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Σ
τον ΣΥΡΙΖΑ πολιτεύονται εν έτει 2022 με λο-
γικές και αξίες προηγούμενων δεκαετιών.
Θεωρούν δηλαδή ότι όσο πιο μεγάλο και
υπερβολικό είναι ένα ψέμα, τόσο πιο πι-

στευτό γίνεται. Για αυτό και εξακολουθούν να βομ-
βαρδίζουν την επικαιρότητα με ονόματα, σκάνδαλα,
αναπόδεικτες θεωρίες συνωμοσίας και κατασκοπικά
αφηγήματα, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα
ομιχλώδες περιβάλλον που εξάπτει τη φαντασία μιας
μερίδας των πολιτών.

Προφανώς εδώ και χρόνια η πλειονότητα του ελλη-
νικού λαού έχει πάψει να τρώει «σανό». Έφαγε αρκε-
τό το 2015 και τώρα φυσάει και το γιαούρτι. Παρ’ όλα
αυτά, η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει άλλον
τρόπο να παράξει πολιτική δράση ή πολιτικό λόγο. Τι
να πει δηλαδή για τα μεγάλα προβλήματα του τόπου;

Ότι θα λύσει την ακρίβεια σε ένα βράδυ; Ή ότι θα δώ-
σει διέξοδο υπέρ της πατρίδας μας στην ελληνοτουρ-
κική κρίση;

Έχει κακό προηγούμενο και στα οικονομικά και στα
εθνικά ζητήματα. Για αυτό επιλέγει τον σίγουρο δρόμο
της σκανδαλολογίας και της στημένης σκευωρίας.
«Πες, πες, κάτι θα μείνει». Είναι αυτό το περίφημο
γαϊτανάκι που στήθηκε και με τη σκευωρία Novartis:
«Μου είπαν, μου μετέφεραν κάποιες πηγές, νομίζω
ότι άκουσα, κάτι πήρε το αυτί μου, δεν είμαι σίγου-
ρος». Καταγγέλλουν χωρίς απτά στοιχεία τον πρωθυ-
πουργό της χώρας επί των παρακολουθήσεων και με-
τά του ζητούν να αποδείξει ότι δεν τους παρακολου-
θούσε. Δηλαδή, να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας!

Μιλάμε βεβαίως για σουρεαλιστικές καταστάσεις
που δεν έχουν αρχή, μέση και τέλος. Σε πολιτικό επί-

πεδο η προπαγάνδα βασίζεται στη διαχείριση των συ-
ναισθημάτων των πολιτών. Η συνεχώς επαναλαμβα-
νόμενη fake πληροφορία, που μας δημιουργεί ευχά-
ριστα συναισθήματα, πολύ εύκολα μπορεί να αποτυ-
πωθεί και να παγιωθεί στη μνήμη μας. Απαιτούνται
συνεπώς μεγάλη προσπάθεια και λογική σκέψη από
την πλευρά των πολιτών όχι μόνο για να αντισταθούν
στην προπαγάνδα αλλά και για να την αναγνωρίσουν
και να την αποτινάξουν.

Υπάρχει τρόπος να συντρίψεις το ψέμα στην πολι-
τική; Υπάρχει. Όσο χλευάζεις τον μύθο του και όσο
ασχολείσαι με αυτόν, τόσο πιο πολύ τον δυναμώνεις.
Μιλήστε για την αξία της αλήθειας και όχι για τη γε-
λοιότητα του ψεύδους. Όταν δεν ποτίζεις τον μύθο
θα ξεραθεί... 
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Η γοητεία του ψεύδους: είδα, άκουσα, νομίζω...

Απαιτούνται μεγάλη προσπάθεια
και λογική σκέψη από την πλευρά

των πολιτών όχι μόνο για 
να αντισταθούν στην προπαγάνδα
αλλά και για να την αναγνωρίσουν



Σ
την πρώτη γραμμή της μάχης
έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
όλα τα στελέχη της ΝΔ σε μια
εκλογική αναμέτρηση με αρκετές

ιδιαιτερότητες. Η απλή αναλογική, η ενερ-
γειακή κρίση αλλά και η τοξικότητα στην
οποία επιδίδεται ο ΣΥΡΙΖΑ συνθέτουν την
εικόνα που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό
πέντε μήνες προτού στηθούν οι κάλπες.

Ο πρωθυπουργός σε μια ομιλία που εί-
χε έντονο προεκλογικό χρώμα έθεσε το
κόμμα σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα.
«Ανοίγουμε την εξόρμησή μας στην κοι-
νωνία. Ερχόμαστε από μακριά και πάμε
μακριά. Η χώρα έχει ανάγκη από σιγου-
ριά, από ελπίδα. Θα τη δώσει και πάλι η
Νέα Δημοκρατία. Σας θέλω δίπλα μου για
την πατρίδα, τη δημοκρατία, για τους Έλ-
ληνες, για την παράταξη. Καλή δύναμη
και καλό μας αγώνα», είπε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης στα μέλη της Πολιτικής Επι-
τροπής της ΝΔ. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός
ήδη από το συνέδριο της ΝΔ δεν περίμενε
να έρθει η προεκλογική περίοδος για να
ξεκινήσουν οι περιοδείες και ήδη από το
συνέδριο του κόμματος, τον περασμένο
Μάιο, έχει δώσει εντολή στον γραμματέα
Παύλο Μαρινάκη να «οργώσει» τη χώρα
και να βρεθούν «δίπλα σε κάθε πολίτη»,
όπως ήταν το σύνθημα που κυριαρχούσε
εκείνη την περίοδο. 

Περιοδείες σε Άμφισσα και Αχαΐα
Ήδη κλιμάκια αποτελούμενα από

υπουργούς, βουλευτές και κομματικά
στελέχη έχουν επισκεφτεί μέχρι στιγμής
37 νομούς και 13 δήμους στην Αττική.
Στόχος είναι η ανάδειξη του κυβερνητι-
κού έργου αλλά και η καταγραφή των
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πο-
λίτες στην καθημερινότητά τους. «Πρέπει
να τα αναδεικνύουμε, με τρόπους απλούς
και κατανοητούς, καθώς συχνά δεν τα
συγκρατεί η μνήμη. Δεν ήταν ούτε εύκολα
ούτε αυτονόητα», σημείωσε ο πρωθυ-
πουργός. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης θα συνεχίσει τις στοχευμένες
επισκέψεις του και την Πέμπτη θα βρεθεί
στην Άμφισσα, ενώ την ερχόμενη εβδο-
μάδα θα περιοδεύσει στην Αχαΐα.

Πρόκειται για δύο περιοχές με διαφορε-
τικά χαρακτηριστικά, καθώς στη μονοεδρι-
κή περιφέρεια της Φωκίδας ο Κυριάκος
Μητσοτάκης θέλει να διατηρήσει τα σκή-
πτρα, ενώ στο κάστρο των παπανδρεϊκών η
ΝΔ ηττήθηκε στις εκλογές του 2019 - μάλι-
στα ήταν από τις ελάχιστες εκλογικές περι-
φέρειες που κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, η
κεντροδεξιά παράταξη παραδοσιακά κα-

ταγράφει χαμηλά ποσοστά στην Αχαΐα.
«Ξέρουμε όλοι τη δύναμη του απλού νεο-
δημοκράτη, γιατί ξέρουμε πώς είναι να δί-
νουμε τις μάχες με τα προβλήματα των πο-
λιτών πόρτα πόρτα. Είναι η δύναμη του αν-
θρώπου που δίνει από το υστέρημα του
χρόνου και των δυνάμεών του ζητώντας
ένα μόνο πράγμα: το καλό της πατρίδας.
Αυτήν τη δύναμη του απλού νεοδημοκράτη
πρέπει να τη θυμόμαστε πάντα και να την
τιμούμε καθημερινά», τόνισε ο Παύλος
Μαρινάκης. Ο γραμματέας της ΝΔ μαζί με
τον γραμματέα Οργανωτικού Στέλιο Κοντα-
δάκη και τους βουλευτές Β’ Πειραιά Δημή-
τρη Μαρκόπουλο, Γιάννη Τραγάκη και τον
βουλευτή Νοτίου Τομέα Διονύση Χατζηδά-
κη επισκέφτηκε χθες τον Κορυδαλλό, τον
πρώτο δήμο όπου πραγματοποιείται η πι-
λοτική εφαρμογή του προγράμματος, μέ-
σω του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, που παρέχει εξατομικευμένη διδα-
σκαλία ηλεκτρονικών υπολογιστών δωρε-
άν σε πάνω από 200 άτομα.

Η νέα Εκτελεστική Γραμματεία
Η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής

ανέδειξε και τα νέα μέλη της Εκτελεστικής
Γραμματείας. Η Εφορευτική Επιτροπή,
αποτελούμενη από τη Σοφία Βούλτεψη ως
πρόεδρο, την Κωνσταντίνα Καρακώστα και
τον Γιάννη Παπαγεωργίου ως μέλη, ανα-
κοίνωσε πως τα κοινοβουλευτικά μέλη θα
είναι η Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, η Άννα
Μάνη-Παπαδημητρίου, ο Βασίλειος-Πέ-
τρος Σπανάκης και ο Ευριπίδης Στυλιανί-
δης. Επίσης, στην Εκτελεστική Γραμματεία
θα μετέχουν ο Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο
Κωνσταντίνος Γιαννουλάκης, η Κωνσταν-
τίνα Καλλιοντζή-Νικολοπούλου και ο
Ιωάννης Πολιτόπουλος.

Παράλληλα, το Σώμα της Πολιτικής
Επιτροπής ενέκρινε την τροποποίηση του
Κανονισμού Λειτουργίας Οργανώσεων
Απόδημου Ελληνισμού της Νέας Δημο-
κρατίας, κάτι που πλέον δρομολογεί τη
διεξαγωγή εσωκομματικών εκλογών των
οργανώσεων του κόμματος για τους Έλ-
ληνες της Διασποράς έπειτα από έντεκα
χρόνια, αποδεικνύοντας ότι η Νέα Δημο-
κρατία είναι εμπράκτως κοντά στους Έλ-
ληνες του εξωτερικού, έπειτα μάλιστα και
από την εμβληματική μεταρρύθμιση που
για πρώτη φορά τούς δίνει τη δυνατότητα
να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα
από τον τόπο διαμονής τους.
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Γράφει ο 
Σωτήρης 
Σταθόπουλος 

«Να βρεθούμε δίπλα 
σε κάθε πολίτη» -
Περιοδείες στελεχών 
και υπουργών σε όλη 
την Ελλάδα, σε Άμφισσα
και Αχαΐα ο Μητσοτάκης

Σε πλήρη εκλογική
ετοιμότητα

ο «γαλάζιος»
μηχανισμός



Σ
ε διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέ-
διο για το ζήτημα των παρακολου-
θήσεων, που μεταξύ άλλων περι-
λαμβάνει σαρωτικές αλλαγές στην

ΕΥΠ. Όπως είχε δεσμευτεί ο πρωθυπουργός,
μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι έτοι-
μη η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη θε-
σμική θωράκιση των νόμιμων επισυνδέσεων.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, μπαίνει τρι-
πλή δικλίδα ασφαλείας, καθώς τη διαδικασία
επισπεύδει μόνο η ΕΥΠ, την άδεια θα πρέπει
να δώσει ο πρόεδρος της Βουλής πριν από τη
διπλή εισαγγελική κρίση, ενώ το αίτημα για
την άρση οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκρι-
μένα στοιχεία που καθιστούν άμεση και εξαι-
ρετικά πιθανή τη διακινδύνευση της εθνικής
ασφάλειας. Όπως είναι ήδη γνωστό, θα προ-
στεθεί και δεύτερος εισαγγελέας, μια θέση
που είχε καταργηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ. Σημειώνεται
επίσης ότι θα επιβάλλεται ποινή έως πέντε
χρόνια φυλάκιση για όποιον πουλάει ή αγορά-
ζει παράνομο λογισμικό.

Επίσης, διοικητής στην ΕΥΠ ορίζεται πρό-
σωπο προερχόμενο από το διπλωματικό σώ-
μα ή απόστρατος ανώτατος αξιωματικός, ενώ
οι υποδιοικητές μειώνονται από τρεις σε δύο.
Παράλληλα, προστίθενται στην υπηρεσία
τρεις νέες δομές: πρόκειται για την Ακαδημία
Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας με απο-
στολή την εκπαίδευση, επιμόρφωση και εξει-

δίκευση του προσωπικού της ΕΥΠ, τη Μονάδα
Εσωτερικού Ελέγχου και το Γραφείο Τύπου
και Επικοινωνίας. Ακόμη καταργείται η δυνα-
τότητα απόρρητων συμβάσεων στο Κέντρο
Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και
Καινοτομίας (ΚΕΤΥΑΚ). Όσον αφορά τα στοι-
χεία, θα καταστρέφονται αυτόματα μετά την
πάροδο έξι μηνών από την παύση της άρσης.
Για τον φάκελο με το υλικό τεκμηρίωσης για
την άρση προβλέπεται η καταστροφή του μετά
την πάροδο 10 ετών. Ωστόσο, ο παρακολου-
θούμενος θα μπορεί να ενημερώνεται για την

άρση του τηλεφωνικού απορρήτου τρία χρό-
νια μετά, ενώ μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο δεν
προβλέπεται. Την ενημέρωση θα αποφασίζει
τριμελές όργανο που θα απαρτίζεται από τον
αρμόδιο εισαγγελέα, τον διοικητή της ΕΥΠ ή
τον διευθυντή της ΔΑΕΕΒ και τον πρόεδρο της
ΑΔΑΕ. 

Άρση του απορρήτου
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι ο εκσυγχρο-

νισμός της διαδικασίας άρσης του απορρήτου
των επικοινωνιών με διασφάλιση όλων των

απαιτούμενων εγγυήσεων, η αναδιάρθρωση
της ΕΥΠ για τη βελτιστοποίηση της δράσης
της, η ποινική μεταχείριση της εμπορίας, κα-
τοχής και χρήσης λογισμικών παρακολούθη-
σης, η αναβάθμιση του επιπέδου κυβερνοα-
σφάλειας στη χώρα και η βέλτιστη ενσωμάτω-
ση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας για την προ-
στασία έναντι της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. Νόμιμη άρση απορ-
ρήτου επικοινωνιών μπορεί να γίνει για λό-
γους εθνικής ασφάλειας ή για διακρίβωση
ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων με απόφαση
δικαστικής αρχής.
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Πεπεισμένοι ότι οι πολίτες θα αξιολογήσουν τα πεπραγμένα
της παρούσας κυβέρνησης, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα της
πενταετίας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, και δεν θα πέσουν στην παγίδα της
τακτικής «λάσπη στον ανεμιστήρα», στην οποία επιδίδεται συ-
στηματικά και με συνέπεια το κόμμα της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης, φέρονται στο Μέγαρο Μαξίμου.

Εφεξής θα καταστεί ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση θα επιδιώκει
σχεδόν μονότονα την αναμέτρηση στο πεδίο τόσο της καθημε-

ρινότητας όσο και των
μείζονων προκλήσεων
που αντιμετωπίζει την
τελευταία τριετία η χώ-
ρα, ενώ θα προκρίνει
την απευθείας σύγκρι-
ση των δύο μονομάχων,

ήτοι του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό
εξάλλου ήταν και το δίλημμα με το οποίο έκλεισε την προχθε-
σινή ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας
ο πρωθυπουργός: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως επικεφαλής
μιας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ή ο Αλέξης Τσίπρας
ως επικεφαλής μιας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ».

Η στρατηγικού χαρακτήρα επιλογή του Μεγάρου Μαξίμου
επαληθεύεται ως προς την ορθότητά της, τουλάχιστον μέχρι
την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, και από όλες ανεξαι-

ρέτως τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών. Ακόμη και σε
μια δύσκολη για την κυβέρνηση περίοδο, όπου η δημοφιλία της
κυβέρνησης γνωρίζει μια πρόσκαιρη, όπως ελπίζουν στο κυ-
βερνητικό επιτελείο, κάμψη ελέω των υποθέσεων Πάτση και
παρακολουθήσεων, η υπεροχή που καταγράφει ο πρωθυ-
πουργός έναντι του αρχηγού του κόμματος της αξιωματικής
αντιπολίτευσης σχετικά με τη διαχείριση των κρίσιμων θεμά-

των της καθημερινής ζωής των πολιτών και όχι μόνο προοιωνί-
ζεται διατήρηση του «γαλάζιου» προβαδίσματος.

Μάλιστα, στο φόντο της υπόθεσης των υποκλοπών, στην κυ-
βέρνηση διαβλέπουν μια προσπάθεια ανακοπής της προσπά-
θειας εκσυγχρονισμού της χώρας σε πολλά επίπεδα, που έχει
δρομολογηθεί από τον Ιούλιο του 2019 και εντεύθεν. Καθόλου
τυχαίες δεν είναι εξάλλου οι αναφορές ανώτερων κυβερνητι-
κών αξιωματούχων ότι στόχος των διαφορών λιστών που κυ-
κλοφορούν άνευ λοιπών αποδεικτικών στοιχειών, όπως λέγε-
ται χαρακτηριστικά, είναι να συσκοτιστεί αρχικά και να αναστα-
λεί εν συνεχεία η «κοσμογονία» που συντελείται από τον χώρο
της οικονομίας έως τα θεσμικά ζητήματα και τα εθνικά θέματα.

«Ανεβάστε τους τόνους»
Το «αντίδοτο» που επιστρατεύει το Μέγαρο Μαξίμου σε αυτό

το νοσηρό, όπως χαρακτηρίζεται, κλίμα είναι η επιτάχυνση του
πολιτικού και νομοθετικού βηματισμού της κυβέρνησης. Άλλω-
στε, η «ντιρεκτίβα» του Μεγάρου Μαξίμου προς υπουργούς και
βουλευτές είναι να ανεβάσουν ρυθμό και να μην παρασυρθούν
από τις «σειρήνες» της προεκλογικής περιόδου, ώστε να μη δια-
κοπεί η παραγωγή του κυβερνητικού έργου σε μια πολύ απαιτη-
τική περίοδο, κατά την οποία η οξεία ενεργειακή κρίση επιβάλ-
λει επαγρύπνηση και συνεχείς παρεμβάσεις ώστε να μη νιώ-
σουν αβοήθητοι οι πλέον ευάλωτοι από τους συμπολίτες μας.
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Έρχονται σαρωτικές
αλλαγές στην ΕΥΠ 

Σε διαβούλευση 
το νομοσχέδιο 
της κυβέρνησης για 
τη θεσμική θωράκιση 
των νόμιμων επισυνδέσεων -
Τριπλή δικλίδα ασφαλείας 
και ποινές φυλάκισης 
για όποιον αγοράζει ή πουλάει
παράνομο λογισμικό

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Τα διλήμματα στον δρόμο
προς την κάλπη



Τ
ην πεπατημένη της υπόθεσης
Novartis φαίνεται πως ακολου-
θεί η αξιωματική αντιπολίτευση
και στην περίπτωση των υπο-

κλοπών. Τη συγκεκριμένη τακτική «σκια-
γράφησε» ο δικηγόρος του εκδότη της
εφημερίδας «Documento» Γιάννης Μαν-
τζουράνης στο Kontra Channel ρίχνοντας
τη «βόμβα». «Υπάρχουν τρία πρόσωπα που
έκαναν τις υποκλοπές και είναι έτοιμα να
καταθέσουν», ισχυρίστηκε το στέλεχος
του ΣΥΡΙΖΑ, για να συμπληρώσει λίγα δευ-
τερόλεπτα αργότερα «με τον όρο να τεθούν
σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων».

Κοινώς ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να ξαναφέρει το
ίδιο έργο με κουκουλοφόρους μάρτυρες,
όπως έγινε στην υπόθεση Novartis, όταν
κρεμάστηκαν στα μανταλάκια και διαπομ-
πεύτηκαν δέκα πολιτικοί χωρίς κανένα
στοιχείο. Να σύρουν τη χώρα στον βούρκο
και στη σκανδαλολογία, να κατηγορούν
ασύστολα ανθρώπους προκειμένου να
κρατούν πολιτικά ομήρους τούς αντι-
πάλους τους μέχρι τις εκλογές. Θυ-
μίζουμε ότι για τη σκευωρία No-
vartis πέρασαν περίπου τέσσερα
χρόνια για να μάθουμε ότι δεν υπήρ-
χε κανένα στοιχείο εναντίον πολιτι-
κού. Τέσσερα χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ έκαναν
πάρτι ότι δήθεν αποκάλυψαν το σκάνδαλο
του αιώνα!

Μάλιστα, σε άλλη του συνέντευξη σε
ιστοσελίδα που προηγήθηκε χρονικά εκεί-
νης στο Kontra ο ίδιος ο Γιάννης Μαντζου-
ράνης είχε προαναγγείλει την εμφάνιση
«μαρτύρων», ενώ υπαινίχθηκε ότι μόνο
αυτοί θα μπορέσουν να στοιχειοθετήσουν
την υπόθεση, καθώς, όπως ανέφερε, «δεν
βλέπω δυνατότητα άλλων αποδεικτικών
στοιχείων».

Σχολιάζοντας την τοποθέτηση αυτή, κυ-
βερνητικοί κύκλοι έλεγαν πως «επιβεβαι-
ώνουν οι ίδιοι οι συκοφάντες πια ότι δεν
υπάρχουν στοιχεία και αποδείξεις» και
προσέθεταν πως «επιχειρείται να στηθεί
νέα Novartis με κουκουλοφόρους μάρτυ-
ρες και “μου είπαν, άκουσα, εκτιμώ”».

Με τα δεδομένα αυτά, η
υπόθεση αρχίζει να θυμίζει έντο-

να εκείνη της Novartis που -σε ό,τι αφορά
το σκέλος των πολιτικών προσώπων- όχι
μόνο μπήκε στο αρχείο και για τους δέκα
κατηγορούμενους, αλλά και γύρισε μπού-
μερανγκ στον τότε αναπληρωτή υπουργό
Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο.
Από το προαύλιο του Μεγάρου Μαξίμου,
απ’ όπου μιλούσε για «το μεγαλύτερο
σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης», βρέθηκε
κατηγορούμενος στο Ειδικό Δικαστήριο
για παράβαση καθήκοντος.

Θυμήθηκε και 
την ακρίβεια από τις Σέρρες

Και την ώρα που όλο το υπόλοιπο κόμμα
ασχολείται σχεδόν μονοθεματικά με τη
συγκεκριμένη υπόθεση, ο Αλέξης Τσίπρας
από τις Σέρρες χαρακτήρισε «παραλήρημα

ενός πανικόβλητου και ένοχου πρωθυ-
πουργού» την ομιλία του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη στη συνεδρίαση της Πολιτικής
Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε πάντως να επι-
κεντρωθεί στην ακρίβεια και όχι στην υπό-
θεση των υποκλοπών, λέγοντας σε δραμα-
τικούς τόνους: «Σε όποιο σημείο της χώ-
ρας και αν βρεθεί κανείς, αντιμετωπίζει
την ίδια ανασφάλεια, την ίδια απόγνωση
από τους πολίτες από τους ανθρώπους της
αγοράς που στενάζουν απέναντι σε αυτό το
πρωτοφανές κύμα ακρίβειας».

Τέλος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατέθε-
σε για τρίτη φορά ερώτηση προς τον
πρωθυπουργό για την υπόθεση των υπο-
κλοπών επιχειρώντας να φέρει τη συγ-
κεκριμένη αντιπαράθεση στη Βουλή,
ενώ αναφέρει ότι «η επίμονη άρνηση του
πρωθυπουργού να εμφανιστεί και να

δώσει απαντήσεις μαρτυρά ενοχή».  Στην
τρίτη αυτή ερώτηση ο Αλέξης Τσίπρας
καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δε-
σμευτεί ενώπιον της Εθνικής Αντιπρο-
σωπείας ότι «κανένας υπουργός της κυ-
βέρνησής του, κανένας γενικός γραμμα-
τέας, βουλευτής ή ευρωβουλευτής δεν
είχε παράλληλα με το παράνομο λογισμι-
κό Predator τεθεί υπό παρακολούθηση
και από την ΕΥΠ με τη “νόμιμη” διαδικα-
σία της επισύνδεσης».

Καθαρές αποστάσεις από τις λίστες που βγαίνουν στο
φως της δημοσιότητας με πρόσωπα που φέρεται να πα-
ρακολουθούνταν από κακόβουλα λογισμικά πήρε ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στο Mega. «Διαβάζου-
με πολλές λίστες, δεν υιοθετώ τίποτα», είπε χαρακτηρι-
στικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, προσθέτοντας ότι αν δεν
υπήρχε η καταγγελία στη δικαιοσύνη για τη δική του
υπόθεση, «θα ήμασταν στο σκοτάδι». Ο κ. Ανδρουλάκης
με εμφανή πρόθεση να χαράξει ευδιάκριτες γραμμές
με τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε: «Κινήθηκα
εξαρχής θεσμικά. Όταν το έμαθα πήγα στον εισαγγελέα

του Αρείου Πάγου». Δήλωσε ικανοποιημένος για το με-
γαλύτερο μέρος του περιεχομένου του νομοσχέδι-
ου για τις αλλαγές στην ΕΥΠ και την απαγό-
ρευση των κακόβουλων λογισμικών, εκ-
φράζοντας όμως τη διαφωνία του για την
τριετία που θα απαιτείται προκειμένου να
ενημερωθεί κάποιος που έχει μπει σε κα-
θεστώς νόμιμης επισύνδεσης, όπως και ο
ίδιος. Πάντως, ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε
ότι δεν πρόκειται να παρανομήσει και να δεχτεί
κατ’ ιδίαν ενημέρωση από την ΕΥΠ. Αναφορικά, δε, με

όσα διαδραματίζονται στο ομιχλώδες τοπίο των υπο-
κλοπών, παρότρυνε όλους όσοι βλέπουν το όνομά τους

στις λίστες να πάνε στη δικαιοσύνη. Ταυτόχρονα
όμως ζήτησε από τον πρόεδρο της Βουλής να
συστήσει έναν μηχανισμό ελέγχου για κακό-
βουλα λογισμικά, όπως έχει συμβεί και στο
Ευρωκοινοβούλιο. Τέλος, για το θέμα των

εκλογικών συνεργασιών έκανε και πάλι λόγο
για προγραμματικές συμφωνίες υπό την προϋπό-

θεση ότι η κάλπη θα βγάλει ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ.
ΑΑντώνης Ι. Αντωνόπουλος
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Θέλουν να στήσουν νέα Novartis
με κουκουλοφόρους μάρτυρες

«Στοιχεία δεν υπάρχουν,
αλλά υπάρχουν μάρτυρες
που θα κατέθεταν», 
λέει τώρα ο δικηγόρος
Γιάννης Μαντζουράνης

Νίκος Ανδρουλάκης:«Καθαρές αποστάσεις» από τις λίστες των υποκλοπών
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του Νίκου Καϊμακούδη

Το chicken game (παίγνιο δειλίας ελληνιστί) είναι όρος
της θεωρίας των παιγνίων και χρησιμοποιείται στη διπλωμα-
τία και στην πολιτική επιστήμη για να περιγράψει οριακές
καταστάσεις πολιτικής επιβίωσης. Αυτή την τακτική σε συν-
δυασμό με τα παραδοσιακά «ανατολίτικα παζάρια» χρησι-
μοποιεί ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον
Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.  Μετά την αποτυχημένη
προσπάθεια του Ερντογάν να εξασφαλίσει ραντεβού με τον
Μπάιντεν τον περασμένο Σεπτέμβριο στις ΗΠΑ, ο Τούρκος
πρόεδρος είχε το πολυπόθητο τετ α τετ του, κεκλεισμένων των
θυρών, με τον Αμερικανό ομόλογό του στο περιθώριο της συ-
νόδου των G20 στο Μπαλί. Ήταν η δεύτερη συνάντησή τους
μέσα στο 2022, ύστερα από εκείνη που είχαν στη Μαδρίτη τον
περασμένο Ιούνιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο Μπάιν-
τεν εξέφρασε τα βαθιά του συλλυπητήρια στον Ερντογάν και
στον τουρκικό λαό για τη βομβιστική επίθεση στην Κωνσταν-

τινούπολη και τόνισε πως οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό της
Τουρκίας. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμησή του στον Ερν-
τογάν για τις προσπάθειές του να ανανεωθεί η συμφωνία για
τα ουκρανικά σιτηρά. Αυτό που δεν αναφέρεται, ωστόσο, στην
ανακοίνωση της αμερικανικής προεδρίας αλλά υπογραμμίζε-
ται σε αυτήν της τουρκικής προεδρίας είναι πως ο Μπάιντεν
τόνισε πως «η αμερικανική κυβέρνηση θα συνεχίσει να υπο-
στηρίζει τη διαδικασία για τα F-16». 

Αναδίπλωση
Την περασμένη Παρασκευή ο Τούρκος πρόεδρος είχε επιτε-

θεί, για μία ακόμα φορά, στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ, επαναλαμ-
βάνοντας το αφήγημα περί εξωτερικών εχθρών που θέλουν να
πλήξουν την Τουρκία που «μεγαλώνει» υπό την ηγεσία του. Με-
τά το τρομοκρατικό χτύπημα στην Κωνσταντινούπολη, ο Τούρ-
κος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού δήλωσε πως δεν
δέχεται τα συλλυπητήρια των ΗΠΑ και ότι η βομβίστρια, αν δεν
είχε συλληφθεί, θα είχε διαφύγει στην Ελλάδα (σύμφωνα με την
Άγκυρα πίσω από την επίθεση βρίσκονται οι Κούρδοι της Συ-
ρίας, με τους οποίους συνεργάστηκαν οι ΗΠΑ στον πόλεμο κατά
του ISIS). Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έκανε λόγο για «ανεύθυνες» δη-
λώσεις και απέρριψε τις κατηγορίες, και ο Ερντογάν, με τη γνω-
στή του τακτική τη μια ημέρα να απειλεί και την άλλη να κατεβά-
ζει τους τόνους για να δείχνει καλό πρόσωπο, ευχαρίστησε ΗΠΑ
και Ελλάδα για τα συλλυπητήρια μηνύματα που έστειλαν. Σύμ-
φωνα με τους αναλυτές, το καθεστώς Ερντογάν παίζει ένα πολύ
επικίνδυνο chicken game με τις ΗΠΑ, ιδίως όσο πλησιάζουμε
στις κρίσιμες για την επιβίωσή του εκλογές του 2023.

Από το ζεστό στο κρύο ο Ερντογάν με τον Μπάιντεν

Α
πόλυτα συνδεδεμένες είναι οι
διαδοχικές επισκέψεις του Νίκου
Δένδια σήμερα στην Ιταλία και
αύριο στη Βεγγάζη. Ο υπουργός

Εξωτερικών θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό
ομόλογό του Αντόνιο Ταγιάνι, έναν πολύπειρο
πολιτικό στα τεκταινόμενα της περιοχής, και
οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο ανα-
μένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των συνο-
μιλιών. 

Η Ιταλία είναι μία από τις χώρες-κλειδί στη
Λιβύη και η ΕΝΙ έχει πολύ μεγάλα συμφέρον-
τα εκεί και έχει επενδύσει περί τα 8 δισεκα-
τομμύρια δολάρια. Μόλις πρόσφατα η Εθνική
Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης ανακοίνωσε
συμφωνία με την ΕΝΙ εκμετάλλευσης κοιτά-
σματος στη λιβυκή περιοχή. 

Η Ελλάδα, λοιπόν, θέλει να αξιοποιήσει την
άριστη σχέση που έχει με την Ιταλία, καθώς οι
δύο χώρες εκτός από εταίροι στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση έχουν οριοθετήσει και ΑΟΖ. 

Η στήριξη της Ρώμης είναι κάτι που θέλει η
Αθήνα πολύ περισσότερο επειδή χθες, στη
διάσκεψη της Ομάδας των Είκοσι στο Μπαλί
της Ινδονησίας, η πρωθυπουργός της Ιταλίας
Τζόρτζια Μελόνι είχε διμερή συνάντηση με
τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ιταλικής
κυβέρνησης, η Μελόνι εξέφρασε την εγγύτη-
τά της προς τον τουρκικό λαό και την κυβέρ-
νηση της χώρας, με αναφορά στην τρομοκρα-
τική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη και
επισήμανε ότι οι δύο ηγέτες επανέλαβαν τη
δέσμευσή τους να συνεχίσουν με αποφασι-
στικότητα την από κοινού καταπολέμηση της
τρομοκρατίας.

Ιταλοτουρκικές σχέσεις 
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Με-

βλούτ Τσαβούσογλου πριν από λίγες ημέρες,
μιλώντας κατά την έναρξη των συζητήσεων
για τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εξω-
τερικών στην Επιτροπή Προγραμματισμού
και Προϋπολογισμού της Τουρκικής Εθνοσυ-
νέλευσης, είχε αναφερθεί στις ιταλοτουρκι-
κές σχέσεις λέγοντας ότι μια ιταλική εταιρεία
«υπέβαλε αίτηση στην Τουρκία για να κάνει
επιστημονική έρευνα στη δική μας υφαλο-
κρηπίδα. Αυτό σημαίνει αναγνώριση της δι-
κής μας υφαλοκρηπίδας. Και εμείς, φυσικά,
τους δώσαμε αυτή την άδεια, υποκείμενη σε
κάποιους όρους».

Έτσι, λοιπόν, ο Νίκος Δένδιας επιδιώκει να
πάρει διαβεβαιώσεις στήριξης από του Ιτα-
λούς και με αυτό το χαρτί να μεταβεί την Πέμ-
πτη στη Βεγγάζη. Διότι το κλίμα στα Ελληνο-
τουρκικά εξακολουθεί να είναι βαρύ, με την
Άγκυρα να μην έχει εγκαταλείψει την επιθε-

τική ρητορική εναντίον της Ελλάδας και δεί-
χνει να βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού των
επόμενων βημάτων της, καθώς ο Τούρκος
πρόεδρος αναμένει ως το τέλος του έτους την
έκβαση της υπόθεσης των F-16. Η υπομονή
του μοιάζει να εξαντλείται μετά την επικράτη-
ση των Δημοκρατικών στη Γερουσία, όπου ο
Μπομπ Μενέντεζ, που διατηρεί απόλυτα αρ-
νητική στάση στο θέμα αυτό, θα παραμείνει
εκτός απροόπτου επικεφαλής της πανίσχυ-
ρης Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων.

Το παρασκήνιο
για τις επαφές
Δένδια σε 
Ιταλία - Λιβύη

Η συμφωνία της ΕΝΙ για
εκμετάλλευση κοιτάσματος
στη λιβυκή περιοχή και γιατί 
ο Έλληνας ΥΠΕΞ ζητά
διαβεβαιώσεις στήριξης 
από τους Ιταλούς 

Γράφει η 
Αλεξία Τασούλη



ΠΠαίρνει ανάσα από την τοξικότητα 
Μια ανάσα από το εγχώριο τοξικό πολιτικό κλίμα πήρε ο Κωστής Χατζηδά-

κης. Ο υπουργός Εργασίας μετέβηκε στις Βρυξέλλες, καθώς προ-
σκλήθηκε από την Κομισιόν για να μιλήσει στο 1ο Ευρωπαϊκό
Φόρουμ Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων (16-17
Νοεμβρίου) που θα αναλύσει την κοινωνική διάσταση της
πράσινης μετάβασης. Ο Κωστής θα μιλήσει στο πάνελ για
«ένα πράσινο και δίκαιο μέλλον» μαζί με την Άννα Διαμαντο-
πούλου, πρώην επίτροπο Απασχόλησης, την καθηγήτρια του
Πανεπιστημίου του Λουντ, Σίλβια Σέργκερ, τον Ντράγκος Πισλά-
ρου, πρόεδρο της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του
Ευρωκοινοβουλίου, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της γαλλικής εταιρείας
χημικών Solvay, Ιλχάμ Κάντρι.
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Στις 26 με 29/11 θα πραγματοποι-
ήσει τελικά επίσκεψη ο πρωθυ-
πουργός στη Μεγάλη Βρετανία και
θα δει τον πρωθυπουργό Ρίσι Σού-
νακ. Το ταξίδι είναι ιδιαίτερα σημαν-
τικό, αφού η Μ. Βρετανία έπειτα από
καιρό έχει αλλάξει στάση κατά των
τουρκικών συμφερόντων και η επί-
σκεψη Μητσοτάκη θα επικυρώσει
την αλλαγή στη διπλωματική στάση
του Ηνωμένου Βασιλείου… 

Ο
άνθρωπος έγινε για άλλη μία φορά αντικείμενο κακού σχολιασμού.
Αναφέρομαι, βεβαίως, στον υπουργό Άμυνας, τον κ. Νίκο Παναγιωτό-
πουλο, ο οποίος, όπως βλέπετε από τις φωτογραφίες, κατά τη διάρ-

κεια του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας 
(EDA) για την υπογραφή του νέου επιχειρησιακού σχεδίου κυβερνοασφάλει-
ας ήταν Α/Α (αδικαιολογήτως απών στη στρατιωτική ορολογία). Και ενώ, λοι-
πόν, 18 υπουργοί Άμυνας ήταν εκεί για να υπογράψουν το σχέδιο, ο κ. Πανα-
γιωτόπουλος ήταν άφαντος! Όπως διακρίνετε στη μεγάλη φωτογραφία, η ση-
μαία της Ελλάδας είναι στο τραπέζι και η καρέκλα κενή! Και ο υπουργός μας
αγνοείται. Τελικά έπειτα από ώρα βρήκε τον δρόμο και φωτογραφήθηκε μό-
νος του χαμογελώντας άγνωστο γιατί… Όπως αντιλαμβάνεστε, είχε ήδη γίνει
βούκινο στους ομολόγους του που έσκασαν στα γέλια με τον Παναγιωτόπου-
λο. ΥΓ.: Πληροφορίες μας λένε ότι ο υπουργός είχε βγει για τσιγάρο και επ’
ευκαιρία να συνομιλήσει με τον μέγιστο διευθυντή του γραφείου του, τον πο-
λυπράγμονα ΘΒ, Θανάση Βάλαρη, προκειμένου να λάβει σχετικές οδηγίες…

Alert: Έψαχναν τον Νίκο
Παναγιωτόπουλο να υπογράψει

Το βραβείο 
«Γιάννης Τραγάκης» 

Την τιμητική της είχε στην Πολιτική Επιτροπή
η υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και
Ασύλου Σοφία Βούλτεψη που ήταν πρόεδρος

της εφορευτικής επιτροπής και
έπρεπε μετά τις ομιλίες προ-

έδρου και γραμματέα, μέ-
σα σε ένα αλαλάζον πλή-
θος, να κάνει ψηφοφορία
για την Εκτελεστική Γραμ-

ματεία. Τελικά, αυτό έγινε
χωρίς κάλπη και ψηφοδέλτια

αλλά με διαδικασία ομόφωνης ψή-
φου διά βοής. Έτσι, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης στην καταληκτική ομιλία πρότεινε να δο-
θεί βραβείο «Γιάννης Τραγάκης» στην κ. Βούλ-
τεψη για την εξπρές διαδικασία που επιμελήθη-
κε. Για την ιστορία, ο κ. Τραγάκης, ως παλαιότε-
ρος, ήταν πάντα προεδρεύων σε τέτοιες διαδι-
κασίες και σε εφορευτικές επιτροπές και πάντα
τις εκτελούσε με επιτυχία και χωρίς παράπονα. 

Το φούξια ταγέρ…
Πολλοί ρωτούσανε για το φούξια επιβλη-

τικό ταγέρ που φόρεσε στην Πολιτική Επι-
τροπή η Σοφία Βούλτεψη, καθώς δεν συνη-
θίζει να φοράει τέτοια χρώματα. Εκείνη δι-
καιολογήθηκε ότι εκτός του ότι έπρεπε να
επιβληθεί ως πρόεδρος της εφορευτικής
επιτροπής στα βαθύ μπλε κοστούμια των
ανδρών, αμέσως μετά ήταν κεντρική ομιλή-
τρια σε εκδήλωση του Δήμου Κορυδαλλού
για τον Αλέκο Παναγούλη… 

Ο ζωηρός 
Βεσυρόπουλος 

Αν υπήρχε βραβείο του πιο «ορεξάτου» και
κομματικά «ζωηρού» υπουργού στην Πολιτική
Επιτροπή, αυτό θα πήγαινε στον υφυπουργό Οι-
κονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο. «Ο Από-
στολος ξεβιδώθηκε», μου λέγανε χαριτολογών-
τας οι συνάδελφοί του, αφού σε κάθε φράση
που υπερθεμάτιζε ο πρωθυπουργός σηκωνότα-
νε και χειροκροτούσε παρασύροντας και τους
άλλους μαζί του… Ήταν ο εμψυχωτής της Επι-
τροπής… 

Ξύπνησε ο «γαλάζιος» γίγαντας 
Όποιον και να ρωτήσεις στη ΝΔ για τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής όπου μίλησε ο

πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ένα είναι το συμπέρασμα: ότι ξύπνησε ένας κοιμώμενος

γίγαντας, η κομματική βάση της ΝΔ, και ότι σήμανε αντεπίθεση για όλα τα στελέχη της ΝΔ, από το

πιο μικρό μέχρι και το πιο μεγάλο. Καταρχάς, και μόνο η παρουσία όλων των υπουργών στην Πει-

ραιώς, στην πρώτη γραμμή των καθισμάτων, έλεγε πολλά… Αυτό που επίσης έδειχνε την υψηλή

ετοιμότητα της ΝΔ ήταν και η παρουσία πρώην βουλευτών όπως ο Γ. Βουλγαράκης, ο Δ. Κυριαζί-

δης κ.ά., αλλά και στελεχών της Αυτοδιοίκησης. Όπως μου έλεγαν επιτελικά στελέχη, ήρθαν

πολλοί από την περιφέρεια με τα δικά τους έξοδα, δεν πλήρωσε η ΝΔ κανένα οδοιπορικό…

Ετοιμάζεται μεγάλη
κινητοποίηση για Πάτρα 

Στα προχθεσινά πηγαδάκια της Πολιτι-
κής Επιτροπής έξω από το κτίριο στην Πει-
ραιώς επικρατούσε ένα πανηγυρικό κλίμα
και υψηλά κομματικά στελέχη μιλούσαν
για τον προγραμματισμό των επόμενων
ημερών και για το πόσο σημαντικές είναι οι
επερχόμενες περιοδείες του πρωθυπουρ-
γού. Ειδικά η περιοδεία στην Πάτρα στις
23/11, όπου η κινητοποίηση θα είναι μεγά-
λη, καθώς η Αχαΐα είναι ένας νομός δύσκο-
λος για τη «γαλάζια» παράταξη… 

Κρίσιμες 
επαφές Δένδια 

Κρίσιμα είναι τα επόμενα ταξίδια του
υπουργού Εξωτερικών Νίκου
Δένδια. Σήμερα θα βρί-
σκεται στην Ιταλία και
αύριο θα πάει σε ταξίδι
εξπρές στη Λιβύη, όπου
θα δει τον πρόεδρο της
Βουλής Ακίλα Σάλεχ -από
τους πρώτους αξιωματούχους
που ακύρωσαν το τουρκολιβυκό σύμφω-
νο- ενώ ενδεχομένως να συναντήσει και
τον στρατηγό Χαφτάρ… 

Συνάντηση Τασούλα
με τον πρέσβη
της Αιγύπτου 

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
Κωνσταντίνος Τασούλας είχε χθες εθιμο-
τυπική συνάντηση με τον νέο πρέσβη της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
Omar Amer Youssef. Στη διάρκεια της συ-
νάντησης, ο πρόεδρος της Βουλής και ο Αι-
γύπτιος πρέσβης συμφώνησαν ότι η γεω-
γραφική εγγύτητα και οι μακρόχρονοι δε-
σμοί μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου έχουν
συμβάλει στην εγκαθίδρυση στέρεων σχέ-
σεων μεταξύ των δύο χωρών. Ιδιαίτερη
μνεία έγινε στην επιτυχή συνεργασία Ελλά-
δας και Αιγύπτου στον ενεργειακό τομέα
και κυρίως στην ηλεκτρική διασύνδεση. 



Ε
να αναπάντεχο δώρο έκανε η Θε-
ανώ Φωτίου στον Άδωνι Γεωρ-
γιάδη κατά τη συζήτηση νομο-

σχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης
χθες στη Βουλή. Ούτε λίγο ούτε πολύ, η
πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαί-
ωσε το αφήγημα της κυβέρνησης ότι το
ζήτημα των υποκλοπών συντηρείται από
επιχειρηματίες στους οποίους δεν έγι-
ναν τα χατίρια και χτυπούν την κυβέρνη-
ση. «Διασπαθίσατε σε
ημέτερους το Ταμείο
Ανάκαμψης. Για αυ-
τό το Ταμείο γίνον-
ται όσα παρακο-
λουθούμε αυτές τις
ημέρες από επιχει-
ρηματίες που προφα-
νώς δεν έμειναν ευχαρι-
στημένοι από όσα κά-
νατε. Το θέμα των
υποκλοπών συνδέ-
εται ευθέως με τα
72 δισ. ευρώ των
Ταμείου Ανάκαμ-
ψης και ΕΣΠΑ», είπε
χαρακτηριστικά η κ. Φω-
τίου. Ο ισχυρισμός της ήταν βούτυρο στο
ψωμί του κ. Γεωργιάδη, ο οποίος τόνισε
ότι «διά στόματος βουλευτού και πρώην
υπουργού ΣΥΡΙΖΑ κλείνουν και τα δύο
θέματα: και των υποκλοπών και των
χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης».
Συνέχισε, δε, λέγοντας ότι με αυτό που
είπε η κ. Φωτίου ακύρωσε την προπα-
γάνδα του ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυβέρνηση δίνει
χρήματα σε μεγαλοεπιχειρηματίες, κα-
θώς όπως υποστήριξε η ίδια δεν είναι
ευχαριστημένοι, για αυτό και πολεμούν
την κυβέρνηση.
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Ο Γιάννης Μαντζουράνης, δικηγόρος του εκ-
δότη Κώστα Βαξεβάνη αλλά και στέλεχος της
ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε σε συνέντευξή του
ότι υπάρχουν μάρτυρες που μπορούν να στοι-
χειοθετήσουν την υπόθεση των υποκλοπών,
μόνο όμως στην περίπτωση που τους δοθεί κα-
θεστώς προστασίας. Πώς αλλάζουν οι καιροί;
Όταν το καθεστώς των «προστατευόμενων»
μαρτύρων καθιερωνόταν στο πλαίσιο του λε-
γόμενου «τρομονόμου» πριν από τους Ολυμ-
πιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα, ο πρό-
γονος του ΣΥΡΙΖΑ -Συνασπισμός- ήταν «στα
κάγκελα» κατά της συγκεκριμένης πρόβλε-
ψης και φυσικά τον είχε καταψηφίσει στη
Βουλή. Τα χρόνια πέρασαν, ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυ-
βέρνηση και μετατοπίστηκε τόσο που οι πα-
λιές… δημοκρατικές ευαισθησίες αποτελούν
μακρινή ανάμνηση. 

Θυμηθείτε και τη δίκη
της Χρυσής Αυγής… 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των
«ανώνυμων μαρτύρων» στη δίκη της
Χρυσής Αυγής. Αν και επρόκειτο για
μάρτυρες κατηγορίας κατά της οργάνω-
σης, οι δικηγόροι της Πολιτικής Αγωγής
-οι οποίοι προέρχονταν από όλο το φά-
σμα της Αριστεράς- αρνήθηκαν να τους
εξετάσουν ακριβώς επειδή ήταν ανώνυ-
μοι. Τι και αν οι μάρτυρες αυτοί θα
«έσπρωχναν» ακόμα περισσότερο προς
την καταδίκη, οι δικηγόροι των θυμάτων
επέλεξαν τη δεοντολογία από την ευκαι-
ριακή αξιοποίηση ενός νόμου τον οποίο
έχουν καταδικάσει. «Ψιλά γράμματα»
για θιασώτες μακιαβελικών πρακτικών.

«Ανώνυμοι μάρτυρες»,
τότε και τώρα 
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Έκλεψε τις εντυπώσεις
ο Σπανάκης 
Το πιο θερμό χειροκρότημα απέσπασε κατά
τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής ο
βουλευτής της ΝΔ Βασίλης Σπανάκης, ο
οποίος αποτελεί τη… συνείδηση του μέσου
Νεοδημοκράτη. Μίλησε παθιασμένα, λέγον-
τας ότι πρέπει να μπει στοπ στη λάσπη και
στην κινδυνολογία, και ξεσήκωσε τους πάν-
τες. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά. Θυμίζω
ότι παλαιότερα που είχε χωρίσει τον Πολάκη
και τον Άδωνι από αψιμαχία, ο ίδιος ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης τον είχε χρίσει «ασφάλεια
κυλικείου». 

Το… δώρο 
της Θεανούς
στον Άδωνι

Δεν έχουν πειστεί
όλοι για τις
«αποκαλύψεις»

Δεν έχουν πειστεί όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ για
την εγκυρότητα των «αποκαλύψεων» της
υπόθεσης των υποκλοπών και αυτό…
βγαίνει προς τα έξω. Συγκεκριμένα ο
πρώην διευθυντής της κομματικής εφη-
μερίδας του ΣΥΡΙΖΑ «Αυγή» και υποψή-
φιος βουλευτής του κόμματος, Δημήτρης
Στούμπος, φιλοξενούμενος στον ΣΚΑΪ,
ανέφερε σχετικά με
την υπόθεση: «Δη-
μοσιογραφική απο-
κάλυψη χωρίς να
συνοδεύεται από
προσπάθεια περαι-
τέρω τεκμηρίωσης
και έρευνας… Εγώ
δεν είμαι της δημο-
σιογραφίας μιας
σειράς εντύπων {…}
Οι αποκαλύψεις
χρειάζονται τεκμηρίωση». Η δήλωση αυτή
του πρώην διευθυντή της κομματικής
εφημερίδας δεν πέρασε απαρατήρητη από
τους οπαδούς του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι με τη-
λέφωνα στο κομματικό ραδιόφωνο Στο
Κόκκινο έσερναν τα εξ αμάξης στον σύν-
τροφό τους που σύμφωνα με τους ίδιους
«έκανε δώρο στη Δεξιά». 

LOCK
Οι παλαιοί Πασόκοι ψάχνουν να μάθουν ποια είναι η κυ-
ρία Αναστασία Χατζηδάκη που αναλαμβάνει τον κρίσιμο
τομέα του Οργανωτικού του κόμματος. Ρωτούν τι εμπει-
ρία έχει από οργανωτικά κ.λπ. Ήταν, μαθαίνω, στο γρα-
φείο της Άννας Διαμαντοπούλου για 15 χρόνια. Αυτό
δεν λογίζεται ως εμπειρία, βρε σύντροφοι; 
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Η στήλη έμαθε από στενό
συνεργάτη του Γιώρ-
γου Περιστέρη
ότι έκλεισε
το φημο-
λογούμε-
νο deal με
το πρώην
α φ ε ν τ ι κ ό
της Intrakat
Πέτρο Σουρέτη,
προκειμένου να συνεχίσει
την επιτυχημένη πορεία
του στον χώρο των κατα-
σκευών στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Τα
...

 Π
ρό

σω
πα

Μ
ε πιθανότερες
ημερομην ίες
την 28η και την
29η Νοεμβρίου

συνεχίζεται η πολιτική σύγ-
κρουση για τη συνεδρίαση
της Επιτροπής Θεσμών και
Διαφάνειας, στην οποία
έχουν κληθεί να καταθέ-
σουν οι βασικοί επιχειρημα-
τίες που εμπλέκονται στην
εμπορία του κακόβουλου
λογισμικού παρακολούθη-
σης Predator. Συγκεκριμέ-
να, έχουν κληθεί σε ακρόαση, έπειτα από αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευ-
σης, οι επιχειρηματίες Γιάννης Λαβράνος και Φέλιξ Μπίτζιος, που βρίσκονται πίσω
από τις εταιρείες Krikel και Intellexa, ενώ ο Ταλ Ντίλιαν είναι Ισραηλινός επιχειρη-
ματίας και ιδρυτής της Intellexa. Το βασικό ερώτημα, ωστόσο, είναι αν οι συγκεκρι-
μένοι επιχειρηματίες παραστούν στη συνεδρίαση ή επικαλεστούν κώλυμα λόγω
διαμονής στο εξωτερικό και δεν εμφανιστούν. 

Μπορούν επίσης να καταθέσουν υπόμνημα με τις θέσεις τους, ωστόσο, μια τέ-
τοια εξέλιξη θα προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων από την αντιπολίτευση. Η πλει-
οψηφία των μελών της Επιτροπής Θεσμών πρόσκειται στη ΝΔ, καθώς αριθμεί 10
βουλευτές, μεταξύ αυτών η Όλ. Κεφαλογιάννη και ο Κ. Τζαβάρας, που είχαν εκ-
φράσει, ωστόσο, διαφωνίες με την επίκληση του απορρήτου σε προηγούμενες συ-
νεδριάσεις. Βίαιη προσαγωγή δεν προβλέπεται για την Επιτροπή Θεσμών και Δια-
φάνειας, υπό την έννοια ότι τα πρόσωπα που καλούνται δεν είναι «μάρτυρες» όπως
στην Εξεταστική και την Προανακριτική, επιτροπές που έχουν και ανακριτικές
ιδιότητες. Ωστόσο, επειδή ο κανονισμός της Βουλής επιδέχεται πολλές αναγνώ-
σεις, ουδείς μπορεί να είναι σίγουρος ότι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης δεν θα
προκρίνουν μια τέτοια εξέλιξη.

Η Βάνα και ο Μητσοτάκης
Όσοι είδαν τη συνάντηση της Βάνας

Μπάρμπα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
έσπευσαν να πουν ότι θα είναι υποψή-
φια με τη ΝΔ. Η ίδια πάντως το διαψεύ-
δει… «Δεν με ενδιαφέρουν τα κόμματα
και τα ψηφοδέλτια. Θέλω να δουλέψω
για την πατρίδα μου», σχολίασε η ηθο-
ποιός, η οποία ας μην ξεχνάμε ότι είναι
Πασοκάρα. Του παλαιού και ορθόδο-
ξου που λέμε… 

Η περιπέτεια του Νίκου Κωνσταντόπουλου
Να ευχηθούμε περαστικά και στον πρώην πρόεδρο του

Συνασπισμού Νίκο Κωνσταντόπουλο, ο οποίος τις τε-
λευταίες ημέρες νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Σωτη-
ρία με ένα πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί. Μέ-
χρι στιγμής η υγεία του εξελίσσεται ομαλά και δεν
υφίσταται καμία ανησυχία. Μακάρι να επανέλθει γερός
και δυνατός. 

Κάντε τον κόσμο 
να γελάσει… 

Πάγωσαν στην κυριολεξία τα πρόσω-
πα του Νίκου Ανδρουλάκη και των στε-
λεχών που ήταν δίπλα του, στην περιο-
δεία που έκανε στην αγορά της Καλλι-
θέας. Κάποια στιγμή ο Νίκος Ανδρου-
λάκης ενώ χαιρετούσε τον κόσμο, στά-
θηκε μπροστά σε έναν άνθρωπο του
μεροκάματου. Ο κ. Ανδρουλάκης τού
έδωσε το χέρι του και ο πωλητής το
κράτησε σφιχτά χωρίς να μιλάει. Ξαφ-
νικά τον έπιασαν τα κλάματα. Εκεί που
έμειναν, όμως, όλοι άναυδοι ήταν με
αυτό που ζήτησε από τον πρόεδρο του
ΠΑΣΟΚ. «Κάντε τον κόσμο να γελά-
σει», του είπε…

Μάντεψε ποιοι
πήγαν στο βιβλίο
του Μίμη 
Όλη η… αφρόκρεμα του ΠΑ-
ΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ μαζεύτη-
κε στην παρουσίαση του νέου
βιβλίου του Μίμη Ανδρουλάκη.
Εκτός από τον Κώστα Λαλιώτη,
παρών και ο πρόεδρος του ΠΑ-
ΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλά-
κης. Επίσης, στις πρώτες σει-
ρές βρέθηκαν οι Τζουμάκας,
Δρίτσας, Πιτσιόρλας, Νίνα Κα-
σιμάτη και άλλοι. Να δεις που
θα τους ενώσει ο Μίμης… 

Μπάκος - Εξάρχου τα είπαν στην… ταβέρνα
Εξελίξεις σηματοδοτεί η συνάντηση των νέων μετό-
χων της Intrakat Μπάκου και Εξάρχου σε ταβέρνα
στον Πειραιά. Οι δύο ισχυροί μέτοχοι της κατα-
σκευαστικής εταιρείας τα είπαν προχθές το βράδυ
στην ταβέρνα «Δουράμπεης» στο Μικρολίμανο,
απολαμβάνοντας εκλεκτούς μεζέδες. Ωστόσο, είναι
κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι μεταξύ… ψαριού και
φρούτου συζήτησαν τις λεπτομέρειες για τη διαδι-
κασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», η συνάν-
τηση έγινε μέσα σε κλίμα καλής διάθεσης, καθώς ο

χρόνος πιέζει, ώστε η Intrakat να περάσει στη νέα
εποχή. Σημειώνεται ότι το εφοπλιστικό δίδυμο Μπά-
κου - Καϋμενάκη και ο κ. Εξάρχου αποτελούν τους
πρωταγωνιστές, οι οποίοι θα δώσουν ισχυρή ώθηση
στην εταιρεία, έτσι ώστε να διευρύνει το χαρτοφυ-
λάκιο των έργων της, αλλά και να καταστεί πιο ισχυ-
ρή, με στόχο να ενισχύσει την παρουσία της στον
χώρο της ενέργειας, ο οποίος θεωρείται κορυφαίο
στοίχημα. Η αντίστροφη μέτρηση για την αύξηση με-
τοχικού κεφαλαίου έχει ξεκινήσει και τις επόμενες
μέρες αναμένουμε σημαντικές εξελίξεις…

Στο τέλος του μήνα 
η Επιτροπή Θεσμών 
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Μ
ε την τουρκική επιθετική ρητορική να έχει ξεπε-
ράσει κάθε προηγούμενο, το Πολεμικό Ναυτικό
βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση. Οι μονάδες
επιφανείας και τα υποβρύχια του Στόλου παρα-

κολουθούν όλες τις τουρκικές κινήσεις και ελέγχουν κάθε
σημείο του Αιγαίου, ενώ παράλληλα τα πολεμικά μας πλοία
συμμετέχουν συνεχώς σε συμμαχικές ασκήσεις και απο-
στολές. Φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού έλαβε μέρος
πρόσφατα στην πολυεθνική άσκηση «Nemesis 2022» στην
οποία συμμετείχαν, εκτός από την Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πο-
λιτείες, το Ισραήλ, η Γαλλία, η Ιταλία, η Αίγυπτος και το Ηνω-
μένο Βασίλειο, ενώ μόλις ολοκληρώθηκε και η πολυεθνική
άσκηση «Νηρηίδες 22». 

Σχεδιάστηκε από ΓΕΕΘΑ και Πολεμικό Ναυτικό
Πρόκειται για μια σημαντική άσκηση που σχεδιά-

στηκε από το ΓΕΕΘΑ και το Πολεμικό Ναυτικό, με
δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στην ευρύτερη πε-
ριοχή της νήσου Κρήτης, αλλά και νότια της Πελο-
ποννήσου. Σχεδόν το σύνολο του Στόλου βγήκε ξανά
στο Αιγαίο για συνεκπαιδεύσεις κυρίως με δυνάμεις
των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Επίσης συμμετείχε η Μόνι-
μη Συμμαχική Ναυτική Δύναμη 2, όπως και η Μόνιμη
Συμμαχική Αντιναρκική Δύναμη 2 με ναυτικές μονά-
δες του Βελγίου, της Γερμανίας, της Ελλάδας, των
ΗΠΑ, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.

Συγκεκριμένα, μια φρεγάτα από την Ισπανία, ένα
αντιτορπιλικό, ένα ελικόπτερο S-70 και ένα αερο-

σκάφος ναυτικών επιχειρήσεων από τις ΗΠΑ, τρία ναρκοθη-
ρευτικά της SNMCMG 2 από το Βέλγιο, την Ιταλία και την
Ισπανία, ένα πλοίο γενικής υποστήριξης από τη Γερμανία,
ένα παράκτιο περιπολικό από την Πορτογαλία, καθώς και
δύο πυραυλάκατοι από το Ισραήλ.

Η ελληνική συμμετοχή
Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν με μονάδες

ως ακολούθως: τέσσερις φρεγάτες με τα οργανικά τους ελι-
κόπτερα, τρία υποβρύχια, τέσσερις πυραυλάκατοι, δύο πλοία
γενικής υποστήριξης, τρία ναρκοθηρευτικά, ένα αρματαγω-
γό, σκάφη ανορθόδοξου πολέμου, δυνάμεις πεζοναυτών της
Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ, μαχητικά αεροσκά-
φη F-4 και F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας, περιπολικό
σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, εκτελέστηκαν εκπαιδευτι-
κές δραστηριότητες σε όλες τις μορφές του ναυτικού πολέ-
μου, όπως αντιναρκικές επιχειρήσεις, ασκήσεις πυρών, γυ-
μνάσια ανθυποβρυχιακού πολέμου, πολέμου επιφανείας,
αντιαεροπορικού πολέμου και προστασίας δυνάμεων, αμφί-
βιες επιχειρήσεις, αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών επι-
φανείας και αέρος, προστασία κρίσιμων υποδομών, ναυτική
αποτροπή και εκκένωση αμάχων.

Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν στην «Political» ότι «οι ελ-
ληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν παρουσία με πλήθος
ασκήσεων και συνεκπαιδεύσεων σε όλη την ευρύτερη πε-
ριοχή της πατρίδας μας. Αυτή η παρουσία είναι πολύ σημαν-
τική, γιατί στέλνει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ικανότατη
να υπερασπιστεί τον εαυτό της σε ό,τι αφορά το αποτρεπτικό
δόγμα που έχουμε έναντι των απειλών που δεχόμαστε από

συγκεκριμένες κατευθύνσεις». 
Στις «Νηρηίδες» συμμετείχαν φέτος παρατηρητές

από την Αίγυπτο, την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τα ΗΑΕ,
την Κυπριακή Δημοκρατία, τη Σαουδική Αραβία και
τη Σλοβενία.

Η άσκηση «NIRIIS-22» είναι πολυεθνική διακλα-
δική άσκηση τύπου INVITEX και εντάσσεται στο
πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ με
σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου συνεργασίας, κα-
θώς και στην επαύξηση της διαλειτουργικότητας και
της μαχητικής ικανότητας των μονάδων των συμμε-
τεχουσών χωρών και των μονάδων ναυτικών δυνά-
μεων της Συμμαχίας.

Μετά τα δύο ακόμα μαχητικά Rafale που παραδόθη-
καν στην Πολεμική Αεροπορία την περασμένη
εβδομάδα, προκαλώντας εκνευρισμό στην Άγκυ-

ρα, όπως μαθαίνουμε από στρατιωτικές πηγές, στις 20 Νοεμ-
βρίου παραδίδεται στην ΠΑ το δεύτερο ζευγάρι αναβαθμισμέ-
νων μαχητικών αεροσκαφών F-16 σε έκδοση VIPER.

Το δεύτερο ζευγάρι των «Οχιών του Αιγαίου» θα προσγει-
ωθεί στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα για να ενταχθεί -όπως

και το πρώτο ζεύγος- στα «Αστέ-
ρια» της 343 Μοίρας. Έτσι, δύο
ζεύγη αναβαθμισμένων μαχητι-
κών αεροσκαφών VIPER θα επι-
χειρούν πολύ σύντομα πάνω από
κάθε γωνιά του Αιγαίου, υπερα-
σπίζοντας τα σύνορα της πατρί-

δας μας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το τέλος του χρόνου
αναμένεται να παραδοθεί ακόμα ένα ζεύγος μαχητικών F-16
VIPER.

H ελληνική Πολεμική Αεροπορία συνεχίζει να ενισχύεται,
προκαλώντας πονοκέφαλο στον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος αν
και διέρρευσε ότι πήρε για δεύτερη φορά το «πράσινο φως»
από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στο Μπαλί για τα
τουρκικά F-16, έχει ακόμα να ξεπεράσει το τείχος «Μενέντεζ». 

Σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα έχει επενδύσει σοβαρά στην
αύξηση της αποτρεπτικής μας ικανότητας, με τον πρωθυπουρ-
γό Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει σχεδόν σε κάθε ομιλία του το
πόσο έχουν ισχυροποιηθεί οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις με
τις κινήσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια με στόχο την ενί-
σχυση του ελληνικού οπλοστασίου.

Δύο ακόμη «οχιές» 
στη φαρέτρα 

Οι «Νηρηίδες» βγήκαν σε Αιγαίο και Μεσόγειο

Γράφει η 
Γεωργία 
Γαραντζιώτη

ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΣΟΥΛΤΑΝΟ»



Η
βουλευτής της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης Έλενα
Ράπτη μιλάει στην «Political» για το εθνικό σχέδιο
δράσης για την προστασία των παιδιών από τη σε-
ξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση και την

καμπάνια «Ένα στα Πέντε» της οποίας είναι συντονίστρια, ενώ
σχολιάζει και την τρέχουσα επικαιρότητα με το ζήτημα των
υποκλοπών, την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης αλλά και την
προχθεσινή Πολιτική Επιτροπή του κόμματος.

Τα περιστατικά της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλί-

κων πλέον έχουν αυξηθεί πολύ και γινόμαστε μάρτυρες

συγκλονιστικών περιστατικών. Η κυβέρνηση έχει προ-

χωρήσει στο εθνικό σχέδιο δράσης για την προστασία

των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμε-

τάλλευση. Τι περιλαμβάνει;

To εθνικό σχέδιο δράσης για την προστασία των παιδιών

από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση αποτελεί

μια ολιστική παρέμβαση στο υφιστάμενο πλαίσιο δομών και

λειτουργιών για την πρόληψη του φαινομένου, την προαγωγή

της αποκάλυψής του όταν συμβαίνει, τη γρήγορη και αποτελε-

σματική δίωξη των δραστών και την παροχή προστασίας και

στήριξης στα θύματα. Είναι ένα συλλογικό έργο 12 υπουργείων

υπό τον συντονισμό της προεδρίας της κυβέρνησης. Ένα πο-

λυσχιδές σχέδιο με 11 οριζόντιες πολιτικές και 80 επιμέρους

δράσεις. Το 75% των δράσεων έχει ήδη ενταχθεί στα ετήσια

σχέδια δράσης των υπουργείων και αρκετές από αυτές υλο-

ποιούνται ήδη. Σημειώνεται ότι τη βούληση της κυβέρνησης

να προχωρήσει στην ανάπτυξη, υιοθέτηση και υλοποίηση

εθνικού σχεδίου δράσης ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης τον Νοέμβριο του 2021 σε ειδική αφιερω-

ματική Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Η συνολική διάρ-

κεια υλοποίησής του θα είναι τα 5 χρόνια (2022-2027).

Ως συνεργάτης του Συμβουλίου της Ευρώπης και συντο-

νίστρια της καμπάνιας «Ένα στα Πέντε» για την πρόλη-

ψη και τον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακο-

ποίησης, σε τι ενέργειες έχετε προχωρήσει για να ευαι-

σθητοποιήσετε τους πολίτες για αυτό το ευαίσθητο θέμα;

Ανέλαβα τον συντονισμό της καμπάνιας «Ένα στα Πέντε»

του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και τον τερμα-

τισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στην Ελλάδα

πριν από περίπου 9 χρόνια. Μέχρι σήμερα μέσα από πολύτιμες

συμμαχίες με πολιτειακούς και θεσμικούς παράγοντες και τη

συνεργασία με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, τον ΣΕ-

ΓΑΣ, το Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας

και του Εκφοβισμού, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Εκκλησία

της Ελλάδας, την Υποδιεύθυνση Ανηλίκων της Ελληνικής

Αστυνομίας, το Χαμόγελο του Παιδιού και άλλους φορείς δρο-

μολογήσαμε πάνω από 821 δράσεις ενημέρωσης και ευαισθη-

τοποίησης σε όλη την Ελλάδα, μοιράσαμε εκατοντάδες χιλιά-

δες αντίτυπα ενημερωτικού υλικού, φιλοξενηθήκαμε σε 335

εκπομπές υψηλής τηλεθέασης, φτάνοντας την ενημέρωση σε

κάθε γωνιά της χώρας. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημε-

ρώσουν και να ενδυναμώσουν τα παιδιά μέσα από το πρό-

γραμμα «Ο κανόνας των εσωρούχων», που έχει εγκριθεί από

το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του υπουργείου Παι-

δείας και δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να διδά-

ξουν τα εργαλεία της καμπάνιας σε μαθητές στα Νηπιαγωγεία,

την Α’, Β’, Γ’ και Δ’ Δημοτικού. Όλα τα εργαλεία μας μπορεί κά-

ποιος να τα βρει στο σάιτ της καμπάνιας enastapente.gr.

Με ποια θέματα καταπιάστηκε η Πολιτική Επιτροπή
και ποιο ήταν το μήνυμα που δόθηκε από τον πρω-
θυπουργό και τον γενικό γραμματέα για τον προ-
εκλογικό αγώνα;

Το Σώμα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας

ενέκρινε χθες την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας

Οργανώσεων Απόδημου Ελληνισμού, κάτι που πλέον δρομο-

λογεί τη διεξαγωγή εσωκομματικών εκλογών των οργανώσε-

ων της ΝΔ για τους Έλληνες της Διασποράς έπειτα από 11 χρό-

νια. Αυτό αποδεικνύει πως είμαστε εμπράκτως κοντά στους

Έλληνες του εξωτερικού, έπειτα μάλιστα και από την εμβλημα-

τική μεταρρύθμιση που για πρώτη φορά τούς δίνει τη δυνατό-

τητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο

διαμονής τους. Στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής ανα-

δείχτηκε το μεγάλο κυβερνητικό έργο παρά τις σωρευμένες

κρίσεις σε όλα τα επίπεδα. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μη-

τσοτάκη συνεχίζει να προχωρά το κυβερνητικό έργο με ταχύ-

τητα, συνέπεια, συνέχεια και σταθερότητα. Το προεκλογικό

πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας υλοποιείται όπως οι μεγά-

λες μειώσεις φόρων και ανεργίας, οι πολλές ξένες επενδύ-

σεις, το κοινωνικό κράτος που στηρίζει διαρκώς τα νοικοκυριά

με δισεκατομμύρια ευρώ, η αύξηση μισθών και συντάξεων και

δεκάδες πολιτικές στην υγεία, την παιδεία, την ασφάλεια, οι

ισχυρές συμμαχίες της χώρας και η αύξηση των εξοπλισμών

επιβεβαιώνοντας ότι «το είπαμε και το κάναμε». 

Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε να κυριαρχεί στην

επικαιρότητα -και μάλιστα να δυναμιτίζει το κλίμα- το

ζήτημα των υποκλοπών. Ποια είναι η θέση σας; Θα πρέ-

πει να αρθεί το απόρρητο για να μάθουμε τι έγινε στην

περίπτωση Ανδρουλάκη; Θα πρέπει να απαγορευτούν

τα κακόβουλα λογισμικά στην ελληνική επικράτεια;

Το θέμα της παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη έχει εξαντ-

ληθεί σε όλα τα επίπεδα, πολιτικό και θεσμικό. Το ζήτημα του

απορρήτου δεν είναι θέμα άποψης αλλά νόμου και προστασίας

του έργου των υπηρεσιών. Σε ό,τι αφορά τις πρόσφατες καταγ-

γελίες για υποκλοπές, νομίζω πως είναι καθαρά θέμα της δι-

καιοσύνης. Όποιος καταγγέλλει χωρίς αποδείξεις απλώς συκο-

φαντεί. Και το κάνει μάλιστα με δόσεις προκειμένου να «σέρνε-

ται» το θέμα μέχρι τις εκλογές. Αν σκεφτείτε ποιον εξυπηρετεί

κάτι τέτοιο πολιτικά, θα έχετε ίσως και όλες τις απαντήσεις. Σε

ό,τι αφορά τα παράνομα λογισμικά, η ύπαρξή τους πρέπει να

απαγορευτεί και η ελληνική κυβέρνηση είναι η πρώτη που θα το

κάνει με νόμο που θα έρθει στη Βουλή τις επόμενες μέρες. 

Η Θεσσαλονίκη, ο τόπος όπου εκλέγεστε, αλλάζει με

αρκετά έργα υποδομής. Ποια είναι τα παράπονα των

συμπολιτών σας πλέον;

Στη Θεσσαλονίκη οι πολίτες αναγνωρίζουν το μεγάλο έργο

που έχει υλοποιηθεί και προγραμματιστεί: το μετρό της πόλης

που ολοκληρώνεται τον επόμενο χρόνο, τη ΔΕΘ που αλλάζει

και μεγαλώνει, τα έργα στον έκτο προβλήτα του λιμανιού που

ανοίγουν μεγαλύτερους δρόμους θαλάσσιων μεταφορών και

τουρισμού κρουαζιέρας και τη σύνδεση με Εγνατία και ΠΑΘΕ,

τα 500 και πλέον αστικά λεωφορεία που αναβαθμίζουν τη συ-

χνότητα και την ποιότητα των μετακινήσεων στην πόλη, το fly

over που βρίσκεται στην επόμενη φάση υλοποίησης και θα

δώσει μια μεγάλη κυκλοφοριακή ανάσα, τα νοσοκομεία της

πόλης που ενισχύθηκαν σε κλίνες ΜΕΘ, προσωπικό και υπο-

δομές. Η Θεσσαλονίκη αλλάζει σταθερά και γρήγορα.ΕΛ
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«Δρομολογήσαμε 
πάνω από 821 δράσεις 
για την παιδική κακοποίηση»
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Μ
ε τον πλέον… υπόγειο τρόπο
προσπαθεί ο Τούρκος πρό-
εδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
να δυναμώσει τη σχέση και τη

φιλία του με τον πρόεδρο της Ρωσίας
Βλαντίμιρ Πούτιν. 

Η προσπάθεια να δημιουργήσει μηχανι-
σμούς «εκβιασμού» της Δύσης αποδεικνύε-
ται από νέο δημοσίευμα της ιστοσελίδας
Nordic Monitor, το οποίο, επικαλούμενο έγ-
γραφα αλλά και κοινοβουλευτικές καταγγε-
λίες της τουρκικής αντιπολίτευσης, επιση-
μαίνει ότι η Άγκυρα φαίνεται να έχει προ-
συμφωνήσει και στην εγκατάσταση ρωσι-
κών ραντάρ και πυραυλικών συστημάτων ως
τμήμα της συμφωνίας για την κατασκευή
πυρηνικού σταθμού στο Ακούγιου, σε από-
σταση περίπου 280 μιλίων από κρίσιμη βάση
ραντάρ του ΝΑΤΟ (Μαλάτεια). Τα προανα-
φερθέντα προκαλούν εκ νέου παγκόσμια
ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο ο Ερν-
τογάν κλείνει και πάλι το… μάτι στον Πούτιν.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στο δη-
μοσίευμα, το συγκεκριμένο θέμα αναδείχ-
θηκε έπειτα από ερώτηση του βουλευτή της
αντιπολίτευσης, Ζεκί Χακάν Σινταλί, κατά τη
διάρκεια συζήτησης στο τουρκικό Κοινο-
βούλιο στα τέλη του Οκτωβρίου. «Η εγκατά-
σταση συστήματος ραντάρ σημαίνει και τη
δημιουργία συστήματος αεράμυνας. Έχετε
δώσει, δηλαδή, άδεια για την κατασκευή
ενός πυρηνικού σταθμού που δεν μπορού-
με να προστατεύσουμε; Πώς και σε ποια βά-
ση το λογισμικό για αυτό το σύστημα, που θα
αφεθεί αποκλειστικά στους Ρώσους, θα
διακρίνει μεταξύ φίλου και εχθρού;», ήταν η
ερώτηση του βουλευτή.

Βιαστικά διατάγματα και 
επίσπευση νόμων του «σουλτάνου»

Το δημοσίευμα συνέχισε αναφέροντας
πως ο Σινταλί εκπροσωπεί την επαρχία
Μερσίνης, όπου η Rosatom State Nuclear
Energy Corporation κατασκευάζει τον πρώ-
το πυρηνικό σταθμό της Τουρκίας στην πόλη
Ακούγιου.

«Η συμφωνία υπογράφηκε αρχικά ως
διακυβερνητική συμφωνία μεταξύ των δύο
χωρών τον Μάιο του 2010, αλλά πολλές πα-
ραχωρήσεις στη Ρωσία έγιναν από τον
Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο
οποίος εξέδωσε βιαστικά διατάγματα και
επέσπευσε νόμους στο Κοινοβούλιο για να
ικανοποιήσει το Κρεμλίνο. Όμως, όσο οι
όροι της συμφωνίας καθίσταντο σαφέστε-
ροι σχετικά με την κατασκευή του εργοστα-
σίου, τόσο αποδεικνυόταν ότι η Ρωσία
επρόκειτο να εγκαταστήσει ένα σύστημα
ραντάρ κοντά στο εργοστάσιο και πιθανώς
να αναπτύσσει πυραύλους μεγάλου βελη-
νεκούς όπως S-400 με το πρόσχημα της πα-
ροχής ασφάλειας για την πυρηνική εγκατά-
σταση», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, τονίζεται ότι δεν υπάρχει καμία
ρητή αναφορά ούτε στη διμερή συμφωνία
ούτε στους κανονισμούς που εγκρίθηκαν
στην Τουρκία από το 2010, εκτός από τις γε-
νικές διατάξεις σχετικά με τη δημιουργία

Κεντρικών Συστημάτων Συναγερμού για την
ασφάλεια εντός και γύρω από τον σταθμό
ηλεκτροπαραγωγής. «Επίσης οι λεπτομε-
ρείς κανονισμοί που εκδόθηκαν από την
Πυρηνική Ρυθμιστική Αρχή της Τουρκίας
(Nükleer Düzenleme Kurumu, NDK) στις 8
Αυγούστου 2020 για την ασφάλεια της πυ-
ρηνικής εγκατάστασης και των υλικών δεν
έκαναν καμία αναφορά σε συστήματα ραν-
τάρ ή πυραύλων. Το θέμα έχει συζητηθεί έν-
τονα στο τουρκικό Κοινοβούλιο και κατατέ-
θηκε νομική προσφυγή σε τουρκικό δικα-
στήριο για να σταματήσει η ελεγχόμενη από
τη Ρωσία τουρκική εταιρεία να προχωρήσει
στην κατασκευή όπως είχε προγραμματι-
στεί», υπογραμμίζεται στο δημοσίευμα.

Καμία διαφάνεια στη διαδικασία
Στο εκτενές ρεπορτάζ της ιστοσελίδας

Nordic Monitor γίνονται επικλήσεις και σε
δηλώσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης.
«Φέρνετε μια ατομική βόμβα στο Ακούγιου
και παραδίδετε το κουμπί στον Πούτιν και το
Κρεμλίνο», λέει ο βουλευτής της αντιπολί-
τευσης Σερκάν Τοπάλ. Από την πλευρά του ο
συντάκτης του άρθρου, Αμπντουλάχ Μποζ-
κούρτ, σχολίασε: «Η κυβέρνηση του προ-
έδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν έχει δώ-
σει λεπτομέρειες για την κατασκευή του ερ-
γοστασίου, το οποίο εκτιμάται ότι θα κοστί-

σει περίπου 20-22 δισεκατομμύρια δολά-
ρια. Η όλη διαδικασία στερείται διαφάνειας
και καλύπτεται από μυστικότητα. Η κυβέρ-
νηση δεν ανταποκρίνεται επίσης στην κριτι-
κή της αντιπολίτευσης για μια σειρά ζητη-
μάτων, από ανησυχίες για την εθνική ασφά-
λεια έως περαιτέρω ενεργειακή εξάρτηση
από τη Ρωσία, από λανθασμένες αναφορές
περιβαλλοντικών επιπτώσεων έως υπερτι-
μημένες εγγυήσεις αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας που πολλοί υποπτεύονται ότι
έχουν σχεδιαστεί για να πλουτίσουν τους
φίλους του προέδρου Ερντογάν».

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ακόμη πως
οι Ρώσοι φαίνεται να στήνουν τους δικούς
τους κανόνες, καθώς προχωρούν με τα σχέ-
διά τους για την κατασκευή του σταθμού
ηλεκτροπαραγωγής. 

Σύμφωνα με το Nordic Monitor,
η Ρωσία θα εγκαταστήσει
πυραυλικά συστήματα και
ραντάρ στη… γειτονιά μας 
-πυρηνικό εργοστάσιο 
του Ακούγιου- σε απόσταση
περίπου 280 μιλίων 
από κρίσιμη βάση ραντάρ 
του ΝΑΤΟ στη Μαλάτεια 

ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Φέρνει στην Τουρκία
«ατομική βόμβα»
και δίνει το…
κλειδί στον Πούτιν 

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Μ
ε φιέστες, πανηγύρια και πα-
ρέλαση στην κατεχόμενη
Λευκωσία γιορτάστηκε η
συμπλήρωση των 39 χρόνων

από την παράνομη ανακήρυξη του ψευδο-
κράτους στην Κύπρο από την Τουρκία.

Στις εκδηλώσεις βρέθηκε μετά την πα-
ρέλαση που έγινε στις 10 το πρωί ο πρό-
εδρος της Εθνοσυνέλευσης Μουσταφά
Σέντοπ, επικεφαλής της κοινοβουλευτι-
κής αντιπροσωπείας. Όπως ανακοινώθη-
κε στα Κατεχόμενα, ο Σέντοπ είχε συνάν-
τηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν
Τατάρ. Οι Τούρκοι προκάλεσαν και πάλι με
την ακροβατική ομάδα «Solo Türk», η
οποία πραγματοποίησε αεροπορική επί-
δειξη πάνω από την πλατεία Ατατούρκ
στην κατεχόμενη Κερύνεια στις 3 το από-
γευμα. Επιπλέον, οι φρεγάτες του τουρκι-
κού ναυτικού «TCG Gediz (F-495)»,
«TCGİmbat (P-335)» και «TCG Çanakal-

le» κατέπλευσαν παράνομα στα κατεχό-
μενα λιμάνια, όπου βρέθηκε και ο αρχη-
γός των ναυτικών δυνάμεων της Τουρ-
κίας, ναύαρχος Ερτζιουμέντ Τατλίογλου.

Πριν από 39 χρόνια η τότε τουρκοκυ-
πριακή ηγεσία είχε προχωρήσει στην πα-
ράνομη ενέργεια να ανακηρύξει σε
«κράτος» τα κατεχόμενα εδάφη της Κύ-
πρου. Ένα «κράτος» που δεν αναγνωρί-
στηκε ποτέ από τη διεθνή κοινότητα παρά
μόνο από την Τουρκία. Με σειρά ψηφι-
σμάτων του το Συμβούλιο Ασφαλείας και
η διεθνής κοινότητα καταδίκασαν την
ανακήρυξη, την οποία χαρακτήρισαν νο-
μικά άκυρη, καλώντας όλα τα κράτη-μέ-
λη του ΟΗΕ να μην αναγνωρίσουν το απο-
τέλεσμά της.

Συμβούλιο Ασφαλείας
Ειδικότερα, με τα ψηφίσματα 541 και

550 το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμέ-
νων Εθνών «καταδικάζει την απόπειρα
απόσχισης τμήματος της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, θεωρεί την ενέργεια αυτή νο-
μικά άκυρη και ζητά την ανάκλησή της.
Ταυτόχρονα, καλεί όλα τα κράτη να μην την
αναγνωρίσουν και να σέβονται την ανε-
ξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και
την ενότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Με εκδηλώσεις και πορείες καταδίκης
μαθητές και φοιτητές εξέφρασαν χθες και
πάλι την αντίδρασή τους στην παράνομη
ανακήρυξη. Μάλιστα, οι οργανώσεις των
φοιτητών και μαθητών ΠΟΦΕΝ και ΠΣΕΜ
πραγματοποίησαν αντικατοχική εκδήλω-

ση στην Πύλη Αμμοχώστου, ενώ ακολού-
θησε και πορεία προς το οδόφραγ-
μα του Αγίου Κασσιανού.

Η συγγνώμη 
του Προέδρου

Τη λύπη του για το γεγο-
νός ότι δεν κατάφερε να λύ-
σει το Κυπριακό πριν από την
ολοκλήρωση της θητείας του
εξέφρασε με δηλώσεις του ο Νίκος
Αναστασιάδης. «Συγγνώμη για όσα δεν
κατόρθωσα να προσφέρω παρά τη βούλη-

σή μου. Λυπάμαι γιατί φεύγω με άλυτο το
Κυπριακό, με βαρύνει αυτό, αλλά

δεν νιώθω τύψεις ότι εξαιτίας
των χειρισμών μου δεν υπήρ-
ξε η λύση», ανέφερε σε εφ’
όλης συνέντευξη που παρα-
χώρησε στον τηλεοπτικό
σταθμό Σίγμα, ξεκαθαρίζον-

τας όμως ότι η λύση του Κυ-
πριακού δεν παύει να είναι κάτι

που ήταν το όραμά του. «Και έχω λό-
γω της τουρκικής αδιαλλαξίας, όπως και
οι προκάτοχοί μου, αποτύχει παρά τη δε-

δηλωμένη βούληση τουλάχιστον μιας
πλειάδας εξ αυτών ότι επιθυμία τους ήταν
να βρεθεί η λύση βάσει των παραμέτρων»,
υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας.

Ο Κύπριος Πρόεδρος υπογράμμισε ότι
δεν τίθεται θέμα αξιοπιστίας της ελληνο-
κυπριακής πλευράς: «Τίθεται θέμα ότι δεν
εξαρτάται μόνο από την ελληνοκυπριακή
πλευρά η λύση του Κυπριακού. Εξαρτάται
και από τη βούληση -αν τη διαθέτει- της
Τουρκίας. Η οποία, από τις κινήσεις που
παρατηρούνται τελευταία, επιδιώκει μέ-
σω του κυρίου Τατάρ τη διαπραγμάτευση
καλής γειτονίας μεταξύ δύο κρατών».

Μεταξύ άλλων, είπε ότι παραδέχεται τα
λάθη που έγιναν επί διακυβέρνησής του,
ενώ υποστήριξε τη λύση της Διζωνικής
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Απαντώντας
σε ερώτηση αναφορικά με τις ευθύνες
της ελληνοκυπριακής πλευράς για τις
ενέργειες της Τουρκίας, αναφέρθηκε και
στην Ελλάδα: «Θα πρέπει η Ελλάδα να δε-
χτεί τις αξιώσεις για τη “Γαλάζια Πατρίδα”
του κ. Ερντογάν προκειμένου να μη φέρει
την ευθύνη για τα όσα απειλείται; Κάποια
στιγμή πρέπει να επικρατήσει η λογική,
αλλά και η σωστή ανάλυση των λόγων.
Πότε η Τουρκία έδειξε προθυμία συνερ-
γασίας ή θετικής πρότασης και απερρί-
φθη από την ελληνοκυπριακή πλευρά;».

Άλλη μια «μαύρη»
επέτειος για
τα Κατεχόμενα

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Πέρασαν 39 χρόνια από 
την παράνομη ανακήρυξη 
του ψευδοκράτους 
- Άθλιες φιέστες και πανηγύρια 
των Τούρκων, εκδηλώσεις και
πορείες καταδίκης των Κυπρίων 
- Ν. Αναστασιάδης: «Λυπάμαι γιατί
φεύγω με άλυτο το Κυπριακό»



ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΘΕΣEIΣ14

της
Μαριλένας
Σούκουλη-
Βιλιάλη

Σύμβουλος 
πρωθυπουργού
σε θέματα 
χωροταξίας 

Τ
ο τελευταίο διάστημα η ελληνική κοινω-

νία παρακολουθεί την προσπάθεια ενός

πολιτικού κόμματος να επιβιώσει πολιτι-

κά με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος.

Όπως οι ίδιοι έχουν παραδεχτεί, κανονικότητα

και ΣΥΡΙΖΑ είναι δύο έννοιες ασύμβατες. Διότι η

κανονικότητα απαιτεί ορθή επιχειρηματολογία

αλλά και συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις για

το παρόν και το μέλλον της χώρας. Ιδιαίτερα όταν

το διεθνές περιβάλλον παρουσιάζει σημαντική

οικονομική και πολιτική ρευστότητα απαιτείται

ακόμα περισσότερο μεθοδική υλοποίηση πολιτι-

κών που θα στηρίξουν την ελληνική κοινωνία και

οικονομία. Όταν οι γεωπολιτικές απειλές στην

ευρύτερη περιοχή μας έχουν αυξηθεί κατακόρυ-

φα, απαιτείται η στρατηγική και πολυεπίπεδη αν-

τιμετώπιση των προκλήσεων που θα εξασφαλί-

ζουν την εθνική μας κυριαρχία αλλά και τα κυ-

ριαρχικά μας δικαιώματα. 

Η ΝΔ και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-

κης αυτό ακριβώς πράττουν και θα συνεχίσουν να

το πράττουν με υπευθυνότητα και σοβαρότητα.

Απέναντί μας, όμως, και όσο πλησιάζουμε προς

τις εθνικές εκλογές θα αντιμετωπίσουμε έναν ΣΥ-

ΡΙΖΑ που γίνεται όλο και πιο αδίστακτος, με όλο

και πιο διχαστικό και τραμπικό λόγο, που προ-

σπαθεί να πολώσει την ελληνική κοινωνία. Είναι

φανερό ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και τα γνω-

στά εξαπτέρυγά του θα τζογάρουν πάνω στην πο-

λιτική μπαχαλοποίηση, διότι πιστεύουν ότι οι

συνθήκες αστάθειας τους ευνοούν. Το συμφέρον

της χώρας τούς είναι παντελώς αδιάφορο μπρο-

στά στη δίψα τους για την κατάληψη της εξουσίας.

Με «κάθε κόστος» θα είναι το πραγματικό σύν-

θημά τους κατά την προεκλογική περίοδο, όπου η

συντονισμένη παραπληροφόρηση θα είναι το επι-

κοινωνιακό εργαλείο τους. Σε αυτή τη δυσώδη,

όμως, στρατηγική τους απόφαση δεν λαμβάνουν

υπόψη τους μια κομβική παράμετρο. 

Ότι ο ελληνικός λαός τούς γνωρίζει, τους δοκί-

μασε, τους αποδοκίμασε και είμαι πεπεισμένη ότι

θα ξαναπράξει το ίδιο. Διότι η ελληνική κοινωνία

έχει τα δικά της ζητούμενα και τις δικές της προσ-

δοκίες από το πολιτικό σύστημα και δεν ανέχεται

πλέον την τοξικότητα και τις ακρότητες που τίπο-

τα καλό δεν της προσφέρουν για το παρόν και το

μέλλον της χώρας. Γνωρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εί-

ναι τίποτα άλλο παρά μια τραγική εκδοχή παλαι-

οκομματισμού, εγκλωβισμένος στις εσωτερικές

δομικές του αντιφάσεις που προσπαθεί να τις ξε-

περάσει μέσω του κοινωνικού και πολιτικού χά-

ους.

Η χώρα, όμως, δεν θα γίνει όμηρος των εργο-

λάβων του κιτρινισμού της πολιτικής ζωής του

τόπου, όπου ακόμα και σοβαρά θέματα μετατρέ-

πονται σε ανούσιους θεατρινισμούς υψηλής

γραφικότητας. Η ώρα της δημοκρατικής απάντη-

σης του ελληνικού λαού πλησιάζει και θα τους

τοποθετήσει συνολικά και οριστικά εκεί που

πραγματικά ανήκουν, δηλαδή, στο περιθώριο του

πολιτικού συστήματος. 

Η ελληνική κοινωνία θα οδηγήσει τη χώρα

μπροστά με στόχο την κοινωνική πρόοδο και την

οικονομική ευημερία. Η ΝΔ και ο Κυριάκος Μη-

τσοτάκης αποτελούν την ασφαλή επιλογή, ώστε η

Ελλάδα να κάνει το μεγάλο βήμα προς την εκ-

πλήρωση των υψηλών προσδοκιών που έχουν

όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες για την πα-

τρίδα μας.

Ο αδίστακτος ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί 
με «κάθε κόστος» να επιβιώσει πολιτικά

του
Γιώργου 

Πετρουλάκη

Διεθνολόγος,
πρώην γγ 

Επικοινωνίας, 
μέλος ΠΑΣΟΚ -

Κίνημα Αλλαγής

Υ
πάρχει μια παράταξη η οποία, μέσα σε ένα

ολοένα και τοξικότερο πολιτικό περιβάλ-

λον, επιμένει θεσμικά, αποφασιστικά, ήρε-

μα. Με σεβασμό σε διαδικασίες, σε θεσμούς, στη

Δημοκρατία. Είναι αυτή ακριβώς η στάση που ξε-

γύμνωσε και αποκάλυψε το μέγεθος της αντιθε-

σμικότητας Μητσοτάκη. Αυτή η στάση αρχής δεν

είναι τυχαία. Είναι η ίδια παράταξη που εξόπλισε

στο παρελθόν την ελληνική Πολιτεία με θεσμούς

όπως η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινω-

νιών - η ανεξάρτητη αρχή που ανάγκασε τον πρω-

θυπουργό να παραδεχτεί την παρακολούθηση Αν-

δρουλάκη, το σημείο μηδέν των καταιγιστικών πο-

λιτικών εξελίξεων. Είναι η ίδια παράταξη που προ-

σέφερε πριν από κάποια χρόνια σε κάθε Έλληνα

πολίτη τη Διαύγεια, τη δυνατότητα εντοπισμού κά-

θε είδους Πάτση. Που επέβαλε κανόνες στη συμ-

περιφορά των πολιτικών προσώπων, όπως με την

απαγόρευση συμμετοχής σε off shore, ακόμα και

αν το πλήρωσε και η ίδια πολιτικά. Που επέβαλε σε

όλο το πολιτικό σύστημα περιορισμούς στην πελα-

τειακή του λογική ιδρύοντας το ΑΣΕΠ. Ο κατάλο-

γος των σχετικών παραδειγμάτων είναι ατελεί-

ωτος. Όχι ότι ήταν αλάνθαστη και αμέτοχη της το-

ξικότητας στο παρελθόν. Αλλά από την κυβερνητι-

κή εμπειρία της δεν έμαθε μόνο πόσο σημαντικό

είναι να κρατάς το τιμόνι της χώρας, αλλά και τρία

πολύ βασικά πράγματα για να το κρατάς σωστά.

Πρώτον, ότι καμία εξουσία δεν δικαιολογεί εκ-

πτώσεις στη Δημοκρατία. Καμία. Το Μαξίμου

ΔΕΝ είναι ανάκτορο και το κράτος ΔΕΝ μπορεί

να αντιμετωπίζεται ως λάφυρο. Αρκετά.

Δεύτερον, ότι ο επικεφαλής πρέπει να δίνει το

καλό παράδειγμα. Σε όλα. Κανείς δεν είναι αι-

ώνιος κυβερνήτης για να τσαλαβουτάει στην

αλαζονεία. Κανείς. 

Και τρίτον, ότι για να πάει η χώρα μπροστά, το

ζήτημα δεν είναι να αντικαθιστάς τους ανεξέλεγ-

κτους κολλητούς του προηγούμενου στο Μαξί-

μου με τους δικούς σου ανεξέλεγκτους κολλη-

τούς. Ή τους προνομιακούς «νταβατζήδες» του

προηγούμενου με τους δικούς σου. Το ζήτημα

είναι να επιβάλλεις κανόνες που αναχαιτίζουν

κάθε καθεστωτική νοοτροπία και σέβονται όλοι -

και πρώτος από όλους εσύ ο ίδιος. 

Γίνονται αυτά στην Ελλάδα; Ναι. Δύσκολα,

σπάνια, αλλά όποτε έγιναν, είχαν τη σφραγίδα

του ΠΑΣΟΚ. Τώρα που όλοι κυβέρνησαν, όλοι

γνωρίζουμε και μπορούμε να κρίνουμε. Στις

επόμενες εκλογές υπάρχει μία παράταξη που

όχι μόνο επέφερε θεσμικά το πιο θανάσιμο

πλήγμα στην καθεστωτική νοοτροπία Μητσοτά-

κη βάζοντάς της τίτλους τέλους, αλλά εγγυάται

ότι δεν θα υπάρξει ουδεμία επαναφορά σε καθε-

στωτική νοοτροπία Τσίπρα - Καραμανλή. Η μνή-

μη του πολιτικού μέλλοντος του ΠΑΣΟΚ είναι πιο

δυνατή πλέον όταν η χώρα έχει βιώσει οδυνηρά

τέτοιες συντηρητικές ηγεσίες από όπου και εάν

προέρχονταν, δεξιά ή αριστερά. Στις επόμενες

εκλογές, η τοξικότητα του πολιτικού βούρκου

έχει δύο επιλογές. Η ελπίδα αλλαγής με σοβαρή,

θεσμική διακυβέρνηση μία: το Πανελλήνιο Σο-

σιαλιστικό Κίνημα.

Ελπίδα ή βούρκος; Αλλαγή ή τα ίδια; 



Λανθασμένο στόχο βρήκαν αργά χθες το βράδυ
δύο πύραυλοι - ξένα ειδησεογραφικά δίκτυα τους
αποδίδουν στη Ρωσία. Ο στρατός του Πούτιν εξαπέ-
λυσε μαζικό βομβαρδισμό κατά των ουκρανικών
πόλεων με εκατό πυραύλους, αλλά ενδέχεται δύο
από αυτούς να… ξέφυγαν και να έπεσαν σε πολωνι-
κό έδαφος, με τις πρώτες πληροφορίες να μιλούν
για δύο νεκρούς.

Οι πύραυλοι έπεσαν στην πόλη Πρζεβόντοβ, χτυ-
πώντας σε στεγνωτήρια σιτηρών, ενώ οι αναλυτές
υποστήριξαν ότι ο στόχος των πυραύλων μπορεί να
ήταν το Λβιβ, που βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα
νότια του Πρζεβόντοβ. Αμέσως κινητοποιήθηκαν η
αστυνομία, η εισαγγελία και ο στρατός που βρέθη-

καν στο σημείο και βρίσκονται σε «υψηλή επιφυλα-
κή», ενώ ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ματέους
Μοραβιέτσκι αμέσως μετά τις εκρήξεις συγκάλεσε
έκτακτη συνεδρίαση αξιωματούχων για να αντιμε-
τωπίσουν την κατάσταση. Το Visegrad24 αναφέρει
ότι ο πρωθυπουργός της Πολωνίας και ο πρόεδρος
της χώρας Αντρέι Ντούντα συγκάλεσαν εκτάκτως το
Γραφείο Εθνικής Ασφάλειας.

Σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε να γίνει επίκλη-
ση του Άρθρου 5 της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας
για την υποχρέωση παροχής άμυνας σε μέλος που
δέχεται επίθεση. Επιπλέον το Visegrad24 αναφέρει
ότι η πολωνική Πολεμική Αεροπορία κινητοποίησε
μαχητικά αεροσκάφη. 

«Α
λλαγή σελίδας» προς
τη βελτίωση των σινο-
αμερικανικών σχέσε-
ων θεωρείται η τρίωρη

κατ’ ιδίαν συνάντηση των προέδρων ΗΠΑ
και Λαϊκής Κίνας στη Σύνοδο των G20
στο Μπαλί, με αναλυτές να εκτιμούν ότι ο
«νέος Μάο» Σι, πανίσχυρος πλέον ηγέτης
της ανερχόμενης υπερδύναμης της
Ασίας, μίλησε με τον Μπάιντεν με στόχο
την εξομάλυνση των σχέσεων με τη Δύ-
ση, γυρίζοντας ουσιαστικά την πλάτη στη
Ρωσία του Πούτιν.

Οι δύο ηγέτες των μεγαλύτερων οικο-
νομιών του κόσμου έδωσαν το «πράσινο
φως» για επανεκκίνηση των διαύλων
επικοινωνίας, σε μια περίοδο κατά την
οποία οι διμερείς σχέσεις είχαν υποχω-
ρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τε-
λευταίων δεκαετιών.

Χωρίς να προσφέρει ανοιχτή υποστή-
ριξη στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία,
το Πεκίνο έχει αποφύγει να επιβάλει κυ-
ρώσεις στη Μόσχα, με τις ΗΠΑ και την ΕΕ
να έχουν προειδοποιήσει ότι ενδεχόμενη
βοήθεια της Κίνας ώστε να παρακάμψει ο
Πούτιν τις κυρώσεις θα έχει άμεσες επι-
πτώσεις στις σχέσεις του ασιατικού γί-
γαντα με τη Δύση.

Κάποια ΜΜΕ θεώρησαν ότι το Πεκίνο
τράβηξε μια κόκκινη, διαχωριστική
γραμμή από τη στάση της Μόσχας σε
μια συνάντηση που «μπλόκαρε» τελεί-
ως τη σημερινή Ρωσία, με δεδομένο ότι
οι δύο ηγέτες «επανέλαβαν τη συμφω-

νία τους ότι ένας πυρηνικός πόλεμος
δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί και δεν
μπορεί ποτέ να κερδηθεί», υπογραμμί-
ζοντας «την αντίθεσή τους στη χρήση ή
την απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων
στην Ουκρανία», όπως ανακοίνωσε ο
Λευκός Οίκος.

Πυρ ομαδόν
Πρόκειται για μια άποψη που συνιστά

«μια ηχηρή ένδειξη αποστασιοποίησης
του Σι από τον μέχρι πρότινος σφιχτό
εναγκαλισμό με τον Πούτιν, ο οποίος φαί-
νεται ότι δεν διαθέτει πλέον “κινεζικές
πλάτες” στο μέτωπο της Ουκρανίας»,
στον βαθμό τουλάχιστον που αυτές θα
απειλούσαν τον πλανήτη με γενικευμένη
σύρραξη λόγω πυρηνικών όπλων, όπως
εκτιμά ο «Guardian».

Αλλά και ο Μπάιντεν δήλωσε ότι η αμε-
ρικανική πολιτική της «μίας Κίνας» δεν
έχει αλλάξει, παρά τους επανειλημμέ-

νους ισχυρισμούς πέρυσι ότι οι ΗΠΑ θα
υπερασπίζονταν την Ταϊβάν σε περίπτω-
ση επίθεσης από την Κίνα. 

Ο διεθνώς απομονωμένος Πούτιν δέ-
χτηκε πυρ ομαδόν από τις χώρες της Συ-
νόδου Κορυφής των μεγάλων οικονο-
μιών για να τερματίσει τον πόλεμο που
έχει σημαντικές παγκόσμιες επιπτώσεις.

Στη συνάντησή του με τον Σι ο Γάλλος
πρόεδρος Μακρόν ζήτησε να μεσολαβή-
σει η Κίνα για να πείσει τον Πούτιν να επι-
στρέψει στις διαπραγματεύσεις για τον
τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

ΜΜε χτυπήματα κατά
αμάχων απάντησε
ο Πούτιν για τη Χερσώνα
Με μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων
κατά αμάχων απάντησε χθες ο «πλη-
γωμένος» Πούτιν μετά την ταπεινω-
τική απόσυρση του στρατού του από
τη Χερσώνα. Ισχυρές εκρήξεις ση-
μειώθηκαν στο Κίεβο, όπου επλήγη-
σαν τρία συγκροτήματα κατοικιών,
ενώ χτυπήθηκαν επίσης το Χάρκοβο
(βορειοανατολικά), το Λβιβ (δυτικά)
και η Οδησσός στη Μαύρη Θάλασσα,
με τους κατοίκους να σπεύδουν στα
καταφύγια.
Λίγο νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος
Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε τη
«φόρμουλα του Κιέβου» με δέκα ση-
μεία για το τέλος του πολέμου. Κορυ-
φαίο ανάμεσά τους είναι η απόσυρση
των ρωσικών στρατευμάτων και η
διακοπή όλων των εχθροπραξιών, αι-
τήματα που αποκλείεται να γίνουν
δεκτά από τον Πούτιν.
«Τώρα είναι η στιγμή να πιεστεί η
Μόσχα για ειρήνευση», τόνισε ο Ζε-
λένσκι, με το Κρεμλίνο να απαντά ότι
η πρόταση του Κιέβου «επιβεβαι-
ώνει την απροθυμία του να διαπραγ-
ματευτεί». Ο Ζελένσκι κατηγόρησε
επίσης τη Ρωσία ότι προσπαθεί να
«μετατρέψει το κρύο σε όπλο ενάν-
τια σε εκατομμύρια ανθρώπους»,
βομβαρδίζοντας βασικές ενεργει-
ακές υποδομές της Ουκρανίας.

Με το βλέμμα στη Δύση,
με την... πλάτη στη Ρωσία
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Τρόμος στην Πολωνία από δύο «αδέσποτους» πυραύλους των Ρώσων

Στη συνάντησή τους Τζο 
Μπάιντεν και Σι Τζινπίνγκ 
έδωσαν το «πράσινο φως» 
για επανεκκίνηση των διαύλων
επικοινωνίας ΗΠΑ - Κίνας 



Ν
α εμπλέξει την Αθήνα σε θεω-
ρίες συνωμοσίας -που καμία
σχέση έχουν με την πραγματι-
κότητα- και στα σκοτεινά σχέδιά

της επιχειρεί τα τελευταία 24ωρα η Άγκυρα
μετά την αιματηρή βομβιστική επίθεση στην
Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα, σε ένα σενά-
ριο που θα ζήλευαν ακόμη και στο Χόλι-
γουντ, η πλήρως ελεγχόμενη από τον «σουλ-
τάνο» εφημερίδα «Sabah» ενέπλεξε στην
υπόθεση και το υποτιθέμενο «στρατόπεδο
του ΡΚΚ» στο Λαύριο. 

Επισήμως, η ΕΛΑΣ και συγκεκριμένα η Δι-
εύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργα-
σίας ενημερώθηκε από την Interpol για τα
στοιχεία ενός άνδρα που οι τουρκικές Αρχές
θεωρούν ύποπτο για τη συμμετοχή στη βομ-
βιστική επίθεση, τον χαρακτηρίζουν τρομο-
κράτη και εκτιμούν ότι διέφυγε σε γειτονική
χώρα. Ανάλογη ενημέρωση στάλθηκε και σε
άλλες συνορεύουσες με την Τουρκία χώρες,
πχ, Βουλγαρία, με την Ελληνική Αστυνομία να
προχωρά σε έρευνες τόσο στα ελληνοτουρκι-
κά όσο και στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. 

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «Politi-
cal», από την έρευνα δεν προέκυψε ούτε καν
ένδειξη ότι το άτομο αυτό πέρασε ή επιχεί-
ρησε να περάσει στη χώρα μας. Αρμόδιες
πηγές αναφέρουν ότι «οι ελληνικές Αρχές
δείχνουν τη μέγιστη προσοχή στη συγκεκρι-
μένη υπόθεση, καθώς διαφαίνεται η πρόθε-
ση της Τουρκίας να εμπλέξει με οποιονδή-
ποτε τρόπο τη χώρα μας σε σενάρια τρομο-
κρατίας». Μάλιστα, υπάρχει και ανοιχτή
γραμμή ενημέρωσης προς την Interpol.

«Θα εκτελούσαν την… τρομοκράτισσα»
Φυσικά, αυτά είναι ψιλά γράμματα για

τους αξιωματούχους της Άγκυρας και τα
Μέσα που ελέγχει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν. Έτσι, στον απόηχο των δηλώσεων του
Τούρκου υπουργού Εσωτερικών Σουλεϊ-
μάν Σοϊλού ότι «οι τρομοκράτες θα διέφευ-
γαν στην Ελλάδα, αν δεν είχαν συλληφθεί»,
ήρθε το δημοσίευμα της «Sabah» και άλ-
λων εφημερίδων (πχ, «Yeni Safak») και
ιστοσελίδων την Τρίτη (15/11). «Στο Λαύριο
θα εκτελούσαν την κοπέλα που πραγματο-
ποίησε το τρομοκρατικό χτύπημα», ο τίτλος
της εφημερίδας που συνοδεύτηκε από δή-
θεν πληροφορίες ότι υπήρχε σχέδιο δια-
φυγής της προς την Ελλάδα και συγκεκρι-
μένα στο «στρατόπεδο του ΡΚΚ στο Λαύ-
ριο», όπου θα εκτελούνταν για να χαθούν
τα ίχνη της. 

Αυτό που προκαλεί ανησυχία στις ελληνι-

κές Αρχές είναι ότι για μία ακόμη φορά το
τουρκικό παραλήρημα εμπλέκει το Λαύριο,
ενώ δεν πρέπει κανείς να λησμονεί ότι μόλις
τον Ιούνιο το υπουργείο Εξωτερικών της γεί-
τονος είχε καλέσει τον Έλληνα πρέσβη για…
εξηγήσεις! Τουρκική εφημερίδα, μάλιστα,
είχε φιλοξενήσει και υποτιθέμενη μαρτυρία
«τρομοκράτη του PKK που εκπαιδεύτηκε
στο Λαύριο».

Πρώην «καταφύγιο» απελπισμένων 
Όποιος έχει επισκεφτεί τη δομή φιλοξε-

νίας προσφύγων στο Λαύριο γνωρίζει από
πρώτο χέρι ότι μόνο στρατόπεδο εκπαίδευ-
σης τρομοκρατών δεν είναι. Για την ακρίβεια
δεν είναι πλέον ούτε καν δομή φιλοξενίας,
καθώς πριν από περίπου έναν χρόνο οι εγ-
καταστάσεις εκκενώθηκαν και παραδόθη-

καν εκ νέου στο υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης, όπου λειτουργεί χώρος παιδικών
κατασκηνώσεων. Για σχεδόν μία πενταετία -
και ιδιαίτερα από το 2016 και επί των ημερών
διακυβέρνησης του τόπου από τον ΣΥΡΙΖΑ-
είχαν μεταφερθεί εκεί και διέμεναν έως και
900 πρόσφυγες και μετανάστες (σ.σ.: όλοι
τους αιτούντες άσυλο) κυρίως Σύριοι, Αφγα-
νοί και Κούρδοι. 

Ήταν η περίοδος που η Τουρκία ξεκίνησε
τις θεωρίες συνωμοσίας, με την Άγκυρα να
διατυπώνει τη θέση -χωρίς καμία απόδειξη-
ότι δεν ήταν «καταφύγιο» ταλαιπωρημένων
ανθρώπων, αλλά χώρος εκπαίδευσης τρο-
μοκρατών του ΡΚΚ. Σε αυτό συνέτειναν και
κάποιες κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες
Κούρδων που διέμεναν εκεί υπέρ του ηγέτη
τους, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, που όμως σε
καμία περίπτωση δεν δικαιολογούσαν τις
ανυπόστατες τουρκικές φήμες. 
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Σοκαρισμένοι είναι οι συγγενείς της Ελληνίδας η
οποία τραυματίστηκε από την έκρηξη που σημειώθηκε
στο τρομοκρατικό χτύπημα στην Κωνσταντινού-
πολη πριν από λίγες ημέρες.

Χθες η 39χρονη μεταφέρθηκε οδικώς
στη Θεσσαλονίκη, όπου θα νοσηλευτεί
στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Την ίδια
ώρα, αντιδράσεις προκάλεσε η είδηση
πως οι Τούρκοι ήθελαν να της χρεώσουν
τη νοσηλεία σε νοσοκομείο τους. Όπως
κατήγγειλε ο πατέρας της γυναίκας, οι άν-
θρωποι στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε
η κόρη του την ενημέρωσαν πως θα χρεωθεί την
επέμβαση αλλά και τη νοσηλεία της.

«Μιλήσαμε με τη γενική πρόξενο της Ελλάδας στην
Κωνσταντινούπολη και μας είπε πως θα επιστρέψει το

παιδί οποιαδήποτε στιγμή θελήσει στην Ελλάδα,
αλλά αυτό καθυστερεί, γιατί πρέπει να της

αφαιρεθεί το τραύμα από το πόδι της, κάτι
που προγραμματίστηκε τη Δευτέρα για
χειρουργείο. Μου είπαν ότι θα της κά-
νουν επισκληρίδιο για να της κάνουν την
επέμβαση, που θα τη χρεωθεί ο ασθε-

νής, όπως θα χρεωθεί και την επέμβαση
και τη νοσηλεία στο νοσοκομείο. Τους είπα

ότι είναι απαράδεκτο ξένος υπήκοος, που
έπεσε θύμα τρομοκρατικής επίθεσης, να μη δέ-

χεται την ιατρική φροντίδα που πρέπει», είπε ο πατέ-

ρας της 26χρονης.
Η Ελληνίδα ήταν αρκετά κοντά στο σημείο της έκρη-

ξης, ενώ το ωστικό κύμα σκότωσε μια οικογένεια μπρο-
στά της. «Η Άννα χοντρικά τώρα ήταν έξι εφτά μέτρα από
το σημείο της έκρηξης, σώθηκε γιατί μπροστά της ήταν
κόσμος και συγκεκριμένα ένα ζευγάρι νιόπαντρων, οι
οποίοι δέχτηκαν όλο το ωστικό κύμα, σκοτώθηκαν αυτοί
και από πίσω ήταν η κόρη μου και γλίτωσε με το τραύμα
μόνο στο πόδι της», είπε ο πατέρας της, ο οποίος τόνισε
ακόμη: «Έκλαιγε η σύζυγος, μας πήρε αριθμός από το
προξενείο της Τουρκίας και ήταν το παιδί μου, ακούσα-
με το παιδί να κλαίει, να ωρύεται ότι είναι στο νοσοκο-
μείο και πάθαμε σοκ».

Μίλτος Σακελλάρης

Νέο σοκ για την Ελληνίδα τραυματία μετά τη βόμβα - Οι Τούρκοι απαίτησαν τα νοσήλιά της
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papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Τρομοκρατικό «παιχνίδι»
Άγκυρας στο Λαύριο…

Νέο παραλήρημα με σενάρια επιστημονικής
φαντασίας των Τούρκων - Περιγράφουν την πρώην
δομή φιλοξενίας προσφύγων, που τώρα έχει γίνει
κατασκήνωση, ως «στρατόπεδο του ΡΚΚ»
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Π
τώση στους περισσότερους
δείκτες της πανδημίας παρου-
σιάζει η έκθεση του ΕΟΔΥ της
Τρίτης. Ο συνολικός αριθμός

των κρουσμάτων για τη βδομάδα 7-13/11
είναι 55.917 και το 26% από αυτά είναι
επαναλοιμώξεις. Ο δείκτης μεταδοτικότη-
τας είναι κάτω της μονάδας στο 0,90% και
ο δείκτης μεταδοτικότητας επί των τεστ
στο 8,11%, 88 είναι οι διασωληνωμένοι στις
ΜΕΘ και καταγράφηκαν 115 θάνατοι με
μια πτώση -22% σε σχέση με την προηγού-
μενη βδομάδα. 

Συγκεκριμένα, την περασμένη εβδομά-
δα (31/10-6/11/2022) οι νεκροί ήταν 134, οι
διασωληνωμένοι 89 και τα κρούσματα
61.139 κρούσματα, +14% εβδομαδιαία με-
ταβολή. Μεγαλύτερη αύξηση του ιού στα
λύματα παρατηρείται στο Ηράκλειο της
Κρήτης με +249% και ακολουθούν τα Χα-
νιά με +79% και τα Ιωάννινα με +53%. Σε
σχέση με τις νέες υποπαραλλαγές, σύμ-
φωνα με τη νέα γονιδιωματική επιτήρηση
εντοπίζονται 21 νέα κρούσματα της Κέν-
ταυρος, 10 της XBB, 29 κρούσματα της
BQ.1 και 2 κρούσματα της B.Q.1.1. Οι πε-
ρισσότερες από αυτές εξακολουθούν να
εντοπίζονται κυρίως σε Αττική και Κρήτη. 

Μεγαλύτερη αύξηση κρουσμάτων σε
σχέση με την προηγούμενη βδομάδα πα-
ρατηρούμε σε Κάρπαθο και Τήνο, ενώ
πτώση κρουσμάτων παρατηρείται σχεδόν
σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Συνεκτιμών-

τας τα προβλεπτικά μοντέλα, το ECDC
αναμένει πως από τα μέσα Νοεμβρίου
έως τις αρχές Δεκεμβρίου πάνω από το
50% των λοιμώξεων από Covid-19 θα
οφείλονται στις BQ.1 και BQ.1.1. Μέχρι τις
αρχές του 2023 θα μπορούσαν να ευθύ-
νονται για περισσότερες από το 80% των
περιπτώσεων. Πάντως για την τελευταία
βδομάδα λήψης δείγματος που αφορά τη
χώρα μας, η ΒΑ.2.75 (Κένταυρος) κατα-
λαμβάνει το 14,1%, ακολουθεί η BQ.1 με
ποσοστό 10,9%, η XBB με 4,7% και η B.Q.1.1
με 3,1%. Οι εικόνες από ΗΠΑ και Καναδά
δείχνουν μια έξαρση αναπνευστικών ιών
σε συνδυασμό με γρίπη, ενώ στο Πεκίνο
και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Κίνας
ανακοινώνονται αριθμοί-ρεκόρ στα κρού-
σματά τους. 

Σε συναγερμό ο Καναδάς
Με ανάρτησή του στο fb ο δόκτωρ Μο-

ριακής Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο του
Τορόντο Γιάννης Πρασσάς μάς ενημερώ-
νει πως στον Καναδά η κατάσταση στις
παιδιατρικές ΜΕΘ είναι εφιαλτική. Στο
Οντάριο διαθέτουν 112 παιδιατρικές ΜΕΘ
και πλέον νοσηλεύονται πάνω από 125
παιδιά σε ΜΕΘ. Πολύ περισσότερα από
ό,τι κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Δυ-
στυχώς, τα επιπλέον περιστατικά μπαί-
νουν σε ΜΕΘ ενηλίκων και στο εκεί δη-
μόσιο σύστημα υγείας επικρατεί όπως
γράφει μίνι πανικός. Η αναμονή στα
Επείγοντα είναι πλέον στις 15 ώρες, ενώ
έχουν εξαντληθεί αντιφλεγμονώδη/αντι-
πυρετικά και πλέον δίνονται με συνταγή.
Οι εισαγωγές των παιδιών είναι τριπλά-
σιες από ό,τι συνήθως τέτοιους μήνες και
αφορούν κυρίως λοιμώξεις του ανα-
πνευστικού. Ο ίδιος τα επισημαίνει όλα
αυτά και μας προειδοποιεί πως μόλις ο
καιρός κρυώσει στην Ελλάδα, είναι πιθα-

νό να δούμε μεγάλη πίεση στις παιδιατρι-
κές κλινικές. Μάλιστα προτρέπει τους
γονείς να μην ξεχάσουν ειδικά φέτος το
αντιγριπικό εμβόλιο και για τα παιδιά
τους, αλλά και τον εμβολιασμό κατά της
Covid-19 για όσους δεν νόσησαν τους τε-
λευταίους 4-5 μήνες.

Ο εφιάλτης επιστρέφει με τα… κρύα

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

«Παγωμένοι» ευτυχώς όλοι
οι δείκτες της πανδημίας 
σε σχέση με την περασμένη
εβδομάδα λόγω ζέστης, 
αλλά και φόβος για πίεση 
στις παιδιατρικές κλινικές
μόλις πέσει αρκετά 
η θερμοκρασία

Τα επεισόδια της περασμένης Τετάρτης (9/11), με
βόμβες μολότοφ μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου
Στρατιώτη και σπασμένες βιτρίνες στην Ερμού, ξύπνη-
σαν μνήμες από το παρελθόν και προκάλεσαν ανησυχία
στους επιτελείς αξιωματικούς της ΕΛΑΣ ενόψει της
επετείου του Πολυτεχνείου (17/11). Ο λόγος δεν είναι
άλλος από το γεγονός ότι οι «κουκουλοφόροι», εκμε-
ταλλευόμενοι τη μεγάλη συγκέντρωση λόγω της πανελ-
λαδικής απεργίας, έδειξαν ξεκάθαρα ότι επιδιώκουν…
δυναμική επάνοδο. Οι κινήσεις τους, μάλιστα, έδειξαν
ότι αδιαφορούν πλέον ακόμη και για το γεγονός ότι
έστω και η απλή κατοχή βόμβας μολότοφ επισύρει κα-
κουργηματική ποινική δίωξη.

Σε κάθε περίπτωση, τόσο στο αρχηγείο της ΕΛΑΣ όσο

και στη ΓΑΔΑ πραγματοποιούν συνεχείς συσκέψεις
και βελτιώσεις στο ήδη επικαιροποιημένο επιχειρη-
σιακό σχέδιο που προβλέπει ότι την Πέμπτη -ημέρα
της επετείου- θα αναπτυχθούν στο κέντρο της Αθήνας
5.682 αστυνομικοί διαφόρων υπηρεσιών. Ήδη έχουν

γίνει οι απαραίτητες συστάσεις για λήψη μέτρων αυτο-
προστασίας, καθώς από το πληροφοριακό δίκτυο της
Ασφάλειας προκύπτει έντονη «κινητικότητα» στον αν-
τιεξουσιαστικό χώρο. 

Μάλιστα, σε επιχείρηση της Κρατικής Ασφάλειας σε
εγκαταλελειμμένο κτίριο κοντά στην πλατεία Εξαρχεί-
ων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 100 φιάλες αλκοολού-
χων ποτών σε κιβώτια, πέτρες και λοιπά οικοδομικά
υλικά. Πηγές της ΕΛΑΣ σημειώνουν ότι πρόκειται κατά
βάση για φιάλες που χρησιμοποιούνται για παρασκευή
βομβών μολότοφ, ενώ οι πέτρες και τα άλλα οικοδομι-
κά υλικά αποτελούν «όπλα» ενάντια στις αστυνομικές
δυνάμεις.

Κώστας Παπαδόπουλος

Επί ποδός η ΕΛΑΣ για το Πολυτεχνείο: Βρέθηκαν «πολεμοφόδια» στα Εξάρχεια



«A
μεσα, μέχρι το τέλος του
έτους, θα προχωρήσουμε
στην αναμόρφωση του θε-
σμικού πλαισίου για την

αποκατάσταση των ζημιών και ιδίως των κτι-
ρίων από τις φυσικές καταστροφές», προ-
ανήγγειλε ο υφυπουργός Υποδομών και Με-
ταφορών Γιώργος Καραγιάννης, στο πλαίσιο
απάντησής του σε επίκαιρη ερώτηση του
βουλευτή του ΚΚΕ Μανώλη Συντυχάκη για
τις επισκευές και ανακατασκευές κτιρίων
των σεισμοπλήκτων της Περιφερειακής
Ενότητας Ηρακλείου.

Ο κ. Καραγιάννης ανέφερε πως «ήδη στο
υπουργείο έχουμε έτοιμο σχεδόν το σχέδιο
νόμου, που το αμέσως επόμενο διάστημα θα
παρουσιάσουμε και στο υπουργικό συμβού-
λιο, προκειμένου να προχωρήσουμε και να
απλοποιήσουμε τις διαδικασίες, προκειμέ-
νου να αποδίδονται πολύ πιο γρήγορα οι

αποζημιώσεις και να μειώνεται σημαντικά ο
χρόνος έκδοσης των αδειών επισκευής,
ώστε πραγματικά αυτή η γάγγραινα που τα-
λαιπωρεί τους πληττόμενους πολίτες από
φυσικές καταστροφές να προχωρά πολύ πιο
γρήγορα».

Τι είπε για το Αρκαλοχώρι
Ο υφυπουργός επισήμανε πως η κυβέρ-

νηση έχει επιδείξει σε όλες τις φυσικές κα-
ταστροφές άμεση στήριξη στους πληγέν-
τες, «κάνοντας πολλά βήματα σε ό,τι αφορά
την κρατική αρωγή σε σχέση με ό,τι συνέ-
βαινε στο παρελθόν». «Πάντα», συμπλή-
ρωσε, «υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης -
και για αυτό ερχόμαστε με ένα νέο θεσμικό
πλαίσιο να λύσουμε παθογένειες και προ-
βλήματα ετών». 

Ειδικά για τους σεισμόπληκτους του Αρ-
καλοχωρίου ανέφερε πως «ο αριθμός των

αυτοψιών που έχουν γίνει είναι ρεκόρ για
μια περιοχή». «Η κυβέρνηση», είπε, «βρέ-
θηκε εκεί από την πρώτη στιγμή. Ιδρύθη-
καν τμήματα στο Ηράκλειο και στο Αρκα-
λοχώρι. Προκηρύξαμε και προσλάβαμε
υπαλλήλους και η υπηρεσία είναι στελε-
χωμένη. Μάλιστα, στις πλημμύρες που
έγιναν πριν από μερικές ημέρες, η υπηρε-
σία μας συνέδραμε και σε αυτό το κομμάτι
και βάζουμε πλάτη σε όλα τα ζητήματα που
μας ζητά η Περιφέρεια Κρήτης. Το ότι δεν
έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και οι αρ-
μόδιοι ιδιώτες μηχανικοί δεν μας έχουν
φέρει τις μελέτες για να έχουμε τις κοστο-
λογήσεις, αυτό δεν είναι δική μας αρμο-
διότητα. Όμως δεν μπορούμε να αποζη-

μιώνουμε και χωρίς να έχουμε μελέτες και
τα απαραίτητα χαρτιά, γιατί διαχειριζόμα-
στε δημόσιο χρήμα».
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Ο υφυπουργός Υποδομών 
και Μεταφορών Γιώργος
Καραγιάννης μίλησε για το νέο
θεσμικό πλαίσιο που λύνει
παθογένειες ετών - Σύντομα θα
παρουσιαστεί στο υπουργικό
συμβούλιο το σχέδιο νόμου

Πιο γρήγορες
αποζημιώσεις σε 
πληγέντες φυσικών
καταστροφών

Για έξι μήνες παρατάθηκε η προσωρινή κράτηση του
πρώην ντράμερ των Πυξ Λαξ που είναι αντιμέτωπος
με τη δικαιοσύνη, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε
υποθέσεις ασέλγειας σε βάρος ανήλικων κοριτσιών.
Χθες, η δίκη του κατηγορούμενου μουσικού ενώπιον
του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου διεκόπη, για τρίτη
φορά, λόγω κωλύματος του συνηγόρου του. Η απόφαση των
δικαστών να διακοπεί η δίκη για τις 22 Δεκεμβρίου προκάλεσε την έντονη

αντίδραση του συνηγόρου
των τεσσάρων κοριτσιών που
τον έχουν καταγγείλει, ο
οποίος έκανε λόγο για εμ-
παιγμό.
«Εγώ μπορώ όποτε πείτε,

κύριε πρόεδρε. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό. Είχε δεσμευτεί ότι θα
έρθει και θα αρχίσει σήμερα η δίκη ο συνήγορος υπεράσπισης. Μπορεί
έστω και δύο ώρες να έρθει να μας τιμήσει ο συνάδελφος. Αυτό είναι εμ-
παιγμός», ανέφερε χαρακτηριστικά ο συνήγορος. Στον μουσικό, που πα-
ράλληλα δικάζεται και για άλλη ανάλογη υπόθεση στο Εφετείο, αποδί-
δονται οι κατηγορίες της κατάχρησης ανηλίκου και των γενετήσιων πρά-
ξεων με ανήλικο, τις οποίες φέρεται να τέλεσε σε βάρος τεσσάρων κορι-
τσιών κατά το χρονικό διάστημα 2007-2015 σε κάμπινγκ της Ηλείας,
όπου παραθέριζε.

Διεκόπη και πάλι 
η δίκη του πρώην 
ντράμερ των Πυξ Λαξ

Το προφίλ ενός βίαιου ανθρώπου με εριστι-
κό χαρακτήρα περιέγραψε αναφερόμενος
στην εικαστικό πρώην σύντροφό του ο
70χρονος γιατρός που δέχτηκε επίθεση με
σφαίρες έξω από το σπίτι του στο Χαλάνδρι.
«Δώστε σε εμένα και στην οικογένειά μου
μια παράταση ζωής. Αν βγει έξω, οι μέρες
μας είναι μετρημένες», ήταν η έκκληση
του γιατρού στους δικαστές του Μεικτού
Ορκωτού Δικαστηρίου στο εδώλιο του
οποίου κάθεται η 50χρονη που φέρεται να
τον πυροβόλησε μπροστά στα μάτια της κό-
ρης τους.
Ο μάρτυρας εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η
κατηγορούμενη δεν έδειξε καμία μεταμέ-
λεια μετά την πράξη της, καθώς, όπως ανέ-
φερε, του έστειλε ένα «υβριστικό μήνυμα»
ενώ βρισκόταν σοβαρά τραυματισμένος

στο νοσοκομείο. «Μου εξέφρασε τη δυσα-
ρέσκειά της που είμαι ακόμα ζωντανός.
Μου έγραφε “βόθρε” και κάτι τέτοια», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά, με την κατηγορού-
μενη λίγο αργότερα να διαμαρτύρεται κα-
τηγορώντας το δικαστήριο για μεροληψία
και ρατσισμό και να καταγγέλλει τον μάρ-
τυρα ως «βιαστή της» και «πραγματικό
ένοχο».
Έντονη ήταν η αντίδραση της κατηγορού-
μενης στις αναφορές της συζύγου του θύ-
ματος με την οποία μεγαλώνει η κόρη της. 
Η μάρτυρας μίλησε για τα γεγονότα της αι-
ματηρής επίθεσης αλλά και σειρά άλλων
βίαιων επεισοδίων, λέγοντας πως το παιδί
τής είχε εξομολογηθεί ότι «η μαμά της τής
είχε βάλει όπλο στο κεφάλι και της είχε πει
ότι με αυτό θα σκοτώσω τον πατέρα σου».

«Αν βγει έξω, οι μέρες μας είναι μετρημένες», λέει 
ο γιατρός για την εικαστικό που τον πυροβόλησε 



Ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με το υπουργείο Τουρι-
σμού και την Google ξεκινά το πρόγραμμα «Athens. The c-
ity is the museum», μια κοινή προσπάθεια για να αναδειχ-
θούν οι ιδιαίτερες και ανεξερεύνητες πλευρές της Αθή-
νας και η ίδια η πόλη σε έναν τουριστικό προορισμό ιδανι-
κό για όλο τον χρόνο. Η νέα αυτή πρωτοβουλία δημιουργή-
θηκε με σκοπό να ενθαρρύνει τους ταξιδιώτες που επι-
σκέπτονται την Αθήνα, όπως επίσης και τους κατοίκους
της, να ανακαλύψουν την πόλη περπατώντας. Αυτό θα κα-
ταστεί δυνατό μέσα από μια νέα διαδικτυακή εμπειρία
όπου οι χρήστες μπορούν να βρουν μέσω του
athens.withgoogle.com. Μόλις ο χρήστης επιλέξει κά-
ποια από τις προτεινόμενες διαδρομές της εφαρμογής,

ένας χάρτης εμφανίζεται στην οθόνη του. Ο χάρτης αυτός
έχει έναν περίπατο με πινέζες (pins), οι οποίες αντιστοι-
χούν σε προτεινόμενες στάσεις και αυτές με τη σειρά τους
σε ηχητικό περιεχόμενο. 
Στόχος της νέας αυτής συνεργασίας είναι να ενισχύσει τη
συλλογική προσπάθεια για τη δημιουργία ενός νέου και
βιώσιμου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης, όπου η Αθήνα
θα αποτελεί δελεαστικό προορισμό 365 ημέρες τον χρόνο.
Άλλωστε, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας
Μπακογιάννης: «Η Αθήνα είναι ένα μοναδικό, ζωντανό,
ανοιχτό, διαδραστικό, τεράστιο μουσείο που προσφέρει
εκατοντάδες “σκηνές”, “εκθέματα” και εμπειρίες στους
επισκέπτες της όλο τον χρόνο».

Ζητά υψηλή παρέμβαση 
Μέχρι τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

έφτασε ο δήμαρχος Πάτρας Κώστας Πελετίδης, προ-

κειμένου να πετύχει την αποκατάσταση της μαρίνας

της πόλης. Με επιστολή που έστειλε προς τον πρωθυ-

πουργό ζητά να του δοθεί η δυνατότητα να προχωρή-

σει άμεσα τα αναγκαία έργα για την αποκατάσταση

της μαρίνας Πατρών, που επλήγη από ακολουθία

σφοδρών θεομηνιών στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2021.

Ο κ. Πελετίδης έφτασε στο σημείο αυτό καθώς, όπως

επισημαίνει, έχει κατατεθεί στην Περιφέρεια Δυτικής

Ελλάδας, εδώ και έναν χρόνο, φάκελος του έργου

χωρίς όμως να προχωρήσει τίποτα, ενώ δεν βοήθη-

σαν ούτε οι συναντήσεις που είχε με τους αρμόδιους

υπουργούς. Επισημαίνει, λοιπόν, ότι η αποκατάσταση

της μαρίνας χρήζει άμεσης προτεραιότητας και πα-

ρακαλεί για την παρέμβασή του πρωθυπουργού,

ώστε να προχωρήσουν σύντομα τα αναγκαία έργα.

ΞΞεκινά αντεπίθεση 
Όλο και ανεβαίνει το πολιτικό «θερμόμετρο» στον

Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού, καθώς μετά την παραίτηση

των δύο προέδρων των Κοινοτικών Συμβουλίων με

βολές κατά του δημάρχου Δημήτρη Γαλάνη, παρατη-

ρείται και η επαναδραστηριοποίηση του πρώην δη-

μάρχου Παντελή Ξυριδάκη. Με ανακοίνωσή του κα-

ταγγέλλει τη δημοτική αρχή για «αδράνεια» σε όλα τα

σημαντικά ζητήματα της πόλης, ενώ τον κατηγορεί ότι

παραμέλησε όλες τις μελέτες για τα έργα που του

άφησε έτοιμα. Προφανώς ο κ. Ξυριδάκης αντιλαμβά-

νεται ότι ο δήμαρχος έχει σοβαρά εσωτερικά προβλή-

ματα και φαίνεται έτοιμος να διεκδικήσει και πάλι τη

«γαλάζια» υποστήριξη που θα τον οδηγήσει στην

«ολική επαναφορά». 

!
Αμφίβολη η στήριξη

Προβληματισμός
επικρατεί τον τελευ-
ταίο καιρό στην πα-
ράταξη του δημάρ-
χου Ηλιούπολης
Γιώργου Χατζηδάκη,
καθώς φαίνεται ότι
δυσκολεύει η προ-
σπάθειά του να έχει
τη στήριξη του ΣΥΡΙ-
ΖΑ στις επόμενες
εκλογές. Όπως είναι
γνωστό, ο κ. Χατζηδάκης στις προηγούμενες εκλογές
επικράτησε σαν «αντάρτης» του «πράσινου» δημάρ-
χου Βασίλη Βαλασόπουλου, όμως τον τελευταίο καιρό
προσπάθησε να προσεγγίσει και τον ΣΥΡΙΖΑ θέλοντας
να εκμεταλλευτεί και την πρόθεσή του για ευρύτερες
κεντροαριστερές συμμαχίες. Όμως οι τελευταίες εξε-
λίξεις στην τοπική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται
να τον ευνοούν, καθώς η εκλογή του Θοδωρή Παπαδά-
του ως επικεφαλής δεν είναι το σενάριο που επιθυ-
μούσε και στην καλύτερη περίπτωση θα έχει τη στήρι-
ξη μόνο από λίγους… 
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Τριπλή συμμαχία για το πρόγραμμα 
«Athens. The city is the museum»

Δήμος Αθηναίων

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα δυτικά της Αθήνας,
φαίνεται πως οι συνεργάτες

του δημάρχου προσπαθούν να
τον υποβάλουν στο «μαρτύριο της σταγό-
νας»; Πώς αλλιώς να εξηγηθεί ότι σχεδόν
κάθε εβδομάδα ανακοινώνει και ένας την
ανεξαρτητοποίηση από την παράταξή του ή
από τη συνεργαζόμενη παράταξη; Το ερώτη-
μα που μπαίνει είναι αν πρόκειται για προ-
συνεννοημένες ή για τυχαίες κινήσεις, γε-
γονός που θα αποδειχθεί από την κατεύθυν-
ση που θα πάρουν… 

«Καφέ» ανακύκλωση 
και στη Φυλή 

Ένα από τα επτά βασικά βήματα προ-
κειμένου να αντιμετωπιστεί το «τέρας
των σκουπιδιών» και να δώσουμε αξία
στα σκουπίδια μας, όπως πάντα επιση-
μαίνει ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώρ-
γος Πατούλης, κάνει πλέον και ο Δήμος
Φυλής μετά την παράδοση του εξοπλι-
σμού συλλογής βιοαποβλήτων. Συγκε-
κριμένα, σε αυτόν τον δεύτερο κύκλο
διανομής μέσων για την ολοκλήρωση
του σχεδίου της ανακύκλωσης ο περιφε-
ρειάρχης παρέδωσε στον δήμαρχο Φυ-
λής Χρήστο Παππού τρία απορριμματο-
φόρα συλλογής στερεών αποβλήτων και
693 καφέ κάδους. Όπως επισήμανε ο κ.
Πατούλης: «Με ικανοποίηση παρατη-
ρούμε ότι βήμα βήμα γίνεται πραγματι-
κότητα η ανάπτυξη μιας ισχυρής αλυσί-
δας για τη δημιουργία της Πράσινης Πε-
ριφέρειας Αττικής. Η παρουσία μας εδώ
στη Φυλή έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα,
καθώς πρόκειται για την περιοχή η οποία
“βάζει πλάτη” για όλη την Αττική, καθώς
εδώ γίνεται η διαχείριση των σύμμει-
κτων σκουπιδιών».
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εργολήπτης Δημήτρης Κού-
τρας χωρίς κανέναν ουσιαστι-
κό λόγο και δίχως να έχει να
κερδίσει τίποτα προσπαθεί να

καθυστερήσει την αύξηση κεφαλαίου κατά
100 εκατ. ευρώ της Intrakat. Η εταιρεία
Adamas Group Limited, που ελέγχεται
από τον ίδιο και κατέχει το 8,13% της εισηγ-
μένης, επέβαλε αίτημα να αναβληθεί η ΓΣ,
που ήταν προγραμματισμένη για τις 14 Νο-
εμβρίου, για την 1η Δεκεμβρίου.

Γιατί όμως ο κ. Κούτρας κρατά αυτήν τη
στάση, την ώρα που δεν έχει εκδηλώσει εν-
διαφέρον να συμμετάσχει στην ΑΜΚ; Κά-
ποιοι λένε πως το κάνει από... γινάτι, επειδή
έμεινε εκτός διοίκησης όταν η εταιρεία με-
ταβιβάστηκε από τον Σωκράτη Κόκκαλη
στους Μπάκο, Καϋμενάκη και Εξάρχου.
Μια άλλη άποψη θεωρεί πως με αυτό τον
τρόπο πιέζει για την πώληση των μετοχών
του. Όπως και να έχει, αποτελεί παραλογι-
σμό να μπλοκάρει προσωρινά την ΑΜΚ, με
δεδομένο μάλιστα πως η επιτυχία της είναι
εξασφαλισμένη, καθώς ήδη έχει εκδηλω-
θεί έντονο ενδιαφέρον, που μεταφράζεται
σε ποσό ύψους 85 εκατ. ευρώ.

Εξάρχου: «Στόχος 
η επιστροφή στην κερδοφορία»

Πάντως, ο νέος διευθύνων σύμβουλος
της εταιρείας Αλέξανδρος Εξάρχου δεν
έκρυψε την ενόχλησή του για την 20ήμερη
καθυστέρηση στην αύξηση κεφαλαίου, λέ-
γοντας ότι είναι αναγκαία προκειμένου να
μη χαθεί ούτε μία μέρα για το σχέδιο ανά-
πτυξης της εταιρείας και την αξιοποίηση
των ευκαιριών κατά το επόμενο εξάμηνο
και πριν από τις εκλογές. Ο διευθύνων σύμ-
βουλος της Intrakat μίλησε για την ενίσχυ-
ση της εταιρείας με σκοπό να επιλυθούν οι
δυσκολίες του παρελθόντος, που, όπως τό-
νισε, γνωρίζει καλά ο κ. Κούτρας ως μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι πριν από
λίγους μήνες, αλλά και για υλοποιηθούν οι
επενδύσεις που σχετίζονται με το μέλλον.

Ο CEO εμφανίστηκε βέβαιος για την επι-
τυχία της αύξησης κεφαλαίου, λέγοντας ότι
η συντριπτική πλειοψηφία των μετόχων
έχει εκφραστεί υπέρ της κεφαλαιακής ενί-
σχυσης και πως ο κ. Κούτρας δεν συμμετεί-
χε ούτε στην προηγούμενη αύξηση κεφα-
λαίου. «Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πάμε
μπροστά και να γυρίσουμε σελίδα. Στόχος
της νέας διοίκησης είναι η διασφάλιση κερ-
δοφόρων χρήσεων. Αυτό προϋποθέτει η

εταιρεία να είναι σωστά κεφαλαιοποιημένη.
Σε αυτό αποσκοπεί η αύξηση κεφαλαίου
των 100 εκατ. ευρώ», είπε ο κ. Εξάρχου.

Εξαγορές εταιρειών και Αττική Οδός
«Θα πάρουμε όσο γίνεται περισσότερα έρ-

γα που να είναι κερδοφόρα, αλλά θέλουμε να
αναπτύξουμε τον τομέα των παραχωρήσεων
και των ΣΔΙΤ και φυσικά τις ΑΠΕ ώστε να εξα-
σφαλίσουμε σταθερές ροές εσόδων».

Ειδικά για τις παραχωρήσεις επεσήμανε
ότι η εταιρεία θα διεκδικήσει μετοχική συ-
νεργασία με κάποιο από τα υποψήφια
επενδυτικά σχήματα που συμμετέχουν
στον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ για τη νέα
σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού.
Μάλιστα, όπως δήλωσε, για το θέμα υπάρ-
χουν προχωρημένες συζητήσεις και οι
ανακοινώσεις δεν αποκλείεται να γίνουν
πριν από τα τέλη του έτους. Σε ό,τι αφορά τα
νέα έργα στο Ελληνικό, ο κ. Εξάρχου είπε
ότι η εταιρεία θα είναι υποψήφια με τη γαλ-
λική Bouygues, με την οποία ήδη συνεργά-
ζεται για την κατασκευή του ουρανοξύστη,
και στον διαγωνισμό για το εμπορικό κέν-
τρο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Η ανακοστολόγηση των έργων
Ο κ. Εξάρχου ανέφερε επιπλέον ότι η Ιn-

trakat προχώρησε στην ανακοστολόγηση
όλων των έργων της και τεχνικά και οικονο-
μικά: «Στην κοστολόγηση αυτή δεν λάβαμε
υπόψη ενδεχόμενα claims και διεκδική-
σεις από πελάτες, αλλά πόσα λεφτά έχουν
δαπανηθεί, τι απομένει να εκτελεστεί και τι
θα εισπραχθεί με βάση τη σύμβαση». Εξε-
τάστηκε, όπως είπε, το χειρότερο σενάριο
σε όλα τα έργα, ακόμη και σε αυτά που
έχουν ανατεθεί στην Ιntrakat αλλά δεν
έχουν υπογραφεί. Η μεγάλη ανησυχία ήταν
η αύξηση του κόστους των υλικών προκει-
μένου να μην οδηγήσει σε αρνητικά αποτε-
λέσματα. «Σας διαβεβαιώνω ότι για τα νέα
έργα (σ.σ.: όσα συμβασιοποιήθηκαν τους
δύο τελευταίους μήνες) αυτός ο κίνδυνος
δεν υπάρχει, αλλά ούτε και σε αυτά για τα
οποία πρόκειται να υπογράψει συμβάσεις».
Και σημείωσε ότι η Ιntrakat δεν εγκαταλεί-
πει έργα και θα εκτελέσει ακόμη και εκείνα
που είναι υποκοστολογημένα, με πλέον αν-
τιπροσωπευτικό παράδειγμα το οδικό έργο
Πάφου - πόλης Χρυσοχούς στην Κύπρο.
Όπως είπε, οι ζημίες έχουν συμπεριληφθεί
στον προϋπολογισμό του 2022 αλλά και σε
εκείνον του 2023 ώστε μετά την ανακεφα-
λαιοποίηση να μην υπάρχει πρόβλημα.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Τι δήλωσε o CEO 
Αλέξανδρος Εξάρχου -
Οι κουτοπονηριές χωρίς
ουσία του Δ. Κούτρα 

Αναπτυξιακή 
ρότα με εξαγορές,
ΑΠΕ και επιστροφή
στην κερδοφορία
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Ν
έο σήμα για τα προϊόντα
του «καλαθιού του νοι-
κοκυριού» αλλά και
τσουχτερά πρόστιμα

2.000 ευρώ ανά κατάστημα θα
ισχύσουν από την 1η Δεκεμβρίου,
στο πλαίσιο της νέας υπουργικής
απόφασης που υπέγραψε ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός προ-
γραμματίζει σειρά επαφών με τους
εκπροσώπους της βιομηχανίας αλ-
λά και των πολυεθνικών εταιρειών
ώστε να υπάρξει μια άτυπη «συμ-
φωνία κυρίων» σχετικά με την
απορρόφηση των όποιων επιβα-
ρύνσεων ως αποτέλεσμα της νέας
έκρηξης των τιμών εισαγωγών της
βιομηχανίας κατά 26% τον περα-
σμένο Σεπτέμβριο. Οι αλλαγές που
περιλαμβάνονται στη νέα υπουργι-
κή απόφαση και θα ισχύσουν από
την 1η Δεκεμβρίου έχουν ως εξής:

1. Η ενημέρωση του καταναλωτι-
κού κοινού για τα προϊόντα του
«καλαθιού» γίνεται μέσω ειδικού
σήματος που αναρτάται στον φυσι-

κό ή ηλεκτρονικό χώρο, ενώ το κα-
τάστημα πρέπει να έχει αναρτημέ-
νη τη λίστα στην είσοδο του κατα-
στήματος. 

2. Το ειδικό σήμα πρέπει να είναι
κυκλικό και να τοποθετείται υπο-
χρεωτικά δίπλα στην ένδειξη τιμής
αγοράς και πρέπει να έχει συγκε-
κριμένες διαστάσεις (8x8 εκατο-
στά).

3. Οι επιχειρήσεις που συμμετέ-
χουν στην πρωτοβουλία «το καλάθι
του νοικοκυριού» μπορούν να
αποκτούν πρόσβαση στο ειδικό
σήμα αποστέλλοντας σχετικό αίτη-
μα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
gen-sec@mindev.gov.gr.

4. Απαγορεύεται η χρήση του ει-
δικού σήματος από επιχειρήσεις
που δεν συμμετέχουν στο «καλάθι
του νοικοκυριού». 

5. Απαγορεύεται η χρήση του ει-
δικού σήματος σε προϊόντα που
δεν συμμετέχουν στην πρωτοβου-
λία «το καλάθι του νοικοκυριού»
και δεν έχουν δηλωθεί με τον κα-
τάλογο καταναλωτικών προϊόντων

που κάθε επιχείρηση έχει αποστεί-
λει στο υπουργείο Ανάπτυξης. 

6. Τροποποιούνται τα προϊόντα
που βρίσκονται στις θέσεις 27 και
28 του «καλαθιού». Στη νέα από-
φαση περιλαμβάνονται η κρέμα
βρεφικής ηλικίας και το γάλα βρε-
φικής ηλικίας, τα οποία αντικαθι-
στούν τη φόρμουλα μωρών (παιδι-
κές τροφές) και το γάλα βρεφικής
ηλικίας (παιδικές τροφές).

7. Οι υπόχρεοι διασφαλίζουν ότι
τα προϊόντα που δηλώνονται στον
κατάλογο καταναλωτικών προϊόν-
των («καλάθι του νοικοκυριού»),
που αποστέλλεται στο υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βρί-
σκονται στα καταστήματά τους σε
επάρκεια και διατίθενται απρόσκο-
πτα στο καταναλωτικό κοινό.

8. Αν τα αποθέματα προϊόντος
που συμμετέχει στο «καλάθι του
νοικοκυριού» εξαντληθούν σε
ένα ή περισσότερα καταστήματα,
οι υπόχρεοι αντικαθιστούν προ-
σωρινά το προϊόν που εξαντλή-
θηκε με αντίστοιχο προϊόν που
διατίθεται στην ίδια ή χαμηλότε-
ρη τιμή και στην ίδια ή μεγαλύτε-
ρη ποσότητα. 

9. Στις επιχειρήσεις που παρα-
βαίνουν τις υποχρεώσεις τους επι-
βάλλεται διοικητικό πρόστιμο
ύψους 2.000 ευρώ ανά κατάστημα
στο οποίο συντελείται η παράβαση.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Προϋπολογισμός: 
Το μικρότερο
έλλειμμα φέρνει 
νέα μέτρα στήριξης 

Με μικρότερο έλλειμμα κατά 6,3 δισ.
ευρώ έκλεισε ο προϋπολογισμός στο δε-
κάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου, ανοί-
γοντας τον δρόμο για τη δημιουργία πρό-
σθετου «κουμπαρά», μέσω του οποίου
μπορεί να εμπλουτιστεί το πακέτο των μέ-
τρων στήριξης προς τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργεί-
ου Οικονομικών, το πρωτογενές έλλειμμα
διαμορφώθηκε στα 349 εκατ. ευρώ έναντι
στόχου 6,752 δισ. ευρώ. Από την άλλη
πλευρά, η υπέρβαση των εσόδων κατά 5,1
δισ. ευρώ περιόρισαν το έλλειμμα του
κρατικού προϋπολογισμού στα 4,769 δισ.
ευρώ, έναντι στόχου για 11,027 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό
Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη, «κα-
θώς πυκνώνουν τα σύννεφα στη διεθνή
οικονομία και παρατηρούνται τάσεις επι-
βράδυνσης στην Ευρώπη, τα στοιχεία από
τα έσοδα του Οκτωβρίου δεν δείχνουν σο-
βαρή τάση διαφοροποίησης αναφορικά
με την πολύ θετική πορεία που έχει η οι-
κονομία το 2022».

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρα-
τικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 48,866
δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά
5,257 δισ. ευρώ ή 12,1% έναντι της εκτί-
μησης για το αντίστοιχο διάστημα που
έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση
του Προϋπολογισμού 2022, παρά τα μει-
ωμένα έσοδα του Προγράμματος Δημό-
σιων Εσόδων. Συνολικά, στα κρατικά τα-
μεία μπήκαν 53,775 δισ. ευρώ, αυξημένα
κατά 6,315 δισ. ευρώ, ενώ οι επιστροφές
φόρων ανήλθαν στο ποσό-ρεκόρ των
4,909 δισ. ευρώ. Μόνο τον Οκτώβριο ση-
μειώθηκε υπέρβαση των φορολογικών
εισπράξεων κατά 249 εκατ. ευρώ, γεγο-
νός που αποτυπώνει την ισχυρή αναπτυ-
ξιακή δυναμική της οικονομίας σε έναν
μήνα με υψηλό βαθμό δυσκολίας. Τέλος,
κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Οκτωβρί-
ου σημειώθηκε σημαντική αποκλιμάκω-
ση των δαπανών σε σχέση με τον στόχο
κατά 2,018 δισ. ευρώ.
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Άδ. Γεωργιάδης: 
«Τίθενται σε ισχύ από 
την 1η Δεκεμβρίου» - Νέο
σήμα και πρόστιμα έως
2.000 ευρώ ανά κατάστημα

Οι εννέα αλλαγές στο...
«καλάθι του νοικοκυριού»
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Σ
τα 3,4 δισ. ευρώ
(3.379.680.000 ευρώ) υπο-
λογίζεται πως θα εκτιναχ-
θούν φέτος τα έσοδα της

οικονομίας του διαμοιρασμού, σύμ-
φωνα με μελέτη της Grant Thornton,
η οποία διενεργήθηκε για λογαρια-
σμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδος (ΞΕΕ). Η τουριστική δα-
πάνη των καταλυμάτων βραχυχρό-
νιας μίσθωσης μεγεθύνεται με έντο-
νο ρυθμό τα τελευταία χρόνια και
υπολογίζεται στο 15% ετησίως, καλύ-
πτοντας ολοένα και μεγαλύτερο μερί-
διο της εγχώριας τουριστικής δαπά-
νης, η οποία για φέτος υπολογίζεται
στο 14%, αγγίζοντας τα 23,4 δισ. ευρώ
(23.397.940.000 ευρώ).

Αξίζει να σημειωθεί πως για το 2022
το σύνολο των διανυκτερεύσεων θα
φτάσουν στα 236.950.000 με τη δαπά-
νη για διαμονή να αγγίζει το
1.389.500.000 ευρώ. 

Το 2019 ο τζίρος των καταλυμάτων
βραχυχρόνιας μίσθωσης έφτασε τα
2.932.600.000 ευρώ σε αντίστοιχες
215.190.000 διανυκτερεύσεις σε ξενο-
δοχεία, ενοικιαζόμενα, συγγενικά
σπίτια.

Από τα ευρήματα της μελέτης διαπι-
στώνεται πως η μέση τιμή βραχυχρό-
νιων μισθώσεων είναι κατά 5 φορές
μεγαλύτερη από αυτή που σημειώνε-
ται σε επίπεδο μακροχρόνιας μίσθω-
σης, δημιουργώντας ισχυρά κίνητρα
στους ιδιοκτήτες να διαθέσουν τα ακί-
νητά τους στη βραχυχρόνια αγορά,
δημιουργώντας οξυμένα προβλήματα
στέγασης.

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις δημι-
ουργούν σημαντικές απώλειες σε επί-

πεδο δημόσιων εσόδων λόγω του τρό-
που φορολόγησής τους. Το 2016 οι
απώλειες των δημόσιων εσόδων
έφταναν τα 160,6 εκατ. ευρώ, ενώ φέ-
τος η εκτίμηση για τις απώλειες ανέρ-
χεται στα 316,7 εκατ. ευρώ. Καταγρά-
φεται, δηλαδή, διπλασιασμός των κα-
θαρών απωλειών δημόσιων εσόδων
κατά το διάστημα 2019-2022. 

Δίκαιο ρυθμιστικό πλαίσιο 
ζητά το ΞΕΕ

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέ-
της, επισημαίνεται επίσης πως από τις
βραχυχρόνιες μισθώσεις χάνονται
39.000 θέσεις εργασίας σε ετήσια βάση.

Από την πλευρά του το ΞΕΕ ζητά ένα
πιο δίκαιο ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς
το φαινόμενο γιγαντώθηκε μέσα σε
μια γκρίζα ζώνη, όπως χαρακτηριστι-

κά ανέφερε ο πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου Αλέξανδρος Βασιλικός, χωρίς
κανόνες, ελέγχους και πιστοποιήσεις.

«Ζητώ την άμεση παρέμβαση της
Πολιτείας για μια δίκαιη ρύθμιση στις
βραχυχρόνιες μισθώσεις, με ευαι-
σθησία απέναντι στις ανάγκες της κοι-
νωνίας και των πολιτών», σημείωσε ο
κ. Βασιλικός.

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελ-
λάδος παρουσίασε δέσμη μέτρων για
τη ρύθμιση της δραστηριότητας βασι-
σμένη σε επτά άξονες με χρονικούς
και χωρικούς περιορισμούς ανάλογα
με την περιοχή στην οποία δραστηριο-
ποιούνται. 

Ζητά να μπει όριο στον αριθμό ακι-
νήτων ανά εκμισθωτή και υπεκμισθω-
τή, φορολόγηση με τέλη διαμονής πα-
ρεπιδημούντων υπέρ ΟΤΑ, τέλη καθα-

ριότητας και φόρο διαμονής, δικαιώ-
ματα συνιδιοκτητών και εφαρμογή
συστήματος ελέγχων και επιβολής
αυστηρότερων κυρώσεων κατά του
ιδιοκτήτη ακινήτου βραχυχρόνιας
διαμονής εκ μέρους των συνιδιοκτη-
τών και των πελατών.

Με την αναβάθμιση των υποδομών του Λεκανοπεδί-
ου, που προωθεί το αρμόδιο υπουργείο, θα αντιμετω-
πιστεί οριστικά και το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Ο σχε-
διασμός αφορά την επέκταση των βασικών οδικών
αξόνων καθώς και των μέσων σταθερής τροχιάς.

Έως το τέλος του 2022 θα δημοπρατηθεί η Δυτική
Περιφερειακή Αιγάλεω, που με τους αναβαθμισμέ-
νους κόμβους σε Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Σχιστό η
δυτική πλευρά της Αττικής αναμένεται να αποφορτιστεί
σημαντικά από τον κυκλοφοριακό φόρτο.

Σημαντική ανακούφιση θα δώσει και η επέκταση της

λεωφόρου Κύμης, το έργο με τη μεγαλύτερη αστική
σήραγγα, το οποίο θα ξεκινήσει στις αρχές του 2023.

Τις επόμενες ημέρες θα προκηρυχθεί και ο Προ-
αστιακός Δυτικής Αττικής, έτσι μαζί με τους διαγωνι-
σμούς επέκτασης του Προαστιακού προς Ραφήνα και
Λαύριο, που ήδη «τρέχουν», θα ενισχυθεί σημαντικά
το δίκτυο.

Ανάσα θα δώσουν και οι επεκτάσεις του μετρό και
έως το τέλος του έτους θα προκηρυχθεί και η επέκταση
της γραμμής 2 προς το Ίλιον, με τρεις νέους σταθμούς,
την Παλατιανή, το Ίλιον και τον Άγιο Νικόλαο.

«Ουσιαστικά, θα έχουμε σε εξέλιξη τρεις διαγωνι-
σμούς για την ενίσχυση του δικτύου του Προαστια-
κού Σιδηροδρόμου», σημείωσε ο υφυπουργός Υπο-
δομών Γιώργος Καραγιάννης σε ραδιοφωνική του
συνέντευξη.

Υπενθυμίζεται πως αναφορικά με την κατασκευή
της γραμμής 4 του μετρό, η οποία είναι ήδη σε εξέλι-
ξη, θα πυκνώσουν σημαντικά οι σταθμοί στο κέντρο
της πόλης και θα εξυπηρετούνται καθημερινά
340.000 επιβάτες.

Ρ.Σ.

Η μέση τιμή βραχυχρόνιων 
μισθώσεων είναι κατά 
5 φορές μεγαλύτερη 
από αυτή της μακροχρόνιας
μίσθωσης, σύμφωνα 
με μελέτη της Grant Thornton
για το Ξενοδοχειακό 
Επιμελητήριο Ελλάδος 

Προχωρά το ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης των υποδομών στην Αττική

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου

Έσοδα-μαμούθ 3,4 δισ. από
πλατφόρμες τύπου Airbnb
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Σ
ε διεύρυνση της βάσης των δι-
καιούχων προσανατολίζεται το
υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας ως προς το πρό-

γραμμα επιδότησης εγκατάστασης νέου
ηλιακού θερμοσίφωνα, ή αντικατάστασης
της παλιάς συσκευής, επιχειρώντας έτσι
να «διαχυθούν» περαιτέρω τα σημαντικά
οφέλη που μπορεί να έχουν τα ελληνικά
νοικοκυριά και συνολικότερα η χώρα. 

Αντίστοιχα αναθεωρείται και το διαθέ-
σιμο κονδύλι για το πρόγραμμα που πλέ-
ον αγγίζει τις μερικές εκατοντάδες εκα-
τομμύρια ευρώ από 60 εκατ. ευρώ που
προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός του
REPower EU.

Η διεύρυνση των δικαιούχων θα αφο-
ρά και τις δύο κατηγορίες ωφελουμένων
που θα προβλέπει το πρόγραμμα. Επο-

μένως, θα αυξηθούν τόσο τα νοικοκυριά
που θα αξιοποιήσουν την επιδότηση για
να εγκαταστήσουν ηλιακό θερμοσίφωνα
για πρώτη φορά όσο και όσοι αντικατα-
στήσουν το παλιό μοντέλο που διαθέ-
τουν ήδη. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρό-
γραμμα αναμένεται να εκκινήσει στις αρ-
χές του επόμενου έτους και συγκεκριμέ-
να κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023, όταν
και οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να
υποβάλουν αιτήσεις στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί για αυτόν
τον σκοπό. Όσον αφορά την επιλογή των
δικαιούχων, το πλέον πιθανό σενάριο εί-
ναι να ακολουθηθεί η λογική του «Αλλά-
ζω Συσκευή», δηλαδή η εφαρμογή ενός
συνδυασμού εισοδηματικών και κοινωνι-
κών κριτηρίων. Οι ωφελούμενοι θα προ-
κύψουν με βάση τη μοριοδότηση που θα
συγκεντρώσουν οι ενδιαφερόμενοι, από

την οποία θα καταρτισθεί και λίστα επιλα-
χόντων. 

Αναμένοντας τα ακριβή ποσά
Επιπρόσθετα, το αμέσως επόμενο διά-

στημα και έως τις αρχές του επόμενου έτους
αναμένεται να οριστικοποιηθούν και οι άλ-
λες παράμετροι του προγράμματος, ώστε να
προδημοσιευτεί ο οδηγός και έτσι να δοθεί
χρόνος στους καταναλωτές να προετοιμα-
στούν για την υποβολή της αίτησης. Μία από
τις παραμέτρους που θα οριστικοποιηθεί
έως τότε είναι το ακριβές ύψος της επιδότη-
σης - το οποίο και πάλι θα είναι κλιμακούμε-
νο, ώστε να καλύπτεται μεγαλύτερο μέρος
της δαπάνης στα νοικοκυριά με το μικρότε-
ρο εισόδημα. 

Η ενίσχυση του προϋπολογισμού κρί-
θηκε απαραίτητη, καθώς η κάλυψη με τη
βοήθεια του ήλιου των αναγκών των ελ-
ληνικών νοικοκυριών για ζεστό νερό χρή-

σης μπορεί να συμβάλει σε σημαντική
μείωση της κατανάλωσης ρεύματος. Μά-
λιστα, ειδικοί εκτιμούν ότι μια οικογένεια
που θα «αποσύρει» τον ηλεκτρικό θερμο-
σίφωνα θα «δει» την κατανάλωσή της να
μειώνεται κατά 25%-30%.

Την ίδια στιγμή, η αντικατάσταση ενός πα-
λιού ηλιακού μπορεί να αυξήσει την περίο-
δο του χειμώνα που το νοικοκυριό θα συνε-
χίσει να έχει δωρεάν ζεστό νερό, χάρη στη
μεγαλύτερη αποδοτικότητα που έχουν τα
ηλιοθερμικά πάνελ τελευταίας γενιάς. 

Στη γνωστή γραμμή τής «μη απόφασης» αναμένε-
ται να κινηθεί και το επερχόμενο Συμβούλιο Υπουρ-
γών Ενέργειας της ΕΕ στις 24 Νοεμβρίου, καθώς τί-
ποτα δεν προδιαθέτει πως είμαστε κοντά σε μια συμ-
φωνία για το Ενεργειακό εντός του 2022. 

Ως επικρατέστερο σενάριο εμφανίζεται να υπάρξει
ακόμη μια μετάθεση των αποφάσεων για αργότερα
και συγκεκριμένα για το επόμενο, τακτικό συμβούλιο
υπουργών της 19ης Δεκεμβρίου, ή στη σουηδική προ-
εδρία, η οποία διαδέχεται από τον Ιανουάριο του 2023
την τσεχική. Αν και η Κομισιόν φέρεται να επισπεύδει
τις διαδικασίες για πρόταση προσωρινού πλαφόν στο
αέριο, μετά και την προειδοποίηση 15 χωρών (ξεχω-

ρίζουν Βέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία και Πολωνία) για βέτο
στο συνολικό ενεργειακό πακέτο, εντούτοις οι πιθα-
νότητες αυτή να είναι έτοιμη ως την επικείμενη σύνο-
δο των υπουργών Ενέργειας είναι μικρές.

Οι διαφωνίες μεταξύ των 27 παραμένουν, η Γερ-
μανία επιμένει ότι η επιβολή ακόμη και ενός ευέλι-
κτου «δυναμικού πλαφόν» μπορεί να διώξει τους
προμηθευτές αερίου από τις ευρωπαϊκές αγορές,
και όλα δείχνουν ότι δύσκολα θα επέλθει συμφωνία
μέσα στις επόμενες εννέα ημέρες.

H αλήθεια είναι ότι, καθώς ο κίνδυνος μιας ανεξέ-
λεγκτης ενεργειακής κρίσης υποχωρεί, μειώνεται
και η διάθεση των Ευρωπαίων για δράση. Η συνεχής

αποκλιμάκωση των τιμών του φυσικού αερίου συγ-
κριτικά με τα ρεκόρ του προηγούμενου διαστήματος
μπορεί να είναι καλά νέα για τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις, ωστόσο έχει οδηγήσει την ΕΕ σε έναν
γενικότερο εφησυχασμό, ο οποίος στέλνει το λάθος
μήνυμα πως μπορούμε να κατεβάσουμε ταχύτητες.
Το κλίμα χαλάρωσης αποτυπώνεται τόσο στις πρό-
σφατες δηλώσεις της προέδρου της Κομισιόν, Ούρ-
σουλα φον ντερ Λάιεν, όσο και στις συζητήσεις στους
διαδρόμους των Βρυξελλών, όπου τίποτα δεν προ-
διαθέτει πως κινούμαστε στην κατεύθυνση να γεφυ-
ρωθούν οι διαφορές.

Μ.ΜΑΣΤ.

Αρχές του 2023 οι αιτήσεις
για το πρόγραμμα 
επιδότησης στους ηλιακούς
θερμοσίφωνες - 25%-30%
η μείωση κατανάλωσης 
για μια οικογένεια

Παραμένει το χάσμα Βορρά-Νότου - Χωρίς προσδοκίες το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ 

Αυξάνονται 
κονδύλια και
δικαιούχοι για
τους ηλιακούς



Αύξηση στις πωλήσεις, τα EBITDA,
τα EBIT και τα ενοποιημένα κέρδη με-
τά από φόρους και δικαιώματα μει-
οψηφίας κατέγραψε η MIG για το γ’
τρίμηνο του έτους. Ειδικότερα, η MIG
ανακοίνωσε τα βασικά οικονομικά
μεγέθη γ’ τριμήνου της χρήσης 2022,
καθώς και τις εξελίξεις στη δραστη-
ριότητά της. Οι ενοποιημένες πωλή-
σεις του ομίλου ανήλθαν σε 221,9
εκατ. κατά το γ’ τρίμηνο 2022 και
426,9 εκατ. για την περίοδο 1/1/2022
-30/9/2022 έναντι 150,4 εκατ. και 280,1 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021, ήτοι σημείωσαν αύξη-
ση σε ποσοστό 48% και 52% αντίστοιχα. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν
σε 41,3 εκατ. κατά το γ’ τρίμηνο 2022 και 11,6 εκατ. για την περίοδο 1/1/2022 -30/9/2022 έναντι 20,3 εκατ. και 12,7
εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021.
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πιασε τις 900 μονάδες ο
Γενικός Δείκτης και μένει
να διαφανεί πόσα «καύσι-
μα» έχει ακόμη το ελληνι-

κό χρηματιστήριο και αν αρκούν για
να συνεχιστεί η ανοδική κίνηση.
Όπως επισημαίνουν εγχώριοι αναλυ-
τές, το δεύτερο 15ήμερο του Νοεμ-
βρίου θα έχει πάντα αυξημένο ενδια-
φέρον, καθώς στο τέλος του μήνα οι
περισσότεροι από τους ξένους δια-
χειριστές κλείνουν βιβλία, ενώ θα
αποδειχτεί αν μέρος του ενδιαφέ-
ροντος που εκδηλώνεται για τίτλους
του FTSE 25 μπορεί να μετακυλιστεί
και στις χαμηλότερες κεφαλαιοποι-
ήσεις. Υπενθυμίζεται ότι το ΧΑ και η
Morgan Stanley στις 28 και 29 Νοεμ-
βρίου θα πραγματοποιήσουν στο

Λονδίνο το Ελληνικό Επενδυτικό Συ-
νέδριο, παρουσία του πρωθυπουρ-
γού αλλά όχι δημοσιογράφων και
κοινού. Τεχνικά διατηρείται το αγο-
ραστικό σήμα που έχει ο Γενικός Δεί-
κτης, το οποίο αναιρείται με επιστρο-

φή χαμηλότερα των 857 μονάδων.
Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των
865 - 858 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200
ημερών), δεν μπορεί να αποκλειστεί
κίνηση προς τις 902, 910, 944 (gap),
960 και 973 μονάδες.

Κλουκίνας - Λάππας: 
Έκλεισε τα καταστήματα 
σε Αλβανία και Σερβία

Τη διακοπή λειτουργίας του μόνου κατα-
στήματός της στην Αλβανία και των δύο κατα-
στημάτων της στη Σερβία, από τις αρχές του
επόμενου έτους, αποφάσισε η Ι. Κλουκίνας -
Ι. Λάππας Τεχνική και Εμπορική Ανώνυμος
Εταιρεία, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη. Η
απόφαση της διοίκησης οφείλεται κυρίως
στις ασταθείς τρέχουσες οικονομικές συνθή-
κες που επικρατούν στις δύο παραπάνω βαλ-
κανικές χώρες, στη μη ικανοποιητική πορεία
των πωλήσεων σε αυτές μετά την εμφάνιση
της πανδημίας Covid-19 και στις συνέπειες
που αυτή επέφερε στην οικονομία.

Στα προ πανδημίας επίπεδα 
ο κύκλος εργασιών της Vodafone

Στα επίπεδα προ πανδημίας επέστρεψε ο
κύκλος εργασιών της Vodafone Ελλάδας,
επιτυγχάνοντας παράλληλα ρεκόρ στην κίνη-
ση δεδομένων, σύμφωνα με τις οικονομικές
καταστάσεις για το α’ οικονομικό εξάμηνο
του έτους (Απρίλιος - Σεπτέμβριος 2022) που
δημοσίευσε ο Όμιλος Vodafone. Συγκεκρι-
μένα, η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών
ύψους 487 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 4% σε
σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο
(468 εκατ. ευρώ). Αξίζει να σημειωθεί ότι η
εταιρεία είχε να επιτύχει αντίστοιχο κύκλο
εργασιών από την περίοδο Απριλίου - Σε-
πτεμβρίου του 2019 (488 εκατ. ευρώ).

Ideal Holdings: Απόφαση 
για επιστροφή ποσού €0,12

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του
λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση με-
τοχών υπέρ το Άρτιο» κατά το ποσό των
€4.816.190,52 με ταυτόχρονη αύξηση της
ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,12,
καθώς και τη μείωση του μετοχικού κεφα-
λαίου κατά το ποσό των €4.816.190,52 με μεί-
ωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά
€0,12 ανά μετοχή και την επιστροφή του πο-
σού της μείωσης με καταβολή μετρητών
στους μετόχους αποφάσισε η Έκτακτη Γενι-
κή Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας
Ideal Holdings AE.

H Τράπεζα Πειραιώς παρέχει στους νέ-
ους ιδιώτες πελάτες της την υπηρεσία Digi-
tal Onboarding, την εξ αποστάσεως εγγρα-
φή μη πελάτη στην τράπεζα. Η εγγραφή γί-
νεται χωρίς να χρειάζεται επίσκεψη σε κα-
τάστημα, από smartphone που υποστηρίζει
λειτουργικό iOS ή android και διαθέτει εγ-
κατεστημένο το winbank mobile app. Η
υπηρεσία απευθύνεται σε φυσικά πρόσω-
πα άνω των 18 ετών που διαθέτουν ελληνι-
κό δελτίο ταυτότητας, κωδικούς Taxisnet
και είναι υπόχρεοι φορολογικά στην Ελλά-
δα. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της απο-
μακρυσμένης εγγραφής είναι απαραίτητη

η ύπαρξη επικαιροποιημένων στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Η απόκτηση των στοιχεί-
ων γίνεται αποκλειστικά μέσω διασύνδεσης με το gov.gr και ο νέος πελάτης δεν χρειάζεται να «ανεβάσει»
κάποιο αρχείο για ταυτοποίηση. 

ΧΑ: Πόσα «καύσιμα» έχει ακόμη;

Νέα υπηρεσία Digital Onboarding από την Πειραιώς

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

MIG: Αυξημένες πωλήσεις, EBITDA και καθαρά κέρδη
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ο Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου
Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολο-
γίας και Έρευνας (ΙΤΕ), σε κοινοπραξία

με τη Uni Systems, πέρασε στη δεύτερη φάση της
Προεμπορικής Σύμβασης (Pre-Commercial Pro-
curement - PPC) του έργου eCare με την ψηφιακή
λύση Bonvita, που αναπτύχθηκε για την αντιμετώ-
πιση των συνθηκών διαχείρισης της ευπάθειας σε
ηλικιωμένους, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Η
λύση, μεταξύ άλλων επτά υποψηφίων, αξιολογήθη-
κε επιτυχώς κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας
που πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 2021, γεγο-
νός που οδήγησε τους προμηθευτές του eCare στην
επιλογή της Bonvita ως μία από τις τέσσερις επι-
κρατέστερες λύσεις που συνεχίζουν με την ανά-
πτυξη πρωτοτύπου. Στη συνέχεια, τα πρωτότυπα θα
αξιολογηθούν από την Επιτροπή Προεμπορικής
Σύμβασης και οι δύο καλύτερες προτάσεις θα προ-
σκληθούν στην τρίτη φάση, όπου η απόδοσή τους
θα αξιολογηθεί σε πραγματικές συνθήκες.

Η Συνεταιριστική
Ηπείρου συμμετέχει 
στο project ENCRYPT

Τους Ορυζόμυλους
Μακεδονίας εξαγόρασε 
η ΒΙΟΖΩΚΑΤ

Η Βιομηχανία Ζωο-
τροφών Κατερίνης
ΒΙΟΖΩΚΑΤ ΑΕ, ηγέτι-
δα στον κλάδο των
ζωοτροφών και συμ-
πληρωμάτων διατρο-
φής για παραγωγικά
ζώα με εγκαταστάσεις σε Κατερίνη, Σέρρες
και στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, προχωρά σε
μια νέα επένδυση που αφορά την εξαγορά των
Ορυζόμυλων Μακεδονίας - Αφοί Μυστακίδη
ΑΕ στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης μέσω της
διαδικασίας πλειστηριασμού έναντι του πο-
σού των 1.950.000 ευρώ. Το νέο αυτό εργο-
στάσιο, που ανήκει πλέον στην εταιρεία,
εκτείνεται σε μια έκταση 14 στρεμμάτων, ενώ
ακόμη περιλαμβάνει σιλό αποθήκευσης δη-
μητριακών χωρητικότητας 20.000 τόνων. Επί-
σης, απαρτίζεται από αποθηκευτικό χώρο των
2.700 τμ και φυσικά από το βασικό κτίριο ορυ-
ζόμυλου που εκτείνεται σε 3.300 τμ.

Συνεργασία Ομίλου Ηρακλής
και Πανεπιστημίου Πατρών

Ο Όμιλος Ηρακλής και το Πανεπιστήμιο Πα-
τρών υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας για
την κατασκευή ενός σύγχρονου και ενεργει-
ακά αποδοτικού κτιρίου που θα λειτουργεί ως
κοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων στην Πανεπι-
στημιούπολη στο Ρίο, παρέχοντας τις υποδο-
μές σε νέους επιστήμονες να αναπτύξουν επι-
χειρηματικά καινοτόμες ιδέες. Το έργο θα
υλοποιηθεί με τη χορηγία του Ομίλου Ηρα-
κλής και φιλοδοξεί να παρέχει στους φοιτητές
του Πανεπιστημίου Πατρών δυνατότητες
ώσμωσης της ερευνητικής τους δραστηριότη-
τας με την καινοτόμο επιχειρηματικότητα,
συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση του εγχώρι-
ου οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων
(startups).

Η Lavipharm μπαίνει 
στη διανομή φαρμακευτικής
κάνναβης

Σε στρατηγική συνεργασία προχωρούν η
TIKUN Europe, η πρωτοπόρος φαρμακοβιομη-
χανία στην έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή
προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελ-
λάδα, και ο ελληνικός φαρμακευτικός Όμιλος
Lavipharm για τη διανομή των νέων προϊόντων
της Tikun, τα οποία προβλέπεται να είναι δια-
θέσιμα στην ελληνική αγορά το 2023. Η
Lavipharm, στο πλαίσιο της συνεργασίας, θα
αναλάβει την εμπορική διάθεση των προϊόντων
της Tikun. Η διάρκεια της σύμβασης είναι πεν-
ταετής με δικαίωμα περαιτέρω ανανέωσης. 

Στη 2η φάση του eCare PCP
ΙΤΕ και Uni Systems

Attica Group: Κερδοφορία 
και αύξηση πωλήσεων 56%

Με σημαντική βελτίωση των μεγεθών και επιστροφή σε
κερδοφορία ολοκλήρωσε το εννεάμηνο η Attica Group.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, οι ενοποιημέ-
νες πωλήσεις ανήλθαν σε 220,17 εκατ. ευρώ κατά το γ’
τρίμηνο 2022 και 421,61 εκατ. για την περίοδο 1/1/2022 -
30/9/2022 έναντι 148,31 εκατ. και 270,5 εκατ. κατά τις αν-
τίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021, ήτοι αύξηση σε πο-
σοστό 48,45% και 55,86% αντίστοιχα. Τα ενοποιημένα κέρ-
δη μετά από φόρους ανήλθαν σε 60,70 εκατ. κατά το γ’ τρί-
μηνο 2022, ενώ προέκυψαν κέρδη 30,16 εκατ. για την πε-
ρίοδο 1/1/2022 - 30/9/2022 έναντι κερδών 32,74 εκατ. και
ζημιών 1,31 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρή-
σης 2021.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, στο πλαίσιο
του ψηφιακού μετασχηματισμού της, συμμετέχει στο
πρόγραμμα ENCRYPT, το οποίο είναι ένα κλιμακού-
μενο και πρακτικό πλαίσιο διατήρησης ιδιωτικότητας
προσωπικών δεδομένων. Το πρόγραμμα χρηματοδο-
τείται από το Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Έρευνα και
Καινοτομία Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι τριετούς
διάρκειας, από τον Ιούλιο του 2022 έως και τον Ιούνιο
του 2025. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Κατάστημα στην Πάφο
ανοίγει η iStorm
Στο νέο κατάστημα iStorm, το οποίο βρίσκεται
στο εμπορικό κέντρο Kings Avenue Mall, οι κα-
ταναλωτές θα έρθουν σε επαφή με το μοναδικό
οικοσύστημα της Apple και τις ολοκληρωμένες
λύσεις που διαθέτει, σύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση. Το καταναλωτικό κοινό της Κύπρου

έχει αγκαλιάσει
εδώ και χρόνια τα
καταστήματα iS-
torm στη Λευκωσία
και τη Λεμεσό αλλά
και το τρίτο Apple
Premium Reseller
Store που άνοιξε
πριν από έναν χρό-
νο στη Λάρνακα.

Στόχος της iStorm με το τέταρτο κατάστημά της
στην Κύπρο είναι να αποτελέσει σημείο αναφο-
ράς για τους λάτρεις των προϊόντων της Apple
και στην πόλη της Πάφου, χαρίζοντάς τους τη μο-
ναδική αγοραστική εμπειρία που μόνο η ίδια
μπορεί να προσφέρει.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

H
Εθνική μπάσκετ πέ-
ρασε διά πυρός και
σιδήρου από το Βέλ-
γιο, κατάφερε να νι-

κήσει 72-70 στις Βρυξέλλες και
να πάρει την απευθείας πρόκριση
στα τελικά του Μουντομπάσκετ
που θα διεξαχθεί σε Φιλιππίνες,
Ινδονησία και Ιαπωνία από τις 25
Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμ-
βρίου του 2023. Αυτή είναι η 9η
φορά και 5η σερί που η Εθνική
μας ομάδα προκρίνεται σε τελική
φάση Μουντομπάσκετ, με καλύ-
τερο αποτέλεσμα, φυσικά, το
ασημένιο μετάλλιο το 2006 στα
γήπεδα της Ιαπωνίας. Πρώτη
συμμετοχή ήταν το 1986 στη
Ισπανία και πιο πρόσφατη στη
διοργάνωση του 2019 στην Κίνα.

Ήταν μια τεράστια νίκη, γιατί η
Εθνική έπαιζε δίχως τα αδέρφια
Αντετοκούνμπο, τον Παπαγιάννη,
τον Σλούκα και τον Παπαπέτρου.

Γιατί όλο αυτό, που παραλίγο να
αφήσει την Εθνική έξω από το
Μουντομπάσκετ; Διότι σοβεί σύγ-
κρουση ανάμεσα στην παγκόσμια
ομοσπονδία μπάσκετ, τη FIBA,
και τη EuroLeague. 

Η EuroLeague, η οποία είναι
ανεξάρτητη από τη FIBA, επιτρέ-
πει στις ομάδες-μέλη της να δί-
νουν τους παίκτες τους στις εθνι-
κές ομάδες μόνο αν το επιθυ-
μούν! Ή, μάλλον, μπορούν να
τους το απαγορεύσουν. Ούρλιαζε
(στην κυριολεξία) ο Ιταλός προ-
πονητής της Ιταλίας Τζιανμάρκο
Ποτσέκο: «Είσαστε τρελοί; Θέλε-
τε να γίνει Μουντομπάσκετ χωρίς
τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και
την Εθνική Ελλάδας;». Ο Ιτού-
δης, τα ίδια. Άλλη Εθνική έπαιξε
στην Κρήτη και έχασε 60-80 από
τη Λετονία και άλλη κόντρα στο
Βέλγιο, με τις προσθήκες των
Καλάθη, Λαρεντζάκη, Παπανικο-

λάου, Λούντζη. Όταν, όμως, το
χρήμα μπαίνει πάνω από την
Εθνική, αυτά γίνονται. Η Eu-
roLeague καρπώνεται όλο το
χρήμα της διοργάνωσης και δεν
αποδίδει στη FIBA.

Η ουσία είναι ότι τα ελληνικά
χρώματα θα είναι εκεί. Έπαιξαν
με καρδιά και τον Γιαννούλη Λα-
ρεντζάκη να κάνει το παιχνίδι της
ζωής του. «Μεταμορφώνομαι
όταν φοράω αυτή τη φανέλα», τα
λόγια του. Υπάρχει, όμως, και
ένα top secret, το οποίο αποκά-
λυψε ο ίδιος ο Δημήτρης Ιτού-
δης. Στο τελευταίο τάιμ άουτ είπε
στον Λαρεντζάκη: «Αν κερδίσεις
ένα επιθετικό φάουλ, κερνάω
όλη την ομάδα απόψε». Και ο πι-
στός στρατιώτης «Λάρυ» πήρε
επιθετικό φάουλ στην τελευταία
ανάσα του ματς και όλα τελεί-
ωσαν εκεί. Στο τελευταίο «παρά-
θυρο» η Ελλάδα θα παίξει εντός

έδρας με τη Σερβία (24/2) και
εκτός με τη Λετονία (27/2), ενώ
η Λετονία πρώτα θα πάει στην
Τουρκία (24/2) και στη συνέχεια
θα υποδεχθεί την Ελλάδα (27/2).

ΕΛΛΑΔΑ (Ιτούδης): Καλάθης
13 (5/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα,
10 ασίστ, 2 κλεψίματα), Λαρεν-
τζάκης 20 (2/4 δίποντα, 4/10
τρίποντα, 4/5 βολές), Λούντζης 6
(1), Παπανικολάου 9 (1/6 τρί-
ποντα, 3 κλεψίματα), Τσαλμπού-
ρης 3 (1), Μποχωρίδης, Χαρα-
λαμπόπουλος 3 (1), Γόντικας 8
(4/4 δίποντα), Καλαϊτζάκης 4,
Τσαϊρέλης 6 (3/4 δίποντα).

Με μισή ομάδα αλλά 
με αδάμαστη ψυχή και 
τον Λαρεντζάκη κορυφαίο,
72-70 το Βέλγιο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Λετονία ......................................7-1

2. Σερβία ......................................5-3
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Μουντομπάσκετ 
η Εθνική 



Μ
ε 13 παίκτες θα εκπρο-
σωπηθεί η Ελλάδα στο
Μουντιάλ του Κατάρ που

αρχίσει την προσεχή Κυριακή. Φυ-
σικά, μιλάμε για τους ξένους παί-
κτες που αγωνίζονται στο ελληνικό
πρωτάθλημα. Τους περισσότερους
έχει η ΑΕΚ, πέντε στο σύνολο. Ο
Ντομαγκόι Βίντα με την Κροατία, ο
Ορμπελίν Πινέδα με το Μεξικό, ο
Νταμιάν Σιμάνσκι με την Πολωνία
και οι Εχσάν Χατζισαφί, Μίλαντ Μο-
χαμάντι με το Ιράν. Ο Ολυμπιακός
έχει τέσσερις. Τον Πιερ Κουντέ με
το Καμερούν, τον Παπέ Αμπού Σισέ
με τη Σενεγάλη και τους Ουί Τζο
Χουάνγκ, Ινμπεόμ Χουάνγκ με τη
Νότια Κορέα. Από έναν παίκτη θα
έχουν στο Κατάρ ο Άρης (Νίκολας

Νκουλού, Καμερούν), ο ΠΑΟΚ (Αν-
τρίγια Ζίβκοβιτς, Σερβία), ο Ατρό-
μητος (Ουαζντί Κεσχρίντα, Τυνη-
σία) και ο Παναιτωλικός (Ντέρεκ
Κορνέλιους, Καναδάς). Από αυ-
τούς, δεν είναι σίγουρο ότι θα γυρί-

σουν όλοι. Αν μερικοί κάνουν με-
γάλα παιχνίδια με τις εθνικές τους
ομάδες, θα υπάρξουν σίγουρα
προτάσεις για μεταγραφή. Σε κάθε
Μουντιάλ, εκτός από μπάλα, γίνεται
και… παζάρι. 

Η Ελλάδα με 13 στο Κατάρ Ο Ντόι αποφάσισε
«Ελλάδα»

Ο νεαρός αμυντικός του Ολυμπιακού Αντρέας
Ριχάρδος Ντόι δήλωσε στο αλβανικό «Football
Spektakël» ότι τελικά θα προτιμήσει την Εθνική
Ελλάδας για να συνεχίσει την καριέρα του και όχι
αυτήν της Αλβανίας. Σέβεται, όπως είπε, τη γενέ-
τειρα των γονιών του, αλλά προτιμά την Ελλάδα,
γιατί εδώ μεγάλωσε, εδώ ζει, εδώ είναι οι φίλοι
του και οι γονείς του. 

Πάλι έχασε ο Στέφανος
από τον Τζόκοβιτς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρήκε τον μπελά του με
τον ανίκητο Σέρβο Νόβακ Τζόκοβιτς, καθώς έχα-
σε 2-0 σετ (6-4, 7-6) στην πρεμιέρα του στα ATP
Finals στο Τορίνο. Πλέον, ο Στέφανος δεν έχει
ελπίδα να ανέβει στο Νο1 της παγκόσμιας κατά-
ταξης. Στο μεταξύ, ανακοινώθηκε ότι ο Τζόκοβιτς
θα πάρει μέρος φέτος στο αυστραλιανό Open.
Πέρυσι, όπως είναι γνωστό, τον είχαν απελάσει.

Για Ντρκούσιτς ο Ολυμπιακός,
έξω οι Μπα, Σισέ

Ο τραυματισμός του Σωκράτη Παπασταθόπου-
λου κάνει επιτακτική την ανάγκη για την απόκτη-
ση στόπερ και ο Ολυμπιακός κινείται για τον
23χρονο Σλοβένο Βάνια Ντρκούσιτς, που αγωνί-
ζεται στη ρωσική Σότσι και έχει μετρήσει με τη
φανέλα της 29 συμμετοχές από πέρυσι τον Ια-
νουάριο, όταν και αποκτήθηκε από την Μπράβο.
Οι δυο Σενεγαλέζοι Μπα και Σισέ δεν υπολογί-
ζονται από τον Μίτσελ και θα πουληθούν.

Ο Κριστιάνο 
μιλάει με Μπάγερν

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τα έβαλε ευθέως με
τους Αμερικανούς Γκλέιζερ, ιδιοκτήτες της
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δήλωσε ότι δεν σέ-
βεται τον προπονητή Ντεν Χάαγκ και ο μάνα-
τζέρ του Ζοζέ Μέντες άρχισε επαφές με την
Μπάγερν. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ τόνισε
ότι οι Γκλέιζερ δεν ενδιαφέρονται για την ομά-
δα και ο Γερμανός τεχνικός διευθυντής είναι
«παγκοσμίως άγνωστος». 

Φιλικά με Μάλτα και Ουγγαρία η Εθνική
Φιλικά παιχνίδια με τη Μάλτα στη Βαλέτα και την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη θα δώσει η Εθνι-
κή ποδοσφαίρου αύριο, Πέμπτη, και την προσεχή Κυριακή αντίστοιχα. Ο ομοσπονδιακός τε-
χνικός Γκουστάβο Πογιέτ κάλεσε τους εξής: Πασχαλάκης, Μπάρκας, Αθανασιάδης, Γούτας,
Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης, Ρέτσος, Τζαβέλλας, Γιαννούλης, Κυριακόπουλος, Κώτσηρας,
Ρότα, Αλεξανδρόπουλος, Μπακασέτας, Μπουχαλάκης, Κουρμπέλης, Μάνταλος, Παπανικο-
λάου, Σιώπης, Χατζηγιοβάνης, Δουβίκας, Φούντας, Ιωαννίδης, Μασούρας, Πέλκας.

Οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν στην έδρα τους 121-106 από τους Ατλάντα Χοκς, αλλά ουδείς
ασχολήθηκε με το ματς, καθότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λαβώθηκε. Γύρισε ο αστράγαλός
του, δήλωσε μετά «έπαιζα με βαβά, αλλά να μην ανησυχεί η μητέρα μου», ωστόσο ήταν
φανερό ότι δεν μπορούσε. Τα στατιστικά του: 27 πόντοι με 8/18 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 11/18
βολές, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 8 λάθη, 6 φάουλ, 10 κερδισμένα φάουλ.
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Ο Γιάννης 
έπαιζε
με… «βαβά»
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα

Δάρδα

Ε
πετειακό αφιέρωμα μνήμης για τα 100
χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστρο-
φή παρουσίασε το Λύκειο Ελληνίδων
Αχαρνών, στο Μέγαρο Μουσικής.Δεξιο-

τέχνες μουσικοί, χορωδοί και εκατοντάδες χορευ-
τές με θαυμάσιες στολές έσυραν τον χορό στη σκη-
νή «Νίκος Σκαλκώτας» ταξιδεύοντας το κοινό στον
χρόνο με ένα μουσικοχορευτικό εγκώμιο στον πο-
λιτισμό και την παράδοση της αγιοτόκου γης.

Η ιερή μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας και
του ελληνικού ξεριζωμού από τη Μικρά Ασία τιμή-
θηκε σε όλο της το μεγαλείο μέσα από την εξαιρε-
τική ομιλία της προέδρου του Λυκείου Ελληνίδων
Αχαρνών Αναστασίας Βενετσάνου αλλά και από τα
παραδοσιακά ακούσματα της Ανατολής που καθο-
δήγησαν τα βήματα των περήφανων χορευτών.

Πόντος, Καππαδοκία, Σμύρνη, λεβεντιά, 
ψυχή και θαυμασμός

Το θέαμα ήταν μοναδικό. Το κοινό, ενθουσιώ-
δες. Μα και τα συναισθήματα συγκίνησης και πε-
ρηφάνιας έντονα. 

Το εξαίσιο σύνολο των τμημάτων του Λυ-
κείου Ελληνίδων Αχαρνών με τη συμμετοχή
του ΛΕ Βόλου, της Στέγης Πολιτισμού Νέας
Καρβάλης και τον Χορευτικό Όμιλο Ποντίων
«Σέρρα» με διατηρητέες εντυπωσιακές φορε-
σιές, όπως την περίφημη μενιδιάτικη ενδυμα-
σία, ζωντάνεψαν την ιστορία υπό τους ήχους
της ιδιόρρυθμης και μελωδικής μικρασιατικής
παραδοσιακής μουσικής που παραμένει πολι-
τισμικά ζωντανή.

«Η παράσταση ήταν αφιερωμένη τόσο στους
εθνομάρτυρες αδελφούς μας που μαρτύρησαν
και σφαγιάσθηκαν από εχθρικά ξίφη, όσο και σε
αυτούς που πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς και
τα μόνα που έφεραν στις αποσκευές της ψυχής
τους ήταν ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας ο πολι-
τισμός, η πίστη τους στον Θεό και μια χούφτα χώ-
μα από τις αλησμόνητες πατρίδες. Γονατίζουμε
στη μνήμη τους», ανέφερε στην «Political» η
πρόεδρος Αναστασία Βενετσάνου, ποζάροντας
με τα μέλη Δήμητρα Καλογράνη και Έφη Ράπτη.
Και πρόσθεσε: «Το Λύκειο των Ελληνίδων των

Αχαρνών είναι εκείνο που κρατά ζωντανή την πα-
ράδοση μέσα από αξιόλογες και ποικίλες δρά-
σεις πολιτιστικού, κοινωνικού και εκπαιδευτικού
χαρακτήρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Όσοι
είχαμε την τύχη να απολαύσουμε την παράσταση,
απολαύσαμε το εξαίσιο αποτέλεσμά της εισπράτ-
τοντας την ευχαρίστηση στα μάτια όλων όσοι
συμμετείχαν επί σκηνής».

Την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βρά-
δυ του Σαββάτου παρακολούθησαν μεταξύ άλλων
ο δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, η περιφε-
ρειακή σύμβουλος Αθηνών Γεωργία Βλάχου, η
πρόεδρος και η αντιπρόεδρος του Κεντρικού Λυ-
κείου Ελλάδας, Ελένη Τσαλδάρη και Μαρία Παπα-
μάρκου αντίστοιχα, η Ευαγγελία Καλαμίτση του
ΣΠΑ «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». κ.ά.

Υπερθέαμα πολιτισμού 
Λ Υ Κ Ε Ι Ο  Ε Λ Λ Η Ν Ι Δ Ω Ν  Α Χ Α Ρ Ν Ω Ν

Αφιέρωμα μνήμης για 
τα 100 χρόνια από 
τη Μικρασιατική Καταστροφή



H διάσημη χολιγουντιανή ηθοποιός Σάρα Ρά-
φερτι «ψήφισε» Σήλια Κριθαριώτη! Η τηλεοπτική
Ντόνα της δημοφιλέστατης αμερικανικής σειράς
«Suits» βρίσκεται στην Ελλάδα και επισκέφθηκε
τον οίκο μόδας της διεθνούς φήμης Ελληνίδας
σχεδιάστριας, προβάροντας σειρά από εντυπωσια-
κές βραδινές τουαλέτες. «Καλωσόρισα τη Σάρα
Ράφερτι στο ατελιέ μου! Τι χαρά να γνωρίζω ταλαν-
τούχους, χαρούμενους ανθρώπους, ειδικά τη Σά-
ρα, την οποία νιώθω να γνωρίζω από προηγούμενη
ζωή μου», σχολίασε η designer, ποζάροντας δίπλα
στην εντυπωσιακή κοκκινομάλλα σταρ που επέλε-
ξε μια μοβ μάξι δημιουργία.

Μια σταρ στο ατελιέ της

Θα γίνει μαμά

Επιτέλους το παραδέχτηκε! Η Ελένη Φουρέι-
ρα περιμένει το παιδί του αγαπημένου της Αλμ-
πέρτο Μποτία και το ανακοίνωσε ποζάροντας
στο κρεβάτι δίπλα στον διάσημο ποδοσφαιριστή
με την κοιλίτσα της φουσκωμένη. Οι φήμες επέ-
μεναν εδώ και καιρό πως η ποπ σταρ βρίσκεται
σε «ενδιαφέρουσα» μετά (και) την απόφασή της
να αποτραβηχτεί από τις πίστες τη φετινή σεζόν.
Μετά τη δημοσιοποίηση της ευχάριστης είδη-
σης, οι διάσημοι followers της τραγουδίστριας
έσπευσαν να συγχαρούν το ζευγάρι με ευχές και
λόγια αγάπης.

Δυσκολίες αντιμετωπίζει με
την εγκυμοσύνη της η Ιωάννα
Τούνη. Η διάσημη influencer
μοιράστηκε δημόσια το πρό-
βλημα θρομβοφοβίας που την
ταλαιπωρεί στην κύηση του
πρώτου παιδιού της, αποκαλύ-
πτοντας τη νέα φαρμακευτική
αγωγή που θα ακολουθήσει για
το καλό του μωρού. «Απλά και
λαϊκά, από αύριο ξεκινάω κάθε
ημέρα να κάνω ενέσεις στην
κοιλιά μου και δεν μου αρέσει
καθόλου», εξομολογήθηκε η
μέλλουσα μαμά. 

Ξεκίνησε 
ενέσεις

ΘΘα φάμε κουφέτα
Ο Ευθύμης Ζησάκης αποφάσισε να αποχαιρετήσει την εργένικη
ζωή. Ύστερα από τρία χρόνια σχέσης με την εντυπωσιακή καλ-
λονή Χρύσα Παπαλελούδη ο ηθοποιός θα ντυθεί γαμπρός στο
πλευρό της, μέσα τους επόμενους μήνες. Το αποκάλυψε ο ίδιος
και όπως δήλωσε, η πρόταση γάμου που της έκανε σε πρόσφατο
ταξίδι τους στη Βερόνα της Ιταλίας έγινε αμέσως δεκτή!

Η πρόσφατη συνέντευξη της Ηλιάνας Πα-
παγεωργίου, στην οποία αποκάλυψε πως
δεχόταν bullying από συγκεκριμένο κριτή
του «GNTM» χωρίς να τον κατονομάσει,
άναψε τα… αίματα στη showbiz και όλοι
αναζητούν το όνομα του θύτη. Η παρουσιά-
στρια, θέλοντας να ηρεμήσει τα πνεύματα,
ανάρτησε ένα μακροσκελές ποστ, κάνοντας
λόγο για ανύπαρκτη (πλέον) ίντριγκα: «Μέ-
χρι εδώ. Τραβάω μια κόκκινη γραμμή, ποτέ
δεν θα εκθέσω κανέναν».
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Το άγνωστο δράμα 
του πρωταγωνιστή

Ψάχνουν τον θύτη

Γ
ια την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής του μίλησε δημόσια
ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Ο δημοφιλής ηθοποιός πε-
ριέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε όταν η μητέρα
και η αδελφή του προσβλήθηκαν από Covid-19 και κόντε-

ψαν να χάσουν τη ζωή τους: «Η μητέρα μου παραλίγο να χαθεί.
Ήταν διασωληνωμένη για 16-17 ημέρες και δεν μπορούσαμε να την
επισκεφτούμε. Έχω λίγο ταραχτεί με αυτό, γιατί με πάει σε μια πάρα
πολύ δύσκολη περίοδο. Όλο αυτό με τον κορονοϊό δεν είναι κάτι το
οποίο πέρασε και συνεχίζουμε τη ζωή μας. Συνεχίζεις τραυματι-
σμένος, με την έννοια ότι έχουν χαθεί άνθρωποι είτε στο οικογενει-
ακό περιβάλλον είτε στο φιλικό περιβάλλον. Όταν η μητέρα μου
μπήκε στο νοσοκομείο και διασωληνώθηκε στο Σισμανόγλειο, το
ασθενοφόρο πήρε την αδελφή μου και την πήγε στο Ιπποκράτειο.
Νόσησαν παράλληλα και ήταν πολύ ζόρικο».



Ο
ι αλλαγές στον τρόπο ζωής των πολιτών
στον δυτικό κόσμο έφερε δυσάρεστα
αποτελέσματα στην υγεία τους. Το ένα

τρίτο του πληθυσμού πάσχει από παχυσαρκία, το
ένα τρίτο των παχύσαρκων θα εμφανίσει διαβήτη
και το ένα τρίτο των διαβητικών θα αναπτύξει νε-
φροπάθεια. 

«Υπάρχει γενετική προδιάθεση για τη διαβητική
νεφροπάθεια, που πιστοποιήθηκε με μελέτες σε
μέλη οικογενειών και φυλών ή αναλύσεις διαφό-
ρων γονιδίων σε διαβητικούς ασθενείς. Από δια-
βητικούς ασθενείς τύπου 1, που είναι γνωστή η
χρονική στιγμή έναρξης του σακχαρώδους δια-
βήτη, μάθαμε την πορεία της έναρξης και εξέλι-
ξης της διαβητικής νεφροπάθειας. 

Τα πρώτα 5 χρόνια εμφανίζεται υπερλειτουργία
των νεφρών με αφύσικα χαμηλή κρεατινίνη. Τα
επόμενα 10 χρόνια εμφανίζεται ψευδοομαλοποί-
ηση της νεφρικής λειτουργίας, που όμως υπο-
κρύπτει έναρξη βλάβης, όπως διαπιστώνεται από
την ανάπτυξη υπέρτασης και μικροαλβουμινου-
ρίας. Τέλος, τα επόμενα 10-15 χρόνια εξελίσσεται
η βλάβη σε νόσο με βαριά πρωτεϊνουρία και στα-
διακή μείωση της νεφρικής κάθαρσης, που σε άλ-
λο χρόνο θα οδηγήσει τον ασθενή σε τελικό στά-
διο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. 

Η διαφορά μεταξύ σακχαρώδους διαβήτη τύπου
1 και τύπου 2 είναι πως στον πρώτο η υπέρταση
έπεται της νεφροπάθειας, ενώ στον δεύτερο η
υπέρταση προηγείται της νεφροπάθειας. Κατόπιν
των προαναφερθέντων, δεν είναι να απορεί κανείς
που η διαβητική νόσος των νεφρών αποτελεί την

πρώτη αιτία χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Για
αυτό, πάνω από τους μισούς ασθενείς που υπο-
βάλλονται σε αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση
ή μεταμόσχευση νεφρού έχουν ως αιτία του τελι-
κού σταδίου της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειάς
τους τον διαβήτη ή/και την υπέρταση (σχεδόν όλοι
οι διαβητικοί με νεφροπάθεια είναι υπερτασι-
κοί)», αναφέρει ο κ. Δημήτριος Βλαχάκος, ομότι-
μος καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Επομέ-
νως, η αντιμετώπιση των ασθενών αυτών πρέπει
να είναι σφαιρική και εκτός από τον νεφρολόγο,
στην παρακολούθησή τους πρέπει να συμμετέχει

και καρδιολόγος για ενδελεχή καρδιολογικό
έλεγχο και κατάλληλη επιθετική αντιμετώπιση. Εί-
ναι, δε, τόσο σπουδαίο αυτό, που τα τελευταία
χρόνια έχει δημιουργηθεί ένας νέος κλάδος που
ασχολείται με το καρδιονεφρικό σύνδρομο, δηλα-
δή, με τους ασθενείς, που πάσχουν ταυτόχρονα
από καρδιακή και νεφρική ανεπάρκεια. 

Αυτός ο όρος έχει γίνει διεθνώς αποδεκτός και
για το καρδιονεφρικό σύνδρομο οργανώνονται
πλέον συνέδρια, συμπόσια και ημερίδες, εκδί-
δονται ειδικά συγγράμματα και δημοσιεύονται
εργασίες σε ολοένα αυξανόμενο αριθμό. Οι για-
τροί έχουν στη φαρέτρα τους μια σειρά από κατη-
γορίες φαρμάκων. Φάρμακα που, πέρα από τη
μείωση της συστηματικής αρτηριακής πίεσης,
μειώνουν και την πρωτεϊνουρία και επιβραδύ-
νουν την εξέλιξη της νεφρικής ανεπάρκειας.
Υπάρχει και μια νέα κατηγορία φαρμάκων, που
αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια για την αντιμε-
τώπιση του διαβήτη, αλλά καθιερώθηκε γρήγορα
λόγω των αποδεδειγμένων καρδιονεφροπροστα-
τευτικών δράσεών της.
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kpapakosto@yahoo.gr

Το 1/3 του πληθυσμού πάσχει 
από παχυσαρκία, το 1/3 
των παχύσαρκων θα εμφανίσει 
διαβήτη και το 1/3 των διαβητικών
θα αναπτύξει νεφροπάθεια

Καλή ρύθμιση 
του σακχάρου
Για την πρόληψη της διαβητικής νεφροπάθει-
ας και την καθυστέρηση της επιδείνωσης της
νεφρικής κάθαρσης προς τα τελικά στάδια
υπάρχουν δύο σπουδαίοι στόχοι: η καλή ρύθ-
μιση του σακχάρου με επίπεδα γλυκοζυλιω-
μένης αιμοσφαιρίνης κάτω από 7% και η ρύθ-
μιση της υπέρτασης σε επίπεδα μικρότερα του
140/90 mmHg στο ιατρείο και 135/85 mmHg
στο σπίτι, ειδικότερα αν υπάρχει πρωτεϊνου-
ρία. «Πρέπει, δηλαδή, με φάρμακα να σπάσου-
με τους φαύλους κύκλους μεταξύ υπέρτασης,
πρωτεϊνουρίας και νεφρικής ανεπάρκειας,
όπου η κάθε διαταραχή φαίνεται να επιδεινώ-
νει την άλλη», τονίζει ο κ. Βλαχάκος.

Δημήτριος Βλαχάκος, 
ομότιμος καθηγητής
Ιατρικής Σχολής Αθηνών 

Μια επικίνδυνη πανδημία
Δ Ι Α Β H Τ Η Σ



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Η Αφροδίτη μετακινείται στο ζώδιο του Τοξότη,
όπου θα παραμείνει στη νέα της θέση έως τις 10
Δεκεμβρίου. Σε αυτό το διάστημα θα έχετε μια
μεγάλη εύνοια στην επικοινωνία, στα ταξίδια
και σε ό,τι αφορά νομικές υποθέσεις. Εσείς που
έχετε γεννηθεί 21-22 Μαρτίου, όπως επίσης και
όσοι έχετε γεννηθεί 19-20 Απριλίου, θα έχετε
μια πολύ τυχερή μέρα.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Τα οικονομικά σας και η επικοινωνία σας με
αγαπημένα σας πρόσωπα θα σας δημιουργή-
σουν την αίσθηση ότι όλα θα τακτοποιηθούν
μέσα από την καλή συνεννόηση που θα έχετε
με τους άλλους. Η αυτοβελτίωση και η αυτοκρι-
τική θα σας βοηθήσουν σημαντικά.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Μπορεί ο ανάδρομος Άρης στο δικό σας ζώδιο να
σας έχει ταλαιπωρήσει, αλλά τα πράγματα αλλά-
ζουν με πολύ θετικό τρόπο, καθώς περνά η Αφρο-
δίτη στο ζώδιο του Τοξότη, ανανεώνοντας την προ-
σωπική σας ζωή, φτιάχνοντας και δυνατές συνερ-
γασίες, με πρόσωπα που θα νιώθετε εκτίμηση και
ταύτιση ιδεών. Οι γεννημένοι τις πρώτες μέρες θα
έχουν μια πολύ καλή εξέλιξη στα θέματά τους, οι-
κονομικά και συναισθηματικά.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Αφροδίτη θα περάσει στον τομέα της καθη-
μερινότητάς σας, της υγείας και της εργασίας
σας. Γλυκαίνουν οι καταστάσεις γύρω σας, ενώ
δεν αποκλείεται να υπάρξει αυτό το διάστημα
ένα ερωτικό ενδιαφέρον στον εργασιακό σας
χώρο.

Λέων
(23/7-22/8)
Η Αφροδίτη σήμερα περνά στο ζώδιο του Τοξότη,
ένα πολύ θετικό περιβάλλον για εσάς, έως τις 10
Δεκεμβρίου. Η προσωπική σας ζωή ξεκινά μια
γλυκιά περίοδο, όπου θα ακολουθήσετε τον δρόμο
της καρδιάς σας. Σήμερα επίσης οι οικονομικές
συμφωνίες, με πρόσωπο από την οικογένεια ή για
ένα ακίνητο, θα έχουν καλή έκβαση.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους, η μετακίνηση της
Αφροδίτης στο ηλιακό σας ναδίρ, δηλαδή στον
τέταρτο οίκο σας, θα φροντίσει τις οικογενει-
ακές σας σχέσεις, το σπίτι σας, αλλά και να
κλείσουν υποθέσεις με τον καλύτερο τρόπο.
Πρόσωπα από το παρελθόν θα θελήσουν να
ανανεώσουν τις μεταξύ σας σχέσεις.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η Αφροδίτη από σήμερα έως τις 10 Δεκεμβρίου
θα βρίσκεται στον τομέα των επικοινωνιών σας,
των ταξιδιών σας, αλλά και του συγγενικού σας
περιβάλλοντος. Γαληνεύουν οι διενέξεις με πρό-
σωπα που για καιρό είχατε προβληματιστεί και
ίσως καταλάβετε ότι ένα βήμα πίσω φέρνει την
ψυχική γαλήνη. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Το πέρασμα της Αφροδίτης σήμερα στο ζώδιο
του Τοξότη θα σας δημιουργήσει οικονομική άν-
θηση, ενώ το αίσθημα της ασφάλειας επιστρέ-
φει στην καθημερινότητά σας. Ο Ερμής επίσης
σήμερα θα σχηματίσει ένα πολύ θετικό τρίγωνο
με τον Δία, όπου ευνοεί εσάς που έχετε γεννη-
θεί 21-22 Νοεμβρίου.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Αφροδίτη από σήμερα και έως τις 10 Δεκεμβρί-
ου θα βρίσκεται στο δικό σας ζώδιο, θα σας κάνει
περισσότερο εξωστρεφείς και κοινωνικούς, ενώ
τα ενδιαφέροντά σας θα στρέφονται γύρω από την
προσωπική σας ζωή και την αναζήτηση των όμορ-
φων πραγμάτων στην καθημερινότητά σας. Φι-
λίες, συνεργασίες, σχέσεις και οικονομικά θα
βρεθούν σε πρώτο πλάνο.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Αφροδίτη περνά στο δωδέκατο ηλιακό σας
σπίτι, μια περιοχή αρκετά ευαίσθητη, με έντονο
το στοιχείο της αυτοβελτίωσης. Το διάστημα
αυτό θα θελήσετε να κλείσετε έναν κύκλο, τόσο
στην προσωπική σας ζωή όσο και στις επαγγελ-
ματικές σας υποθέσεις. Γενικότερα, καλό είναι
να αποφύγετε νέα ξεκινήματα, αλλά το αντίθετο
να κλείσετε κεφάλαια που δεν πρέπει να βρί-
σκονται στη ζωή σας.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η κοινωνικότητά σας αρχίζει να αυξάνεται, ενώ
δεν θα λείψουν και οι ερωτικές προκλήσεις. Εί-
ναι ιδανικό διάστημα για να διευρύνετε τον κύ-
κλο σας και να ενταχθείτε σε νέες ομάδες. Οι
στόχοι σας θα γίνουν πιο ουσιαστικοί και ήρθε η
στιγμή να τους στηρίξετε. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η Αφροδίτη περνά σε έναν πολύ σημαντικό το-
μέα σας, αυτόν που αφορά την καριέρα σας και
γενικότερα την κοινωνική σας εικόνα. Οι σχέ-
σεις σας με τους άλλους βελτιώνονται, ενώ θα
υπάρξουν καλές προτάσεις για κάποια εργα-
σιακά σας θέματα που ήταν σε αναμονή. 
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H Αφροδίτη περνά στο ζώδιο του
Τοξότη, φέρνοντας αισιοδοξία
και προοπτικές ευχάριστων
αλλαγών στις σχέσεις. Τα

ζώδια της Φωτιάς (Κριός, Λέων και
Τοξότης) θα ευνοηθούν περισσότερο. Ο
Ερμής επίσης ακολουθώντας την
Αφροδίτη και πριν περάσει στο ζώδιο του
Τοξότη, σχηματίζει μια θετικότατη όψη
με τον Δία, όπου ευνοεί την επικοινωνία,
τις σπουδές, τις εκδόσεις βιβλίων, τα
ταξίδια, τις νέες υποθέσεις, το εμπόριο
και τις αγοραπωλησίες.



Τ
ελευταία εξελίσσεται μία ακόμα πολι-
τική αντιπαράθεση σχετικά με το «κα-
λάθι της νοικοκυράς ή του νοικοκυρι-
ού». Πριν ακόμα εξαγγείλει η κυβέρ-

νηση τον τρόπο λειτουργίας αυτής της προσπά-
θειας συγκράτησης των τιμών, έσπευσε σύσ-
σωμη η αντιπολίτευση να κατακρίνει το μέτρο
ως αποτυχημένο και να λοιδορήσει τον αρμόδιο
υπουργό για ανέξοδες φιέστες κ.λπ. Μετά την
εφαρμογή του μέτρου για δύο εβδομάδες περί-
που, τι παρατηρούμε; Οι πολίτες αφού πρώτα
παραπονέθηκαν ότι δεν έβρισκαν ό,τι ήθελαν ή
ότι οι ταμπέλες δεν ήταν ευανάγνωστες, άρχι-
σαν να προσαρμόζονται και να αξιολογούν θετι-
κά το μέτρο.

Τις επόμενες ημέρες θα προστεθούν, μάλι-
στα, στο καλάθι νέα σουπερμάρκετ, αυξάνοντας
ακόμη περισσότερο τον αριθμό των προϊόντων
που πωλούνται σε χαμηλές τιμές. Περισσότε-
ρες από πέντε μικρότερες αλυσίδες σουπερ-
μάρκετ εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους προς το
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έτσι θα
αυξηθεί ακόμη περισσότερο ο ανταγωνισμός

ανάμεσα στις αλυσίδες των σουπερμάρκετ, με
τους καταναλωτές να ευελπιστούν ότι θα μει-
ωθούν και άλλο οι τιμές στα βασικά αγαθά. 

Ασφαλώς και με το μέτρο δεν λύθηκε το πρό-
βλημα του πληθωρισμού ούτε και της αύξησης
των τιμών. Εξάλλου, αν αυτό ήταν τόσο εύκολο,
θα το είχαν κάνει και άλλα, πιο εύρωστα οικονο-
μικά, κράτη. Όμως το να πετύχεις να πείσεις τις
αλυσίδες καταστημάτων να μειώσουν τις τιμές
σε μια σειρά προϊόντων αποτελεί όφελος για
τους καταναλωτές. 

Την ίδια ώρα, στο οικονομικό επιτελείο προσ-
δοκούν ότι οι αυξήσεις που θα δοθούν σε χιλιά-
δες συνταξιούχους και η έμμεση αύξηση των
μισθών των δημοσίων υπαλλήλων μέσω της κα-
τάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης από το
2023 θα στηρίξουν τα εισοδήματα και θα αποτε-
λέσουν βασικό ανάχωμα στις συνέπειες της
ακρίβειας. 

Όσοι από την αντιπολίτευση καλούν την κυ-
βέρνηση να μειώσει ή να καταργήσει τον ΦΠΑ
σε μια σειρά προϊόντων (τρόφιμα και καύσιμα),
είτε δεν αντιλαμβάνονται τι θα προκαλέσει στο

κράτος η μείωση των εσόδων (εξωτερικός δα-
νεισμός για πληρωμές συντάξεων και λειτουρ-
γικών δαπανών, αύξηση χρέους και συνεπακό-
λουθα μνημόνια) είτε απλώς λαϊκίζουν. 

Με άλλα λόγια, η άρνηση της αντιπολίτευσης
να συμφωνήσει ότι το μέτρο για το «καλάθι του
νοικοκυριού» είναι προς τη σωστή κατεύθυνση
την κάνει να χάνει τα αυγά και τα καλάθια.

Διότι από τα 664 ίδια προϊόντα που είχε το
«καλάθι του νοικοκυριού» την πρώτη εβδομά-
δα, στα 541 διατηρήθηκε η ίδια τιμή και αυτή την
εβδομάδα, στα 101 μειώθηκε η τιμή και μόνο σε
δύο αυξήθηκε. 

Θετικό είναι επίσης ότι οι καταναλωτές μελε-
τούν εξαντλητικά τις λίστες του καλαθιού στο
διαδίκτυο, μελετούν τα φυλλάδια των προσφο-
ρών κάθε αλυσίδας και επισκέπτονται δύο ή και
τρία καταστήματα για να βρουν τα προϊόντα που
θέλουν. Αν, μάλιστα, δεν βρουν το επιθυμητό
προϊόν, συνεχίζουν την αναζήτηση. 

Το μέτρο φαίνεται ότι αποδίδει, αρκεί η κυ-
βέρνηση να επιμείνει σε συνεχείς ελέγχους για
την τήρηση των συμφωνηθέντων. 

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Τις επόμενες
ημέρες θα
προστεθούν 
στο καλάθι νέα
σουπερμάρκετ,
αυξάνοντας
ακόμη
περισσότερο 
τον αριθμό 
των προϊόντων
που πωλούνται 
σε χαμηλές τιμές

Τα αυγά και τα καλάθια


