λωτών.

Στο πλαίσιο των πιο πάνω, η συμφωνία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης με τα γειτνιάζοντα κράτη στη
Μεσόγειο αφορά την υιοθέτηση πέντε πυλώνων
πολυετούς διαχείρισης που αφορούν συγκεκρι-
μένες περιοχές της Μεσογείου, ήτοι του πελά-
γους Αλμποράν στη Δυτική Μεσόγειο, των Στε-
νών της Σικελίας, της θάλασσας του Ιονίου και
της θάλασσας της Λεβαντίνης.

Η εφαρμογή των πυλώνων εστιάζει στην ενί-
σχυση των προσπαθειών για τον περιορισμό της
υπεραλίευσης και τη διασφάλιση ιδιαίτερης ση-
μασίας ιχθυοαποθεμάτων στις βασικές αλιευτι-
κές περιοχές της Μεσογείου και την εδραίωση
ενός σαφούς νομικού πλαισίου για τη βιώσιμη
εκμετάλλευση των έμβιων θαλάσσιων πόρων, με

διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις
αλιευτικές δραστηριότητες στις θάλασσες της
Μεσογείου.

Στους βασικούς άξονες της πολιτικής της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης για τις αλιευτικές δραστηριό-
τητες περιλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν
την καταπολέμηση της παράνομης, άναρχης και
μη καταγεγραμμένης αλιείας και, για επίσης
πρώτη φορά, η απαγόρευση της μεταφόρτωσης
αλιευμάτων στη θάλασσα, γεγονός που θεωρεί-
ται ιδιαίτερα σημαντικό για την πάταξη της παρά-
νομης αλιείας. Παράλληλα, τα νέα μέτρα περι-
λαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις που αφο-
ρούν την προστασία ευπαθών θαλάσσιων οικο-
συστημάτων αλλά και μέτρα που αφορούν την
ερασιτεχνική αλιεία με τρόπο που να διασφαλίζει
την εφαρμογή των στόχων και των κανόνων της
κοινής αλιευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Με τη συνομολόγηση των πολυετών σχεδίων
διαχείρισης των αλιευτικών δραστηριοτήτων γί-
νεται ακόμη ένα βήμα προς την πλήρη υλοποίηση
των στόχων της γενικής κοινής αλιευτικής πολι-
τικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που περιλαμβά-
νουν όχι μόνο τον εξορθολογισμό τους αλλά την
προώθηση των πολιτικών της «γαλάζιας» οικο-
νομίας και ανάπτυξης, καθιστώντας το θαλάσσιο
περιβάλλον βιώσιμο και παραγωγικό στη βάση
ρητών κανόνων και μετρήσιμων κριτηρίων. 

Ζητήματα αλιείας στη Μεσόγειο

Η
υπόθεση της παρακολούθησης του προ-
έδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη
αλλά και οι συνεχείς αποκαλύψεις δυ-

σφημούν τη χώρα στο εξωτερικό και δημιουργούν
βαθιές σκιές στο ίδιο το πολίτευμα.

Σε μια προσπάθεια να ξεφύγει από τις αποκαλύ-
ψεις αλλά και τη δύσκολη καθημερινότητα των
πολιτών, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
θέτει εκ νέου διλήμματα. «Θα πάμε μπροστά ή πί-
σω και, τελικά, ποιον θέλουν οι Έλληνες να κυ-
βερνά την Ελλάδα;», είπε πριν από λίγες μέρες.
«Θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτό τον δρόμο της
ισχυρής και ευημερούσας Ελλάδας ή θέλουμε να
κλοτσήσουμε την καρδάρα με το γάλα;», συμπλή-
ρωσε.

Ο πρωθυπουργός προσπαθεί να περιορίσει την
πολιτική μάχη σε μια αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ
και να βγάλει απέξω τις υπόλοιπες πολιτικές δυ-
νάμεις και ιδίως το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Όμως, θέλει
δεν θέλει, η πραγματική αντιπαράθεση θα γίνει
πάνω στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπί-

ζουν οι πολίτες.  Ας δούμε ποια είναι η ισχυρή και
ευημερούσα Ελλάδα για την οποία μιλά ο κ. Μη-
τσοτάκης. Η ανεργία τον Αύγουστο, σύμφωνα με
επίσημα στοιχεία, παρέμεινε στο 12,2%, κινείται
δηλαδή σε ποσοστά διπλάσια από τις υπόλοιπες
χώρες της Ευρώπης (6% στην ΕΕ και 6,6% στην Ευ-
ρωζώνη).

Το πλέον δυσοίωνο στοιχείο είναι ότι για έκτο
συνεχή μήνα, δηλαδή από τον Μάρτιο του 2022 και
μετά, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα κυμαίνε-
ται μεταξύ 12,8% και 12,2%, παρότι πρόκειται στην
ουσία για το εξάμηνο κορύφωσης της τουριστικής
κίνησης στη χώρα μας.

Στο σουπερμάρκετ η Ελλάδα αναστενάζει και
ο πρωθυπουργός βάζει διλήμματα. Το «καλάθι
του νοικοκυριού» απογοητεύει από την αρχή,
καθώς η κυβέρνηση δεν προχωρεί σε κανένα
ουσιαστικό μέτρο ελάφρυνσης των νοικοκυ-
ριών, ούτε δείχνει διάθεση να αντιμετωπίσει το
φαινόμενο της αισχροκέρδειας. Σύμφωνα με
μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, από

τον Απρίλιο του 2022 έως σήμερα ο συνδυα-
σμός αύξησης των τιμών κυρίως σε βασικά
αγαθά, όπως είναι η ενέργεια και τα τρόφιμα,
και τα πολύ χαμηλά εισοδήματα εκτινάσσουν
την απώλεια αγοραστικής δύναμης των νοικο-
κυριών με μηνιαίο εισόδημα χαμηλότερο των
750 ευρώ έως και 40%. Όπως αποδεικνύεται και
από τη μελέτη της ΓΣΕΕ, το μεγαλύτερο πρό-
βλημα της χώρας και των νοικοκυριών σήμερα
είναι η ακρίβεια.

Οι πολίτες, όλοι μας, ενδιαφερόμαστε για τα με-
γάλα προβλήματα: την ένταση με την Τουρκία, το
ενεργειακό, τις απίστευτες αυξήσεις στο σουπερ-
μάρκετ, το πρόβλημα της στέγης, την ανεργία. Για
αυτό και το ΠΑΣΟΚ «σηκώνει» αυτά τα θέματα και
είναι το κόμμα που έχει τις πλέον τεκμηριωμένες
και ρεαλιστικές προτάσεις.

Με αυτό τον τρόπο θα συνεχίσουμε και δεν θα
επιτρέψουμε να κυριαρχήσουν ψευτοδιλήμματα
που αποπροσανατολίζουν τον ελληνικό λαό και
λειτουργούν υπέρ ενός fake δικομματισμού. 

Στο σουπερμάρκετ η Ελλάδα αναστενάζει 
και ο πρωθυπουργός βάζει διλήμματα
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Σ
υμβουλές για έναν νικηφόρο προεκλογικό αγώνα
μπορείτε να διαβάσετε σε οδηγούς, συγγράμματα
και εγχειρίδια επικοινωνιολόγων, πολιτικών ανα-

λυτών και πολιτικών αρθρογράφων.
Αρκετές από τις συμβουλές είναι «αναμάσημα» των

αρχαίων συνταγών πολιτικής επικοινωνίας, όπως αυτή
που αναφέρεται στο σημερινό δεύτερο τιπ. Είναι η συν-
ταγή-συμβουλή του αδελφού του Ρωμαίου ρήτορα
Μάρκου Κικέρωνα για να κερδίσει ψήφους: «Τρία πράγ-
ματα εγγυώνται ψήφους: η συμπάθεια του ψηφοφόρου,
οι εξυπηρετήσεις, κοινώς τα ρουσφέτια, και η ελπίδα για
το αύριο των πολιτών». Παράλληλα, συμβουλεύει τον
αδελφό του να μάθει την τέχνη της «εξαπάτησης», δί-
νοντας υποσχέσεις ανεξάρτητα από τη μετέπειτα υλο-
ποίησή τους. Όταν υπόσχεσαι κερδίζεις εκλογές, με
απλά λόγια. Δεν προτείνουμε να ακολουθήσετε τη στρα-
τηγική της απάτης και της σκευωρίας. Ούτε να γίνετε χα-
μαιλέοντες πολιτικοί ανάλογα με την εκάστοτε ανάγκη.

Μπορείτε να κερδίσετε στις εκλογές ακολουθώντας
τις οδηγίες του «Ευ Πολιτεύεσθαι». Μπορείτε να πρω-
ταγωνιστήσετε στην επικαιρότητα με τα μικρά λεκτικά
«διαμαντάκια» του Οδηγού Πολιτικής Επικοινωνίας
«Ευ Πολιτεύεσθαι» 333+1 tips, που θα σας χαρίσουν
γρήγορη και ανέξοδη αναγνωρισιμότητα, αυθεντικότη-
τα και σύγχρονη εικόνα πολιτικού. Επωφεληθείτε από
την προσφορά για τους αναγνώστες της «Political».

1. Όταν ένας αρχηγός κόμματος είναι «τακτικιστής»,
δεν χρειάζεται να περιμένει τη χάραξη της πολιτικής
στρατηγικής για να κινηθεί. Τα καταφέρνει καλύτερα.

2. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο προεκλογικού αγώνα
από τον επιφανή Ρωμαίο ρήτορα Μάρκο Κικέρωνα, τρία
πράγματα εγγυώνται ψήφους σε μια εκλογική μάχη: η
συμπάθεια των ψηφοφόρων, οι εξυπηρετήσεις -τα
ρουσφέτια- και η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Η αν-
τιγραφή αυτής της πανάρχαιας συνταγής ισχύει και σή-
μερα.

3. Όταν η ψήφος είναι προϊόν εν βρασμώ θυμικού, τα
αποτελέσματα είναι πάντα αρνητικά. Όσοι δεν έχουν
«κοντή» μνήμη το επιβεβαιώνουν. Η παρακμή καιρο-
φυλακτεί.

4.Στις εκλογές οι πολιτικοί μιλούν για ένα νέο όραμα.
Αυτό το θέλουν και οι πολίτες, όμως κανένας δεν ξέρει
πού βρίσκεται αυτό το νέο όραμα για να το υλοποιήσει.

5. Η μόνη σταθερά του πολιτικού μας συστήματος εί-
ναι ότι δεν υπάρχει τίποτα σταθερό. Όλα παίζονται σε
μια κοινωνία τοξική και διεφθαρμένη.

6. «Το διάβασμα των αντιπάλων», απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για επικράτηση σε κάθε εκλογική μάχη. Ιδιαί-
τερα σημαντική είναι η γνώση των αδύνατων σημείων
των αντιπάλων μας.

7. Το «πολιτικό επίπεδο» της χώρας έχει υποστεί κα-
θίζηση. Το μικρόβιο του λαϊκισμού έχει περάσει για τα

καλά στο DNA των πολιτικών και το κατάλληλο αντιβιο-
τικό δεν έχει ακόμη μπει στην κυκλοφορία.

8. Η εικόνα των δημοσκοπήσεων θα ήταν πιο κοντά
στην πραγματική αν η ηλικιακή ομάδα των νέων, 17-29
ετών, απαντούσαν σε σταθερό τηλέφωνο. Οι νέες ηλι-
κίες σνομπάρουν τις δημοσκοπήσεις, τις χλευάζουν και
τις απεχθάνονται. Στην κάλπη είναι τα πραγματικά απο-
τελέσματα των εκλογών!

9. Για να κερδίσεις την εξουσία χρειάζονται νέες
προτάσεις, νέα πρόσωπα και εμπιστοσύνη. Αν δεν τα
έχεις, μείνε στα «κυβικά» σου, όπως λένε και οι νεό-
τεροι.

10.Σε κάθε προεκλογική περίοδο ακούμε για επανα-
σχεδιασμό ή επανίδρυση του κράτους. Τελικά γίνεται
λίγο από όλα ή τίποτα τις περισσότερες φορές.

11. Οι πολιτικοί δεν είναι υπεύθυνοι για το ποιόν αυ-
τών με τους οποίους φωτογραφίζονται ή ανταλλάσσουν
χειραψία. Η ανηθικότητα πολλών πολιτών δεν έχει ιδε-
ολογικό πρόσημο. Είναι ατομική, δεν είναι συλλογική.

Περισσότερα Tips θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτικής
Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι» 333+1 tips και μόνο
για τους αναγνώστες της ψηφιακής εφημερίδας «Politi-
cal» διατίθεται στην προνομιακή τιμή των 10 ευρώ από
15. Επωφεληθείτε! Για παραγγελίες και περισσότερες
διευκρινίσεις επικοινωνήστε στο grammateia@nkme-
diagroup.gr ή στα τηλέφωνα 2109568066, 6932266217. 

του

Θανάση 
Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Η
ήττα της Γερμανίας στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
και οι διαβουλεύσεις που ξεκίνησαν στο Παρίσι,
με αποτέλεσμα να αποδεχτεί διά των συνθηκών

που επακολούθησαν ταπεινωτικούς όρους, συντέλεσαν
καθοριστικά στο να αναπτυχθούν ακραίες ιμπεριαλιστικές
θεωρίες στο εσωτερικό της και να γίνει πρόσφορο το έδα-
φος για την επικράτηση του ναζισμού. Περίπου δύο δεκαε-
τίες αργότερα τούτα ήταν αρκετά για να υποκινήσουν μια
δεύτερη παγκόσμια σύρραξη με ολέθρια αποτελέσματα.

Ο Φρίντριχ Ράτσελ δεν λησμόνησε λοιπόν, υπό το πρί-
σμα της εσωτερικής γερμανικής ανάγκης για ανάκτηση
της απολεσθείσας αίγλης, να επιστήσει την προσοχή στο
νόημα της χερσαίας επεκτάσεως. Πράγματι ο ίδιος εισή-
γαγε με το συγγραφικό του έργο τον όρο του Ζωτικού Χώ-
ρου (Lebenstraum), πραγματικός εμπνευστής του οποίου
υπήρξε ο προγενέστερός του Γερμανός οικονομολόγος
Φρίντριχ Λιστ, ο οποίος υποστήριζε ότι η πρόοδος της γερ-
μανικής οικονομίας εξαρτιόταν από μια εκτεταμένη περιο-
χή μεταξύ της Βόρειας και Βαλτικής Θάλασσας μέχρι την
Αδριατική και τον Εύξεινο Πόντο. Στη γεωγραφική αυτή
οριοθέτηση του Ζωτικού Χώρου στηρίχτηκαν στα χρόνια
του Μεγάλου Πολέμου ο Φρίντριχ Νάουμαν και ο Καρλ Χα-
ουσχόφερ ώστε να ορίσουν τη γεωγραφική περιοχή της
Μεσευρώπης με σκοπό τη συγκεκριμενοποίηση των επε-
κτατικών στόχων του γερμανικού ιμπεριαλισμού.

Φαίνεται πως μιμούμενη την αιώνια σύμμαχό της η
Τουρκία, υιοθετώντας ξεκάθαρα τη θεωρία του Ζωτικού
Χώρου, επαναβαπτιζόμενη στη θεωρία του γνωστού «Mavi
Vatan», επιχειρεί κυρίως με καθημερινές αμφισβητήσεις
περιοχών της ελληνικής Επικράτειας και την υπογραφή
του τουρκολιβυκού μνημονίου να εξεύρει ανάσες ικανο-
ποίησης του ιμπεριαλισμού της.

Ειδικότερα, από τη συνολική προσέγγιση της ρατσελια-
νής πραγματείας του ζωτικού χώρου αποδεικνύεται η
ασκηθείσα επιρροή της θεωρίας του Δαρβινισμού, με συ-
νέπεια τη βιολογική θέαση της γεωγραφίας, στην οποία το
επικρατούν χαρακτηριστικό είναι η συνεχής εναλλαγή των
συνόρων, αναλόγως της συστολής ή της διαστολής των
εθνών που τα συγκροτούν, αντιμετωπίζοντας τα κράτη ως
ζωντανούς οργανισμούς. Αυτή η ιδέα του οργανικού-βιο-
λογικού κράτους, το οποίο ρέπει προς επέκταση (διαστέλ-
λεται) αναλόγως των «φυσικών» του αναγκών, διαπερνά
ολόκληρη την κοσμοθεωρητική αντίληψη του Φρίντριχ
Ράτσελ, επί τη βάσει της οποίας «νομιμοποιήθηκε» η Welt-
politik του Γουλιέλμου Β’ και του ιθύνοντος επιτελείου του.
Αξιοσημείωτο είναι αναμφίλεκτα το γεγονός ότι ο Φρίντριχ
Ράτσελ κατέτασσε το Β’ Γερμανικό Ράιχ στην τάξη των
κρατών που διανύουν τη «νεανική περίοδο» κατά την
οποία πραγματοποιείται μια διαρκής διαδικασία συστολής
και διαστολής σε έναν ορισμένο χώρο (raum) ώστε να

επέλθει η (κατά τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων Martin
Wight) «στατική ισορροπία ισχύος» μεταξύ του Ράιχ και
των ανταγωνιστριών του δυνάμεων.

Στο πόνημά του «Lebenstraum» ο Γερμανός γεωπολιτι-
κός και γεωστρατηγιστής αναφέρει ότι «ένας λαός, μία
εθνότης, ένα είδος εξαπλώνεται μόνο μέσω εποικισμού»,
δίχως ωστόσο να αφήνει να εννοηθεί ότι ο αυτός «εποικι-
σμός» δύναται να πραγματωθεί μόνο με την κατάκτηση αλ-
λά κυρίως με τη «διεύρυνση και επέκταση περιοχών οικο-
νομικής, εμπορικής και πολιτισμικής επιρροής».

Αλήθεια, σε ποια άλλη πολιτική θα μπορούσε να αντικα-
τοπτριστεί η ρατσελιανή αυτή θεώρηση, πέρα από τη σημε-
ρινή εκπεφρασθείσα τουρκική στρατηγική, επονομαζόμε-
νη ως «Mavi Vatan»; Είναι εμφανές ότι κατά τη θεωρία αυ-
τή ο «αγώνας για τον χώρο» ταυτίζεται απολύτως με τον
«αγώνα για ύπαρξη», εφόσον από τον χώρο εξαρτώνται τα
υπόλοιπα μεγέθη που εξασφαλίζουν -κατά τη γνώμη των
χωρών που την υιοθετούν- την ύπαρξη και συνακόλουθα
την ευημερία.

Επί τη βάσει της θεωρίας αυτής, ένα έθνος που την υιο-
θετεί, μεστωμένο «από βαθύτατες βιολογικές δονήσεις»
καθοδηγούμενο «από ισχυρά αταβιστικά ένστικτα», επι-
διώκει να εκμεταλλευτεί σε ορισμένο ιστορικό χρόνο τη
ραθυμία των ανταγωνιστριών του δυνάμεων ώστε να τους
επιβληθεί.

Από τη θεωρία του Ζωτικού Χώρου
(Lebenstraum) στο Mavi Vatan (Γαλάζια Πατρίδα)

της
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Υψηλού επιπέδου μυστική συνάντηση Ρώσων και Αμε-
ρικανών αξιωματούχων επί τουρκικού εδάφους αποκα-
λύπτει η ρωσική εφημερίδα «Kommersant», λίγες ημέ-
ρες μετά την επιβεβαίωση από αμερικανικές και ρωσικές
πηγές περί «ανοιχτής γραμμής» Ουάσιγκτον και Μόσχας
για αποκλιμάκωση των πυρηνικών απειλών που εμμέσως
εκτοξεύει το Κρεμλίνο. 

Στις «συνομιλίες των κατασκόπων» φέρεται να συμμε-
τέχει ο Σεργκέι Ναρίσκιν, επικεφαλής της ρωσικής Υπη-

ρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR), ενώ ο επικεφα-
λής της CIA Γουίλιαμ Μπερνς βρίσκεται στην Άγκυρα για
συνομιλίες με τον Ρώσο ομόλογό του, προκειμένου να
μεταφέρει μήνυμα για τις συνέπειες που θα είχε ενδεχό-
μενη χρήση πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία, δήλωσε
χθες αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

«Δεν συζητά για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ου-
κρανία», έσπευσε να τονίσει, την ώρα που το Κίεβο πανη-
γυρίζει για την ανακατάληψη της Χερσώνας, μετά την τα-

πεινωτική απόσυρση των Ρώσων από την περιοχή, στον
νότο της χώρας.

Σύμφωνα με κάποια αμερικανικά ΜΜΕ, οι ΗΠΑ ασκούν
πιέσεις στο Κίεβο για συμβιβασμό με τη Ρωσία, ώστε να
τερματιστεί ο πόλεμος. Η «Wall Street Journal» έγραψε
ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καλείται
να υιοθετήσει «ρεαλιστικές» απαιτήσεις, αναθεωρώντας
και την αξίωση περί επιστροφής της προσαρτημένης Κρι-
μαίας.

Ο
ι τουρκικές Αρχές ανακοίνω-
σαν ότι η γυναίκα η οποία κα-
τηγορείται για τη βομβιστική
επίθεση που σκόρπισε τον

θάνατο σε έναν από τους πιο πολυσύχνα-
στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης,
την Κυριακή, ονομάζεται
Αχλάμ Αλμπασίρ, είναι 23
ετών και κατάγεται από τη
Συρία. 

Μάλιστα, η αντιτρομο-
κρατική υπηρεσία της
Τουρκίας υποστηρίζει ότι η
Αλμπασίρ ομολόγησε ήδη
την ενοχή της και τη σχέση
της με το Εργατικό Κόμμα
του Κουρδιστάν (PKK).
Μέχρι χθες είχαν συλλη-
φθεί 46 άτομα για την επίθεση, η οποία
σκότωσε έξι ανθρώπους, ανάμεσά τους
δύο παιδιά που διαμελίστηκαν, και τραυ-
μάτισε 81, εκ των οποίων οι δύο χαροπα-
λεύουν.

Η 23χρονη κατάφερε να διασχίσει την
πόλη Αφρίν στη Βόρεια Συρία και να πα-
ρεισφρήσει στο τουρκικό έδαφος, μετέ-
δωσε το πρακτορείο Anadolu. 

Για την κυβέρνηση της Άγκυρας, «η εν-
τολή για την τρομοκρατική επίθεση ήρθε
από το Κομπάνι στη Βόρεια Συρία, όπου
το PKK και το παρακλάδι του YPG έχει το
συριακό αρχηγείο του». Η ένοπλη αυτο-
νομιστική οργάνωση των Κούρδων του
PKK διέψευσε την εμπλοκή της, ενώ κα-
μία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευ-
θύνη για την επίθεση. Σύμφωνα με την
αστυνομία της Κωνσταντινούπολης, οι
Αρχές έκαναν έλεγχο σε 1.200 κάμερες
ασφαλείας και πραγματοποίησαν επι-
δρομές σε 21 διαφορετικές τοποθεσίες
με τις οποίες είχε σχέση η 23χρονη.

Σοϊλού: «Μέλη του ΡΚΚ ήθελαν
να  τη σκοτώσουν πριν συλληφθεί»

Το Αλ Τζαζίρα μετέδωσε ότι ο Τούρκος
υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊ-
λού είπε ότι υπάρχει ηχογραφημένη συ-
νομιλία μεταξύ μελών του PKK, με κά-
ποια εξ αυτών να υποστηρίζουν ότι έπρε-
πε να σκοτώσουν την Αλμπασίρ προτού
τη συλλάβει η αστυνομία.

«Είναι γνωστό πως δεν έχουμε καμία
σχέση με αυτό το περιστατικό, πως δεν
στοχοποιούμε αμάχους και απορρίπτου-
με τις ενέργειες που τους στοχοποιούν»,
απάντησε το PKK σε ανακοίνωσή του,
που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ει-
δήσεων Firat, το οποίο πρόσκειται στο
Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν. 

Ο Σοϊλού επιμένει ότι η εντολή για την
επίθεση δόθηκε στο Κομπάνι, μια πόλη
της Βόρειας Συρίας, όπου οι τουρκικές
δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει τα τε-
λευταία χρόνια επιχειρήσεις εναντίον

της πολιτοφυλακής των Κούρδων της
Συρίας YPG.

Σύμφωνα με την Άγκυρα, το YPG, το
οποίο έχουν υποστηρίξει οι ΗΠΑ στον
συριακό εμφύλιο, είναι «πτέρυγα των
τρομοκρατών» του PKK, με αποτέλεσμα
να έχουν δημιουργηθεί εντάσεις για το
ζήτημα μεταξύ της Ουάσιγκτον και της
συμμάχου στο ΝΑΤΟ Τουρκίας.

ΟΟ Τραμπ υποψήφιος
πρόεδρος το 2024

Επιχειρώντας να «τραβήξει το χα-
λί» κάτω από τα πόδια εσωκομματι-
κών αντιπάλων, ο Ντόναλντ Τραμπ
ανακοινώνει σήμερα την υποψηφιό-
τητά του για τον Λευκό Οίκο στις
εκλογές του 2024. 

Εκτιμάται ότι ο αλλοπρόσαλλος τέ-
ως πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει να
«εξουδετερώσει» προληπτικά ιδίως
τον 44χρονο νέο κυβερνήτη της Φλό-
ριντα Ρον Ντεσάντις, νέο αστέρα της
σκληρής Δεξιάς, στον οποίο στρέφε-
ται μέρος των Ρεπουμπλικανών. 

Μετά την αποτυχία υποψηφίων
που υποστήριξε ο Τραμπ στις εκλο-
γές για το Κογκρέσο, φωνές με επιρ-
ροή στο κόμμα ζητούν αλλαγή φρου-
ράς, περιπλέκοντας τα σχέδια του
76χρονου Τραμπ να ανακτήσει την
προεδρία.

Συνάντηση κορυφής
μεταξύ Μπάιντεν - Σι

Συνομιλίες τριών ωρών είχαν χθες
οι πρόεδροι ΗΠΑ και Λαϊκής Κίνας
στη σύνοδο της G20 στο Μπαλί, με
την Ταϊβάν, τον πόλεμο της Ρωσίας
στην Ουκρανία και τα πυρηνικά της
Βόρειας Κορέας ψηλά στην ατζέντα.

Καθώς οι σινοαμερικανικές σχέ-
σεις έχουν υποχωρήσει στο χαμηλό-
τερο επίπεδο των τελευταίων δεκαε-
τιών, ο Μπάιντεν ζήτησε, σύμφωνα
με πληροφορίες, «να λυθούν με
υπευθυνότητα οι διαφορές», ενώ ο Σι
επέμεινε ότι «η Ταϊβάν είναι κόκκινη
γραμμή που δεν πρέπει να ξεπερα-
στεί στις σχέσεις με τις ΗΠΑ». Ο Κι-
νέζος πρόεδρος ζήτησε επίσης την
επανέναρξη συνομιλιών Μόσχας και
Κιέβου. 

Γυναικείο χέρι πίσω από
το μακελειό στην Πόλη
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Συνομιλίες «κατασκόπων» Ρωσίας-ΗΠΑ για να πέσουν οι πυρηνικοί τόνοι

Η Αντιτρομοκρατική
της Τουρκίας υποστηρίζει 
πως η 23χρονη Σύρια Αχλάμ 
Αλμπασίρ ομολόγησε 
την ενοχή της για τη 
βομβιστική επίθεση 
στην Κωνσταντινούπολη 
με 6 νεκρούς και 81 τραυματίες 
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Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα Τρίτη (15/11) το επι-
καιροποιημένο σχέδιο της ΕΛΑΣ για τις τριήμερες εκδη-
λώσεις μνήμης ενόψει της 49ης επετείου από την εξέγερ-
ση του Πολυτεχνείου. Ένα σχέδιο το οποίο προβλέπει
σταδιακή ενίσχυση των μέτρων τάξης, με αποκορύφωμα
την Πέμπτη (17/11) όταν αναμένεται να διατεθούν συνολι-
κά 5.682 αστυνομικοί από όλες τις υπηρεσίες της ΓΑΔΑ.
Αυτό σημαίνει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας το κέν-
τρο της Αθήνας θα μετατραπεί σε «φρούριο», ενώ θα
υπάρχουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 

Το βάρος και φέτος θα πέσει στα Εξάρχεια όπου θα βρί-
σκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, διμοιρίες των
ΜΑΤ και των ΥΜΕΤ, δικυκλιστές της ομάδας Δράση και
περιπολίες των ΟΠΚΕ, οι οποίες θα τοποθετηθούν περι-
μετρικά του Πολυτεχνείου για να επέμβουν σε περίπτωση
που παραστεί ανάγκη. Μάλιστα, θα υπάρχουν κλιμάκια
αστυνομικών (σ.σ.: και με πολιτικά) που θα προχωρούν σε
προληπτικούς ελέγχους υπόπτων πριν από την έναρξη
της πορείας. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται και οι

υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με τη συλλογή πλη-
ροφοριών, όπως η Κρατική Ασφάλεια και η Αντιτρομο-
κρατική. 

Στο κέντρο της Αθήνας θα βρίσκονται οι «Αίαντες»,
τα υδροφόρα οχήματα της ΕΛΑΣ, τα οποία θα επέμ-
βουν σε περίπτωση επεισοδίων με ρίψεις νερού. Επί-
σης, θα χρησιμοποιηθούν drones που θα δίνουν ζων-

τανά εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής
Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Βασικός στόχος των
επιτελών αξιωματικών στις 17 Νοεμβρίου είναι η περι-
φρούρηση της μεγάλης πορείας προς την αμερικανική
πρεσβεία, προκειμένου να μη σημειωθούν επεισόδια.
Το σχέδιο της αστυνομίας προβλέπει απομόνωση των
κουκουλοφόρων (εάν αυτοί κάνουν την εμφάνισή
τους) κατά τη διάρκεια της πορείας για να μην τους δο-
θεί χώρος να δράσουν. Δύσκολο κομμάτι, ωστόσο, εί-
ναι αυτό που αφορά το τι θα ακολουθήσει μετά το τέλος
της πορείας στην περιοχή των Εξαρχείων. 

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι -όπως έχει γίνει και στο
παρελθόν- μπορεί οι βόμβες μολότοφ να παρασκευα-
στούν και να κρυφτούν σε διάφορα σημεία πριν από την
έναρξη της πορείας για να χρησιμοποιηθούν κατά τις
βραδινές ώρες. Να θυμίσουμε, τέλος, ότι ακόμη και η κα-
τοχή βομβών μολότοφ με τον νέο Ποινικό Κώδικα είναι
κακούργημα.

Παπ.

Τ
ην… κότα με τα χρυσά αυγά είχε
ανακαλύψει για σχεδόν μία διε-
τία ένα κύκλωμα που εισήγε και
διακινούσε στην ελληνική επι-

κράτεια -και φυσικά στις… κοσμοπολίτι-
κες συνοικίες της Αθήνας- απομιμητικά
προϊόντα. Είναι χαρακτηριστικό ότι από
τον Σεπτέμβριο του 2020 και μέχρι την
προ ημερών εξάρθρωση του κυκλώματος
είχαν γίνει τουλάχιστον 23.000 πωλήσεις
προϊόντων-μαϊμού με κέρδη άνω του 1,5
εκατ. ευρώ.

Οι αξιωματικοί της Οικονομικής Αστυ-
νομίας για αρκετές εβδομάδες είχαν βάλει
στο στόχαστρό τους τέσσερις ιστοσελίδες
(e-shops) που διαφήμιζαν δήθεν επώνυμα
προϊόντα σε τιμές πολύ κατώτερες της
αγοράς και συγκεκριμένα με υποτιθέμε-
νες εκπτώσεις της τάξεως του 40% έως 60%
της τιμής τους. 

Τα μέλη του κυκλώματος είχαν επιλέξει
να κάνουν και επιθετικό μάρκετινγκ, με
διαφημίσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύω-

σης, παραπλανώντας και πείθοντας ανυ-
ποψίαστους καταναλωτές για τη γνησιότη-
τα των εμπορευμάτων. Όπως προκύπτει
από τη δικογραφία, για την απόκρυψη των
δραστηριοτήτων τα μέλη της εγκληματικής
ομάδας είχαν δημιουργήσει και διαχειρί-
ζονταν «εικονικές» εταιρείες, στους λογα-
ριασμούς των οποίων πιστώνονταν τα χρή-
ματα από τις πωλήσεις και στη συνέχεια
προέβαιναν στην ανάληψή τους.

Οι παραγγελίες αποστέλλονταν στους
πελάτες είτε μέσω εταιρειών ταχυμεταφο-
ρών χωρίς να εκδίδονται φορολογικά πα-
ραστατικά και αναγράφοντας ως αποστο-
λείς φυσικά και νομικά πρόσωπα-αχυράν-
θρωπους, είτε διά ζώσης από μέλη της ορ-
γάνωσης που πληρώνονταν σε μετρητά.

Για την αποθήκευση των απομιμητικών
προϊόντων διατηρούσαν αποθήκη σε πε-
ριοχή της Αθήνας, ενώ για τη μεταφορά
τους χρησιμοποιούσαν όχημα ιδιοκτησίας
μίας εκ των εικονικών εταιρειών. 

Έρευνες και κατασχέσεις 
από την Οικονομική Αστυνομία

Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη
της οργάνωσης προέβησαν σε ίδρυση και
λειτουργία τουλάχιστον τεσσάρων ιστοσε-
λίδων, μέσω των οποίων διακινήθηκαν πά-
νω από 23.000 αποστολές εμπορευμάτων,
η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει το
ποσό του 1.500.000 ευρώ. 

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τελικά
επτά μέλη του κυκλώματος και σε βάρος
τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα -
κατά περίπτωση- αδικήματα της εγκλη-
ματικής οργάνωσης, της πλαστογραφίας,
της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες και για
παραβάσεις των νομοθεσιών για τα σήμα-

τα, όπλα και ναρκωτικά.  Η Οικονομική
Αστυνομία πραγματοποίησε, επίσης,
έρευνες σε σπίτια, εταιρεία ταχυμεταφο-
ρών, αποθήκη και δύο λογιστικά γραφεία,
κατάσχοντας μεταξύ άλλων: απομιμητικά
είδη ένδυσης και υπόδησης και 10 δέματα
με εμπορεύματα, ηλεκτρονικούς υπολο-
γιστές, σκληρούς δίσκους και κινητά τη-
λέφωνα, 16 τραπεζικές κάρτες και 5 βι-
βλιάρια τραπεζικών λογαριασμών, πλή-
θος αποδεικτικών αποστολών πακέτων
(vouchers), τραπεζικά στοιχεία και έγ-
γραφα των εταιρειών.

Συνελήφθησαν 7 μέλη 
του κυκλώματος που έριξε
στην αγορά πάνω από 23.000
προϊόντα απομίμησης,
πουλώντας τα ως αυθεντικά 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Περιπολίες, «Αίαντες» και drones στο σχέδιο της ΕΛΑΣ για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Πώς στήθηκε 
το μεγάλο κόλπο
με τις «μαϊμούδες»
του 1,5 εκατ. ευρώ
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Γ
ια άλλη μία φορά έκανε αισθητή
την παρουσία του στο Πενταμε-
λές Εφετείο Κακουργημάτων της
Αθήνας ο ήδη καταδικασμένος

πρωτοδίκως ευρωβουλευτής Γιάννης Λα-
γός κάνοντας φραστική επίθεση στους δι-
καστές.

«Θα το εξευτελίσω το δικαστήριό σας»,
είπε απευθυνόμενος στους δικαστές που
εκδικάζουν σε δεύτερο βαθμό την υπόθε-
ση της Χρυσής Αυγής ο Γιάννης Λαγός, κα-
θιστώντας σαφή τη στάση που είναι απο-
φασισμένος να τηρήσει σε όλη τη διάρκεια
της δίκης.

Με την έναρξη της χθεσινής διαδικα-
σίας, ο Γιάννης Λαγός άρχισε να κατηγορεί
το δικαστήριο για τις «λίγες δικασίμους»,
προτού καν ολοκληρώσει η πρόεδρος την
ανάγνωση των ονομάτων των κατηγορου-
μένων. Ο κατηγορούμενος ευρωβουλευ-
τής, αφού δήλωσε και πάλι «πολιτικός
κρατούμενος», καταφέρθηκε σε βάρος
του δικαστηρίου. «Θέλω να διαμαρτυρηθώ.
Δεν μπορεί να βάζετε τέσσερις δικασίμους
τον μήνα. Πότε θα τελειώσει αυτή η δίκη;
Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση».

Η πρόεδρος του ζήτησε να περιμένει να
εκφωνήσει τα ονόματα των κατηγορουμέ-
νων, αλλά εκείνος σε έντονο ύφος συνέχι-
σε: « Έχετε απαλλαχθεί από άλλα καθή-
κοντα και δίνετε τέσσερις δικασίμους;
Ντροπή σας. Θα εκτίσουμε, δηλαδή, επει-
δή είστε ανίκανοι;».

Η πρόεδρος προσπάθησε να του μιλήσει,
αλλά ο κατηγορούμενος ανέβασε ακόμη
περισσότερο τον τόνο της φωνής του.
«Ντροπή σας! Ανίκανοι! Βγάλτε και την
απόφαση που σας έχουν πει», φώναξε, με
την πρόεδρο να ζητά από τους αστυνομι-
κούς να τον βγάλουν από την αίθουσα.

Πρόεδρος: Παρακαλώ, βγάλτε τον κύριο
έξω να ηρεμήσει.

Λαγός: Είστε ανάξιοι να δικάσετε, είστε
ανθρωπάκια. Δειλοί και ανάξιοι.

Η ηρεμία του κράτησε λίγα λεπτά
Ο Γιάννης Λαγός αφού έμεινε εκτός αί-

θουσας για λίγα λεπτά, ζήτησε μέσω αστυ-

νομικού να επανέλθει. «Κυρία πρόεδρε, ο
κατηγορούμενος δηλώνει ότι έχει ηρεμή-
σει. Μπορεί να μεταφερθεί στην αίθου-
σα;», είπε ο φρουρός και η πρόεδρος δέ-
χτηκε να επανέλθει στη δίκη ο κατηγορού-
μενος.

Η ηρεμία, όμως, του Γιάννη Λαγού δεν
κράτησε για πολύ. Όταν μάλιστα η πρό-
εδρος του ζήτησε να μην «κάνει αγόρευ-
ση», εκείνος εκνευρίστηκε περισσότερο.

Λαγός: Αισθάνομαι προσβεβλημένος
από τη διαδικασία. Η δίκη είναι προμελε-
τημένη και η απόφαση έχει παρθεί.

Πρόεδρος: Έχετε ερώτηση;
Λαγός: Εσείς έχετε απάντηση; Ζήτω η

δημοκρατία σας! Δεν θα περάσετε εύκολα
όπως την πρώτη φορά. Θα το εξευτελίσω
το δικαστήριό σας. Θα ακουστούν όλα.

Μετά από όσα είπε ο Λαγός οδηγήθηκε
και πάλι εκτός αίθουσας, με κάποιον από

το κοινό να του φωνάζει ενώ κατευθυνόταν
στην έξοδο, «κάνε υπομονή, Γιάνναρε».

Ο συνήγορός του Κώστας Πλεύρης εξέ-
φρασε παράπονο ότι το δικαστήριο «του
στερεί υπερασπιστικά του δικαιώματα».

Πρόεδρος: Μου κάνετε αίτηση εξαίρε-
σης;

Πλεύρης: Όχι. Εκφράζω το παράπονό
μου.

Νωρίτερα ο Γιάννης Λαγός είχε θέσει
θέμα κλήτευσης συγκεκριμένου αστυ-
νομικού που συντόνισε το βράδυ της δο-
λοφονίας την επιχείρηση των αστυνομι-
κών, ενώ η υπεράσπιση ζήτησε να εντο-
πιστεί μέσω ΑΑΔΕ και να κλητευθεί η
γυναίκα στην αγκαλιά της οποίας ξεψύ-
χησε ο Παύλος Φύσσας και η οποία δεν
είχε καταθέσει ούτε στην πρώτη δίκη,
αίτημα που η εισαγγελέας ζήτησε να
απορριφθεί.

Κως: Συνελήφθη
35χρονος για
απόπειρα βιασμού
13χρονης μαθήτριας

Ένας 35χρονος συνελήφθη στην
Κω, κατηγορούμενος ότι επιχείρη-
σε να ασελγήσει σε βάρος ενός
13χρονου κοριτσιού, προβαίνοντας
επίσης σε άσεμνες χειρονομίες σε
ακόμη δύο φίλες του. Όλα συνέβη-
σαν το βράδυ του Σαββάτου, κατά
τη διάρκεια χοροεσπερίδας γυμνα-
σίου σε γνωστό κλαμπ του νησιού.
Ο 35χρονος φέρεται να προσέγγισε
εκεί μια παρέα τριών κοριτσιών
(σ.σ.: ηλικίας 13 και 14 ετών) και να
προέβη σε χειρονομίες και σχόλια
προσβολής γενετήσιας αξιοπρέ-
πειας σε βάρος τους.

Η 13χρονη κοπέλα βγήκε από το
κλαμπ για να πάρει λίγο αέρα, ο
35χρονος την ακολούθησε και την
άρπαξε με τα χέρια του τραβώντας
την προς το αυτοκίνητό του. Σύμ-
φωνα με την κατάθεση της ανήλι-
κης μαθήτριας -παρουσία ειδικού
παιδοψυχολόγου-, την έσπρωξε
στα πίσω καθίσματα του οχήματος
και έπεσε πάνω της, κλείνοντάς της
με το ένα του χέρι το στόμα της για
να μη φωνάζει και με το άλλο επι-
χείρησε να ασελγήσει σε βάρος
της, προχωρώντας και σε θωπείες.
Η 13χρονη αντιστάθηκε σθεναρά,
καταφέρνοντας τελικά να ξεφύγει
από τις αρρωστημένες διαθέσεις
του 35χρονου. 

Έβαλε τις φωνές, συμμαθητές
της ειδοποίησαν την ΕΛΑΣ και λίγο
αργότερα ο άνδρας αυτός συνελή-
φθη από αστυνομικούς του Τμήμα-
τος Ασφαλείας Κω. Σε βάρος του
σχηματίστηκε δικογραφία κα-
κουργηματικού χαρακτήρα, οδη-
γήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδι-
κών Κω, που του άσκησε ποινική
δίωξη, και παραπέμφθηκε σε κύ-
ρια ανάκριση.

Παπ.

Επίθεση Λαγού
στους δικαστές

«Όχι» από ΣτΕ στο προσωρινό «πάγωμα» των έργων του μετρό στα Εξάρχεια
Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το αίτημα κα-
τοίκων της περιοχής των Εξαρχείων να «παγώσουν» προσωρινά
τα έργα του μετρό στην πλατεία.
Συγκεκριμένα, η πρόεδρος του Ε’ τμήματος και η αντιπρόεδρος
του ΣΤΕ Μαργαρίτα Γκορτζολίδου είπε «όχι» στο αίτημα έκδοσης
προσωρινής διαταγής των κατοίκων, οι οποίοι έχουν προσφύγει
στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, στρεφόμενοι κατά των απο-
φάσεων που άναψαν το «πράσινο φως» στα έργα τα οποία κατα-
λαμβάνουν την πλατεία Εξαρχείων.
Οι κάτοικοι, μεταξύ άλλων, υποστηρίζουν ότι η δημιουργία σταθ-

μού θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη, καθώς θα επιφέρει
την πλήρη καταστροφή του φυτικού κεφαλαίου και της αισθητι-
κής φυσιογνωμίας της πλατείας και θα προκαλέσει βλάβη και
στην κοινωνικοοικονομική ζωή της περιοχής.
Επιπλέον, σημειώνουν ότι παραβιάζεται η συνταγματικά ανεκτή
θυσία του αστικού πράσινου, καθώς είναι πλημμελής η αξιολό-
γηση των επιπτώσεων του έργου στο φυσικό κεφάλαιο της πλα-
τείας Εξαρχείων. Τέλος, οι κάτοικοι υπογραμμίζουν ότι δεν προ-
ηγήθηκε διαβούλευση μαζί τους, προτού εκδοθούν οι προσβαλ-
λόμενες αποφάσεις. 

Ένταση στη δίκη 
της Χρυσής Αυγής 

με τον καταδικασμένο
ευρωβουλευτή να

αποβάλλεται δύο φορές
από την αίθουσα μέχρι 

να ηρεμήσει - 
«Θα εξευτελίσω 

το δικαστήριό σας»,
φώναζε

διαμαρτυρόμενος για 
τις «λίγες δικασίμους»



ΤΡΙΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΟΙΝΩΝΙΑ17

Ο
καλός καιρός για την εποχή και
το γεγονός ότι μπορούμε ακό-
μη να καθόμαστε σε εξωτερι-
κούς χώρους στις εξόδους μας

οδηγούν στην εσφαλμένη σκέψη ότι ο κο-
ρονοϊός μάς άφησε και ότι δεν έχουμε φέ-
τος ιώσεις. Οι ειδικοί βλέπουν ήδη το φε-
τινό κοκτέιλ των αναπνευστικών ιών που
οδηγούν ηλικιωμένους και μικρά παιδιά
ακόμη και στο νοσοκομείο.

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος
Τζανάκης μίλησε στην «Political» και μας
δίνει χρήσιμα στοιχεία για το πώς εξελίσ-
σονται οι ιώσεις και η γρίπη. «Οι γιατροί
παρατηρούμε αυτό που ονομάζουμε “γρι-
πώδες σύνδρομο”. Και μάλιστα σε αύξη-
ση. Με κύρια συμπτώματα την καταρροή,
το φτέρνισμα, τον βήχα και ενίοτε πυρετό.
Όμως, βλέπουμε έναν παρατεταμένο βή-
χα και απόχρεμψη. Σε μικρά παιδιά ή σε
ηλικιωμένους μπορεί να δούμε και σοβα-
ρή νόσηση, ακόμη και εισαγωγή στο νο-
σοκομείο. Στα παιδιά μπορεί αυτή η εικό-
να να οφείλεται στον αναπνευστικό συγ-
κυτιακό ιό RSV. Τα οδηγεί σε βρογχιολίτι-
δα, σε αναπνευστική ανεπάρκεια με βαριά
εικόνα για κάποια παιδιά. Στους ενήλικες
μπορεί να ευθύνονται και αυτός ο ιός και η
γρίπη. Ενώ στα υγιή άτομα τα συμπτώματα
διαδράμουν σε λίγες μέρες, ωστόσο βλέ-
πουμε ότι κάποιοι το περνούν σαν ένα βα-
ρύ κρυολόγημα με βήχα. Σε ηλικιωμένους
και ανοσοκατεσταλμένους όμως δυστυ-
χώς παρατηρούμε ιογενείς άτυπες πνευ-
μονίες, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν

τον ασθενή σε νοσηλεία στο νοσοκομείο ή
στη ΜΕΘ», τονίζει με νόημα ο κ. Τζανάκης.

«Το κρύο φέρνει συγχρωτισμό
και αυξημένη μεταδοτικότητα»

Την περίοδο που διανύουμε με το πρώ-
το συνάχι και τον πρώτο πονόλαιμο ή βήχα
υποψιαζόμαστε τον κορονοϊό. Οπότε, για
να ξέρει κάποιος από τι νοσεί, εκτός από
Covid test μπορεί να χρειαστεί να κάνει
και άλλες πιο ειδικές εξετάσεις με τη λή-
ψη δειγμάτων. Ο καθηγητής κ. Τζανάκης

βλέπει αυτή την εποχή την κυκλοφορία 5-
6 αναπνευστικών ιών που κυκλοφορούν
ταυτόχρονα στην κοινότητα. Είναι σίγουρο
ότι μόλις ο καιρός χαλάσει για τα καλά και
το κρύο μπει στη ζωή μας, ο συγχρωτι-
σμός σε κλειστούς χώρους θα αυξήσει
περαιτέρω τη μεταδοτικότητα και της Co-
vid-19 και της γρίπης και των άλλων ιών. Ο
ίδιος μάλιστα πιστεύει πως τα κρούσματα
κορονοϊού είναι σαφώς πολλά περισσότε-
ρα. «Τα κρούσματα είναι πενταπλάσια από
όσα γίνονται γνωστά και δηλώνονται.

Έχουν διπλασιαστεί και οι εισα-
γωγές, που είναι στις 200 τη

μέρα, και οι θάνατοι, που
από 10-11 τη μέρα στις
αρχές Οκτωβρίου πλέ-
ον είναι 20 τη μέρα. Ευ-
τυχώς, παρά τα πολλά

κρούσματα, είναι μικροί
οι αριθμοί στους σκλη-

ρούς δείκτες και αυτό γιατί
υπάρχει ανοσία στην κοινότητα λόγω των
εμβολιασμών και των προηγούμενων νο-
σήσεων», αναφέρει ο κ. Τζανάκης. Ο κα-
θηγητής μάς εξηγεί ότι η άρση των μέτρων
και η επιστροφή των μαθητών χωρίς μά-
σκα και προφυλάξεις οδήγησαν σε μεγα-
λύτερη διασπορά.

Νέα επιτροπή
Ο υπουργός Υγείας συγκροτεί πενταμε-

λή επιστημονική επιτροπή για την υπο-
στήριξη του έργου του ΕΟΔΥ. Έργο της
επιτροπής, η σύνταξη εισηγήσεων και
προτάσεων προς τον υπουργό. Μέλη της
επιτροπής είναι οι Παγώνα Λάγιου, Χρή-
στος Χατζηχριστοδούλου, Αναστασία Κο-
τανίδου, Ευαγγελία Νένα και Γκίκας Μα-
γιορκίνης. Η επιτροπή αυτή θα είναι δια-
φορετική από την επιτροπή των ειδικών
που θυμόμαστε τα τελευταία χρόνια για
τον κορονοϊό και η οποία συνεδριάζει και
εισηγείται όταν παραστεί ανάγκη.

Σε έξαρση το κοκτέιλ ιώσεων - γρίπης

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Τι λέει στην «Political»
ο καθηγητής Πνευμονολογίας
Νίκος Τζανάκης, που
υποστηρίζει ότι τα κρούσματα
κορονοϊού είναι πενταπλάσια

Τον Ηλία Μίχο και όχι τη μητέρα της «καίει» η 12χρονη
για την υπόθεση μαστροπείας και βιασμού, όπως προκύ-
πτει από τις επιπλέον καταθέσεις που έχει δώσει η ανή-
λικη στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Δι-
εύθυνσης Ασφαλείας Αττικής της ΕΛΑΣ. Στο μικροσκό-
πιο των Αρχών βρίσκονται πλέον και αλλά άτομα που φέ-
ρεται να βίασαν την άτυχη 12χρονη.

Ενδεικτική είναι η στιχομυθία της ανήλικης με τους ει-
δικούς που την εξετάζουν: 

Ερώτηση: Σε αυτά τα δύο κινητά που χρησιμοποιούσες
η μαμά είχε πρόσβαση;

12χρονη: Τα έβλεπε... Έβλεπε με ποιους μιλάω... αλλά
εγώ διέγραφα τα μηνύματα.

Ερώτηση: Είναι κινητά δηλαδή που είχαν κωδικό; Η
μαμά σου τον γνώριζε;

12χρονη: Όχι, η μαμά μου δεν γνώριζε τον κωδικό.
Ερώτηση: Είχε τύχει, ας πούμε, να σου προσφέρει κά-

ποιος χρήματα και να τα δώσεις στη μαμά;
12χρονη: Ναι, μου είπαν «να δώσεις αυτά στη μαμά

σου».
Ερώτηση: Ποιος;
12χρονη: Γνωστοί που ξέρουν πολλά χρόνια τη μαμά.

Ερώτηση: Για ποιον λόγο μπορεί να σου έδιναν αυτά τα
χρήματα;

12χρονη: Επειδή ήξεραν ότι ήμασταν 8 παιδιά και την
ήξεραν τη μαμά μου χρόνια και της έδιναν.

«Η μητέρα της 12χρονης δεν γνωρίζει ούτε για τις φω-
τογραφίες ούτε ότι ο Μίχος πήγαινε το παιδί με διάφο-
ρους. Η μητέρα ζητά τα παιδιά της, θέλει να τα δει, περι-
μένει να γίνει δεκτή η αίτηση αποφυλάκισης. Δεν βγαίνει
από το κελί της», δήλωσε η Ασπασία Ταραχοπούλου, δι-
κηγόρος της μητέρας.

Μίλτος Σακελλάρης

«Καίει» τον Μίχο και... αθωώνει τη μάνα της η 12χρονη στην κατάθεσή της 



Για τις αρχές Μαΐου αναβλή-
θηκε η δίκη του Χάρη Τσακω-
νίδη και του συνεργάτη του
Δημήτρη Παναπακίδη, οι
οποίοι είχαν συλληφθεί στη
Θεσσαλονίκη τον Αύγουστο
μετά τον σάλο με τις τελετές
εξορκισμών στο κέντρο της
πόλης και κατηγορούνται για
παράνομη λειτουργία χώρου λατρείας, χωρίς να διαθέ-
τουν την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας ευκτηρίου οί-
κου του σχετικού νόμου.

Πρόκειται για τον 38χρονο επικεφαλής της αυτοαπο-

καλούμενης «Εκκλησίας των
Εθνών» και έναν 24χρονο φερό-
μενο ως στενό του συνεργάτη. Η
δίκη ήταν προγραμματισμένη να
γίνει χθες στο Μονομελές Πλημ-
μελειοδικείο Θεσσαλονίκης,
ωστόσο αναβλήθηκε λόγω κω-
λύματος της συνηγόρου υπερά-
σπισης των κατηγορουμένων

και προγραμματίστηκε για τις 8 Μαΐου.
Ο αυτοαποκαλούμενος «άνθρωπος του Θεού» και ο συ-

νεργάτης του δεν έκαναν κάποια δήλωση και το μόνο που
είπαν ήταν ότι «θα τα πούμε όλα τον Μάιο».

Ο Κώστας Φουντούκης είναι ο νέος πρόεδρος των ερ-
γαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης μετά τις πρόσφατες
εκλογές του συλλόγου. Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν για
τρίτο μήνα την αποχή από την κυριακάτικη εργασία, ενώ
αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι επόμενες κινή-

σεις, καθώς διεκδικούν την επίλυση των αιτημάτων τους.
Όσο για τον κ. Φουντούκη και τη θέση που ανέλαβε; Ανα-
μένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια, καθώς είναι γνωστή
η κόντρα με τη διοίκηση Ζέρβα για τις «εκδικητικές μετα-
θέσεις».

Κόντρα στον Ζέρβα ο νέος πρόεδρος εργαζομένων Κ. Φουντούκης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Χαλάρωσε με
βόλτα στο δάσος
η Έλενα Ράπτη

Με χαλαρή διάθεση και χαμογελα-
στή, φορώντας τιρκουάζ φόρμες, η
Έλενα Ράπτη ποζάρει μέσα στο δά-
σος! Η βουλευτής της ΝΔ στην Α’
Θεσσαλονίκης απόλαυσε την Κυρια-
κή της παρέα με φίλους στην Καρ-
δία, αναρτώντας και το σχετικό φω-
τογραφικό στιγμιότυπο στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.

Η ρετρό φωτό 
του Παπαμιμίκου 
για τα γενέθλιά του

Σαράντα χρόνια πίσω γύρισε ο

Ανδρέας Παπαμιμίκος τον χρόνο,

τότε που παρέα με τους φίλους του

γιόρταζε τα τρίτα του γενέθλια.

«Τότε ήμουν 3, σήμερα 43», έγρα-

ψε στη λεζάντα της φωτογραφίας

που ανάρτησε ο πρώην γραμματέ-

ας της ΝΔ και ο τοίχος του στο

Facebook γέμισε με ευχές. Χρόνια

πολλά και από εμάς!

«Στρατολόγηση»
στελεχών από 
τον Βαγγέλη

«Φωτιά» πήρε το τηλέφωνο του
Βαγγέλη Αργύρη το Σαββατοκύρια-
κο που μας πέρασε. Ο επικεφαλής
κατάρτισης ψηφοδελτίων του ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έκλεινε τις τελευταίες
εκκρεμότητες της λίστας της Θεσ-
σαλονίκης καλώντας στα κινητά
τους έναν έναν τους υποψηφίους
και συνομιλώντας μαζί τους. Ήθελε
να είναι σίγουρος πως δεν θα λακί-
σει κανείς την τελευταία στιγμή…

Τον Μάιο θα γίνει η δίκη των «εξορκιστών» Έπιασαν δουλειά
οι νέοι αντιδήμαρχοι

Στα καινούργια τους πόστα βρέθηκαν οι νέοι αντι-
δήμαρχοι του Ζέρβα. Στο γραφείο της αντιδημαρ-
χίας Παιδείας επέστρεψε ο Αλέξανδρος Μπαρμ-
πουνάκης, ο οποίος προϋπήρξε στην ίδια θέση επί
διοικήσεως Μπουτάρη, ενώ ο Σωκράτης Δημητριά-
δης ενημερώνεται πλήρως για τα τεκταινόμενα της
αντιδημαρχίας Οικονομικών. Ο Μιχάλης Κούπκας
κατέλαβε τη θέση του παραιτηθέντoς Γιώργου
Αβαρλή στην αντιδημαρχία Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης, ενώ στη Μοναστηρίου, όπου στεγάζονται οι
υπηρεσίες της αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτι-
κής, μετακόμισε η Ιωάννα Κοσμοπούλου.

Αυξημένες αρμοδιότητες 
για τον Μπαρμπουνάκη

Μάλιστα, ο Αλέ-
ξανδρος Μπαρμ-
πουνάκης επι-
στρέφει στη διοί-
κηση με αυξημένα
καθήκοντα. Πέρα
από την αντιδη-
μαρχία Παιδείας,
ορίστηκε με από-
φαση του δημάρ-
χου και πρόεδρος
της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Θεσσα-
λονίκης, θέση την οποία κατείχε ο Γιώργος
Αβαρλής. Αντίθετα, στην Οικονομική Επιτροπή
παρέμεινε πρόεδρος ο Εφραίμ Κυριζίδης. 

Πιέζει ο Φάμελλος 
Πιέζει αρκετά ο Σωκράτης Φάμελλος την κυβέρ-

νηση για τα ζητήματα της ενέργειας. Έχουν να το
λένε και οι της ΝΔ ότι είναι από τους πιο σοβαρούς
στην αντιπολίτευση. Κάθε μέρα είτε με τους χάρτες
είτε με τις τιμές στην ενέργεια. Τελευταία πίεση, το
αίτημα για το πόρισμα της ΡΑΕ σχετικά με τη φορο-
λόγηση των υπερκερδών. Για το σημείο, δηλαδή,
που πανηγυρίζει η κυβέρνηση. 

Αγωγή κατά του δήμου 
Χθες, Δευτέρα, εκδικάστηκε στα δικαστήρια

της Θεσσαλονίκης η αγωγή που κατέθεσαν σε
βάρος του κεντρικού δήμου 20 εργαζόμενοι στο
πρόγραμμα REACT. Το πρόγραμμα στέγης και
υποστήριξης προσφύγων λήγει τον Δεκέμβριο
τυπικά, όμως οι ανάγκες που καλύπτουν εξακο-
λουθούν να υφίστανται. Απόφαση αναμένεται
ύστερα από τρεις μήνες τουλάχιστον. Μέχρι τό-
τε «στο περίμενε» οι εργαζόμενοι. Ταχύτατη ελ-
ληνική δικαιοσύνη…
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Πολύ μεγάλη πολιτική κινητικότητα
έχει δημιουργήσει στον Δήμο Λυκό-
βρυσης-Πεύκης η απόφαση του δη-

μάρχου Τάσου Μαυρίδη να μη διεκδικήσει και
πάλι τον δήμο στις εκλογές του Οκτωβρίου
2023. Μια πρωτοβουλία που ξεχωρίζει και
μπορεί να χαρακτηριστεί ως «πολυσυλλεκτι-
κή» φαίνεται πως έρχεται να ταράξει τις πολι-
τικές ισορροπίες στην πόλη καθώς, σύμφωνα
με πληροφορίες, ο πρώην δήμαρχος Πεύκης
Παύλος Καμάρας και ο πρώην δήμαρχος Λυ-
κόβρυσης Δημήτρης Φωκιανός ενώνουν τις
δυνάμεις τους προωθώντας την υποψηφιότη-
τα του παλιού αθλητή και προπονητή του βόλεϊ
Στέλιου Προσαλίκα. Εδώ πρέπει να επισημά-
νουμε ότι ο κ. Καμάρας εκλεγόταν με την υπο-
στήριξη της ΝΔ, ο κ. Φωκιανός με την υπο-

στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο κ. Προσαλίκας
έχει υπάρξει υποψήφιος βουλευτής στη Β’
Αθηνών με το Ποτάμι, ενώ η καθοριστική συ-
νάντηση φαίνεται να έχει γίνει μαζί με τον δή-
μαρχο Αμαρουσίου Θόδωρο Αμπατζόγλου. 
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία των δύο
πρώην δημάρχων (που είναι γνωστό στην πό-
λη ότι δεν είναι η πρώτη, καθώς αμφότεροι
είχαν στηρίξει την υποψηφιότητα του νυν
δημάρχου) έχει προκαλέσει ήδη την αντί-
δραση παρατάξεων της αντιπολίτευσης που
με ανακοινώσεις τους κάνουν λόγο για «πο-
λιτικούς σκελετούς» που προσπαθούν να
ελέγξουν το μέλλον της πόλης, ενώ τα βά-
ζουν και με τον «γείτονα δήμαρχο» που θεω-
ρούν ότι θέλει να κηδεμονεύει τον Δήμο Λυ-
κόβρυσης-Πεύκης. 

Οι δόσεις έγιναν 13
Η τακτική επιχορήγηση των δήμων μέσω των ΚΑΠ

θα αυξηθεί κατά 113,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή, με αύξη-
ση κατά 7,7%, για το 2023 όπως προκύπτει από την
ΚΥΑ των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών Θό-
δωρου Σκυλακάκη και Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα.
Συγκεκριμένα σε αυτήν ορίζεται ότι οι πιστώσεις των
δήμων που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό
τους για το 2023 σχετικά με την κάλυψη λειτουργι-
κών και λοιπών γενικών δαπανών πρέπει να είναι
όσο ήταν η πρώτη δόση των ΚΑΠ που τους αποδόθη-
κε το 2022, ήτοι 113.569.431,24, όχι επί δώδεκα δό-
σεις όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά επί δεκατρείς
δόσεις. Μάλιστα επισημαίνεται ότι η παρούσα από-
φαση ισχύει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2023.

ΕΕτοιμάζουν αγωγές
Στις ενέργειες που έχει δρομολογήσει η Περι-

φέρεια Ηπείρου, μετά τη συνεχιζόμενη μη συμ-
μόρφωση του υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών στην απόφαση του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας, για την απαλλαγή όλων των κατοίκων
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων από την
καταβολή διοδίων στους σταθμούς διοδίων της
Εγνατίας αναφέρθηκε ο περιφερειάρχης Αλέ-
ξανδρος Καχριμάνης στην πρόσφατη συνεδρία-
ση του Περιφερειακού Συμβούλιου. Όπως επι-
σήμανε, οι άμεσα θιγόμενοι, κάτοικοι και οι
επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην
περιοχή των Ιωαννίνων, έχουν επικοινωνήσει με
τον Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων, για κατάθε-
ση ομαδικών αγωγών, οι οποίες θα στρέφονται
κατά του υπουργείου Υποδομών. Η περιφέρεια,
όπως τόνισε ο περιφερειάρχης, θα συνδράμει
τους πολίτες στη διεκδίκηση των αποζημιώσεων.

!
Κλείνει τα… στεγανά
Στην αντεπίθεση
πέρασε ο δήμαρχος
Ιλίου Νίκος Ζενέτος
μετά την ανακοίνω-
ση από πέντε στε-
λέχη της παράταξης
που έκαναν «πρό-
σκληση ανανέω-
σης» και ουσιαστι-
κά προανήγγειλαν
την υποψηφιότητα
του πρώην προ-
έδρου του Δημοτι-
κού Συμβουλίου
Δημήτρη Κουκου-
βίνου. Με μια ανα-
κοίνωση που υπο-
γράφουν όλοι οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης
επιχειρείται να κοπεί η όρεξη για ανοίγματα σε άλλες συνεργα-
σίες για τον γιο του παλαιού δημάρχου (Βασίλη Κουκουβίνου),
καθώς όλοι ξεκαθαρίζουν ότι βρίσκονται στο πλευρό του Νίκου
Ζενέτου και μένουν πιστοί στη θέση που είχαν πάρει εδώ και μή-
νες ότι συνεχίζουν δυναμικά με τον ίδιο επικεφαλής. 
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«Ενωτική» κίνηση σε Λυκόβρυση-Πεύκη 
Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα δυτικά
της Αθήνας, κυκλοφόρησαν φήμες για
«ετερόκλητη συμμαχία» λόγω μιας φωτο-

γραφίας και χρειάστηκε επίσημη ανακοίνω-
ση διάψευσης; Μια φωτογραφία κεντροδεξιού

επικεφαλής παράταξης της αντιπολίτευσης σε θερμό
εναγκαλισμό με τον κεντροαριστερό δήμαρχο φαίνεται
ότι δημιούργησε ψευδείς εντυπώσεις για εκλογική συ-
νεργασία τους ή κάποιοι έσπευσαν να δημιουργήσουν
τέτοια εντύπωση προκειμένου να εκμεταλλευτούν την
κατάσταση… Τελικά οι φήμες διαλύθηκαν με ανακοίνω-
ση όλο νόημα…

Στρατηγική τουριστικής
ανάπτυξης

Η τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Φυλής ήταν
το βασικό αντικείμενο της συνάντησης εργασίας
που είχε ο δήμαρχος Χρήστος Παππούς με τον
υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια. Ο δήμαρχος
Φυλής τόνισε ότι η τουριστική ανάπτυξη αποτελεί
θεμελιώδη αναπτυξιακό άξονα του δήμου στην
προσπάθειά του να αλλάξει τη φυσιογνωμία του.
Μάλιστα υποστήριξε πως «ο Δήμος Φυλής προ-
σφέρεται για την ανάπτυξη του αρχαιολογικού,
θρησκευτικού και εναλλακτικού τουρισμού, με
επισκέψεις στα αντίστοιχα μνημεία ή προσκυνή-
ματα, αλλά και εξορμήσεις στον ορεινό όγκο της
Πάρνηθας». Από την πλευρά του ο υπουργός Του-
ρισμού τόνισε ότι η στήριξη του υπουργείου σε
όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στη συνο-
λική βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της χώ-
ρας είναι δεδομένη και αποδέχθηκε το αίτημα να
συμβάλει με την τεχνογνωσία που διαθέτει για τη
χάραξη της συνολικής στρατηγικής για την τουρι-
στική ανάπτυξη του δήμου.
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νδιαφέροντα πορίσματα
σχετικά με την εφαρμο-
γή του μέτρου του «κα-
λαθιού του νοικοκυρι-

ού» προκύπτουν από την κυλιόμενη
έρευνα καταναλωτών σε σχέση με
θέματα της επικαιρότητας που
πραγματοποίησε το Ινστιτούτο
Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλω-
τικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
της έρευνας, τέσσερις στους δέκα
καταναλωτές έχουν αγοράσει προ-
ϊόντα από το «καλάθι του νοικοκυ-
ριού» την πρώτη εβδομάδα λει-
τουργίας του μέτρου. Το κοινό που
επιλέγει το «καλάθι» έχει 12% χα-
μηλότερη εβδομαδιαία δαπάνη. Με
το «καλάθι» εντείνεται ο ανταγωνι-
σμός, αφού ένας στους επτά κατα-
ναλωτές επισκέφτηκε διαφορετικό
σουπερμάρκετ, ενώ ένας στους δύο
καταναλωτές αναμένει και άλλους
κλάδους να ενταχθούν στο μέτρο.

Πρωτοβουλία
Όπως καταγράφεται, στο πρώτο

δεκαήμερο της λειτουργίας της
συγκεκριμένης πρωτοβουλίας το
39% του κοινού δηλώνει ότι αγόρα-
σε έστω μία φορά κάποιο προϊόν
από το «καλάθι». Το 15% έχει πραγ-

ματοποιήσει μία επίσκεψη, το 11%
δύο επισκέψεις, το 7% τρεις επισκέ-
ψεις και το υπόλοιπο 6% τέσσερις
επισκέψεις ή περισσότερες. Τα
στοιχεία δείχνουν ότι αν και η πλει-
οψηφία του κοινού δεν έχει αγορά-
σει κάποιο προϊόν από το καλάθι,
ένα μεγάλο ποσοστό έχει προσεγ-
γίσει τουλάχιστον δοκιμαστικά την
πρωτοβουλία τις πρώτες 7-10 μέ-
ρες που υλοποιείται. Άρα, αναμέ-
νεται αυτά τα ποσοστά να αυξηθούν
στο μέλλον.

Όπως φαίνεται, το κοινό που επέ-
λεξε τις πρώτες 7-10 μέρες της
πρωτοβουλίας να αγοράσει κάποιο
ή κάποια από τα προϊόντα από το
«καλάθι του νοικοκυριού» έχει 12%
χαμηλότερη εβδομαδιαία δαπάνη
στο σουπερμάρκετ, 81,65€ έναντι
93,35€ του συνόλου. Αυτό αποδί-
δεται στην τάση το «καλάθι» να επι-
λέγεται κυρίως από καταναλωτές
με μεγαλύτερη εισοδηματική ανάγ-
κη, οι οποίοι έχουν χαμηλότερες
δαπάνες στο σουπερμάρκετ.

Μικρές διαφορές
Παρά τις μικρές διαφορές, η δι-

είσδυση του «καλαθιού» φαίνεται
προς το παρόν να είναι μεγαλύτερη
στην Αττική - 42% έναντι 38% στη
Θεσσαλονίκης και 37% και στην
υπόλοιπη Ελλάδα.

Όσον αφορά τις αγοραστικές τά-
σεις, το 4,18% του κοινού επισκέ-
φτηκε κάποιο κατάστημα σουπερ-
μάρκετ διαφορετικό από το συνηθι-
σμένο προκειμένου να βρει προ-
ϊόντα από το «καλάθι του νοικοκυ-
ριού». Το στοιχείο αυτό είναι υγιές
για τον ανταγωνισμό στον κλάδο,
δείχνει ότι υπάρχουν επιπλέον κί-
νητρα για τον ανταγωνισμό στην
αγορά και ότι η κινητικότητα του
καταναλωτικού κοινού το επόμενο
διάστημα αναμένεται να ενταθεί.

Οι απόψεις για τη χρησιμότητα του
«καλαθιού» είναι μεικτές. Μόνο το
22% δηλώνει ότι  είναι μια θετική

πρωτοβουλία (το ποσοστό αυτό αυ-
ξάνεται σε 30% όσων έχουν αγοράσει
από το «καλάθι»), αλλά συγχρόνως
το 56% δηλώνει ότι πρέπει να ενταχ-
θούν και άλλοι κλάδοι στο καλάθι.

Το 51% δηλώνει ότι απαιτείται πο-
λύς χρόνος προκειμένου να κάνει
τις αγορές του, κάτι που είναι μια
πραγματικότητα που ήδη καταγρα-
φόταν στο παρελθόν για τους κατα-
ναλωτές που κυνηγούν τις προ-
σφορές.

Οι έρευνες του ΙΕΛΚΑ για το «κα-
λάθι του νοικοκυριού» αναμένεται
να συνεχιστούν και το επόμενο διά-
στημα με περισσότερα στοιχεία.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

ΙΕΛΚΑ: Θετική η ανταπόκριση 
από τους πολίτες το πρώτο 
δεκαήμερο λειτουργίας 
της συγκεκριμένη πρωτοβουλίας

Τέσσερις στους δέκα
καταναλωτές
αγόρασαν προϊόντα 
από το «καλάθι» 

Σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφηκε στη
δημοπρασία των δεκαετών ομολόγων, που ολοκληρώθη-
κε χθες. Το υπουργείο Οικονομικών επεδίωκε να αντλή-
σει από την αγορά 200 εκατ. ευρώ με την επανέκδοση δε-
καετούς ομολόγου, ενώ οι προσφορές που έλαβε από
τους επενδυτές ήταν πενταπλάσιες, φτάνοντας το 1,026
δισ. ευρώ. Η απόδοση του ομολόγου διαμορφώθηκε στο
4,44% από 3,67% που είχε διαμορφωθεί στην προηγούμε-
νη δημοπρασία τον Ιούλιο.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο ομόλογο διαπραγμα-
τεύεται περίπου με την απόδοση αυτή και στη δευτερογε-
νή αγορά, διατηρώντας ένα περιθώριο της τάξεως του

2,5% έναντι του αντίστοιχου γερμανικού ομολόγου. Παρά
την κούρσα των επιτοκίων τους τελευταίους μήνες, η
επανέκδοση συγκέντρωσε υψηλό αγοραστικό ενδιαφέ-
ρον, γεγονός που αποτυπώνει την αυξημένη εμπιστοσύνη
των αγορών στην ελληνική οικονομία και στο πρόγραμμα
που υλοποιεί η κυβέρνηση. Όπως προκύπτει από τα στοι-
χεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔ-
ΔΗΧ), στη δημοπρασία κατατέθηκαν προσφορές ύψους
1,026 δισ. ευρώ και το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο
4,44%, ενώ στην προηγούμενη έκδοση του Ιουλίου ήταν
στο 3,67%. Η τιμή του τίτλου λόγω του υψηλότερου επιτο-
κίου διαμορφώθηκε στις 79,35 μονάδες, ενώ τον περα-

σμένο Ιούλιο ήταν στις 84,3 μονάδες και στη λήξη του, το
2032, οι επενδυτές θα λάβουν το 100% της αξίας του ομο-
λόγου. Ο ΟΔΔΗΧ με εξαιρετικά προσεκτικές κινήσεις
διαχειρίζεται την καμπύλη του δημόσιου χρέους σε μια
εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, καθώς ο υψηλός πληθωρι-
σμός οδηγεί αναπόφευκτα σε αυξήσεις των επιτοκίων
από τις κεντρικές τράπεζες, κάτι που δεν ευνοεί την αγο-
ρά ομολόγων. Ωστόσο, τα ισχυρά θεμελιώδη της ελληνι-
κής οικονομίας τιμολογούν το ελληνικό δεκαετές ομόλο-
γο λίγο υψηλότερα από τον αντίστοιχο τίτλο των ΗΠΑ!

Υπενθυμίζεται ότι το κουπόνι του ομολόγου όταν εκδό-
θηκε, αρχικώς τον Ιανουάριο του 2022, ήταν στο 1,75%.

Δεκαετές ομόλογο: Σημαντική υπερκάλυψη στη δημοπρασία



Μ
ε στοχευμένες δρά-
σεις, το υπουργείο
Εργασίας φέρνει
στο προσκήνιο τους

νέους, ενώ σταθμό θα αποτελέ-
σει και η έκδοση της Ευρωπαϊκής
Κάρτας Νέων. 

Χθες, ο υπουργός Κωστής Χα-
τζηδάκης έδωσε το στίγμα των
επόμενων μηνών, μιλώντας σε εκ-
δήλωση της Δημόσιας Υπηρεσίας
Απασχόλησης και του Ινστιτούτου
Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης,
όπου ανακοίνωσε ότι μέσω της δω-
ρεάν χορήγησης της Ευρωπαϊκής
Κάρτας Νέων θα ωφεληθούν
116.000 δικαιούχοι. Μέσω της κάρ-
τας, οι δικαιούχοι, ηλικίας 13-30
ετών, θα εξασφαλίζουν εκπτώσεις
σε σειρά υπηρεσιών και προϊόν-
των, σε τομείς όπως εκπαίδευση,
τουρισμός, πολιτισμός, διασκέδα-
ση, εστίαση, αθλητισμός, υγεία,
υπηρεσίες ομορφιάς, μεταφορές,
τηλεφωνία κ.ά. 

Όπως τόνισε ο υπουργός Εργα-
σίας, «οι νέες και οι νέοι βρίσκονται
στο επίκεντρο των πολιτικών της
κυβέρνησης», ενώ υπογράμμισε
τις δράσεις που έχουν προωθηθεί:

11. Το πρόγραμμα ενίσχυσης της
νεανικής επιχειρηματικότητας, με
έμφαση στις γυναίκες και στην ψη-
φιακή οικονομία, μέσω του οποίου

6.000 άνεργοι νέοι θα μπορούν να
ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρη-
ση με επιχορήγηση 15.000 ευρώ. 

2. Πρόγραμμα εργασιακής εμ-
πειρίας, με το «Πρώτο Ένσημο».

3. Ενίσχυση επιχειρηματικής
δράσης νέων. 

4. Προγράμματα κινητικότητας
για αναζήτηση εργασίας, μαθητεί-
ας ή πρακτικής άσκησης.

5. Προγράμματα επιδοτούμενης
απασχόλησης της ΔΥΠΑ, με 86.000
νέες θέσεις εργασίας εντός του
τρέχοντος έτους. 

6. Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ
ύψους 1 δισ. ευρώ για ένταξη νέων, ηλι-
κίας 18-29 ετών, στην αγορά εργασίας. 

7. Προγράμματα υποστήριξης
και ενίσχυσης της νεανικής επιχει-
ρηματικότητας, με έμφαση στην
πράσινη, ψηφιακή και γαλάζια οι-
κονομία.

8. Ενίσχυση μαθητείας για τους
νέους έως 29 ετών.

9. Προγράμματα υποστήριξης
και καθοδήγησης νέων επιχειρη-
ματιών, με παροχή υπηρεσιών
συμβουλευτικής. 

10. Προγράμματα κινητικότητας
για την απόκτηση εργασιακής εμ-
πειρίας σε άλλα κράτη της ΕΕ.

11. Μεταρρύθμιση επικουρικών
συντάξεων για τους νέους με τους
«ατομικούς κουμπαράδες», με
στόχο να λάβουν αυξημένη σύντα-
ξη κατά 43%-68% σε σχέση με τη
σημερινή. 

12. Νέα στεγαστική πολιτική με
το πρόγραμμα «Σπίτι Μου», προ-
ϋπολογισμού 1,75 δισ. ευρώ. 

13. Δράσεις για συμφιλίωση
επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής, όπως η άδεια πατρότητας 14
ημερών, η γονική άδεια και στους
δύο γονείς και το επίδομα των
2.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο.
Επιπλέον, αυξήθηκε στους 9 από 6
μήνες το χρονικό διάστημα της
άδειας μητρότητας.

14. Επιδότηση και 50.000 νέες
θέσεις στους βρεφονηπιακούς
σταθμούς.

15. Πρόγραμμα «Νταντάδες της
γειτονιάς» για νήπια 2 μηνών έως
2,5 ετών, μονάδες παιδικής φρον-
τίδας σε μεγάλες επιχειρήσεις. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ακίνητα: Ευνοϊκές
αλλαγές σε φόρους
και Κτηματολόγιο 

Νέες χαμηλότερες αντικειμενικές
αξίες σε τουλάχιστον 2.000 περιοχές
που εντάχθηκαν στο σύστημα πρόσφατα
προωθεί το υπουργείο Οικονομικών μέ-
σω των δήμων, ενώ την ίδια στιγμή ανάσα
παίρνουν 170.000 περιπτώσεις ακινήτων
«αγνώστου ιδιοκτήτη», καθώς θα μπο-
ρούν να τα δηλώσουν στο Κτηματολόγιο
έως το τέλος του 2023 και μάλιστα χωρίς
την επιβολή προστίμων. 

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Οικονο-
μικών θα ζητήσει από τους δήμους που
διαφωνούν με τις νέες αντικειμενικές
αξίες να καταθέσουν ενστάσεις και να
κοινοποιήσουν τις προτάσεις τους, κα-
θώς σε πολλές περιοχές υπήρξε απογεί-
ωση του ΕΝΦΙΑ. Έτσι, δρομολογείται η
μείωση του ΕΝΦΙΑ για χιλιάδες ιδιοκτή-
τες ακινήτων, οι οποίοι φέτος επιβαρύν-
θηκαν με πρόσθετα ποσά, είτε γιατί μπή-
καν για πρώτη φορά στο σύστημα αντι-
κειμενικού προσδιορισμού είτε γιατί η
αύξηση που αποφάσισε το υπουργείο Οι-
κονομικών ήταν εξωπραγματική. Πα-
ράλληλα, με το νομοσχέδιο που βρίσκε-
ται σε διαβούλευση, προβλέπεται το
«πάγωμα» του ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνη-
τα, αλλά και του Φόρου Υπεραξίας 15%
κατά την πώληση ακινήτων, τουλάχιστον
έως το 2024. Επιπλέον, θα διατηρηθεί
έως το τέλος του ίδιου έτους η έκπτωση
40% που δίνεται σε όσους ιδιοκτήτες ακι-
νήτων προχωρούν σε ανακαινίσεις ακι-
νήτων, με στόχο την ενεργειακή τους
αναβάθμιση. 

Τέλος, με απόφαση του υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δίνεται η
δυνατότητα σε όσους δεν είχαν κάνει
αρχική εγγραφή στο Κτηματολόγιο, ακό-
μη και στις περιοχές που κτηματογρα-
φήθηκαν την περίοδο 1995-2006, να κα-
τοχυρώσουν την περιουσία τους, ενώ σε
όσες περιοχές μπήκαν στην κτηματο-
γράφηση και η προθεσμία δήλωσης των
ακινήτων έληγε στο τέλος του 2022, δί-
νεται παράταση ενός έτους έως τις
31/12/2023, χωρίς μάλιστα την καταβολή
προστίμου.
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«Επανάσταση» φέρνει 
η Ευρωπαϊκή Κάρτα για νέους
13-30 ετών με πλούσια δώρα

Κ. Χατζηδάκης: Οι δράσεις 
για την ενίσχυση των νέων 
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Τ
οπόσημο του παγκόσμιου
ιστορικού και πολιτιστικού
γίγνεσθαι επιδιώκει να κα-
ταστεί η Σαλαμίνα, το νησί

του τραγικού ποιητή Ευριπίδη. Για
δύο συνεχόμενα καλοκαίρια, πέρυσι
και φέτος, στο Σπήλαιο του Ευριπίδη
στην Κούλουρη, όπως ήταν γνωστή η
Σαλαμίνα κατά την αρχαιότητα, πραγ-
ματοποιήθηκαν βιωματικά θεατρικά
σεμινάρια, με τίτλο «Εισαγωγή στο
αρχαίο θέατρο και το έργο του Ευρι-
πίδη», υπό την αιγίδα του ΕΟΤ, με την
υποστήριξη του Δήμου Σαλαμίνας και
τη σύμπραξη του Θεάτρου Τέχνης.

Σκοπός των σεμιναρίων ήταν να
αναδειχθεί ο ρόλος του τόπου στην
καλλιτεχνική δημιουργία του Ευριπί-
δη, να βιώσουν οι συμμετέχοντες την
επιρροή που ασκούν οι φυσικοί, οι λα-
τρευτικοί και άλλοι πολιτιστικοί χώροι
στους δημιουργούς και να ενθαρρυν-
θούν οι νέοι καλλιτέχνες της δραματι-
κής τέχνης να γνωρίσουν τα φυσικά
μέρη όπου γεννήθηκαν τα μεγάλα αρ-
χαία κείμενα.

Επιδίωξη του ΕΟΤ είναι να αναδειχ-
θεί το Σπήλαιο του Ευριπίδη σε μνη-

μείο μνήμης και προσέλκυσης επι-
σκεπτών και ειδικότερα ανθρώπων
της τέχνης από όλον τον κόσμο. 

Γκερέκου: «Διαδρομή εισαγωγής,
ερμηνείας και επαφής με το μνημείο»

«Τα βιωματικά σεμινάρια στο Σπή-
λαιο του Ευριπίδη και στο κοντινό Ιερό
του Διονύσου αποσκοπούν σε μια
μυητική διαδρομή εισαγωγής, ερμη-
νείας και επαφής με τον χώρο του
μνημείου, αποτελώντας την αρχή για
ένα work in progress project που θα
συνεχιστεί δημιουργικά και εξελικτι-
κά και στο μέλλον», σημείωσε η πρό-
εδρος του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου κα-
τά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Βασική επιδίωξη είναι το νησί να
επανατοποθετηθεί στον παγκόσμιο
ταξιδιωτικό χάρτη με άξονες τη μεγά-

λη ιστορική και πολιτική σημασία της
Ναυμαχίας της Σαλαμίνας, τον πολιτι-
σμό, τη λαογραφία, τη γαστρονομία
αλλά και τα τοπικά προϊόντα του νησι-
ού, όπως το ξακουστό μέλι.

Το σπήλαιο ανασκάφτηκε το 1997
και λίγοι γνωρίζουν πως, μέσα στη γα-
λήνη που προσφέρει η φύση και την
απαράμιλλη ομορφιά του τοπίου με τη
θέα στη θάλασσα, ο μεγάλος αρχαίος
ποιητής αποσυρόταν για να διαλογι-
στεί και να συγγράψει τα έργα του.

Ο θεατρικός τουρισμός είναι μια
εναλλακτική μορφή τουρισμού, που εν-
τάσσεται στην πολιτική του ΕΟΤ με σκο-
πό την ανάδειξη της ιστορίας και της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς του νησιού και
την αύξηση της επισκεψιμότητάς του.

Ο καθηγητής Αρχαιολογίας στο Πα-

νεπιστήμιο Ιωαννίνων Γιάννος Λώλος,
επικεφαλής της ανασκαφής στην το-
ποθεσία Περιστέρια, παρουσίασε τα
βασικά τεκμήρια που επιβεβαιώνουν
ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι πράγ-
ματι το Σπήλαιο του Ευριπίδη και χαρα-
κτήρισε ως πολύ σημαντικό πολιτιστι-
κό γεγονός τη διοργάνωση του κύκλου
σεμιναρίων και μάλιστα στο ησυχαστή-
ριο του μεγάλου τραγικού ποιητή. 

Το υπουργείο Μεταφορών προωθεί σχέδιο νό-
μου για το κυρωτικό πλαίσιο του Κώ-
δικα Οδικής Κυκλοφορίας με σκοπό
να γίνουν αυστηρότερες οι ποινές για
τις επικίνδυνες παραβάσεις, στις
οποίες οφείλονται τα πιο σοβαρά δυ-
στυχήματα. Οδήγηση υπό την επήρεια
αλκοόλ, παραβίαση του ερυθρού ση-
ματοδότη και αντικανονικές προσπε-
ράσεις βρίσκονται στο «στόχαστρο»
του υπουργείου με σκοπό να αλλάξει
η οδηγική συμπεριφορά.

«Αυτές οι συμπεριφορές πρέπει να εξαλει-

φθούν γιατί στοιχίζουν ζωές και προκαλούν βα-
ρύτατους τραυματισμούς με μεγάλο
κόστος στην κοινωνία, αλλά και στην
οικονομία», σημείωσε ο Μιχάλης Πα-
παδόπουλος, αρμόδιος υφυπουργός
Μεταφορών, σε συνέντευξη που πα-
ραχώρησε σε εφημερίδα. Γίνεται μια
προσπάθεια, ώστε να «απενοχοποι-
ηθεί» το αυτοκίνητο, καθώς δεν θα
αφαιρούνται πινακίδες για συγκεκρι-
μένες παραβάσεις στις οποίες η ευθύ-

νη θα βαρύνει αποκλειστικά τον οδηγό.
«Δεν θα τιμωρείται όλη η οικογένεια με την ακι-

νητοποίηση του αυτοκινήτου, αν ένα μέλος της
κάνει την παράβαση. 

Το νέο σχέδιο νόμου για το κυρωτικό πλαίσιο
του Κώδικα προβλέπεται να τεθεί σε διαβούλευ-
ση πριν από τα Χριστούγεννα και όλες αυτές οι
προβλέψεις θα λάβουν την τελική τους μορφή,
αφού αξιολογηθούν όλες οι προτάσεις», τόνισε ο
Μιχάλης Παπαδόπουλος. Υπενθυμίζεται πως ο
ΦΠΑ στο κράνος μειώθηκε στο 13% και έχει επα-
νέλθει η πρόταση για μηδενικό ΦΠΑ στα κράνη, η
οποία εξετάζεται από τα υπουργεία Μεταφορών
και Οικονομικών.

Ρ.Σ. 

Μιχ. Παπαδόπουλος: «Αυστηρότερος ο νέος ΚΟΚ για τις επικίνδυνες παραβάσεις»

Η Σαλαμίνα
ξαναμπαίνει
στον παγκόσμιο 
ταξιδιωτικό χάρτη

Στόχος η ανάδειξη 
του πολιτισμού, 
της λαογραφίας, 
της γαστρονομίας αλλά και
των τοπικών προϊόντων 
του νησιού - Τόπος τέχνης 
και πολιτισμού το Σπήλαιο 
του Ευριπίδη, όπου
πραγματοποιήθηκαν
βιωματικά θεατρικά σεμινάρια 

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου



Καλύτερες τιμές πρόκειται να αντικρίζουν οι κα-
ταναλωτές στα πρατήρια καυσίμων τις επόμενες μέ-
ρες, καθώς αναμένεται να περάσουν στην αντλία οι
μειώσεις των τιμών των διυλιστηρίων σε αμόλυβδη
και πετρέλαιο κίνησης.

Από την προηγούμενη εβδομάδα, συγκεκριμένα
από την Τρίτη 8 Νοεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή
11 του μηνός, οι χονδρεμπορικές τιμές της αμόλυ-
βδης έχουν πέσει κατά περίπου 0,03 ευρώ το λίτρο,
ενώ μεγαλύτερες είναι οι μειώσεις στο πετρέλαιο κί-
νησης, καθώς αγγίζουν τα 0,05 ευρώ το λίτρο.

Ο ιδιόμορφος τρόπος της τιμολόγησης των πετρε-
λαιοειδών προϊόντων στην ελληνική αγορά (μέσος

όρος των προηγούμενων τεσσάρων ημερών) έχει ως
αποτέλεσμα την καθυστέρηση στη μετακύλιση των
μειώσεων στην αλυσίδα εμπορίας και λιανικής.
Έτσι, η αποκλιμάκωση των τιμών θα είναι ορατή
στους καταναλωτές από αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρη-
τηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων στις 10 Νοεμβρίου, η
μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης ήταν στα
2,115 ευρώ ανά λίτρο και του ντίζελ κίνησης στα
2,095 ευρώ ανά λίτρο. Όπως διαπιστώνεται, φαίνεται
η διαφορά των τιμών ανάμεσα στα δύο καύσιμα να
επιστρέφει στην κανονικότητα… δηλαδή η αμόλυ-
βδη να είναι ακριβότερη από το πετρέλαιο κίνησης.

Κάτι που τους τελευταίους μήνες είχε αναστραφεί.

Το ράλι
Οι μειώσεις έρχονται έπειτα από ένα δεκαήμερο

σερί ανατιμήσεων στη βενζίνη στις ευρωπαϊκές αγο-
ρές, το οποίο πυροδότησαν, σύμφωνα με στελέχη
της πετρελαϊκής αγοράς, κερδοσκοπικά
παιχνίδια traders. «Οι αυξήσεις δεν συμβαδίζουν με
την πτώση της ζήτησης της βενζίνης που σημειώνε-
ται από το καλοκαίρι και μετά ούτε με κάποια διατα-
ραχή στα δομικά χαρακτηριστικά της αγοράς», εξη-
γούν αρμόδιες πηγές.

ΜΜ.ΜΑΣΤ.
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Π
ιο κάτω από τα επίπεδα του
Νοεμβρίου αναμένεται να
κινούνται οι χρεώσεις για
τα τιμολόγια ρεύματος που

πρόκειται να ανακοινώσουν οι προ-
μηθευτές ρεύματος στις 20 του μήνα
και θα αφορούν τον Δεκέμβριο, συ-
νεχίζοντας σε «ρότα» αποκλιμάκω-
σης των τιμών.

Αν οι χρεώσεις για τον Νοέμβριο
ήταν κάτω των 40 λεπτών η κιλοβατώ-
ρα, αυτές που θα δημοσιευτούν σε λί-
γες μέρες θα κινούνται ενδεχομένως
και κάτω των 35 λεπτών για τη μεγάλη
κατηγορία καταναλωτών που «καίνε»
μέχρι 500 κιλοβατώρες τον μήνα.

Αν και πρόκειται για τις χαμηλότε-
ρες χρεώσεις από τον περασμένο Αύ-
γουστο, όταν ξεκίνησε η εφαρμογή
του νέου συστήματος για τα τιμολόγια
ρεύματος, η αλλαγή για τους κατανα-
λωτές θα είναι μηδενική, με δεδομένο

ότι το ύψος της επιδότησης προσαρ-
μόζεται από μήνα σε μήνα, αναλόγως
των χρεώσεων, ώστε η «καθαρή» τιμή
καταναλωτή να διατηρείται στα επίπε-
δα των 15-16 λεπτών ανά κιλοβατώρα.

Αντίθετα, μεγάλο θα είναι το όφελος
για το κράτος, καθώς οι χαμηλότερες
χρεώσεις συνεπάγονται λιγότερους
αναγκαίους πόρους για επιδοτήσεις.
Ως εκ τούτου, η συμμετοχή του κρατι-
κού προϋπολογισμού θα είναι μηδενι-
κή, όπως ακριβώς είχε συμβεί και τον
Νοέμβριο, δημιουργώντας περιθώρια
στο οικονομικό επιτελείο να επιδοτή-
σει άλλους τομείς με περισσότερους
πόρους, ενδεχομένως τα καύσιμα.

Στο ρεύμα η επιδότηση θα καλυφθεί
αποκλειστικά από τα υπερκέρδη των
ηλεκτροπαραγωγών (Ταμείο Ενεργει-
ακής Μετάβασης), η οποία αναμένεται
να κυμανθεί στα 19-20 λεπτά, προκει-
μένου να διατηρηθεί η τελική λιανική
τιμή στα 15-16 λεπτά.

Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά μέσα

στις επόμενες έξι μέρες, αυτή θα είναι
η εικόνα για τον μήνα Δεκέμβριο από
πλευράς επιδοτήσεων και τελικών τι-
μών. Συγκρίνοντας σε μηνιαία βάση
την πορεία της τιμής χονδρικής στο
ρεύμα, καταγράφει μέσα στον Νοέμ-
βριο μείωση της τάξης του 18%-19%,
κινούμενη κατά μέσο όρο κάτω των
195 ευρώ, όταν η μέση τιμή για τον
Οκτώβριο ήταν 235 ευρώ.

Η συμβολή της πτώσης
στην τιμή φυσικού αερίου

Σε αυτό έχει συμβάλει τα μέγιστα
το γεγονός ότι η τιμή του φυσικού αε-
ρίου έχει υποχωρήσει στα χαμηλότε-
ρα επίπεδα των τελευταίων πέντε
μηνών, ήτοι κάτω από 100 ευρώ ανά
μεγαβατώρα, ενώ μόλις χθες η τιμή
κινήθηκε αντίστροφα των προηγού-
μενων ημερών, ξεπερνώντας για λίγο
το «φράγμα» των 100 ευρώ, με δεδο-
μένο ότι η καλοκαιρία αντικαταστά-
θηκε από χαμηλότερες θερμοκρα-

σίες στην Ευρώπη.
Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι

πολλοί αξιωματούχοι προειδοποιούν
ότι η κρίση απέχει πολύ από το τέλος
της, καθώς οι παγκόσμιες προμήθειες
φυσικού αερίου παραμένουν περιορι-
σμένες και ο επόμενος χειμώνας θα
μπορούσε να είναι πιο δύσκολος. Αυ-
τό διατηρεί την αγορά σε νευρικότητα
για μελλοντική μεταβλητότητα -σε πε-
ρίπτωση διακοπής της προσφοράς ή
ενός κύματος ψύχους- ακόμη και
τους επόμενους μήνες.

Θα είναι χαμηλότερες και 
από εκείνες του Νοεμβρίου,
στις 20 του μήνα 
οι ανακοινώσεις 
από τους προμηθευτές 
- Αρκούν τα υπερκέρδη τους
για τις επιδοτήσεις

Σε «τροχιά» μικρής αποκλιμάκωσης οι τιμές σε αμόλυβδη και ντίζελ

Ακόμη πιο φτηνές
οι χρεώσεις
ρεύματος
τον Δεκέμβριο



Σε επανεξέταση της συγχώνευσης με τη Συνεταιρι-
στική Τράπεζα Χανίων οδηγείται η διοίκηση της Παγ-
κρήτιας, σύμφωνα με πληροφορίες. Ειδικότερα, την
προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε συνάντη-
ση στα γραφεία διοίκησης της Παγκρήτιας Τράπεζας
στην Αθήνα μεταξύ του διευθύνοντος συμβούλου Αν-
τώνη Βαρθολομαίου και του Αλέξανδρου Εξάρχου της
Thrivest Holdings, του νέου κύριου μετόχου, παρου-
σία νομικών συμβούλων και στελεχών από το οικονο-
μικό επιτελείο της τράπεζας. Δύο ήταν τα θέματα συ-
ζήτησης: η συμφωνία που είχε υπογράψει κατά το
πρόσφατο παρελθόν η τράπεζα για τη συγχώνευση με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και η διαχείριση του χαρτο-
φυλακίου των κόκκινων δανείων με την Qquant. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εκφράστηκαν έντονοι προβληματι-
σμοί για τους όρους συγχώνευσης με την Τράπεζα Χανίων, καθώς διαπιστώθηκαν σημεία που πρέπει να επανεξετα-
στούν σε νέα συνάντηση των δύο πλευρών. Επίσης και για τη συμφωνία με την Qquant κρίθηκε επιβεβλημένη η επα-
νεξέταση των όρων της, ώστε να διασφαλιστούν κατά το μέγιστο τα συμφέροντα της τράπεζας.
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α συνεχιστεί η αναμέτρη-
ση του γενικού δείκτη με
τις 900 μονάδες, επιση-
μαίνουν εγχώριοι αναλυ-

τές, τονίζοντας παράλληλα πως για να
συνεχιστεί η ανοδική αντίδραση απαι-
τείται αύξηση της συναλλακτικής δρα-
στηριότητας.

Παράλληλα, με δεδομένο πως οι
διαχειριστές «κλείνουν βιβλία» τέλος
Νοεμβρίου, δεν θα πρέπει να απο-
κλειστεί το ενδεχόμενο της προσπά-
θειας συνέχισης της διαμόρφωσης
υψηλότερων τιμών, μεγαλύτερων
αποτιμήσεων, που στις περισσότερες
περιπτώσεις βρίσκουν στήριγμα και
στα οικονομικά αποτελέσματα. Τεχνι-
κά ο γενικός δείκτης έχει δώσει αγο-
ραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με

επιστροφή χαμηλότερα των 857 μονά-
δων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα
των 865 - 858 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200
ημερών), δεν μπορεί να αποκλειστεί
κίνηση προς τις 895 - 900, 902 - 908,
944 και 973 μονάδες. Αγοραστικό σή-
μα και από τον δείκτη υψηλής κεφα-

λαιοποίησης, που ακυρώνεται με επι-
στροφή χαμηλότερα των 2.080 μονά-
δων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα
των 2.091-2.071 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ
200 ημερών) και των 2.130, θα ελπίζει
σε κίνηση προς τις 2.186 και 2.200 μο-
νάδες. 

BriQ Properties: 
Αύξηση εσόδων 34% 
στο 9μηνο του 2022

Ενίσχυση των εσόδων της και των κερδών
της για το εννεάμηνο του 2022 εμφάνισε η
BriQ Properties σε ετήσια βάση. Όπως ανα-
φέρει η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθη-
νών, τα έσοδα από ενοίκια έφτασαν τα 5,9
εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 34% σε
σχέση με το εννεάμηνο του 2021. Τα προσαρ-
μοσμένα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορ-
φώθηκαν σε 3,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά
40% σε ετήσια βάση.

Intracom: Ανακοίνωσε 
τη νέα εταιρεία Ventures 
με μετοχικό κεφάλαιο 30 εκατ. 

Την ίδρυση της Intracom Ventures με στό-
χο την επίτευξη υψηλών αποδόσεων, κυρίως
στους τομείς της τεχνολογίας, της ναυτιλίας,
του τουρισμού και της ψυχαγωγίας, ανακοί-
νωσε επίσημα η Intracom. Η 100% θυγατρική
εταιρεία θα έχει αρχικό μετοχικό κεφάλαιο
30 εκατ. ευρώ και όπως αναφέρει η Intra-
com, αποσκοπεί στη διαφοροποίηση του
επενδυτικού της προφίλ και στην εξέλιξη του
ομίλου. Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι η
Intracom Ventures επιδιώκει «να διαδραμα-
τίσει ηγετικό ρόλο με επενδύσεις υψηλής
ανάπτυξης στο νέο οικονομικό περιβάλλον
που αναδιαμορφώνεται με ένα ευρύ και συγ-
χρόνως εξειδικευμένο χαρτοφυλάκιο εγχώ-
ριας αλλά και διεθνούς παρουσίας, βασιζό-
μενη στους ανθρώπους και στο διεθνές δί-
κτυο συνεργατών της».

Aluminco: Νέα εγκατάσταση
φωτοβολταϊκού πάρκου 

Η Aluminco, μία από τις κορυφαίες ελλη-
νικές εταιρείες αλουμινίου, στο πλαίσιο της
ευρύτερης «πράσινης» στρατηγικής και βιώ-
σιμης ανάπτυξής της, επενδύει στην αυτοπα-
ραγωγή ρεύματος (net metering) με ένα νέο
φωτοβολταϊκό σύστημα (Φ/Β). Το Φ/Β σύ-
στημα net metering, ισχύος 999,54 kWp, εγ-
καταστάθηκε στη βιομηχανική στέγη των
κεντρικών εγκαταστάσεων της Aluminco στα
Οινόφυτα και έρχεται να προστεθεί στην ήδη
υπάρχουσα κατασκευή ισχύoς 1,2 MWp.
Πλέον, με τη νέα αυτή προσθήκη το βιομηχα-
νικό συγκρότημα της Aluminco έχει συνολι-
κή εγκαταστημένη ισχύ 2,2 MWp.

Σε υπογραφή σύμβασης ύψους 60,7 εκατ. ευρώ πλέ-
ον ΦΠΑ με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
προχώρησε η Intrakat για την ανάληψη του έργου «Δι-
ευθέτηση Οριοθέτησης Ρέματος Ραφήνας», το οποίο
θα θωρακίσει τη Ραφήνα και τις παρακείμενες περιο-
χές από τον κίνδυνο μελλοντικών αιφνίδιων πλημμυ-
ρών. Ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, αντιπρόεδρος και δι-
ευθύνων σύμβουλος της Intrakat, με αφορμή την υπο-
γραφή της σύμβασης δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι
που εντάσσουμε στο χαρτοφυλάκιό μας και το δεύτερο
σημαντικότερο αντιπλημμυρικό έργο της Αττικής, στό-
χος του οποίου είναι η ανάσχεση των πλημμυρικών
φαινομένων που αντιμετωπίζει το λεκανοπέδιο τα τε-
λευταία χρόνια. Η αντιμετώπιση των συνεπειών της

κλιματικής αλλαγής και η προστασία της ζωής και της περιουσίας από ακραία καιρικά φαινόμενα είναι υψί-
στης σημασίας. Η διευθέτηση του ρέματος της Ραφήνας θα διασφαλίσει την προστασία όχι μόνο των κατοί-
κων της Ραφήνας και των γύρω περιοχών, αλλά και ολόκληρης της Ανατολικής Αττικής».

Δύσκολη αναμέτρηση με τις 900 μονάδες

Intrakat: Σύμβαση 60,7 εκατ. για οριοθέτηση του ρέματος Ραφήνας

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

H Παγκρήτια επανεξετάζει τη συμφωνία με Συνεταιριστική Χανίων
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Mytilineos έλαβε διεθνή αναγνώριση για
την ποιοτική λειτουργία της Διεύθυνσης
Εσωτερικού Ελέγχου -του τρίτου πυλώ-
να εταιρικής διακυβέρνησης- από τον

οργανισμό πιστοποίησης IFACI, ο οποίος πιστοποί-
ησε το επίπεδο επάρκειας κατά IFACI /ISO-17065. Η
Mytilineos είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που
αποκτά τη διεθνή αυτή πιστοποίηση για τη συμμόρ-
φωσή της με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Πλαισίου
Επαγγελματικών Πρακτικών του Διεθνούς Ινστι-
τούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (International
Framework of Professional Practices). Η Διεύθυν-
ση Εσωτερικού Ελέγχου της Mytilineos είναι μια
ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και
συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να
προσθέτει αξία, να βελτιώνει τις λειτουργίες της
εταιρείας και να την επικουρεί στην επίτευξη των
στρατηγικών της στόχων. Τα έμπειρα και καταξιω-
μένα στελέχη της ακολουθούν μια συστηματική,
επαγγελματική προσέγγιση για την αξιολόγηση και
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικα-
σιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσω-
τερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης.

Η JPMorgan
επεκτείνεται στην Ελλάδα 

Μύκονος: Μπάκος,
Καϋμενάκης και Εξάρχου
επενδύουν στο νησί

Έκανε πολλή ζέστη
εκείνο το μεσημέρι του
περασμένου καλοκαι-
ριού στον Πάνορμο,
παρόλο που το αεράκι
έστελνε κάποιες ανά-
σες δροσιάς στους πε-
λάτες του Principote
που γευμάτιζαν. Ανά-
μεσά τους, σε ένα τρα-
πέζι, ο Δημήτρης Μπά-
κος και ο Γιάννης Καϋ-
μενάκης, μαζί με φί-
λους τους, απολάμβα-
ναν ένα σύντομο διά-
λειμμα από τις πολλα-
πλές επαγγελματικές
τους ασχολίες.

Ασχολίες που ξεκι-
νούν από τη Φουτζέιρα
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συνεχί-
ζονται με τη ναυτιλία, ενώ εσχάτως «πάτησαν»
Μύκονο. Μαζί με τον Αλέξανδρο Εξάρχου και
μέσω της Intrakat αγόρασαν, καταβάλλοντας
10.600.000 ευρώ, το ξενοδοχείο Apanema
Resort. Ήταν το πρώτο δυνατό «μπάσιμο» των
δύο πρώην ναυτικών στη Μύκονο και δεν θα
είναι και το μοναδικό στο νησί, καθώς οι δύο
εφοπλιστές σχεδιάζουν και νέα επιχειρηματι-
κά ανοίγματα.

Έχοντας εισέλθει -ειδικά τον τελευταίο
χρόνο- στον χώρο των κατασκευών, της ενέρ-
γειας, των media και των τραπεζών, συνεχί-
ζουν απτόητοι να κυνηγούν ευκαιρίες στο ελ-
ληνικό επιχειρείν, στο οποίο εισήλθαν αθόρυ-
βα τη δεκαετία του 2000 ως μικροί παίκτες,
για να εξελιχθούν σταδιακά σε όψιμους πρω-
ταγωνιστές με πολυσχιδείς δραστηριότητες.

Αμφότεροι παραμένουν χαμηλών τόνων και
κινούνται με γνώμονα το ένστικτό τους, «βου-
τώντας» σε αχαρτογράφητα για αυτούς ύδατα.
Ο χώρος του hospitality και η Μύκονος αποτέ-
λεσαν το ιδανικό ξεκίνημα για τα σχέδιά τους,
με δύο projects, ενώ έπονται και έτερες κινή-
σεις σε άλλα νησιά, που είναι πολύ «δυνατοί»
τουριστικοί προορισμοί, όπως Σαντορίνη, Πά-
ρος, Κρήτη. 

Ο IFACI απένειμε πιστοποίηση
στη Διεύθυνση Εσωτερικού
Ελέγχου της Mytilineos

Η Μαριάννα Πολιτοπούλου
αποχωρεί από τον όμιλο ΝΝ

Η Μαριάννα Πολιτοπούλου, πρόεδρος και διευθύνουσα
σύμβουλος NN Hellas και NN Hellas II (πρώην MetLife),
αποφάσισε να αποχωρήσει από τον όμιλο ΝΝ στις 30 Νο-
εμβρίου 2022, για να αναζητήσει νέες επαγγελματικές
ευκαιρίες. Το πρόσωπο που θα διαδεχθεί την κ. Πολιτο-
πούλου θα ανακοινωθεί προσεχώς. Η κ. Πολιτοπούλου
διορίστηκε πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της
NN Hellas το 2016. Υπό την ηγεσία της, η NN Hellas πέτυ-
χε αξιοσημείωτη μετάβαση στην κερδοφορία, βελτίωσε
τις εμπορικές επιδόσεις, τα οικονομικά αποτελέσματα και
ισχυροποίησε τη θέση της στην αγορά. Η Μαριάννα ηγή-
θηκε της εξαγοράς των δραστηριοτήτων της MetLife στην
Ελλάδα συμβάλλοντας στη δημιουργία της μεγαλύτερης
ασφαλιστικής εταιρείας στη χώρα.

Η αμερικανική τράπεζα JPMorgan ανακοίνωσε
την Παρασκευή ότι θα ανοίξει νέο γραφείο στην Αθή-
να για να υποστηρίξει την ανάπτυξη των εργασιών της
στη χώρα, μετέδωσε το Reuters. Το γραφείο θα στε-
γάσει ένα νέο Payments Innovation Lab, για το οποίο
η εταιρεία θα προσλάβει μια ομάδα έρευνας και ανά-
πτυξης πληρωμών περίπου 50 ατόμων σε τοπικό επί-
πεδο, συμπεριλαμβανομένων ειδικών προϊόντων και
μηχανικών, αναφέρει το πρακτορείο. Στο νέο γρα-
φείο θα μετακομίσουν και οι υπάλληλοι της JPMor-
gan που εδρεύουν ήδη στην Αθήνα και εργάζονται
στις δραστηριότητες εταιρικής και επενδυτικής τρα-
πεζικής και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων
και περιουσίας. «Η εταιρεία βρίσκεται σε ενεργές
συζητήσεις για την εξασφάλιση της κατάλληλης ακί-
νητης περιουσίας για να φιλοξενήσει αυτή τη συναρ-
παστική επέκταση στη χώρα», ανέφερε η τράπεζα σε
ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

ΕΥΑΘ: Εξοικονόμηση ενέργειας 
έως 30% στην επεξεργασία λυμάτων
Σε κανονική λειτουργία θέτει από σήμερα η
ΕΥΑΘ τον Σταθμό Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-
Θερμότητας (ΣΣΗΘ) στην Εγκατάσταση Επεξερ-
γασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ), στη Σίν-
δο, προσβλέποντας σε ενεργειακή εξοικονόμη-
ση της τάξεως του 20%-30% στην εγκατάσταση το

αμέσως επόμενο
διάστημα. Ο σταθ-
μός, που λειτουρ-
γούσε πιλοτικά από
τα μέσα Οκτωβρίου,
έχει συνολική ισχύ
2,5 MW. Ανήκει σε
μια σειρά ενεργει-
ακών και λειτουρ-
γικών έργων που

υλοποιούνται το διάστημα αυτό στην ΕΕΛΘ και
αποβλέπουν, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση της
ποιότητας του παραγόμενου βιοαερίου και στην
εκμετάλλευσή του για τη συμπαραγωγή ηλεκτρι-
σμού και θερμότητας.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Σ το «Καραϊσκάκης» έγινε το
καλύτερο ματς των τελευταί-
ων ετών, Ολυμπιακός και ΑΕΚ

μπορεί να μην έβαλαν γκολ (0-0), αλ-
λά πρόσφεραν πλούσιο θέαμα με
πολλές ευκαιρίες σε αναμέτρηση
ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ωστό-
σο η «πανδημία του ποδοσφαίρου»
δεν άφησε κανέναν να το χαρεί. Και
στον ορίζοντα δεν φαίνεται… εμβό-
λιο κατά της τοξικότητας.

Ο μεν Ολυμπιακός διαμαρτύρεται
πως δεν δόθηκε κόκκινη κάρτα στον
Άμραμπατ και ένα φάουλ στo ημικύ-
κλιο της περιοχής υπέρ του Μπιέλ. Η
ΑΕΚ πως έπρεπε να αποβληθεί ο Εμ-
βιλά που πάνω στη φάση έριξε κλο-
τσιά στο πρόσωπο του Φαν Φέερτ.
Και ακόμη, ότι έπρεπε να δοθεί πέ-
ναλτι υπέρ του Μάνταλου στην τε-
λευταία φάση του αγώνα, όταν πράγ-

ματι ανατράπηκε από τον Πασχαλά-
κη, αλλά προηγουμένως είχε συλλη-
φθεί σε θέση οφσάιντ. Ήταν οφ-
σάιντ, όμως; Ο παίκτης της ΑΕΚ δέ-
χεται από αντίπαλο την μπάλα, άρα
δεν υπάρχει οφσάιντ. 

Ωστόσο, η κεφαλιά-πάσα στον
Μάνταλο από τον Ντόι του Ολυμπια-
κού δεν είναι συνέπεια πρόθεσης.
Απλώς η μπάλα τον βρήκε, δεν τη
βρήκε αυτός. Έτσι, κατέφυγαν όλοι
στους «καθηγητές» διαιτησίας, τον
Παναγιώτη Βαρούχα στην ΕΡΤ και
τον Τάσο Κάκο στο Open TV. 

Ο πρώτος τόνισε ότι ο Μάνταλος
ήταν σε θέση οφσάιντ. Ο δεύτερος
ότι θα μπορούσε να δοθεί πέναλτι. Αν
οι ίδιοι δεν έχουν αποσαφηνίσει τι
είναι πέναλτι και τι όχι, απλώς συμ-
βάλλουν στη μεγέθυνση της τοξικό-
τητας. Όσον αφορά τον Τύπο, τα…

γνωστά. Μη λησμονούμε ότι οι
«επενδυτές» του ποδοσφαίρου είναι
και μιντιάρχες. Έτσι, αντί να εκθει-
άσουν το ποδόσφαιρο, αναλώθηκαν
και πάλι στις γνωστές ιστορίες,
«ήταν - δεν ήταν», «μας αδίκησε ο
Σουηδός διαιτητής Νίμπεργκ», «μας
έσφαξε» ο VARistas Σλοβένος 
Γιουγκ. 

Το αυτό και οι ποδοσφαιριστές,
που υποτίθεται ότι αγαπούν το ποδό-
σφαιρο. Φαίνεται, όμως, ότι έχουν
μπολιαστεί με το δηλητήριο της πε-
ριρρέουσας ατμόσφαιρας, αλλά και
από τον κυνισμό των «επενδυτών»,
που θέλουν βαθμούς, όχι θέαμα. Και
αφού το θέλει ο «επενδυτής», το
προβάλλει ο Τύπος, το «καταπίνουν»
αμάσητα οι παίκτες και κατ’ επέκτα-
ση οι οπαδοί. Όχι όλοι. Ευτυχώς,
υπάρχουν και οι νουνεχείς, που δη-

μιουργούν θύλακες αντίστασης στην
αιθαλομίχλη. 

Να υπενθυμίσουμε ότι την τρέχου-
σα σεζόν η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί
από δύο ομάδες στα προκριματικά
του Champions League, μία στο Eu-
ropa League και δύο στο Conference
League. Για τελευταία φορά. Απο την
επόμενη περίοδο, τέσσερις, μία στα
προκριματικά του Champions
League και τρεις στο Conference.

Η «πανδημία του 
ποδοσφαίρου» σε έξαρση,
ουδείς ασχολήθηκε 
με το εκπληκτικό 
ματς Ολυμπιακός - ΑΕΚ 
αλλά με τη διαιτησία

Football… Covid 22



Σ
τη λήξη του πρώτου γύρου, ο Παναθηναϊκός νίκησε
2-0 τον Ατρόμητο στο «Απόστολος Νικολαΐδης»
και αποσπάστηκε 8 βαθμούς από τη δεύτερη ΑΕΚ

και 12 από τον Ολυμπιακό. Είναι μεγάλη η διαφορά ασφα-
λείας, αλλά και πολλά τα παιχνίδια, μη λησμονούμε ότι θα
γίνουν και τα πλέι οφ. Σε σχέση με την περασμένη σεζόν,
τέλος του πρώτου γύρου, ο φετινός Παναθηναϊκός έχει
συγκεντρώσει 17 βαθμούς περισσότερους στα 13 ματς
όπου έχει 12 νίκες και μία ισοπαλία, σύνολο 37.

Μεγάλος χαμένος είναι ο Ολυμπιακός, όπου από τους
35 βαθμούς την περασμένη σεζόν έπεσε στους 25. Επι-
πλέον, οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν κερδίσει ούτε ένα
ντέρμπι τη φετινή σεζόν, 1-2 από τον ΠΑΟΚ, 1-1 με τον Πα-
ναθηναϊκό, 0-0 με την ΑΕΚ και ήττα 2-1 από τον Άρη. Η
ΑΕΚ μάζεψε δυο βαθμούς περισσότερους, 29 έναντι 27 σε
σχέση με πέρυσι. Τρεις περισσότερους έχει ο ΠΑΟΚ (3-0

τον Βόλο στην Τούμπα), 25 φέτος, αντί 22 πέρυσι. Κερδι-
σμένος και ο Άρης, 17 πέρυσι, 21 φέτος.

Ο ΠΑΟ στο +17 από πέρυσι Μεγάλα παιχνίδια 
στο Κύπελλο Ελλάδας

Μεγάλα ματς, ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός και Άρης
- Ολυμπιακός, θα γίνουν στα προημιτελικά του
Κυπέλλου, αν προκριθούν όλοι. Στους «16»:
Ολυμπιακός - Ατρόμητος, Πανσερραϊκός - Απόλ-
λων Πόντου, Παναθηναϊκός - Βόλος, Λαμία -
Καλλιθέα, Λεβαδειακός - Άρης, Κηφισιά - ΑΕΚ,
Καλαμάτα - ΠΑΟΚ, Απόλλων Παραλιμνίου -
Άγιος Νικόλαος. Στους «8»: Καλαμάτα ή ΠΑΟΚ -
Παναθηναϊκός ή Βόλος, Ολυμπιακός ή Ατρόμη-
τος - Λεβαδειακός ή Άρης, Απόλλων Παραλιμνί-
ου ή Άγιος Νικόλαος - Λαμία ή Καλλιθέα, Κηφι-
σιά ή ΑΕΚ - Πανσερραϊκός ή Απόλλων Πόντου.

Ιωαννίδης, 
η «χρυσή αλλαγή»

Ο Φώτης Ιωαν-
νίδης είναι η
«χρυσή αλλαγή»
του Παναθηναϊ-
κού την τρέχουσα
σεζόν. Κέρδισε το
πέναλτι με τον
Ολυμπιακό, το
οποίο μετέτρεψε
σε γκολ ο Σπόραρ
(1-1), πέτυχε γκολ
εις βάρος του Πα-
ναιτωλικού στο 0-1 και την περασμένη αγωνιστι-
κή σκόραρε το πρώτο γκολ των «πρασίνων» και
άνοιξε τον δρόμο για την τελική επικράτηση 2-0.
Σύνολο, επτά βαθμοί. 

Νοκ άουτ ο Σωκράτης,
ψάχνει ο Ολυμπιακός

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος τραυματίστη-
κε σοβαρά στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, χάνει τη μίνι
προετοιμασία στη Μαρμπέγια της Ισπανίας όσο
θα διαρκεί το Μουντιάλ και ο Ολυμπιακός κινεί-
ται στην αγορά για κεντρικό αμυντικό τη μετα-
γραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Σε αυτό το διά-
στημα ο Ολυμπιακός θα δώσει φιλικό ματς με τη
Νότιγχαμ Φόρεστ στις 10 Δεκεμβρίου στο «Κα-
ραϊσκάκης».

Ζίφκοβιτς: Γκολ 
και έφυγε για Μουντιάλ

Ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς του ΠΑΟΚ πέτυχε ίσως το
ομορφότερο γκολ του πρώτου γύρου στο 2-0 επί
του Βόλου. Είχε πλάτη στο τέρμα έξω από την πε-
ριοχή και δίχως να βλέπει, εξαπέλυσε έναν «κε-
ραυνό» και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του
Κότνικ. Ο Ζίφκοβιτς αναχώρησε για την πατρίδα
του, προκειμένου να προετοιμαστεί ενόψει του
Μουντιάλ του Κατάρ.

Ραντεβού μετά το Μουντιάλ
Το πρωτάθλημα της Super League 1 διακόπτεται,
όπως είναι γνωστό, λόγω της έναρξης του Μουντιάλ
του Κατάρ, 20 Νοεμβίου - 18 Δεκεμβρίου. Θα επα-
ναρχίσει με τα πρώτα παιχνίδια του δεύτερου γύρου
στις 21 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα: Ιωνικός - Πανα-
θηναϊκός, ΑΕΚ - Λαμία, Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ, ΠΑΣ
Γιάννινα - Ολυμπιακός, Αστέρας Τρίπολης - Βόλος,
Λεβαδειακός - Άρης, ΟΦΗ - Ατρόμητος.

Αποθέωση 
για τον 
Σπύρο Μαραγκό

Συγκλόνισε ο άλλοτε άσος του Παναθηναϊκού Σπύρος Μαραγκός κατά τη βράβευσή
του, μαζί με τον Γιόζεφ Βάντσικ, στη Λεωφόρο, πριν από το ματς με τον Ατρόμητο. 
Ο Σπύρος είναι σε αναπηρικό καροτσάκι, χτυπημένος από την ALS, νόσο του
κινητικού νευρώνα που ταλαιπωρεί πολλούς πρώην ποδοσφαιριστές ανά τον κόσμο.
Αποθεώθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού στην κατάμεστη Λεωφόρο.

SPORTS
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα

Δάρδα

Τ
α γιορτινά κόκκινα γραμματοκιβώτια του
Άγιου Βασίλη περιμένουν και φέτος τα
γράμματα των παιδιών με παραλήπτη τον
διάσημο Santa Claus! Ο πιο γλυκός παπ-

πούς του κόσμου, με τη βοήθεια των νάνων και
των ξωτικών, θα πραγματοποιήσει όλες τις επιθυ-
μίες των λιλιπούτειων φίλων του, φτάνει οι φάκε-
λοι να φέρουν χριστουγεννιάτικα γραμματόσημα!

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία φόρεσαν τα γιορτινά
τους και ανυπομονούν για τις ευχές που θα στα-
λούν στον Βόρειο Πόλο, παρουσιάζοντας μια υπέ-
ροχη συλλογή τεσσάρων γραμματοσήμων από
αγαπημένα παραμύθια σε μια απόδοση άμεσα
συνυφασμένη με το πνεύμα των ημερών.

Ο Καρυοθραύστης είναι ο κεντρικός ήρωας της
φετινής σειράς, καθώς την παραμονή των Χρι-
στουγέννων όλα τα παιδικά παιχνίδια ζωντα-
νεύουν και ενώνονται σε μια μάχη απέναντι στην

ομάδα των ποντικιών. Στην ονειρική «παρέα» που
επιμελήθηκε σχεδιαστικά η Ανθούλα Λύγκα,
συμμετέχει η Μπαλαρίνα που ψάλλει τα κάλαντα
με το χαρακτηριστικό παραδοσιακό τρίγωνο, ο
Αρλεκίνος που πετάγεται από το μουσικό κουτί
κρατώντας στολίδια και το Κουνιστό Αλογάκι που
μεταφέρει στην πλάτη δώρα.

Γράψε ένα γράμμα στον Άγιο Βασίλη
Τα χριστουγεννιάτικα γραμματόσημα δίνουν το

σύνθημα και για την έναρξη της μεγαλύτερης κοι-
νωνικής δράσης των ΕΛΤΑ. Για 31η χρονιά τα
γιορτινά κόκκινα γραμματοκιβώτια πήραν τη θέση
τους έξω από τα κεντρικά ταχυδρομεία της χώρας
και όλο το δίκτυο ετοιμάζεται να υποδεχτεί -και
να απαντήσει- τα χιλιάδες γράμματα μικρών και
μεγάλων. 

«Είναι γνωστό πως το έργο του Άγιου Βασίλη εί-

ναι δύσκολο και ο φόρτος εργασίας του πολύ με-
γάλος! Για αυτό και εμείς στα ΕΛΤΑ τα τελευταία 31
χρόνια έχουμε αναλάβει τον ρόλο του “βοηθού”
του και σας απευθύνουμε ένα μεγάλο “ευχαρι-
στώ” που μας βοηθάτε να κρατήσουμε τη μαγεία
των Χριστουγέννων ζωντανή», ανέφερε σε ανα-
κοίνωσή της διοίκηση. Και συνέχισε: «Κάθε χρό-
νο παραλαμβάνουμε χιλιάδες γράμματα μικρών
και μεγάλων με τις κρυφές τους επιθυμίες! Με
πολλή αγάπη φροντίζουμε να απαντάμε σε όσα
έχουν στον φάκελο ονοματεπώνυμο και διεύθυν-
ση αποστολέα, για να γνωρίζει κάθε μικρός μας
φίλος ότι ο Άγιος Βασίλης διάβασε το γράμμα του.
Για αυτό, ζητήσαμε φέτος από τον αγαπημένο μας
άγιο μια μικρή χάρη. Του είπαμε να μοιραστεί μαζί
σας (site ΕΛΤΑ) τα μυστικά τού πώς γράφουμε το
σωστό γράμμα καθώς και άλλες συμβουλές και το
έκανε με μεγάλη χαρά!».

Η μαγεία 
των Χριστουγέννων από τα ΕΛΤΑ



Έπειτα από 18 χρόνια στην ξενιτιά, ο σύζυγος της
Μαρίας Ηλιάκη ανακοίνωσε την επιστροφή του από
την Ελβετία στην Ελλάδα, κάνοντας μια νέα επαγ-
γελματική αρχή. Ο μαιευτήρας Στέλιος Μανουσά-
κης αποφάσισε να εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθή-
να για να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του,
ανοίγοντας ιατρείο στο κέντρο της πόλης. Η παρου-
σιάστρια, περιχαρής, τον συνεχάρη μέσω Insta-
gram, σχολιάζοντας: «Είμαι τόση περήφανη για
σένα, για όλα, αλλά κυρίως για το ήθος και την κα-
λοσύνη σου. Καλή αρχή, αγάπη μου».

Μετακόμιση στην Ελλάδα

Ανένδοτος 
ο Τριαντάφυλλος

Δεν λέει να κοπάσει η κόντρα ανάμεσα στον
Τριαντάφυλλο και τον Νίκο Μουτσινά. Ο πρώην
παίκτης του «Survivor» συνεχίζει τα αρνητικά
σχόλια για τον παρουσιαστή του ΣΚΑΪ, δηλώνον-
τας εκ νέου στις κάμερες: «Ούτε με 100.000 ευ-
ρώ δεν θα παρουσίαζα εκπομπή με τον Νίκο
Μουτσινά. Δεν θέλω να έχω σχέσεις μαζί του.
Νόμιζα ότι θα με στήριζε (στο ριάλιτι), αλλά τελι-
κά έπεσα έξω δυστυχώς. Έχει βαρεθεί ο κό-
σμος, για αυτό δεν πάει καλά η εκπομπή του». 

Η μοναχοκόρη της Τάμτα μεγά-
λωσε, ομόρφυνε και είναι φτυ-
στή η διάσημη μαμά της. Η
27χρονη εντυπωσιακή Άννυ
είχε πρόσφατα γενέθλια και η
ποπ σταρ μοιράστηκε στο In-
stagram ευχές για τη μελαχρι-
νή καλλονή. «Χρόνια πολλά στο
πιο φωτεινό αστέρι και την
αγάπη της ζωής μου», έγραψε
με λατρεία η τραγουδίστρια,
δημοσιεύοντας φωτογραφία
της εορτάζουσας από βραδινή
τους έξοδο.

Σαν μια 
σταγόνα νερό

ΠΠρωταγωνίστρια σε παράσταση
Στο σανίδι ανέβηκε η Νατάσα Παζαΐτη για καλό σκοπό. Η σύζυ-
γος του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή έκανε το θεα-
τρικό της ντεμπούτο στην παράσταση «Η θεία από το Σικάγο» και
κατέκτησε το χειροκρότημα του κοινού με το ταλέντο και τη
σκηνική παρουσία της. Η πρωτοβουλία ανήκει στη ΜΚΕ ARTE,
ενώ τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση της μάχης κατά του
καρκίνου του μαστού.

Όχι που θα τη γλίτωνε (και) η Σοφία Μουτί-
δου. Η κωμική ηθοποιός διαγνώσθηκε θετι-
κή στον κορονοϊό και αναγκαστικά ακύρω-
σε τις εμφανίσεις της στο θέατρο Βεργίνα.
«Καλησπέρα από τα κεντρικά της γκαντε-
μιάς. Σας μιλάει η πρέσβειρα. Έχω Covid.
Την υγειά μας να έχουμε να κάνουμε sold
out και να μην μπορούμε να τα κάνουμε,
εξαιτίας της ασθένειας», αποκάλυψε σε
ανάρτησή της.
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Τελευταίο αντίο

Covid time

Μ
ουδιασμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος θρηνεί για την
απώλεια τεσσάρων αγαπημένων και εξαιρετικών
ηθοποιών: της Μίνας Αδαμάκη, της Νίτσας Μαρού-
δα, του Κώστα Μπάση και της 55χρονης Μαρίνας

Υψηλάντη, κόρης της μεγάλης κυρίας του θεάτρου Αιμιλίας Υψη-
λάντη. Η 78χρονη Μίνα Αδαμάκη, η μια από τις θρυλικές «Τρεις
Χάριτες», έδινε μάχη με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια, ενώ η
87χρονη πρωταγωνίστρια των ταινιών του παλιού ελληνικού κινη-
ματογράφου «έσβησε» ξαφνικά από ανακοπή καρδιάς, με συγγε-
νείς και φίλους να την αποχαιρετούν στο Κοιμητήριο του Χαλαν-
δρίου. Η απώλεια του εξαιρετικού πρωταγωνιστή του ΚΒΘΕ Κώ-
στα Μπάση, που υποδύθηκε τον πρώτο «Ερωτόκριτο» διά χειρός
Σπύρου Ευαγγελάτου, συγκλόνισε το θέατρο, όπως και ο αιφνίδιος
θάνατος της ηθοποιού Μαρίνας Υψηλάντη σε ηλικία μόλις 55 ετών,
σοκάροντας τους ανθρώπους του θεάματος που την είχαν γνωρί-
σει και συνεργαστεί μαζί της.



Τ
α τελευταία χρόνια οι παθήσεις που
χρειάζονται αφαίρεση του θυρεοει-
δούς αδένα είναι όλο και πιο συχνές,
λόγω της διαρκούς βελτίωσης στη διά-

γνωση. Ο κ. Αριστοτέλης Κεχαγιάς, χειρουργός
ενδοκρινών αδένων, αναφέρει πως «παραδοσια-
κά η χειρουργική αφαίρεση του θυρεοειδούς, αλ-
λά και ενός αδενώματος παραθυρεοειδούς, γίνε-
ται με μία τομή σε εμφανές σημείο στο δέρμα του
λαιμού. Ακόμη και τεχνικές όπως η MIVAT, που
έχουν βαφτιστεί μάλλον καταχρηστικά ως “ελάχι-
στα επεμβατικές”, παραμένουν στην κατηγορία
της “ανοικτής χειρουργικής” και έχουν και αυτές
ευκρινές σημάδι μπροστά στον λαιμό. Λύση στο
αισθητικό κομμάτι του σημαδιού στο δέρμα του
λαιμού ήρθε να δώσει η TOETVA, μια πρωτοπο-
ριακή μέθοδος. Είναι μία αμιγώς ενδοσκοπική τε-
χνική, δηλαδή μία “κλειστή” χειρουργική επέμβα-
ση, κατά την οποία δεν χρειάζεται να γίνει καμία
τομή στο δέρμα προκειμένου να αφαιρεθεί πλή-
ρως ο θυρεοειδής. 

Η πρωτοποριακή αυτή τεχνική βασίζεται στην
προηγμένη λαπαροσκοπική τεχνολογία, διενεργεί-
ται με λεπτά λαπαροσκοπικά εργαλεία διαμέσου
τριών μικρών οπών στη στοματική κοιλότητα και ο
θυρεοειδής αφαιρείται με χρήση ενδοσκοπικού σά-
κου (endobag). Οι τομές δεν πονούν και δεν φαί-
νονται καθόλου, ενώ επουλώνονται πλήρως, ώστε
ύστερα από μία εβδομάδα δεν είναι καν ορατές. Η
τεχνική έχει ένδειξη και για την αφαίρεση αδενώ-

ματος παραθυρεοειδούς αδένα». Και ο γιατρός
συμπληρώνει: «Δεν υπάρχει κανένα σημάδι πουθε-
νά στο δέρμα, οπότε επιτυγχάνεται πλήρης καλαι-

σθησία στην περιοχή του λαιμού. Αντίθετα, οι λοιπές
τεχνικές αφαίρεσης θυρεοειδούς -ακόμα και οι φε-
ρόμενες ως “ελάχιστα επεμβατικές”- αφήνουν πάν-
τα ουλή, η οποία μπορεί να καταστεί ιδιαίτερα δύ-
σμορφη σε περίπτωση προβλήματος στην επούλω-
ση με δημιουργία υπερτροφικής ουλής ή χηλοει-
δούς. Σε αρκετούς ανθρώπους που φέρουν σημάδι
σε τόσο εμφανές σημείο μπορεί να δημιουργηθεί
ψυχολογικό κατάλοιπο και πιθανή αλλαγή στις κα-
θημερινές συνήθειες, ρουχισμό, ή κινήσεις ώστε να
το αποκρύπτουν από τα βλέμματα των άλλων. Η
αποκατάσταση μετά την ελάχιστα επεμβατική
TOETVA είναι άμεση.

Ο ασθενής θα μιλήσει αμέσως μόλις ολοκληρω-
θεί η επέμβαση, δεν θα πονέσει (δεν θα χρειαστούν
παυσίπονα) και περίπου δυο τρεις ώρες μετά την
επέμβαση θα φάει και θα κινητοποιηθεί. Θα επα-
νέλθει στην καθημερινότητά του σε λιγότερο από 24
ώρες». 
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Λύση στο αισθητικό κομμάτι 
του σημαδιού στο δέρμα του λαιμού
ήρθε να δώσει η TOETVA, μια
πρωτοποριακή μέθοδος κατά 
την οποία δεν χρειάζεται να γίνει
καμία τομή στο δέρμα προκειμένου
να αφαιρεθεί πλήρως ο θυρεοειδής

Η ασφάλεια 
της επέμβασης
Ο κ. Κεχαγιάς αναφέρει ότι αυτή η μέθοδος είναι
μια ασφαλής επέμβαση και γίνεται ολοένα και πιο
δημοφιλής σε κορυφαία νοσοκομεία του εξωτερι-
κού. Το προφίλ ασφάλειάς της έχει αποδειχθεί
από έγκριτες επιστημονικές μελέτες, οι οποίες
έχουν αποφανθεί ότι η τεχνική είναι εξίσου ασφα-
λής όπως η κλασική ανοικτή μέθοδος και ότι αφαι-
ρεί πλήρως («καθαρίζει») τον θυρεοειδή χωρίς
υπόλειμμα. Βέβαια, οι μελέτες τονίζουν ότι η
TOETVA πρέπει να διενεργείται από πολύ εξειδι-
κευμένο χειρουργό, ο οποίος να διαθέτει συνδυα-
στική εμπειρία ανοικτής χειρουργικής θυρεοει-
δούς και υψηλή λαπαροσκοπική κατάρτιση. 
Το πλεονέκτημά της σε σχέση με την ανοικτή
επέμβαση είναι ότι χρησιμοποιείται 3D κάμερα, η
οποία παρουσιάζει το χειρουργικό πεδίο σε υπερ-
μεγέθυνση. Αυτό διευκολύνει τον χειρουργό για τη
ριζική αφαίρεση του θυρεοειδούς, καθώς και για
την αναγνώριση σημαντικών ανατομικών δομών
που δεν πρέπει να πειραχτούν, όπως οι παραθυρε-
οειδείς αδένες και τα παλίνδρομα νεύρα του λά-
ρυγγα. Επίσης, χρησιμοποιούνται νευροδιεγέρτης
και λαπαροσκοπικός διατομέας υπερήχων. 

Αριστοτέλης Κεχαγιάς, 
χειρουργός ενδοκρινών αδένων

Ενδοσκοπική επέμβαση 
θυρεοειδούς χωρίς ουλές 



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

καθημερινές προβλέψεις
www.facebook.com/alexandra.karta

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

Κριός
(21/3-20/4)
Είστε σε μια καλή στιγμή για να φροντίσετε
τα οικονομικά σας, να ανανεώσετε κάποια
σχέση σας, αλλά και να λειτουργήσετε πε-
ρισσότερο με τη διαίσθησή σας και όχι με τη
λογική. Γαληνέψτε εσωτερικά και θα βρείτε
πολλές από τις απαντήσεις που χρειάζεστε.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η συντροφική σας ζωή σήμερα θα σας απασχο-
λήσει ευχάριστα, ιδίως αν ανήκετε στο τρίτο δε-
καήμερο του ζωδίου σας. Γενικότερα θα υπάρ-
ξουν ευκαιρίες να αναβαθμίσετε τις σχέσεις
σας και να νιώσετε τρυφερά αισθήματα για κά-
ποιο πρόσωπο.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Μια καλή μέρα για να κάνετε τις πιο σωστές επαγ-
γελματικές επιλογές, αλλά και να ανανεώσετε το
καθημερινό σας πρόγραμμα. Είναι μια πολύ καλή
στιγμή να ζητήσετε προαγωγή ή να κάνετε μια επι-
τυχημένη παρουσία πάνω στον τομέα σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Είστε σήμερα σε πολύ καλή χρονική στιγμή,
ώστε να κερδίσετε την εύνοια κάποιων προσώ-
πων που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην εξέ-
λιξή σας. Ίσως θα πρέπει τώρα να αποφασίσετε
για την ολοκλήρωση μιας προσωπικής σας
σχέσης. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς που ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο είναι

πολύ πιθανό να υπάρξει μια επανασύνδεση, ενώ

το οικογενειακό σας περιβάλλον θα παίξει βασι-

κό ρόλο σε μια απόφασή σας. Επίσης, ένα οικο-

νομικό ζήτημα βρίσκει τη λύση του.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Πολύ καλή μέρα για εσάς που έχετε γεννηθεί
το τρίτο δεκαήμερο, ενώ θα υπάρξουν ευκαι-
ρίες να συναντήσετε πολύ ενδιαφέροντα
πρόσωπα. Η επικοινωνία σας και γενικότερα
οι επαφές σας με τους άλλους θα έχουν πολύ
θετική ροή, ακόμη και σε υποθέσεις που σας
έχουν δυσκολέψει.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Είστε αρκετά προβληματισμένοι με κάποιες οι-
κονομικές υποθέσεις, καθώς από ό,τι φαίνεται
θα τακτοποιηθούν σήμερα αρκετές από τις εκ-
κρεμότητές σας. Επίσης θα παρουσιαστεί μια
επαγγελματική ευκαιρία και καλό είναι να κατα-
λάβετε την αξία της και μην την αφήσετε ανεκμε-
τάλλευτη.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Τα συναισθήματά σας βρίσκουν τον κατάλληλο
αποδέκτη, κυρίως αν ανήκετε στο τρίτο δεκαή-
μερο του ζωδίου σας. Είναι μια πολύ καλή μέρα
να φροντίσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα και
να μοιραστείτε μαζί τους όμορφες στιγμές.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η διαίσθησή σας σήμερα θα γίνει ο μεγαλύ-
τερος σύμμαχός σας, ιδίως αν αυτό που σας
απασχολεί έχει να κάνει με την προσωπική
σας ζωή, αλλά και με το οικογενειακό σας
περιβάλλον.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Νιώθετε έτοιμοι να κάνετε κάποια κίνηση,
που από τη μια η λογική σας λέει ότι πρέπει
να ρισκάρετε, από την άλλη νιώθετε ότι η δι-
αίσθηση σας πάει σε σωστά μονοπάτια. Τα
αγαπημένα σας πρόσωπα είναι εκείνα που
σας στηρίζουν.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνετε μια
επαγγελματική κίνηση που θα σας επιφέρει
κέρδη και επιτυχία. Ίσως, μάλιστα, να κερδί-
σετε την εύνοια από κάποιο άτομο που μπο-
ρεί να επηρεάσει τις καταστάσεις προς όφε-
λός σας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Όμορφες στιγμές έρχονται και εξελίσσονται
γρήγορα για εσάς του τρίτου δεκαημέρου, όπου
όλο το πλανητικό σκηνικό θέλει να σας κάνει τη
ζωή πιο ευχάριστη και ρομαντική. Η αισιοδοξία
δεν θα λείψει από την καθημερινότητά σας και
μάλλον θα μοιραστείτε όλο αυτό με μια πολύ
καλή συντροφιά.
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Mία πολύ βοηθητική μέρα με Ερμή -
Πλούτωνα να διευρύνουν τη σκέψη,
Ήλιο - Ποσειδώνα να αναπτύσσουν τη
διαίσθηση και Αφροδίτη - Δία να

στηρίζουν σχέσεις και οικονομικές υποθέσεις. Τα
ζώδια που ευνοούνται είναι του Νερού και της
Γης, του τρίτου δεκαημέρου.



Μ
εγάλη έκπληξη προκάλεσε το τε-
λεσίγραφο που έστειλε ο Αλέξης
Τσίπρας προς τη Γαλλία ότι θα
επαναδιαπραγματευτεί τις αμυν-

τικές συμβάσεις για τα μαχητικά Rafale και τις
φρεγάτες Belharra στην περίπτωση που γίνει
πρωθυπουργός. Το τελεσίγραφο το έστειλε, μά-
λιστα, στον ίδιο τον Γάλλο πρέσβη Πατρίκ Μεζο-
νάβ στη συνάντηση που είχε μαζί του στη Βου-
λή. Το επιχείρημά του ήταν ότι θα ήθελε να εξα-
σφαλίσει υποκατασκευαστικό έργο και ερευνη-
τικά προγράμματα για την ελληνική αμυντική
βιομηχανία στη γαλλική κυβέρνηση και τους 12
γαλλικούς ομίλους, με βασικότερους τους Das-
sault, NAVAL, MBDA, THALES, που εμπλέκον-
ται στα δύο μείζονα εξοπλιστικά προγράμματα.

Και με ύφος απειλητικό ζήτησε από τον Γάλλο
πρέσβη να μεταφέρει μήνυμά του προς τις γαλ-
λικές κατασκευάστριες εταιρείες ότι, εάν δεν
συνεργαστούν πάραυτα με την ελληνική αμυν-
τική βιομηχανία για ουσιαστική συμμετοχή
στην υλοποίηση των δύο προγραμμάτων, ως
πρωθυπουργός θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση
να διακόψει την πορεία υλοποίησης των συμ-
βάσεων μέχρι να ολοκληρωθεί η επαναδια-
πραγμάτευσή τους. Και φυσικά, εάν δεν μπουν
στο παιχνίδι της κατασκευής των φρεγατών

Belharra τα Ελληνικά Ναυπηγεία, δεν πρόκει-
ται η Ελλάδα να επιλέξει τις γαλλικές κορβέτες,
αν και -όπως αναγνώρισε ο κ. Τσίπρας- έχουν
ένα προβάδισμα!

Δεν ξέρω αν εξυπηρετεί σκοτεινά συμφέρον-
τα «που είχαν μάθει να κερδίζουν τεράστια πο-
σά από τις αμυντικές προμήθειες στο παρελθόν
και ευνοούνται άνθρωποι που βάζουν τον προ-
σωπικό τους πλουτισμό πάνω από το εθνικό
συμφέρον», όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος στη δήλωσή του. Θυμάμαι, όμως,
πόσο θερμά είχε καλωσορίσει ο Αλέξης Τσί-
πρας τον Εμανουέλ Μακρόν το 2017 στην Αθή-
να, όταν είχε χαρακτηρίσει ορόσημο την επί-
σκεψή του και είχε εκφράσει την ικανοποίησή
του ότι μαζί του είχαν έρθει και εκπρόσωποι
σημαντικών γαλλικών εταιρειών. Τότε, λοιπόν, ο
κ. Τσίπρας είχε συμφωνήσει στην εντατικοποί-
ηση των ελληνογαλλικών σχέσεων και στην ενί-
σχυση της συνεργασίας και σε άλλους τομείς,
όπως οι νέες τεχνολογίες, οι νεοφυείς επιχει-
ρήσεις, η ενέργεια, η αγροτική ανάπτυξη, η
άμυνα και οι μεταφορές. 

Στη συνέχεια, βέβαια, ο κ. Τσίπρας δεν ψήφι-
σε την αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία και το
εξοπλιστικό πρόγραμμα ενίσχυσης των Ενό-
πλων μας Δυνάμεων, μέσω των οποίων η Ελλά-

δα θωρακίζεται απέναντι σε κάθε απειλή. Από-
φαση η οποία είναι ακατανόητη αλλά απολύτως
σεβαστή μέσα σε μια κοινοβουλευτική διαδικα-
σία. 

Το να θέτεις, όμως, σήμερα ζήτημα ακύρω-
σης των συμφωνιών σε αυτή τη χρονική συγκυ-
ρία είναι πρόβλημα και για τον κ. Οικονόμου ο κ.
Τσίπρας είναι εθνικά επικίνδυνος. 

Όμως οι συμφωνίες αυτές, όπως και η Συμ-
φωνία των Πρεσπών, αρέσουν δεν αρέσουν, εί-
ναι διακρατικές και πρέπει να τηρούνται και από
τις επόμενες κυβερνήσεις. Και η Νέα Δημο-
κρατία καταψήφισε τη Συμφωνία των Πρεσπών
στη Βουλή, αφού όμως έγινε κυβέρνηση την τη-
ρεί στο ακέραιο. Και στην πλειονότητα των Νεο-
δημοκρατών, πιστέψτε με, δεν αρέσει. Όμως, οι
σοβαρές κυβερνήσεις τηρούν στο ακέραιο δια-
κρατικές συμφωνίες διαφυλάττοντας το κύρος
της χώρας στο εξωτερικό.

Τυχόν ακύρωση της ελληνογαλλικής συμφω-
νίας θα αφαιρέσει από την Ελλάδα ένα στρατη-
γικό πλεονέκτημα απέναντι στην Τουρκία, κα-
θώς η συμφωνία περιλαμβάνει και ρήτρα αμοι-
βαίας αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση ενός
θερμού επεισοδίου. Εκτός αν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει
την κρίσιμη ώρα να μην έχουμε συμμάχους στο
πλευρό μας.

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Οι σοβαρές
κυβερνήσεις
τηρούν στο
ακέραιο
διακρατικές
συμφωνίες,
διαφυλάττοντας το
κύρος της χώρας
στο εξωτερικό

Ποιος θέλει εχθρό τη Γαλλία; 


