
ΗΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
POLITICAL

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 509 www.political.gr

EDITORIAL

Το σταθερό 
μονοπάτι

Η παγκόσμια 
κοινότητα στην 

κόψη του ξυραφιού

ΑΛΕΞIΑ ΤΑΣΟYΛΗ

ΣΕΛ.  34 ΣΕΛ. 2

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

ΣΕΛ. 7

Το στέλεχος μεγάλου 
επιχειρηματικού ομίλου, 

ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ

ΣΕΛ. 23

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 5

ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ ΣΤΑ 
133,3 ΔΙΣ. ΛΟΓΩ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΤΖΙΡΟΣ-ΡΕΚΟΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΣΕΛ. 16

ΣΤΟ 90% ΟΙ ΕΞΙΧΝΙAΣΕΙΣ 
ΔΟΛΟΦΟΝΙΩΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΛΑΣ ΤΟ 2022

ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΘΑΥΜΑ: ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ
«ΕΞΑΦΑΝΙΣΑΝ» 
ΤΗ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

ΣΕ ΠΑΝΙΚΟ Η ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

Γράφουν

ΜΑΡIΑ ΣΥΡΕΓΓEΛΑ

ΜΑΡΙAΝΘΗ Δ. ΚΑΦΕΤΖH-ΡΑΥΤΟΠΟYΛΟΥ
Η Ελλάδα μέσα 
στην παγκόσμια κρίση
ΣΕΛ. 13

ΣΕΛ. 12

Δεν μένουμε στα λόγια, 
στηρίζουμε ουσιαστικά
την οικογένεια

ΦΩΤΗΣ ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ
Γιατί μας πάει πίσω 
το νέο «αφήγημα» 
του ΣΥΡΙΖΑ

«Φρούριο» η Αθήνα 
για το Πολυτεχνείο 

το αποκαλυπτικό site 
και ο πρόεδρος Αλέξης

« Έργα αντί λάσπης», 
η στρατηγική 
της κυβέρνησης 
Πόρτα πόρτα σε όλη την Ελλάδα ο πρωθυπουργός 

ΠΟΡΕΙΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ

ΣΕΛ. 3

«ΦΙΔΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ «ΞΕΠΛΕΝΕΙ»
ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ 
• Όλο το παρασκήνιο με τα μαυραγορίτικα παιχνίδια σε βάρος της Δύσης 

Εισάγει  
ρωσικό 

πετρέλαιο, 
το διυλίζει

και το διοχετεύει
στην ΕΕ



Σ
ε παγκόσμιο επίπεδο τα πράγματα είναι κάτι
παραπάνω από επικίνδυνα και δύσκολα. Θα
έλεγε κανείς ότι όλα κρέμονται από μια λε-
πτή κλωστή που είναι έτοιμη να σπάσει. Ένα

«ατύχημα» που θα οδηγούσε σε παρανάλωμα του
πυρός Δύση και Ανατολή δεν είναι σενάριο επιστη-
μονικής φαντασίας.

Οι «αδέσποτοι» πύραυλοι που έπεσαν στην Πολω-
νία λίγο έλειψαν να πυροδοτήσουν ανεξέλεγκτες
καταστάσεις βάζοντας το ΝΑΤΟ σε περιπέτειες με τη
Ρωσία. Οι γεωστρατηγικές αλλαγές που συμβαίνουν
με τις αλλαγές συνόρων στην Ουκρανία, καθώς και
οι αλλαγές συσχετισμών που λαμβάνουν χώρα στη
Μέση Ανατολή απαιτούν εγρήγορση και αφύπνιση
σε όλα τα επίπεδα.

Από την Κεντρική Αφρική έως την αραβική χερσό-
νησο και από τη Μέση Ανατολή έως την Άπω Ανατολή

και τον Καύκασο, παντού μυρίζει μπαρούτι. Και δεν
πρέπει καθόλου να μας διαφεύγει το γεγονός ότι οι
πόλεμοι έχουν το κακό να είναι απρόβλεπτοι ακόμη
και για τους δυνατούς. Κατά τον Μακιαβέλι, αρχίζουν
όποτε θες, αλλά σπανίως τελειώνουν όποτε και όπως
θες. Την ώρα που τσακώνονται τα «βουβάλια» δεν
μπορούμε στην Ελλάδα να κάνουμε τα «βατράχια»
και να μένουμε κλεισμένοι στον μικρόκοσμό μας. Να
ασχολούμαστε με ανούσια ζητήματα που δεν παρά-
γουν κανένα απολύτως αποτέλεσμα επί της μεγάλης
εικόνας. Την ώρα που πρέπει να θωρακίσουμε τη
χώρα μας εθνικά και οικονομικά σε ζητήματα ασφα-
λείας και επισιτιστικής κρίσης, στην Ελλάδα η αντι-
πολίτευση ασχολείται με κατασκοπικά μυθιστορή-
ματα και ιστορίες για αγρίους. Την ώρα που πρέπει
να βρούμε λύσεις ενεργειακής επάρκειας και αγρο-
τοδιατροφικής αυτάρκειας, ορισμένοι πετούν την

μπάλα στην εξέδρα επιχειρώντας να μας πείσουν ότι
το πρόβλημα της χώρας είναι ποιος παρακολουθού-
σε ποιον, ποιοι είχαν... βαλιτσάκια και γιατί τα είχαν,
ποιος άκουγε τις γυναίκες υπουργών και διάφορες
άλλες ουρανομήκεις ασυναρτησίες.

Για τη μεγάλη εικόνα που διαδραματίζεται δίπλα
στη γειτονιά μας η αντιπολίτευση -και δη η αξιωματι-
κή- ή δεν έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει ή είναι παντε-
λώς αδιάφορη λόγω έλλειψης ενσυναίσθησης. Καλ-
λιεργεί συνθήκες εθνικού διχασμού την ώρα που
απαιτούνται ομοψυχία και συνεννόηση. Η κυβέρνη-
ση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρούν να δεί-
ξουν το «δάσος» και όχι το «δέντρο». Όταν ο πρωθυ-
πουργός λέει ότι «δεν πρέπει να κυλήσουμε ξανά
στον βούρκο», αυτό ακριβώς εννοεί. Αν η χώρα βρε-
θεί απροετοίμαστη μπροστά σε έναν ενδεχόμενο Αρ-
μαγεδδώνα, μετά θα είναι πολύ αργά για δάκρυα. 
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Η παγκόσμια κοινότητα στην κόψη του ξυραφιού

Η κυβέρνηση και ο Κυριάκος
Μητσοτάκης επιχειρούν 

να δείξουν το «δάσος» 
και όχι το «δέντρο» 
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Στο γήπεδο της καθημερινότητας και όχι των υποκλο-
πών επιδιώκει να αναμετρηθεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον
Αλέξη Τσίπρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς η κυβέρ-
νηση μάχεται για τον απεγκλωβισμό της από την υπόθε-
ση των παρακολουθήσεων και για την ανάκτηση της
πρωτοβουλίας των πολιτικών κινήσεων με γνώμονα τη
«θεσμικότητα», την οποία πολλές φορές επικαλείται ο
πρωθυπουργός. 

Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι η ισοπεδωτική

στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορεί να
ακυρώσει την πραγματικότητα και το γεγονός ότι η ση-
μερινή κυβέρνηση έχει λάβει αποφάσεις που έχουν
απήχηση σε ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας με
μέτρα ανακούφισης όπως η σημαντική μείωση των φό-
ρων και του ΕΝΦΙΑ, η αύξηση του κατώτατου μισθού, η
αύξηση των συντάξεων που εξήγγειλε ο πρωθυπουρ-
γός, η στήριξη των ευπαθών ομάδων με στοχευμένα
επιδόματα, η αντιμετώπιση του κόστους του ηλεκτρικού

ρεύματος για τα νοικοκυριά και άλλα.
Όπως επισημαίνουν «γαλάζια» στελέχη, «εχθρός του

καλού είναι το καλύτερο», χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη
επένδυση σε πολιτικές που έχουν σε πρώτο πλάνο τις
πραγματικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου, αν η κυ-
βερνητική παράταξη επιθυμεί να μπει στην τελική ευθεία
προς τις εθνικές εκλογές με μεγαλύτερο πλεονέκτημα,
αποσπώντας παράλληλα και το ενδιαφέρον των πολιτών
από τις εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών.

Η μάχη στο γήπεδο της καθημερινότητας - Σε πρώτο πλάνο οι πραγματικές ανάγκες

Τ
ην αντίθεση ανάμεσα στο χειρο-
πιαστό και μετρήσιμο έργο της
κυβέρνησής του σε όλους ανε-
ξαιρέτως τους τομείς -από την

οικονομία και το κράτος έως την εξωτερική
πολιτική, την άμυνα και την υγεία- και μια
παλαιοκομματικού τύπου ρητορική της αν-
τιπολίτευσης -και δη της μείζονος, που πε-
τά λάσπη στον ανεμιστήρα- επιδιώκοντας
μέσω αυτής της τακτικής να καμουφλάρει
την απουσία μιας συγκροτημένης εναλλα-
κτικής κυβερνητικής πρότασης θα επιχει-
ρεί εφ’ εξής με ολοένα εντονότερο τρόπο
να αναδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η σημερινή
περιοδεία του πρωθυπουργού στη μονοε-
δρική περιφέρεια της Άμφισσας, όπου κα-
τά τα ειωθότα των «γαλάζιων» εξορμήσεων
αναμένεται να προεδρεύσει ευρείας σύ-
σκεψης με στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης και εκπροσώπους φορέων. Εκεί
αναμένεται να γίνουν ένας απολογισμός
των κυβερνητικών παρεμβάσεων στον
συγκεκριμένο νομό αλλά και μια ιεράρχη-
ση προτεραιοτήτων για τα επείγοντα ζητή-
ματα του επόμενου χρονικού διαστήματος.

Σε αυτό το κλίμα κυβερνητικά στελέχη
επισημαίνουν πως λίγο πριν από τις υπο-
γραφές βρίσκεται το πολύ σημαντικό έργο
του οδικού άξονα Μπράλος - Άμφισσα,
που, όπως τονίζεται, θα έχει βαρυσήμαντο
αναπτυξιακό πρόσημο για την ευρύτερη
περιοχή. Επιπλέον και σύμφωνα με πληρο-
φορίες, ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφτεί και
τον περίφημο ελαιώνα της Άμφισσας για
να αποκτήσει ιδία εικόνα του προγράμμα-
τος αποκατάστασης των καμένων που υλο-
ποιείται εκεί, δράση που επιμελείται ο
υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο
οποίος θα συνοδεύσει τον πρωθυπουργό
στην περιοδεία του στη Στερεά Ελλάδα.

Αργότερα ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει
στο Διεθνές Συνέδριο «The Next 50: The
Future of World Heritage in Challenging
Times, Enhancing Resilience and Sustain-
ability», που διοργανώνει στους Δελφούς
το υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία
με την UNESCO με αφορμή τη συμπλήρω-
ση 50 ετών από την υπογραφή της Σύμβα-
σης για την Παγκόσμια Πολιτιστική και Φυ-
σική Κληρονομιά. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη
θα συνοδεύσουν στην Άμφισσα η υπουρ-
γός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο ανα-
πληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος
Πέτσας.

Kυβερνητική απόβαση την Πάτρα
Καθόλου τυχαία ή συμπτωματική κρίνε-

ται η διήμερη επίσκεψη του πρωθυπουρ-

γού στην Πάτρα την επόμενη Τρίτη και Τε-
τάρτη, καθώς η Αχαΐα είναι παραδοσιακά
ένας «δύσκολος» πολιτικά νομός για τη
Νέα Δημοκρατία, καθώς διαχρονικά έχει
έντονο το κεντροαριστερό στοιχείο. Επι-
δίωξη του Μεγάρου Μαξίμου είναι να ανα-
κοινώσει την προσεχή εβδομάδα ένα συ-
νολικό αναπτυξιακό σχέδιο για την Περι-
φέρεια Δυτικής Ελλάδας, που θα λειτουρ-
γήσει μεσοπρόθεσμα ως οδηγός για αντί-
στοιχες δράσεις και στις υπόλοιπες περι-
φέρειες της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες σχεδιάζεται
κυβερνητική απόβαση στην Πάτρα, καθώς
έχει προβλεφθεί να βρίσκονται πλάι στον
πρωθυπουργό όλοι οι υπουργοί που εμ-
πλέκονται στις κυβερνητικές πρωτοβου-

λίες στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Μάλι-
στα, έχει προγραμματιστεί ομιλία του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη ενώπιον κομματικού
ακροατηρίου, όπου αναμένεται να επανα-
λάβει τα κεντρικά προεκλογικά διλήμματα,
ενώ θα πραγματοποιηθεί και συνέντευξη
τύπου του πρωθυπουργού, ο οποίος θα
απαντήσει στα ερωτήματα συναδέλφων
από την Πάτρα.

Π Ο Ρ Ε I Α  Μ Η Τ Σ Ο Τ A Κ Η  Π Ρ Ο Σ  Τ Ο Ν  Λ Α O

Βαρύνουσας σημασίας 
η περιοδεία του πρωθυπουργού
στην Άμφισσα - Διόλου τυχαία και 
η διήμερη επίσκεψη στην Αχαΐα

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

«Έργα αντί λάσπης»,
το μήνυμα
της κυβέρνησης 
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E
μπλεξαν τις γραμμές τους στον ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα
των υποκλοπών. Έτσι, μετά τη Θεανώ Φωτίου, η
οποία συνέδεσε ευθέως την υπόθεση με οικονομι-

κά και επιχειρηματικά συμφέροντα που δεν ευνοήθηκαν
από την κυβέρνηση «στη μοιρασιά των κοινοτικών πόρων»,
ο Ευκλείδης Τσακαλώτος χθες συνέχισε το ίδιο αφήγημα.
«Είναι και οικονομικής διακυβέρνησης της χώρας το θέμα
των υποκλοπών, όχι μόνο δημοκρατίας, για το πώς
πρέπει να ξοδευτεί το δημόσιο χρήμα», είπε από
το ίδιο κοινοβουλευτικό βήμα ο πρώην υπουρ-
γός του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, όπως και η συνάδελ-
φός του, ανήκει στην ομάδα των «53», και πρό-
σθεσε ότι «όταν δεν μπορείτε να τους υποστηρί-
ξετε όλους, δημιουργούνται μικροπροβληματά-
κια, αλλά κάνετε ό,τι μπορείτε».

Τις αναφορές Τσακαλώτου δεν άφησε ασχολίαστες ο Άδω-
νις Γεωργιάδης, ο οποίος αρχικά αναρωτήθηκε πού είναι η
Θεανώ Φωτίου, η οποία είναι καθ’ ύλην αρμόδια τομεάρχης
για το νομοσχέδιο που συζητούνταν στη Βουλή. «Πού είναι η
κυρία Φωτίου, την κρύψατε; Προφανώς άνωθεν εντολή “κρύ-
φτε την μην πει την πραγματικότητα”», είπε ο κ. Γεωργιάδης,
ενώ απευθυνόμενος στον Ευκλ. Τσακαλώτο υποστήριξε ότι

τα ίδια είπε και εκείνος γιατί η μοιρασιά δεν ικανοποί-
ησε κάποιους επιχειρηματίες. Ο κ. Γεωργιάδης

σχολίασε και την αναφορά του κ. Τσακαλώτου ότι
υπάρχει κρίση δημοκρατίας λόγω της υπόθεσης
των υποκλοπών. «Αν μου πείτε ότι η λίστα Βαξε-

βάνη είναι κρίση δημοκρατίας, υιοθετείτε τι λέει
το καφενείο, γιατί απόδειξη περί σύνδεσης Μητσο-

τάκη με λίστες ακόμη δεν έχει παρουσιαστεί», είπε ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και επιτέθηκε στον
ΣΥΡΙΖΑ ότι προσπαθεί να στήσει «Novartis No2».

Τα είπε όλα μόνη της
«Όλοι καταλαβαίνουμε ότι οι παρακολουθήσεις σχετί-

ζονται και με τη ροή του χρήματος», ανέφερε η βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ Θεανώ Φωτίου, κάνοντας τους συντρόφους της

να τραβούν τα μαλλιά τους για το αυτογκόλ. Αυτή μάλιστα
δεν είναι καν η αρχική δήλωση, αλλά το... μάζεμα της το-
ποθέτησής της για τους «δυσαρεστημένους του Ταμείου
Ανάκαμψης που έχουν σχέση με τις παρακολουθήσεις»
στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, για την οποία ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων τής οφείλει πολύ
περισσότερα από το απλό «ευχαριστώ» που της είπε. Αντί-
θετα, το «Documento» την περιέλαβε χαρακτηρίζοντάς
την «εκτός τόπου και χρόνου». 

Το «ανθολόγιο»
Ίσως η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ να μην κατάλαβε ότι με

αυτό που είπε πρακτικά -δεν αθώωσε απλώς αλλά- εκθεί-
ασε την κυβέρνηση. Γιατί αν στόχοι των παρακολουθήσε-
ων ήταν κυρίως στελέχη της κυβέρνησης και οι «αποκαλύ-
ψεις» έχουν ως πηγή συμφέροντα που θίχτηκαν από τη
διαχείριση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, τότε
στον Μητσοτάκη αξίζουν συγχαρητήρια, όχι κριτική. Η κυ-
ρία Φωτίου βέβαια έχει ιστορικό... ατυχών δηλώσεων
όπως τα «γεμιστά» που ήταν ο τρόπος να ξεφύγουν τα νοι-
κοκυριά από την κρίση ή «ο ηγέτης που γεννιέται μια φορά
κάθε εκατό χρόνια». 

Στον ΣΥΡΙΖΑ 
«εξαφάνισαν» 

τη Θεανώ Φωτίου

«Ε
κτρωμα», «επιχείρηση συγκά-
λυψης» και «θεσμοθέτηση της
ομερτά» χαρακτηρίζουν στην
Κουμουνδούρου το νομοσχέ-

διο που έφερε η κυβέρνηση προς διαβού-
λευση σχετικά με τις παρακολουθήσεις.

Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σχολίαζαν πως το νο-
μοσχέδιο «επιχειρεί να κλείσει τις τρύπες»
που οδήγησαν στην «αποκάλυψη της υπόθε-
σης των παρακολουθήσεων», ενώ στην ανα-
κοίνωση του κόμματος αμέσως μετά την κα-
τάθεση του σχεδίου έκαναν λόγο για «ταφό-
πλακα στην προσπάθεια διαλεύκανσης της

υπόθεσης».
Σύμφωνα με τους ίδιους, το μόνο που κάνει

το νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση
είναι να επιβεβαιώνει «την ενοχή Μητσοτά-
κη» για την υπόθεση. Πιο συγκεκριμένα, τα
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν πως οι
προβλέψεις του νομοσχεδίου παραπέμπουν
ενδεχόμενη ενημέρωση των πολιτών για πα-
ρακολούθησή τους μετά το πέρας τριετίας,
ενώ -όπως λένε- ακόμη και τότε στο τριμελές
όργανο που θα αποφασίζει για το αν ο πολί-
της θα ενημερωθεί την πλειοψηφία θα έχουν
ο διοικητής και ο εισαγγελέας της ΕΥΠ, «οι
ίδιοι δηλαδή που θα έχουν αποφασίσει την
παρακολούθηση».

Διαφωνία όμως εκφράζουν και στην αρμο-
διότητα που δίνεται στον διοικητή της ΕΥΠ να
αποφασίζει ποιο λογισμικό θεωρείται κακό-
βουλο και ποιο όχι, αλλά και στην επίσπευση
της αυτόματης διαγραφής του υλικού των πα-

ρακολουθήσεων στους έξι μήνες.

Χάσμα με ΠΑΣΟΚ
Αξίζει εδώ να σημειωθεί το χάσμα που πα-

ρατηρήθηκε στην αντιμετώπιση του νομο-
σχεδίου από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, με το δεύτε-
ρο, την ώρα που ο ίδιος του ο πρόεδρος έγινε
«στόχος» των νόμιμων επισυνδέσεων, να χα-
ρακτηρίζει «θετικό το σχέδιο», έστω και αν
εκφράζει και εκείνο τη διαφωνία του για την
τριετία που προβλέπει για την ενημέρωση
των πολιτών.

Παράλληλα, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην
Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας μιλούσαν
για «εκτόξευση των παρακολουθήσεων πολι-
τών για λόγους εθνικής ασφαλείας», σημει-
ώνοντας στην ανακοίνωσή τους πως η απο-
λογιστική έκθεση της ΑΔΑΕ για το 2022
«αποτελεί κόλαφο για την κυβέρνηση». «Τα
δεδομένα είναι αποκαλυπτικά. Η κυβέρνηση

εκτόξευσε τις παρακολουθήσεις πολιτών για
λόγους εθνικής ασφάλειας, για τις οποίες δεν
απαιτείται αιτιολογία, από 11.680 το 2019 σε
15.475 το 2021».

Την ίδια ώρα στην Κουμουνδούρου περι-
μένουν και τις «νέες αποκαλύψεις» που προ-
ανήγγειλε ο εκδότης του «Documento» Κώ-
στας Βαξεβάνης από τη συχνότητα του Kon-
tra Channel, μια και ανέφερε με νόημα ότι
την Κυριακή ο Κυριάκος Μητσοτάκης «θα
αναγκαστεί να απαντήσει».

«Επιχείρηση 
συγκάλυψης»
το νομοσχέδιο
για την ΕΥΠ

Κριτική από το κόμμα 
της αξιωματικής
αντιπολίτευσης στις νέες
ρυθμίσεις για 
τις παρακολουθήσεις

Κ Ο Υ Μ Ο Υ Ν Δ Ο Y Ρ Ο Υ :  

του
Αντώνη 
Αναστασόπουλου

antonis.anastasopoulos@gmail.com
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Μ
ια απίστευτη αναφορά για
τον τρόπο που δρα η Τουρ-
κία, η οποία «ξεπλένει» και
πουλάει ως δικό της το ρωσι-

κό πετρέλαιο, γίνεται σε εκτεταμένη μελέ-
τη του Κέντρου Έρευνας με έδρα τη Φιν-
λανδία.

Σύμφωνα με τα όσα κατέγραψαν στην
έκθεσή τους οι  ειδικοί  ερευνητές,  η
Τουρκία έχει έναν αρκετά… ύποπτο ρόλο
στο κρίσιμο θέμα της ενέργειας και σε
αυτό των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.
Όπως αναφέρεται στην αναλυτική έκθε-
ση, η χώρα με τις «ευλογίες» του Ερντο-
γάν εισάγει ρωσικό πετρέλαιο, το διυλίζει
και το διοχετεύει στην ΕΕ. Ειρήσθω εν
παρόδω, το «ρωσικό χέρι» έχει απλωθεί
για τα καλά στην Ευρώπη μέσω της γειτο-
νικής μας χώρας.

Το ανεξάρτητο Κέντρο Ερευνών προει-
δοποίησε στην αναλυτική έκθεση πως η
Ρωσία συγκεντρώνει λιγότερα χρήματα
από τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων της,
όμως η Τουρκία καθίσταται μια παρακαμ-
πτήρια οδός για τις εξαγωγές ρωσικού πε-
τρελαίου προς την ΕΕ, μια «ρωγμή» στις
κυρώσεις. «Μια νέα οδός για τη διοχέτευ-
ση του ρωσικού πετρελαίου προς την ΕΕ
αναδύεται μέσω της Τουρκίας, όπου διυλί-
ζεται αυξημένη ποσότητα ρωσικού αρ-

γού», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι συν-
τάκτες της έκθεσης, η δουλειά των οποίων
πρόκειται να παρουσιαστεί στην COP27.

Μετά την εισβολή αύξησε 
τις εισαγωγές αργού…

Τα νούμερα είναι ενδεικτικά: η Τουρκία
έχει αυξήσει τις εισαγωγές αργού από τη
Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία.
Αντίστοιχα και οι εξαγωγές πετρελαϊκών
προϊόντων από την Τουρκία προς τα ευρω-

παϊκά και τα αμερικανικά λιμάνια αυξήθη-
καν κατά 85% στο διάστημα Σεπτεμβρίου-
Οκτωβρίου σε σύγκριση με την περίοδο
Ιουλίου-Αυγούστου, σύμφωνα με την ίδια
έκθεση. «Καθώς η ΕΕ θα απαγορεύσει στις
5 Δεκεμβρίου τις εισαγωγές αργού από τη
Ρωσία, η ρωγμή αυτή θα μπορούσε να γίνει
σημαντική», υπογραμμίζει το Κέντρο
Έρευνας. Ξεκαθαρίζει ακόμη πως η εφαρ-
μογή από την ΕΕ και τις ΗΠΑ ενός πιο αυ-
στηρού εμπάργκο -με άρνηση των πετρε-

λαϊκών προϊόντων που προέρχονται από
διυλιστήρια τα οποία δέχονται ρωσικό αρ-
γό- έχει πλέον «ουσιαστική σημασία».

Είναι χαρακτηριστικό πως η χώρα του
Βλαντίμιρ Πούτιν συγκέντρωσε 21 δισ. ευ-
ρώ από τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων
της τον Οκτώβριο, καταγράφοντας πτώση
7% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. 

Αντίστοιχα, τα έσοδα από όλα τα προϊόν-
τα μειώθηκαν, με εξαίρεση το υγροποιημέ-
νο φυσικό αέριο (LNG). Επιπρόσθετα, τα
έσοδα από τις εξαγωγές προς την Ευρω-
παϊκή Ένωση μειώθηκαν από την πλευρά
τους κατά 14% στα 7,5 δισ. ευρώ και βρί-
σκονται πλέον κάτω από τα επίπεδα πριν
από την εισβολή στην Ουκρανία τον Φε-
βρουάριο.

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Η κυβέρνηση της Τουρκίας έχει κατηγορηθεί πως «κλείνει
το μάτι» και ανοίγει τον δρόμο και σε πολλά καρτέλ ναρκωτι-
κών στη χώρα. Πριν από λίγες ημέρες ο αρχηγός της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης και ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού
Κόμματος (CHP) Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου κατηγόρησε το κυ-
βερνών κόμμα πως «βοηθάει» τους διακινητές ναρκωτικών να
«ανθήσουν».

Ο ηγέτης του CHP υποστήριξε πως η χώρα του έχει μετατρα-
πεί σε καταφύγιο για τα καρτέλ ναρκωτικών και πως ο ίδιος
«προτιμά να γίνει ακρόαση για να μπορέσει να κατονομάσει
αυτά τα καρτέλ». Όπως είχε μεταδώσει το yetkinreport.com, ο
Κιλιτσντάρογλου ήταν ο πρώτος πολιτικός ενάντια στον οποίο
άνοιξε έρευνα στο πλαίσιο του νέου αμφιλεγόμενου νόμου πε-
ρί παραπληροφόρησης που εγκρίθηκε από την τουρκική Βου-
λή τον Οκτώβριο. 

Η έρευνα άνοιξε έπειτα από καταγγελία που κατατέθηκε στις
2 Νοεμβρίου, όταν αξιωματούχοι της κυβέρνησης κατηγόρη-
σαν τον ηγέτη του CHP για παραπληροφόρηση του κοινού και
συκοφαντική δυσφήμηση.

Πάντως τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των περιστατικών με
θέμα την κοκαΐνη μειώθηκε στην Τουρκία, ενώ σημειώθηκε
αύξηση της κοκαΐνης που κατασχέθηκε από Τούρκους αξιω-
ματούχους. Αυτός είναι ένας από τους δείκτες που δείχνουν ότι
η Τουρκία γίνεται χώρα «διέλευσης» στη διακίνηση κοκαΐνης,
ανέφερε. Η έκθεση ήρθε στο φως μετά τη δέσμευση από τις
Αρχές του Παναμά ενός εμπορευματοκιβωτίου που έκρυβε
616 πακέτα κοκαΐνης κρυμμένα σε θήκες για μπανάνες με
πλου από τον Ισημερινό προς ένα λιμάνι της Μερσίνας, στη Νό-
τια Τουρκία, σύμφωνα με την Εθνική Αεροναυτική Υπηρεσία
της χώρας της Κεντρικής Αμερικής (SENAN).

Βόμβες Κιλιτσντάρογλου: «Γίναμε διεθνής κόμβος ναρκωτικών» 

Πώς η Τουρκία δημιουργεί «ρωγμή» στις κυρώσεις που 
έχει επιβάλει η Δύση στη Μόσχα, εισάγοντας «μαύρο χρυσό» 

από τη Ρωσία, τον οποίο διυλίζει και διοχετεύει στην ΕΕ 

Ο Ερντογάν «ξεπλένει» 
το πετρέλαιο του Πούτιν
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Σ
ε μπούμερανγκ δείχνει να εξελίσ-
σεται η υπόθεση των υποκλοπών
για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μετά την
παραδοχή-αυτογκόλ της Θεανώς

Φωτίου και τα όσα είπε ο Γιάννης Μαντζου-
ράνης για τους προστατευόμενους μάρτυ-
ρες, θυμίζοντας τη σκευωρία της Novartis,
ήρθε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να κά-
νει λόγο για «ύποπτη αδιαφορία» του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, καθώς τα κακόβουλα λογισμικά είχαν
εντοπιστεί από την ΕΥΠ να λειτουργούν στη
χώρα μας από το 2016.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο κυβέρνησε, αδιαφόρησε
πλήρως για τη ρύθμιση του εξαιρετικά
ευαίσθητου -για την εθνική ασφάλεια και
τη δημοκρατία- πεδίου των κρατικών υπη-
ρεσιών πληροφοριών και τα λογισμικά πα-
ρακολούθησης», είπε ο κ. Οικονόμου.

Ωστόσο, σε ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα
που αφορά την εθνική ασφάλεια η αξιωμα-
τική αντιπολίτευση εξακολουθεί να επιμέ-
νει στην τακτική τού «όχι σε όλα» και εκ-
φράζει την πλήρη αντίθεσή της στο νομο-
σχέδιο που έθεσε η κυβέρνηση σε διαβού-
λευση. «Είναι προφανές από την ανακοί-
νωσή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είτε δεν κατανοεί εί-
τε -όπως το συνηθίζει- σκοπίμως διαστρε-

βλώνει αυτό που διαβάζει», σημείωσε ο
Γιάννης Οικονόμου και πρόσθεσε: «Η πολι-
τική, όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς, εί-
ναι επίλυση προβλημάτων με πράξεις,
απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς και με-
τρήσιμα αποτελέσματα. Όχι ακατάσχετη
θεωρητικολογία, όχι κραυγές, όχι ψέματα,
όχι συκοφαντίες. Και αυτή είναι η τεκτονι-
κή ρωγμή που χωρίζει τη Νέα Δημοκρατία
από τον ΣΥΡΙΖΑ». 

Τα σημεία τριβής
Το ζήτημα του απορρήτου, το τριμελές

όργανο που θα αποφασίζει την άρση, η
διαγραφή των παρακολουθήσεων και το
ποιο κακόβουλο λογισμικό θεωρείται πα-
ράνομο είναι τα βασικά σημεία στα οποία
διαφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Ωστόσο, στο Μαξίμου ξεκαθαρίζουν πως το
χρονικό όριο των τριών ετών απαιτείται έτσι
ώστε να μην υπάρχει οποιαδήποτε επικινδυ-

νότητα για την εθνική ασφάλεια, μια τακτική
που ακολουθούν και άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες. Ως προς τη διαγραφή υλικού παρακο-
λουθήσεων, κυβερνητικά στελέχη υπενθυμί-
ζουν πως η νομοθεσία ισχύει εδώ και δεκαε-
τίες, ενώ για πρώτη φορά τυποποιείται η δια-
δικασία και τίθενται αυστηρά και εύλογα
όρια. Το υλικό παρακολούθησης θα κατα-
στρέφεται στους έξι μήνες, με τον φάκελο
τεκμηρίωσης της άρσης του απορρήτου να
καταστρέφεται ύστερα από δεκαετία, για το
οποίο επίσης δεν υπήρχε προθεσμία στην
προηγούμενη νομοθεσία.

Το ζήτημα του απορρήτου, 
το τριμελές όργανο που 
θα αποφασίζει την άρση 
και η διαγραφή υλικού 
των παρακολουθήσεων
αποτελούν τα βασικά σημεία 
στο ν/σ για την ΕΥΠ στα οποία
διαφωνεί το κόμμα 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Στις αρχές Δεκεμβρίου 
στη Βουλή το 
νομοσχέδιο για την ΕΥΠ
Σύμφωνα με πληροφορίες, το επί-
μαχο νομοσχέδιο θα κατατεθεί προς
ψήφιση στη Βουλή στις αρχές Δε-
κεμβρίου. Ο πρωθυπουργός μέσα σε
σύντομο χρονικό διάστημα από τη
στιγμή που ξέσπασε η υπόθεση των
τηλεφωνικών παρακολουθήσεων
έκανε πράξη τις δεσμεύσεις του για
τη θεσμική θωράκιση των επισυνδέ-
σεων από την ΕΥΠ, διορθώνοντας
παράλληλα παθογένειες του παρελ-
θόντος. «Αυτό που κάνουμε είναι ότι
καθιστούμε πάρα πολύ αυστηρή την
οποιαδήποτε πιθανότητα παρακο-
λούθησης πολιτικού προσώπου στο
μέλλον. Το πρόβλημα που αναδεί-
χτηκε και με την υπόθεση του κ. Αν-
δρουλάκη, και που το αναγνώρισε
και ο πρωθυπουργός από την πρώτη
στιγμή, είναι ότι χρειαζόμασταν πο-
λύ περισσότερα φίλτρα», τόνισε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης
Οικονόμου.
Στον αντίποδα, η αντιπολίτευση επι-
χειρεί τη συντήρηση του ζητήματος
των υποκλοπών προκειμένου να
κερδίσει δημοσκοπικούς πόντους,
καθώς η χώρα βρίσκεται σε προ-
εκλογική περίοδο. Στον ΣΥΡΙΖΑ κά-
νουν λόγο για προσπάθεια συγκάλυ-
ψης από την κυβέρνηση, σημει-
ώνοντας ότι το νομοσχέδιο «αποτε-
λεί ταφόπλακα στην προσπάθεια
διαλεύκανσης και επιβεβαιώνει πα-
νηγυρικά την ενοχή Μητσοτάκη. Το
καθεστώς Μητσοτάκη προσπαθεί να
καλύψει τα ίχνη του, όπως ακριβώς
λειτουργεί τόσο καιρό με τις παρα-
κολουθήσεις: με όρους μαφίας».
Σε θετική κατεύθυνση υποστηρίζει
το ΠΑΣΟΚ πως είναι οι αλλαγές στην
ΕΥΠ, ωστόσο ο εκπρόσωπος Τύπου
του κόμματος σημειώνει πως με την
κίνηση αυτή η κυβέρνηση «αδει-
άζει» τον εαυτό της, υπενθυμίζον-
τας όσα έλεγε ο Νίκος Ανδρουλάκης
από τον περασμένο Ιούλιο. «Μας
έλεγε ότι δεν έπρεπε να υπάρχει ει-
δικό καθεστώς για τους πολιτικούς
για τις παρακολουθήσεις, κόντρα σε
αυτό που έλεγαν όλοι οι συνταγμα-
τολόγοι της χώρας, και έρχεται από
χθες και φτιάχνει νέο καθεστώς ει-
δικό για τις παρακολουθήσεις πολι-
τικών προσώπων», τόνισε ο Νίκος
Μάντζος και πρόσθεσε: «Το να
υπάρχουν θεσμικά φίλτρα ενημέ-
ρωσης και αδειοδότησης θα μπο-
ρούσε να είναι μια θετική πρωτο-
βουλία». 

Γράφει 
ο Σωτήρης 
Σταθόπουλος 

H ύποπτη αδιαφορία  ΣΥΡΙΖΑ
για τα κακόβουλα λογισμικά 



Κουίζ για γερούς λύτες: Οι κακές γλώσσες στην επιχειρηματική πιάτσα λένε
ότι ένας συγκεκριμένος ιστότοπος που ασχολείται συνεχώς και με ιδιαίτερη ζέ-
ση με το θέμα των υποκλοπών και μάλιστα δημοσιεύει και έρευνες για το συγ-
κεκριμένο ζήτημα, χρηματοδοτείται από στέλεχος μεγάλου επιχειρηματικού
ομίλου που έχει στενότατες φιλικές σχέσεις με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη
Τσίπρα. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες ακούγονται όλο και πιο έντονα σε διά-
φορα πολιτικά στέκια. Αν πάντως επιβεβαιωθούν οι παραπάνω πληροφορίες, το
ερώτημα που γεννάται εύλογα είναι αν ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας είχε
ενημερώσει ή όχι τον Αλέξη Τσίπρα για αυτή του τη δραστηριότητα…
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Στο περιθώριο 
ο Καθηγητής 

Ο κύριος Καθηγητής του Μαξίμου
εδώ και καιρό βρίσκεται σε μερική δυ-
σμένεια και για την ώρα απλώς εκτελεί
τα νομικά καθήκοντά του. Ποια είναι αυ-
τά; Έλεγχος των νομοσχεδίων που έρ-
χονται στη γραμματεία της κυβέρνησης.
Σας το είχαμε πει, τα κολλητιλίκια με
συγκεκριμένους τοξικούς τύπους θα
έχουν επίπτωση. Επίσης, όποιον σύστη-
σε στον πρωθυπουργό αποδείχτηκε
ανίκανος. Από τον νομικό φίλο του που
πήγε να τινάξει όλη την κυβέρνηση στον
αέρα, μέχρι τον «δημοσιογράφο» με το
βαθύ λαρύγγι… Ο πρωθυπουργός σε
αυτή τη φάση και μέχρι τις εκλογές θα
εμπιστευτεί τον γνωστό τεχνοκράτη -
που δεν μπλέκει σε κακές παρέες- και
τους υφυπουργούς του Μαξίμου…

Το πηγαδάκι Μάξιμου
με Παπαθανάση

Με τον Μάξιμο Χαρακόπουλο είχε
στήσει πηγαδάκι στη Βουλή έξω από
την αίθουσα της Γερουσίας, πριν από
δύο μέρες, ο αναπληρωτής υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος
Παπαθανάσης. Ωτακουστής μου μού
είπε ότι ο Μάξιμος του έθεσε αρκετά
ερωτήματα για το «καλάθι του νοικο-
κυριού» αλλά και για μείζονα αναπτυ-
ξιακά θέματα που αφορούν τον Νομό
Λάρισας. Ο υπουργός δέχτηκε τις πα-
ρατηρήσεις του Μάξιμου, κράτησε ση-
μειώσεις και μετά μπήκαν στην Επι-
τροπή για να συζητήσουν το νομοσχέ-
διο σχετικά με την προσβασιμότητα
προϊόντων και υπηρεσιών στα άτομα
με αναπηρία. 

Σ
το εργοτάξιο της Κατεχάκη βρέ-
θηκε ο υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών Κώστας Καραμαν-
λής, όπου υποδέχτηκε τον νέο

μετροπόντικα που θα ξεκινήσει να σκάβει
πάνω στη νέα γραμμή 4 του μετρό. Στον
σταθμό της Κατεχάκη είχε φτάσει πριν από

28 χρόνια και ο πρώτος μετροπόντικας που
ξεκίνησε να σκάβει την πρώτη σήραγγα του
μετρό. Για την ιστορία, το υπουργείο περιμέ-
νει και δεύτερο μετροπόντικα που στις αρ-
χές του 2023 θα σκάψει από τον άλλο τερμα-
τικό σταθμό στο άλσος Βεΐκου. Οι δύο με-
τροπόντικες θα συναντηθούν κάποια στιγμή. 

Το μισό υπουργικό στο Συμβούλιο
Ανταγωνιστικότητας 
Στις 14/11 στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεττανία» άρχισε το Παγκόσμιο Συμβού-
λιο Ανταγωνιστικότητας που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Delphi Forum.
Εκεί βρέθηκαν αρκετοί υπουργοί, καθώς στο Συμβούλιο μιλάει ένα πολύ σοβα-
ρό κομμάτι της αγοράς όπως και τεράστια ιδρύματα έρευνας και καινοτομίας.
Στο συνέδριο μίλησαν οι Χρήστος Σταϊκούρας, Άδωνις Γεωργιάδης, Νίκος Πα-
παθανάσης, Νίκη Κεραμέως, Κώστας Σκρέκας, ενώ παρευρέθηκαν ο Αλέξης
Πατέλης, ο Κώστας Φραγκογιάννης, ο Άγγελος Συρίγος, ο Χρίστος Δήμας, η Σο-
φία Ζαχαράκη αλλά και οι γενικοί γραμματείς Ιωάννης Σμυρλής, Λεωνίδας Χρι-
στόπουλος και Θέμις Ευτυχίδου. Σήμερα και αύριο οι εργασίες του συμβουλίου
θα συνεχιστούν στα Ιωάννινα, που έχει επιλεγεί ως πόλη πρότυπο καινοτομίας.

Κάποιοι μου λένε 
ότι δεν ήταν τυχαία 
η επανεμφάνιση του
Σωτήρη Τσιόδρα στη
δημόσια σφαίρα 
επ’ αφορμή της
συνάντησής του με τον
πρωθυπουργό. Θα δείξει.
Ο πρόεδρος τρέφει
απεριόριστη εκτίμηση
στον καθηγητή… 

O Καραμανλής υποδέχτηκε
τον μετροπόντικα 

Το στέλεχος μεγάλου επιχειρηματικού ομίλου, το αποκαλυπτικό site και ο πρόεδρος Αλέξης

Οι προσπάθειες 
του υπ. Ναυτιλίας
απέδωσαν 

Θυμάστε τους Έλληνες ναυτικούς
που κρατούσαν οι ιρανικές Αρχές
όταν ακινητοποίησαν τα τάνκερ
«Prudent Warrior» και
«Delta Poseidon»;
Μπορεί να πέρασαν
κάποιοι μήνες και
κάποιοι να τους
ξέχασαν, αλλά στο
υπουργείο Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής
Πολιτικής το δίδυμο
Πλακιωτάκη-Κατσαφάδου είχε κα-
θημερινή συνομιλία και μαζί τους και
με τις ιρανικές Αρχές για την απε-
λευθέρωσή τους. Έτσι, λοιπόν, έφτα-
σε η μέρα που απελευθερώθηκαν
και έρχονται πίσω στην πατρίδα. 

Η εκδήλωση 
των Ahepans

Πριν από λίγες μέρες η AHEPA, η
μεγαλύτερη ομογενειακή οργάνωση
στον κόσμο, είχε εκδήλωση γιατί
κλείνει 100 χρόνια συνεχούς παρου-
σίας. Στην εκδήλωση βρέθηκαν πολ-
λοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι
όπως ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο Θάνος
Πλεύρης, ο γενικός γραμματέας
Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας
Διπλωματίας Γιάννης Χρυσουλάκης
αλλά και εκπρόσωποι από άλλα κόμ-
ματα, όπως ο Δημήτρης Μάντζιος
από το ΠΑΣΟΚ. Εκεί βρέθηκε και ο
πρέσβης των ΗΠΑ Τζορτζ Τσούνης.
Και σε μια γωνία είδαμε και τον Κων-
σταντίνο Μπογδάνο, που όπως μάθα-
με είναι μέλος των Ahepans…



Τ
α πολιτικά ανακλαστικά στα κομμα-
τικά επιτελεία της Πειραιώς και της
Κουμουνδούρου ενεργοποίησε μια
αποστροφή στα λόγια του Νίκου

Ανδρουλάκη κατά τη διάρκεια της συνέντευ-
ξής του στο MEGA. Αναφερόμενος στα «ομι-
χλώδη τοπία» των υποκλοπών είπε μεταξύ
άλλων: «Δηλαδή, να ξυπνήσουμε το 2024 και
να μάθουμε ότι παρακολουθούσαν καμιά δε-
καριά βουλευτές; Τώρα θα μάθουμε, προ-
εκλογικά. Ο κ. Μητσοτάκης θα πάει σε εκλο-
γές με φως και όχι με σκοτάδι». Σε μια προ-
σεκτική ανάγνωση εύκολα διακρίνουμε ότι ο
κ. Ανδρουλάκης ανοίγει και άλλο χαρτί στο
τραπέζι του «σκληρού πολιτικού πόκερ» των
συνεργασιών. Δηλαδή, τι εννοεί; Ότι αν ο
πρωθυπουργός δώσει το «πράσινο φως»
προκειμένου να δημοσιοποιηθούν οι λόγοι
που οδήγησαν την ΕΥΠ να προχωρήσει σε
νόμιμη επισύνδεση στο τηλέφωνό του, τότε
είναι εφικτό να φύγουν κάποια σοβαρά εμ-
πόδια από τον δρόμο των συνεργασιών. 

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΕΝΤΡΙ8

Όσα χρόνια ήταν κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ εί-
χε ισχνή παρουσία στην πορεία για την
επέτειο του Πολυτεχνείου. «Μία η ντουν-
τούκα - τέσσερις εμείς» έμοιαζε το σκη-
νικό. Όλα αυτά όμως μέχρι την εκλογική
ήττα. Από τις θέσεις της αντιπολίτευσης,
τα στελέχη του κόμματος βρήκαν ξανά
νόημα στην επέτειο και την πορεία, ενώ
σε αυτήν άρχισε να εμφανίζεται και ο
πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας
(έστω και αν αποχωρεί στο Χίλτον, για να
μην έρθει σε επαφή με κόσμο εκτός ΣΥΡΙ-
ΖΑ). Όπως και στην απεργία της 9ης Νο-
εμβρίου, έτσι και στην πορεία του Πολυ-
τεχνείου, η Κουμουνδούρου θα βρει έναν
τρόπο να «χωρέσει» και τις υποκλοπές,
καπελώνοντας τη διαδήλωση.

Deadline η 7η
Δεκεμβρίου για ν/σ ΕΥΠ 
Μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου προγραμματίζεται
να έχει ψηφιστεί από την Ολομέλεια της
Βουλής το νομοσχέδιο για την αναδιάρθρω-
ση της ΕΥΠ, το οποίο περιλαμβάνει και τη
ρητή απαγόρευση χρήσης, πώλησης και
κατοχής κακόβουλων λογισμικών στην Ελ-
λάδα. Σύμφωνα με ενημέρωση του προ-
έδρου της Βουλής, στις 22 Νοεμβρίου ολο-
κληρώνεται η διαβούλευση και αμέσως με-
τά το νομοσχέδιο θα πάρει τον κοινοβου-
λευτικό του δρόμο, δηλαδή, πρώτα θα ει-
σαχθεί προς επεξεργασία στις επιτροπές
και ακολούθως θα ψηφιστεί από την Ολο-
μέλεια. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο λόγω
του ιδιαίτερου πολιτικού ενδιαφέροντος η
συζήτηση στην Ολομέλεια να είναι διήμερη
με την παρέμβαση των πολιτικών αρχηγών.

Πορεία Πολυτεχνείου
με… «καπέλο»

«Γαλάζιο» στέλεχος με υψηλό παρα-
ταξιακό φρόνημα μου έλεγε με νόη-
μα ότι αυτήν την περίοδο η ΝΔ τούς
έχει ανάγκη όλους: «Και τον Κώστα
και τον Αντώνη… Πρέπει να επικρα-
τήσουν ενότητα και ομόνοια και να
στρατευθούν όλοι στη μεγάλη μάχη».
Μακάρι… Αυτό τον ρόλο έχει αναλά-
βει η Ντόρα με την ιδιότητα της «γε-
φυροποιού».

ΑΞΙΖΕΙ...

Χ
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H αισιοδοξία Σκυλακάκη  
Αέρα αισιοδοξίας για την πορεία της ελληνι-
κής οικονομίας έδωσε ο Θ. Σκυλακάκης μι-
λώντας στην Εθνική Αντιπροσωπεία, στηρί-
ζοντας τις θετικές προοπτικές στην αλλαγή
του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. «Πε-
ράσαμε πλέον από την εσωστρέφεια στην
εξωστρέφεια, σημειώνοντας ρεκόρ στις εξα-
γωγές και τον τουρισμό, παρότι είναι κλει-
στές οι μεγάλες τουριστικές αγορές της Ρω-
σίας και της Κίνας», είπε ο αναπληρωτής
ΥΠΟΙΚ, μιλώντας για μια πραγματική επενδυ-
τική άνθηση που θα κρατήσει τη χώρα έξω
από την ύφεση το 2023 και θα της δώσει μια
εξαιρετική δυναμική το 2024. «Η χώρα ση-
κώνει κεφάλι παρά τις θύελλες που αντιμε-
τωπίζει και θα πάει καλύτερα τα επόμενα
χρόνια», είπε ο Θ. Σκυλακάκης. Αναφερόμε-
νος στο δημοσιονομικό αποτύπωμα της πε-
ριόδου, σημείωσε ότι φέτος το έλλειμμα εί-
ναι κάτω από το 1,7%, ενώ του χρόνου θα πάμε
σε πρωτογενές πλεόνασμα 0,7%, όπως ανα-
φέρει και το προσχέδιο του προϋπολογισμού. 

Άρχισαν 
τα παζάρια 
των συνεργασιών

Ούτε ιερό ούτε όσιο 
Κάποιοι γνωστοί-άγνωστοι κονδυλοφόροι, τις
τελευταίες ημέρες, με εκτενή αρθρογραφία
τους επιχειρούν να εμπλέξουν ακόμα και την
Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε αυτή τη ζοφερή
υπόθεση με τις ανυπόστατες καταγγελίες πε-
ρί των υποκλοπών. Για να τα λέμε και να τα
γράφουμε καθαρά, πιέζουν την κυρία Κατερί-
να Σακελλαροπούλου να πάρει δημόσια θέση
κατά της κυβέρνησης. Δεν έχουν, δηλαδή,
κανένα ιερό και κανένα όσιο… 
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Σ
αν τον… σάκο του

Αϊ-Βασίλη μοιάζει

το νέο ασφαλιστικό

νομοσχέδιο που

κατέθεσε χθες στη Βουλή ο

υπουργός Εργασίας Κωστής

Χατζηδάκης και αφορά άμε-

σα ή έμμεσα τους… πάντες. 

Έτσι, επιταχύνεται η κατα-

βολή των αυξήσεων στις

συντάξεις από την 1η Ιανουα-

ρίου 2023, δίνεται μπόνους

300 ενσήμων για τη διαδοχι-

κή ασφάλιση, μονιμοποιείται

η μείωση των ασφαλιστικών

εισφορών κατά 3 ποσοστι-

αίες μονάδες, δημιουργείται

ενιαίο κέντρο έκδοσης ανα-

πηρικών συντάξεων, επα-

νέρχεται το ποσοστό αναπη-

ρίας 50% για συγκεκριμένες

κατηγορίες και αρχίζει η

εφαρμογή του προγράμμα-

τος Πρώιμης Παρέμβασης

για παιδιά 0-6 ετών που πά-

σχουν από κάποια αναπηρία. 

Επιπλέον, προβλέπεται η

καταβολή του επιδόματος

των 250 ευρώ σε ευάλωτους

έως τις 20 Δεκεμβρίου, παραγράφονται χρέη άνω των 10 ετών και αυξάνονται σε 24

οι δόσεις για εξόφληση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, επεκτείνεται στους 9 μήνες η

άδεια μητρότητας και χορηγείται διπλάσιο επίδομα τέκνου έως τις 20 Δεκεμβρίου. 

Ταυτόχρονα, καταργείται η κράτηση 1% στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων

υπέρ του ΜΤΠΥ, επεκτείνεται η «μάχιμη πενταετία», επιδοτούνται κατά 40% οι ει-

σφορές του εργοδότη για μετατροπή σύμβασης μερικής απασχόλησης σε πλήρη,

επιτρέπεται η περιστασιακή απασχόληση εργαζομένων αν έχουν πραγματοποιήσει

έως 70 ημερομίσθια μέσα σε 12 μήνες και δεν απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστι-

κής ενημερότητας για τη μεταβίβαση ακινήτων με αντιπαροχή στα παλιά εργολαβι-

κά προσύμφωνα. Πολλά τα δώρα του Κωστή!

Καλά ξεμπερδέματα 
στον Κλέωνα

Ναι στην άρση της ασυλίας του βου-
λευτή του ΜέΡΑ25 Κλέωνα Γρηγοριά-
δη, που εγκαλείται για το αδίκημα της
εξύβρισης και της συκοφαντικής δυ-
σφήμησης, ύστερα από μήνυση που
κατέθεσε εναντίον του ο επιχειρημα-
τίας Γιάννης Αλαφούζος, είπε κατά
πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής. 

Ο ιδιοκτήτης του ΣΚΑΪ Γιάννης Αλα-
φούζος είχε στραφεί δικαστικά κατά
του βουλευτή του ΜέΡΑ25 Κλέωνα
Γρηγοριάδη για όσα είχε πει σχετικά με
τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου από
Έλληνες εφοπλιστές στη διάρκεια του
πολέμου με την Ουκρανία. 

Υπέρ της άρσης της ασυλίας ψήφι-
σαν 180 βουλευτές από τη ΝΔ, το ΠΑ-
ΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και το ΜέΡΑ25,
ενώ κατά 91 βουλευτές από τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, το ΚΚΕ και την Ελληνική Λύση. Ο
ίδιος πάντως εμφανίζεται λάβρος.
«Δεν ζητώ, απαιτώ να πάω στον φυσικό
δικαστή για να συντρίψω τους παρασι-
τικούς ολιγάρχες», ανέφερε ο κ. Γρη-
γοριάδης, ενώ στη συζήτηση πήρε μέ-
ρος και ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιά-
νης Βαρουφάκης για να υπερασπιστεί
τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του
κόμματός του. 

«Σιγά μην τους κάνουμε τη χάρη να
κρυφτούμε πίσω από τη βουλευτική
ασυλία», είπε ο Γ. Βαρουφάκης.

H ατάκα Τασούλα
στους δημοσιογράφους 
Σε ρυθμούς κρατικού προϋπολο-
γισμού μπαίνει η Βουλή. Στις 12.00
το μεσημέρι της Δευτέρας κατατί-
θεται το στικάκι με τα στοιχεία από
τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο
Σταϊκούρα στον Κώστα Τασούλα. 
Η συζήτησή του στην αρμόδια επι-
τροπή θα ολοκληρωθεί σε τέσσε-
ρις συνεδριάσεις από την ερχόμε-
νη Τετάρτη 23 έως και την Παρα-
σκευή 25 του μηνός. Η συζήτησή
του στην Ολομέλεια θα ξεκινήσει
την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου και θα
ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα του
Σαββάτου 17 Δεκεμβρίου, με τη
διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφο-
ρίας που παραδοσιακά λαμβάνει
τον χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύ-
νης προς την κυβέρνηση.
Πάντως ερωτηθείς από τους δημο-
σιογράφους αν και πότε η Βουλή
θα ξανανοίξει μετά τις χριστου-
γεννιάτικες διακοπές, ο Κώστας
Τασούλας είπε ότι η Βουλή θα
ανοίξει στις 10 Ιανουαρίου… «Θα
ξαναρθούμε;», ρώτησαν οι δημο-
σιογράφοι ορμώμενοι από τα σε-
νάρια περί προκήρυξης εκλογών
ενδεχομένως και ανήμερα την
ημέρα ψήφισης του προϋπολογι-
σμού. «Εγώ πάντως θα είμαι εδώ»,
απάντησε με χιούμορ ο ΠτΒ. 

Τι φοβάται ο Αλέξης;
Τον έχουν ζώσει τα φίδια τελευταίως
τον πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα, καθότι ο
υπεύθυνος Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ
και στενότατος συνομιλητής του Γιάν-
νης Μαντζουράνης βγήκε και είπε ότι
ξέρει τρία τέσσερα άτομα που θέλουν
να μιλήσουν με κουκούλες για τις
υποκλοπές… 
Και πού τα ξέρει, άραγε, αυτά τα άτομα
ο Μαντζουράνης; Αυτό, όπως καταλα-
βαίνετε, θορύβησε τον πρόεδρο Αλέ-

ξη και έσπευσε να δώσει εντολές σε
όλα τα κεντρικά στελέχη του κόμμα-
τός του να μη διανοηθούν να πάρουν
με κανέναν τρόπο οποιαδήποτε λίστα
που να συνδέεται με παρακολουθή-
σεις, υποκλοπές κ.λπ. 
Φοβάται προφανώς ότι μπορεί αργό-
τερα να κατηγορηθεί πως ήξερε ή πως
αποδέχθηκε προϊόντα παράνομων πα-
ρακολουθήσεων… 
Για φαντάσου… 

Ο «Αϊ-Βασίλης»…
Χατζηδάκης! 



ΡOLITICAL ΑΜΥΝΑ10
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Ελληνικά μαχητικά Mirage 
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό η
Αθήνα ενισχύει συνεχώς τις συμμαχίες της με
τις αραβικές χώρες, όπως η Αίγυπτος, τα Ηνω-
μένα Αραβικά Εμιράτα, η Ιορδανία και η Σαουδι-
κή Αραβία, που επιδιώκουν την ασφάλεια και τη
σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μετά την επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΕΘΑ,
στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, στη Σαου-
δική Αραβία την περασμένη εβδομάδα, τρία
ελληνικά μαχητικά Mirage 2000-5 με-
ταστάθμευσαν από την αεροπορι-
κή βάση της Τανάγρας στα Ηνω-
μένα Αραβικά Εμιράτα για να
λάβουν μέρος στο «Advanced
Tactical Leadership Course»
που διεξάγεται στην αεροπορική
βάση Αλ Ντάφρα.

Κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων, οι
οποίες είναι τύπου LIVEX, θα εκτελεστούν απαι-
τητικά επιχειρησιακά σενάρια κλιμακούμενης
έντασης και πολυπλοκότητας σε περιβάλλον
πολλαπλής απειλής, όπως πτήσεις εξοικείω-
σης, πτήσεις βασικών αμυντικών ελιγμών, εκ-
παίδευση μάχης μεταξύ διαφορετικών τύπων
αεροσκαφών, εναέρια μάχη και ναυτιλία χαμη-
λού ύψους με εικονικές προσβολές χερσαίων
και ναυτικών στόχων. Πρόκειται για ένα «Top

Gun» σχολείο με μεγάλη ιστορία, καθώς κάθε
χρόνο συμμετέχουν οι «επίλεκτοι» των αεροπο-
ρικών δυνάμεων του κόσμου. Εκτός από τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ελλάδα,
λαμβάνουν μέρος η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολι-
τείες, η Μεγάλη Βρετανία και η Σαουδική Αρα-
βία. Ανώτατη στρατιωτική πηγή αναφέρει στην
«Political» ότι «η συνεργασία των ελληνικών
Ενόπλων Δυνάμεων εμπράκτως με χώρες της

ευρύτερης περιοχής είναι κάτι που δί-
νει προστιθέμενη αξία στην Ελλά-

δα, την κάνει αξιόπιστο φίλο και
σύμμαχο και εταίρο και αυτό θέ-
λουμε να είναι. Θέλουμε να εί-
μαστε αξιόπιστοι φίλοι και εταί-

ροι, αλλά και να είμαστε ελκυστι-
κοί σε αυτούς για να θέλουν συνερ-

γασίες μαζί μας. Η πολυεπίπεδη και πο-
λυπαραγοντική δραστηριότητα των ελληνικών
Ενόπλων Δυνάμεων με ένοπλες δυνάμεις άλ-
λων χωρών δείχνει ότι αυτό το καταφέρνουμε
καλά και από την άλλη πλευρά είμαστε επίφοβοι
αντίπαλοι για όποιον μας θεωρεί αντίπαλο.
Εμείς δεν θεωρούμε κανέναν αντίπαλο, αλλά
πρέπει να ανταποκριθούμε στην “πρόσκληση
κάποιου” που μας θεωρεί αντίπαλους και αυτό
κάνουμε».

Ο υφυπουργός Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς
στην ομιλία που απηύθυνε στο επετειακό συμ-
πόσιο του American Hellenic Educational Pro-
gressive Association (AHEPA) έστειλε μήνυμα
στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, τονίζοντας ότι η
Αθήνα ασκεί πλέον μια νέα αμυντική πολιτική,
συνδυάζοντας την πάγια προσήλωσή μας στο
Διεθνές Δίκαιο με την άσκηση κυριαρχικών δι-
καιωμάτων που, όπως λέει, είχαν μείνει επί και-
ρό ανενεργά. Όπως είπε ο υφυπουργός
Άμυνας, «η Τουρκία αμφισβητεί την
ισχύ διεθνών συνθηκών, όπως τη
Συνθήκη της Λωζάννης, ενώ
εστιάζει τη ρητορική της στην
αποστρατιωτικοποίηση των νη-
σιών του Ανατολικού Αιγαίου, συν-
δέοντάς τη μάλιστα κατά τρόπο παρά-
λογο και καινοφανή με την κυριαρχία τους.
Συνάπτει παράνομες και ανυπόστατες συμφω-
νίες, όπως το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο
καταπατά κάθε έννοια του Δικαίου της Θάλασ-
σας, αφού αγνοεί προκλητικά τα νησιά του Αι-
γαίου. Προκρίνει επίσης σε κάθε ευκαιρία την
απαράδεκτη ρητορική του casus belli εφόσον η
Ελλάδα ασκήσει το αναφαίρετο κυριαρχικό της
δικαίωμα να επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη
της στα 12 νμ και παραβιάζει σε καθημερινή βά-

ση τον εθνικό εναέριο χώρο της εκτελώντας
υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά. H
πατρίδα μας αντιδρά με ψυχραιμία και αποφα-
σιστικότητα, χωρίς να παρασύρεται στην
ακραία και αντιπαραγωγική ρητορική της Άγ-
κυρας.  Οι ισχυρές μας συμμαχίες είναι πασίδη-
λες, η ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων να
διασφαλίσουν την εθνική ανεξαρτησία και την
εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας αδιαμφι-

σβήτητη». Στην εκδήλωση βραβεύτη-
καν οι αρχηγοί των Γενικών Επιτε-

λείων Εθνικής Άμυνας, ο αρχη-
γός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κων-
σταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός
του Στρατού, αντιστράτηγος Χα-

ράλαμπος Λαλούσης, ο αρχηγός
του Ναυτικού, αντιναύαρχος Στυ-

λιανός Πετράκης, και ο αρχηγός της Πο-
λεμικής Αεροπορίας, αντιπτέραρχος Θεμιστο-
κλής Μπουρολιάς, και στα πρόσωπά τους το
σύνολο των στελεχών, των οπλιτών θητείας, των
εφέδρων και των εθνοφυλάκων των ελληνικών
Ενόπλων Δυνάμεων για την επιχειρησιακή τους
ετοιμότητα, την αποτρεπτική τους ικανότητα και
αποτελεσματικότητα, την υπεράσπιση των
εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και τη δια-
φύλαξη της ακεραιότητας της χώρας.

Χαρδαλιάς:«Έχουμε ισχυρές 
συμμαχίες και  Ένοπλες Δυνάμεις»

Τετραμερής ναυτική συμμαχία
στην Ανατολική Μεσόγειο
O

σο η Τουρκία διατηρεί το

αναθεωρητικό της αφήγη-

μα και συνεχίζει την έντα-

ση στο Αιγαίο με συνεχείς

παραβιάσεις και υπερπτήσεις σε ελλη-

νικά νησιά, Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία και Γαλλία υψώνουν

ασπίδα προστασίας στην Ανατολική Μεσόγειο με τετρα-

μερή ναυτική συμμαχία.

Οι υπουργοί Άμυνας Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας και Ιτα-

λίας, που συναντήθηκαν στο περιθώριο της Συνόδου

Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της ΕΕ στις Βρυξέλ-

λες, με πρωτοβουλία του νέου Γάλλου υπουργού Άμυνας

Σεμπαστιάν Λεκορνί αναγνώρισαν την ύπαρξη απειλών

στην Ανατολική Μεσόγειο. Στη συνάντηση μάλιστα τονί-

στηκε ότι πρέπει να υπάρξει συντονισμός μεταξύ των τεσ-

σάρων χωρών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προ-

κλήσεις ασφαλείας στην περιοχή.

Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία και Γαλλία αποφάσισαν για

την εγγύηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην

περιοχή, την αύξηση της ναυτικής παρουσίας στην

Ανατολική Μεσόγειο αλλά και την ενίσχυση της στρα-

τιωτικής τους συνεργασίας με πλήθος ασκήσεων και

συνεκπαιδεύσεων στην περιοχή

έναντι των τουρκικών απειλών και

της παράνομης μετανάστευσης. Σύμ-

φωνα με πληροφορίες, ο υπουργός

Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος τό-

νισε ότι «το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας

πρέπει να γίνουν σεβαστά στην περιοχή από όλους»,

δείχνοντας εμμέσως πλην σαφώς την Τουρκία, με τους

υπουργούς Άμυνας Γαλλίας, Ιταλίας και Κύπρου να δη-

λώνουν ομόφωνα τη στήριξή τους στην Ελλάδα.

Ήδη η Γαλλία έχει στείλει στη Μεσόγειο τη ναυαρχίδα

του γαλλικού ναυτικού, το γιγαντιαίο αεροπλανοφόρο

«Σαρλ ντε Γκωλ», στη δύναμη του οποίου εντάχθηκε η

ελληνική φρεγάτα «Αδρίας». Όσο το γαλλικό αεροπλα-

νοφόρο θα βρίσκεται στη Μεσόγειο, το ΓΕΕΘΑ μαζί με τα

υπόλοιπα επιτελεία προγραμματίζουν κοινές ασκήσεις

και συνεκπαιδεύσεις με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνά-

μεις, ενώ δεν αποκλείεται το «Σαρλ ντε Γκωλ» να πλεύ-

σει και σε ελληνικά νερά. Οι κοινές ασκήσεις Γαλλίας -

Ελλάδας εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατη-

γικής συνεργασίας των δύο κρατών και του σχετικού

συμφώνου που υπέγραψαν Αθήνα και Παρίσι.

Γράφει η 
Γεωργία 
Γαραντζιώτη

Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία και Γαλλία
υψώνουν ασπίδα προστασίας - 

Τι προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο



Η
φράση «μπορεί να έρθουμε
ξαφνικά ένα βράδυ» όταν επα-
ναλαμβάνεται ακούγεται πλέ-
ον αστεία. Ο Ταγίπ Ερντογάν

την επανέλαβε χθες απειλώντας την Ελ-
λάδα ότι πρέπει να καταλάβει τα όριά της
και να θυμάται την Iστορία. 

«Τέτοιες προσεγγίσεις, στάσεις κ.λπ.
της Ελλάδας δεν θα με κάνουν ποτέ να
πάρω πίσω αυτό που λέω πάντα, ότι μπο-
ρεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ. Δεν
ξέρω, θα το καταλάβεις αυτό; Κάτι που
έχει ειπωθεί δύσκολα παίρνεται πίσω.
Για μένα ισχύει αυτό που έχω πει. Επο-
μένως, μπορεί να πάμε ξανά μια νύχτα
ξαφνικά», είπε ο Ερντογάν στο περιθώ-
ριο της συνόδου των G20 και πρόσθεσε
με νόημα: «Υπάρχουν δύο ή τρία ονόματα
στην Ελλάδα που δεν κάθονται ήσυχα.
Κάνουν συνεχώς τέτοιες δηλώσεις, λένε
τέτοια λόγια, δεν γνωρίζουν τα όριά τους.
Σε αυτό το σημείο μιλήσαμε και είδαμε:
“Κοίτα τον γείτονα! Μάθε τι σημαίνει νό-
μος του γείτονα, μην τα βάζεις πολύ μαζί
μας”. Πού είναι η Τουρκία, πού είστε
εσείς; Προσέξτε το αυτό. Γεμίστε αυτά τα
νησιά όσο θέλετε, τίποτα από αυτά δεν θα
σας ωφελήσει. Εδώ υπάρχει η Τουρκία,
οπότε πρέπει να μάθεις καλά ποιος είναι
ο δικός σου τόπος κι η δική σου πατρίδα.
Εξάλλου, αν κάποιος διαβάσει το παρελ-
θόν του και ερευνήσει καλά την Ιστορία,

θα το αντιληφθεί πολύ καλά αυτό. Το να
φέρνει αεροπλάνα, όπλα, αυτό, εκείνο
και το άλλο, δεν θα αποφέρει κέρδος. Ας
μη ματαιοπονούν, αυτές είναι δουλειές
που θέλουν θάρρος, γίνονται με καρδιά,
με ψυχή!».

Συνάντηση με Ταγιάνι
Ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε χτες με

τον υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας Αν-
τόνιο Ταγιάνι και αναφερόμενος στα Ελ-
ληνοτουρκικά είπε ότι όλοι ξέρουμε ότι η

Τουρκία βρίσκεται σε προεκλογική πε-
ρίοδο, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτελέ-
σει δικαιολογία για τις απειλές της προς
την Ελλάδα. «Φυσικά και τις απορρί-
πτουμε, αλλά αποδεικνύουν την ορθότη-
τα της ελληνικής στάσης, αλλά και το ότι
η Άγκυρα απειλεί μια χώρα με την οποία
συνορεύει και ότι με τον τρόπο αυτό
αγνοεί το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο
της Θάλασσας. Χρειάζεται μια ισχυρή
καταδίκη. Και λυπάμαι που η Τουρκία
δεν διδάχθηκε τίποτα από όσα συμβαί-

νουν στην Ουκρανία». Παράλληλα, ο Ιτα-
λός υπουργός Εξωτερικών, με αναφορά
στο ίδιο πάντα θέμα, τόνισε ότι «οι δια-
φορές δεν λύνονται με απειλές και μονο-
μερείς πρωτοβουλίες» και ότι «η κυ-
ριαρχία της Ελλάδας επί των νησιών του
Αιγαίου δεν μπορεί να αμφισβητηθεί».
«Η στάση μας είναι ότι τα προβλήματα
λύνονται με τον διάλογο», πρόσθεσε ο κ.
Ταγιάνι.

Συζήτηση έγινε και για τη Λιβύη, όπου
μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Εξωτερι-
κών, και ο κ. Δένδιας τόνισε ότι η συμφω-
νία Ελλάδας - Ιταλίας για την οριοθέτηση
των θαλάσσιων ζωνών, όπως και η συμ-
φωνία Ισραήλ - Λιβάνου, είναι υπόδειγμα
για την επίλυση των διαφορών με εργα-
λεία το Δίκαιο της Θάλασσας και τις Συν-
θήκες της Λωζάννης και των Παρισίων. 

Ηχηρό μήνυμα σε Τουρκία και Λιβύη στέλνει ο υπουρ-
γός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με αφορμή τα τουρκολι-
βυκά μνημόνια αλλά και το επικείμενο ταξίδι του στη
Βεγγάζη. «Η Ελλάδα δηλώνει ότι θα προασπίσει την
εθνική της κυριαρχία και τα δικαιώματα που απορρέουν
από αυτή με όλα τα νόμιμα μέσα και καλεί τη Λιβύη και
την Τουρκία να απέχουν από περαιτέρω ενέργειες που

παραβιάζουν
τα κυριαρχικά
δ ι κ α ι ώ μ α τ α
της Ελλάδας»,
υπογραμμίζει
ο επικεφαλής
της ελληνικής

διπλωματίας με γραπτή απάντηση σε σχετική ερώτηση
που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής της Ελληνικής
Λύσης Αντώνης Μυλωνάκης. Ο Νίκος Δένδιας δίνοντας
το στίγμα της εθνικής γραμμής επισημαίνει: «Η ελληνική
κυβέρνηση με γνώμονα το εθνικό συμφέρον έχει χαρά-
ξει με συνέπεια και αποφασιστικότητα μια εθνική πολιτι-

κή στο Λιβυκό, η οποία δεν είναι μονοδιάστατη, αλλά πα-
ρακολουθεί τις εξελίξεις και προσαρμόζεται συνεχώς σε
αυτές». Ο κ. Δένδιας ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους:
«Η Λιβύη αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική προτεραι-
ότητα της εξωτερικής μας πολιτικής και πάγιο αντικείμε-
νο συζήτησης με αξιωματούχους ξένων κυβερνήσεων
και διεθνών οργανισμών. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκουμε
σταθερά τη συμμετοχή μας σε όλες τις διεθνείς συναντή-
σεις και πρωτοβουλίες για τη Λιβύη». 

Περί πρέσβεως στη Λιβύη
Σχετικά με τα παράνομα και ανυπόστατα από

27/11/2019 και 3/10/2022 τουρκολιβυκά μνημόνια ο
υπουργός Εξωτερικών αναφέρει σε υψηλούς τόνους:
«Η Ελλάδα επαναλαμβάνει τη θέση της προς όλους τους
διεθνείς συνομιλητές της, σύμφωνα με την οποία το λε-
γόμενο τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 είναι, εκτός
από παράνομο, και άκυρο και δεν παράγει κανένα απο-
λύτως έννομο αποτέλεσμα. Κατά συνέπεια οποιεσδή-
ποτε πράξεις ή δραστηριότητες που βασίζονται στο μνη-

μόνιο του 2019, όπως το νεότερο αυτό μνημόνιο της
3ης/10/2022, στερούνται επίσης νομικής βάσης. Με την
ανωτέρω θέση μας, συμπλέουν με ανακοίνωσή τους οι
ΗΠΑ, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασί-
λειο, η Αίγυπτος, η Κύπρος και η Ευρωπαϊκή Ένωση». 

Μάλιστα ο κ. Δένδιας δίνει και λεπτομέρειες για τη
«συνάντηση του Λονδίνου» στην οποία η χώρα μας δεν
συμμετείχε σημειώνοντας ότι η συμμετοχή στις εν λόγω
συναντήσεις περιορίζεται αποκλειστικά σε χώρες, οι
οποίες μετέχουν στη διαδικασία του Βερολίνου: «Εξυπα-
κούεται ότι οι προσπάθειές μας για συμπερίληψη στο εν
λόγω σχήμα P3 + 2 + 2 καθώς και στη διαδικασία του Βε-
ρολίνου συνολικά, συνεχίζονται ανελλιπώς». Και προ-
σθέτει: «Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας να συμμετέ-
χουμε στα τεκταινόμενα γύρω από το Λιβυκό, η χώρα μας
έχει ορίσει, ήδη από το 2019, ειδικό απεσταλμένο για τη
Λιβύη με βαθμό πρέσβεως, ο οποίος είναι σε διαρκή
επαφή με τους ξένους ομολόγους του, παρακολουθεί τις
εξελίξεις και ενημερώνει σχετικά την υπηρεσιακή και
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών».

ΗΗχηρό μήνυμα Δένδια για το ψευδο-τουρκολιβυκό μνημόνιο 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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Οι «νύχτες» του Ερντογάν και
οι εμμονές του με την Ελλάδα 

«Χρειάζεται μια ισχυρή
καταδίκη. Και λυπάμαι που 
η Τουρκία δεν διδάχθηκε
τίποτα από όσα συμβαίνουν
στην Ουκρανία», ξεκαθαρίζει 
ο Έλληνας υπουργός
Εξωτερικών

Γράφει η 
Αλεξία Τασούλη
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Γιατί μας πάει πίσω το νέο 
«αφήγημα» του ΣΥΡΙΖΑ
Π

ριν από μερικούς μήνες, αν έβαζε

κανείς στοίχημα ότι μια χώρα που

μέσα σε μια δεκαετία και πλέον πέ-

ρασε τρία μνημόνια και μια πανδημία, που

τώρα πλήττεται -μαζί με όλη την Ευρώπη-

από ενεργειακή κρίση, που σήμερα βρίσκεται

αντιμέτωπη με μια πρωτόγνωρη τουρκική

επιθετικότητα, θα κατέληγε να κάνει προ-

εκλογική εκστρατεία με θέμα τους κοριούς

της νέας εποχής, σίγουρα θα κέρδιζε πολλά

λεφτά. Αν, όμως, σήμερα κάποιος «ποντάρει»

στην πολιτική εκείνη δύναμη που έχει κατα-

στήσει τις «παρακολουθήσεις» -ένα θέμα σί-

γουρα διαχρονικά σοβαρό- πεδίο χάραξης

της κομματικής της στρατηγικής και το αντι-

μετωπίζει μικροκομματικά και όχι θεσμικά,

καταφεύγοντας σε πρακτικές του σκοτεινού

παρελθόντος με «κουκουλοφόρους» και «λά-

σπη στον ανεμιστήρα», τότε σίγουρα θα χάσει.

Είναι πράγματι «θλιβερό» το πολιτικό

σκηνικό που από κάποιους έχει στηθεί τις

τελευταίες ημέρες, με την πολιτική αντιπα-

ράθεση να περιστρέφεται γύρω από κορι-

ούς στην πιο μοντέρνα εκδοχή τους και

στην πολιτική «αρένα» να ρίχνονται με δό-

σεις ονόματα πολιτικών που δήθεν παρα-

κολουθούνται από τον ίδιο τον πρωθυ-

πουργό. Και όλα αυτά παρά την ανάληψη

δράσης από την κυβέρνηση και από τη Δι-

καιοσύνη, στην οποία όμως οι «οργανωτές»

δεν καταθέτουν κανένα πειστήριο, κανένα

αποδεικτικό στοιχείο. Το παραδέχθηκε, ως

γνωστόν, και ο δικηγόρος Γιάννης Μαν-

τζουράνης, πρώην νομικός σύμβουλος του

ΠΑΣΟΚ και νυν του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πρό-

τεινε να δοθεί η ιδιότητα του προστατευό-

μενου μάρτυρα σε τέσσερις πέντε υπαλλή-

λους της ΕΥΠ, που έχουν συνταξιοδοτηθεί,

για να μπορέσουν να… καταθέσουν ποιους

παρακολουθούσαν και για ποιο χρονικό

διάστημα! Είναι ολοφάνερο ποιοι θέλουν να

ξαναστήσουν σκηνικό με σενάριο και

«αφήγημα» πανομοιότυπο με εκείνο της

Novartis. Επιδιώκουν οι εκλογές να διε-

ξαχθούν μέσα σε φήμες που θα σπείρουν

λίστες με ονόματα χωρίς στοιχεία και κου-

κουλοφόρους μάρτυρες.

Το είδος της πολιτικής, έτσι όπως τη βλέ-

πουμε να εξελίσσεται, με ευθύνη του κόμ-

ματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πα-

ραπέμπει σίγουρα στο παρελθόν και όχι στο

μέλλον. Δεν μας πάει μπροστά, μας πάει πί-

σω. Η χώρα, όμως, δεν έχει την πολυτέλεια

να σπαταλά δυνάμεις σε έναν προεκλογικό

τοξικό πόλεμο, που ήδη έχει εκτροχιάσει τη

συζήτηση από τις πραγματικές προκλήσεις

και κινδυνεύει να καταρρακώσει και άλλο

την εμπιστοσύνη προς το πολιτικό σύστημα.

Το ότι οι εκλογές θα γίνουν μέσα σε κλίμα

νοσηρότητας και τοξικότητας, το έχουμε

εμπεδώσει. Το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ νιώθει πολύ κα-

λύτερα μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα από

όσο νιώθει στην πολιτική και οικονομική

κανονικότητα, το έχουμε συνειδητοποιήσει.

Για αυτό άλλωστε και το επιδιώκει με τον

τρόπο που ασκεί την αντιπολίτευσή του. Και

το ερώτημα δεν είναι με τι κλίμα θα πάμε

στις εκλογές, αλλά αν μέσα από αυτό το κλί-

μα είναι δυνατόν να αναδειχθούν τα πραγ-

ματικά και ουσιώδη πολιτικά διλήμματα που

αφορούν το μέλλον του τόπου. Διλήμματα

που αφορούν την εθνική μας πορεία, την οι-

κονομική μας ανάπτυξη, τη μεταρρυθμιστι-

κή πολιτική που χρειαζόμαστε.

Η αξιωματική αντιπολίτευση, που δείχνει

να μην έχει διδαχτεί από δικά της «αφηγή-

ματα» του παρελθόντος και στήνει αυτό το

τοξικό κλίμα, ας ακούσει τουλάχιστον το

πρόσφατο φίλιο… χτύπημα της «συντρό-

φου» Θεανώς Φωτίου, η οποία απευθυνό-

μενη στην κυβέρνηση είπε: «Γίνονται όσα

παρακολουθούμε αυτές τις ημέρες από επι-

χειρηματίες που προφανώς δεν έμειναν ευ-

χαριστημένοι από όσα κάνατε. Το θέμα των

υποκλοπών συνδέεται ευθέως με τα 72 δισ.

ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης και του

ΕΣΠΑ… Αυτή είναι όλη η ιστορία των ημε-

ρών». Αν το λάβει σοβαρά υπ’ όψιν αυτό ο

ΣΥΡΙΖΑ και «ποντάρει» σε «αφήγημα κανο-

νικότητας», τότε ίσως κάτι κερδίσει. Αλλά

επειδή δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο,

αφού «η κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαι-

ρία για την Αριστερά», κατά πώς είχε πει η

άλλη «συντρόφισσα» Έφη Αχτσιόγλου, ελ-

πίδα από την «πρώτη φορά Αριστερά» μην

περιμένετε…

του
Φώτη 
Σιούμπουρα

Το είδος της 
πολιτικής, έτσι
όπως τη βλέπουμε
να εξελίσσεται, 
με ευθύνη του
κόμματος της
αξιωματικής 
αντιπολίτευσης,
παραπέμπει 
σίγουρα στο 
παρελθόν και όχι
στο μέλλον. 
Η χώρα, όμως, 
δεν έχει την 
πολυτέλεια να
σπαταλά δυνάμεις
σε έναν 
προεκλογικό 
τοξικό πόλεμο,
που ήδη έχει
εκτροχιάσει τη 
συζήτηση από 
τις πραγματικές 
προκλήσεις 
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της
Μαριάνθης 
Δ. Καφετζή-
Ραυτοπούλου

Αντιπρόεδρος 
ΕΟ & Κ.-Ζάππειο
Μέγαρο,
oικονομολόγος,
ΜΒΑ,
πολιτευτής ΝΔ,
Βόρειος Τομέας
Β1 Αθηνών

Η
Ευρώπη αντιμετωπίζει καθημερινά τη

μία πρόκληση μετά την άλλη. Από την

πανδημία περάσαμε στην ενεργειακή

κρίση, στην άνοδο του πληθωρισμού, στην ακρί-

βεια και σε έναν πόλεμο μέσα στην Ευρώπη που

δεν λέει να σταματήσει, αντιθέτως ο Ρώσος πρό-

εδρος δεν χάνει ευκαιρία να εξαπολύει απειλές

για χρήση πυρηνικών όπλων. Η Ευρώπη παράλ-

ληλα απειλείται από τον Τούρκο πρόεδρο, όταν

συνεχώς το τελευταίο διάστημα απειλεί ότι θα έρ-

θει νύχτα στα ελληνικά νησιά. Τα ελληνικά νησιά

είναι τα σύνορα της Ευρώπης και ευτυχώς η κυ-

βέρνηση έχει επιτύχει να γίνει αυτό κατανοητό. 

Παρ’ όλα αυτά, η ελληνική οικονομία αναπτύσ-

σεται σταθερά και ισχυρά, εμφανίζοντας αξιοση-

μείωτη ανθεκτικότητα, γεγονός που τεκμηριώνε-

ται από τις φθινοπωρινές προβλέψεις που έδωσε

στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατ’

αρχάς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι το 2022

η Ελλάδα θα παρουσιάσει ρυθμό ανάπτυξης ση-

μαντικά υψηλότερο των προηγούμενων εκτιμή-

σεων και διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Το 2023 θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ένα έτος ση-

μαντικής επιβράδυνσης της ευρωπαϊκής οικονο-

μίας, μέχρι και ύφεσης σε ορισμένες χώρες. Το

αξιοσημείωτο είναι ότι για την Ελλάδα προβλέπε-

ται πως θα παρουσιάσει τον τρίτο υψηλότερο

ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη και τριπλάσιο

από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και ενώ όλος ο κό-

σμος, αλλά και ειδικότερα η Ευρώπη, ταλανίζεται

από τη μία κρίση μετά την άλλη, η χώρα μας εμ-

φανίζεται μακράν πρώτη στην αύξηση των επεν-

δύσεων για την τριετία 2022-2024, η μοναδική

χώρα τη φετινή χρονιά. Γεγονός που ενδυναμώ-

νει την ελληνική οικονομία, δημιουργεί νέες κα-

λοπληρωμένες θέσεις εργασίας, μειώνει την

ανεργία, δημιουργεί τη δυνατότητα στήριξης των

πολιτών απέναντι στις αλλεπάλληλες κρίσεις και

τονώνει την κοινωνική συνοχή.

Το φαινόμενο της ακρίβειας και των έντονων

πληθωριστικών πιέσεων φυσικά δεν είναι ελλη-

νικό. Δεν είναι συνέπεια κυβερνητικών επιλογών

και ενεργειών. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο.

Βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη τι συμβαίνει: κό-

σμος που διαδηλώνει, ανησυχία και προβληματι-

σμός, παρότι η αντιπολίτευση το παρουσιάζει ως

ελληνικό φαινόμενο -αντιπολιτευτικές μέθοδοι

πολύ χαμηλότερες των περιστάσεων. Στην Ελλά-

δα βιώνουμε τα ίδια προβλήματα, εξαιτίας μιας

εισαγόμενης κρίσης. Ο πληθωρισμός το τρέχον

έτος είναι υψηλός, χαμηλότερος από αρκετές άλ-

λες χώρες. Η κυβέρνηση πήρε σημαντικά μέτρα

στήριξης, προκειμένου να αμβλυνθούν οι πλη-

θωριστικές πιέσεις, όπως η ενίσχυση του κατώ-

τατου μισθού, ώστε να τονωθεί το διαθέσιμο εισό-

δημα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, γε-

γονός που επισημαίνεται και από την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή.

Η μείωση των φόρων, η εκκαθάριση των εκ-

κρεμών κύριων συντάξεων, και ενώ παράλληλα

οι νέες συντάξεις εκδίδονται σε μόλις δύο μήνες,

είναι ενέργειες που στηρίζουν τα ελληνικά νοικο-

κυριά. Η πραγματικότητα είναι ότι η ακρίβεια

πλήττει την τσέπη όλων μας, δεν μπορούμε όμως

να παραβλέψουμε πόσο πιο επώδυνη θα ήταν η

κατάσταση αν δεν είχε καταφέρει η κυβέρνηση

να πληρώνουμε τον τρίτο χαμηλότερο λογαρια-

σμό στην Ευρώπη στο ηλεκτρικό ρεύμα. Βιώνου-

με αδιαμφισβήτητα μια εξαιρετικά δύσκολη πε-

ρίοδο, το θετικό είναι ότι υπάρχει μια κυβέρνηση

σοβαρή και ικανή να λύσει παθογένειες ετών,

όπως τα γεγονότα αποδεικνύουν, έτοιμη να δει τα

λάθη της και να τα διορθώσει, χωρίς παρωπίδες.

Η Ελλάδα μέσα στην παγκόσμια κρίση

της
Μαρίας 

Συρεγγέλα

Υφυπουργός
Εργασίας και
Κοινωνικών
Υποθέσεων

Σ
το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων υιοθετούμε πολιτικές για τη

στήριξη της οικογένειας και την εναρμό-

νιση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Μέσα σε δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές

συνθήκες ενισχύουμε τον θεσμό της οικογένει-

ας, στηρίζουμε τους γονείς και το αποδεικνύου-

με με τα μέτρα και τις δράσεις που λαμβάνουμε.

Θωρακίζουμε τις οικογένειες με μέτρα κοινω-

νικού περιεχομένου, όπως οι νέες άδειες που

θεσπίσαμε με τον εργασιακό νόμο. Για πρώτη

φορά θεσπίστηκε στη χώρα μας άδεια πατρότη-

τας 14 ημερών μετ’ αποδοχών και συμπληρώσα-

με το νομοθετικό πλαίσιο των γονικών αδειών.

Κάθε εργαζόμενος γονέας έχει ατομικό και αμε-

ταβίβαστο δικαίωμα γονικής άδειας για την ανα-

τροφή του παιδιού διάρκειας 4 μηνών, ενώ διευ-

ρύνθηκε το δικαίωμα των εργαζόμενων γονέων

να κάνουν χρήση ευέλικτων συνθηκών απασχό-

λησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,

ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες

φροντίδας της οικογένειάς τους.

Επίσης, για να βοηθήσουμε περαιτέρω τις οι-

κογένειες, οι εργαζόμενοι γονείς που έχουν χη-

ρέψει, οι μονογονεϊκές οικογένειες και οι γονείς

με τρία ή περισσότερα παιδιά μπορούν να λαμ-

βάνουν επιπλέον άδεια σε ετήσια βάση (έξι έως

οκτώ εργάσιμες ημέρες) με αποδοχές. Το πιο

σημαντικό, όμως, είναι ότι ορθώνουμε ένα τεί-

χος προστασίας των θέσεων εργασίας, με την

απαγόρευση απόλυσης όσων κάνουν χρήση των

διευκολύνσεων που προβλέπει ο νέος εργασια-

κός νόμος.

Παράλληλα για να στηρίξουμε τους γονείς και

κυρίως τις εργαζόμενες μητέρες προωθούμε το

πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» που

εφαρμόζεται ήδη με μεγάλη επιτυχία σε πολλές

χώρες και «απαντά» στα προβλήματα της σύγ-

χρονης οικογένειας. Στο ίδιο πλαίσιο είναι και η

δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών σε επιχει-

ρήσεις. Και αυτό το πρόγραμμα θα βοηθήσει ση-

μαντικά τους εργαζόμενους γονείς να αντιμετω-

πίσουν πολλές από τις δυσκολίες που συναντούν

στην προσπάθειά τους να επιλέξουν κάποιο

ασφαλή χώρο φύλαξης για τα παιδιά τους τις

ώρες που εργάζονται.

Εμείς δεν μένουμε σε λόγια, αλλά ασκούμε

καθημερινά κοινωνική πολιτική στην πράξη. Με

συγκεκριμένα μέτρα αγωνιζόμαστε για την ευ-

τυχία, την ασφάλεια και την ενίσχυση όλων των

οικογενειών της χώρας.

Δεν μένουμε στα λόγια, στηρίζουμε ουσιαστικά την οικογένεια
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του Νίκου Καϊμακούδη

Κ
αθ’ όλη τη διάρκεια του Ψυ-
χρού Πολέμου υπήρχε ως «δα-
μόκλειος σπάθη» πάνω από
την ανθρωπότητα ο κίνδυνος

του Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου. Με την εξαί-
ρεση της Κρίσης των Πυραύλων της Κού-
βας το 1962, όπου ο πλανήτης έφτασε κον-
τά στο πυρηνικό ολοκαύτωμα, η ισορροπία
του τρόμου μεταξύ Δύσης και Ανατολής εί-
χε ως αποτέλεσμα να αποτραπεί κάθε σο-
βαρό ενδεχόμενο ξεσπάσματος ενός παγ-
κοσμίου πολέμου.

Εν έτει 2022 ο κόσμος βρίσκεται πιο κον-
τά από ποτέ άλλοτε σε παγκόσμια σύγ-
κρουση, με την Ευρώπη και τη Μέση Ανα-
τολή να μοιάζουν με καζάνι που βράζει. Η
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φε-
βρουαρίου άλλαξε τα δεδομένα, καθώς
πλέον οποιοσδήποτε, χρησιμοποιώντας το
παράδειγμα του Πούτιν, μπορεί να αμφι-
σβητήσει επί του πεδίου διεθνείς συμφω-
νίες δεκαετιών στο πλαίσιο του αναθεωρη-
τισμού. Η Μόσχα δεν κατάφερε να υλοποι-
ήσει τα σχέδιά της για μια κεραυνοβόλα
«ειδική επιχείρηση» που είχε ως στόχο την
ανατροπή του «καθεστώτος των νεοναζί
του Κιέβου», κατά τη φρασεολογία του
Κρεμλίνου, και η αντίσταση των Ουκρανών,
με τη μεγάλη στρατιωτική και οικονομική
υποστήριξη της Δύσης, είχε ως αποτέλε-
σμα τη συνέχιση του πολέμου με σημαντι-
κές, μάλιστα, ήττες για τους Ρώσους, αλλά
και μια μεγάλη ενεργειακή κρίση στην Ευ-
ρώπη ενόψει χειμώνα, που σύμφωνα με
τους αναλυτές θα είναι ο δυσκολότερος
από το 1945.

Διαρκείς απειλές από τη Μόσχα
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, που βλέπει και την

Κίνα να του γυρίζει την πλάτη (μετά το πρό-
σφατο τετ α τετ Μπάιντεν - Σι Τζινπίνγκ), κα-
τηγορεί τη Δύση για τον πόλεμο, επισημαί-
νοντας πως «ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με
την πιο επικίνδυνη δεκαετία από τον Β’ΠΠ». 

Προσπαθώντας να ανακόψει τη ροή βοή-
θειας των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ προς την Ου-
κρανία, η Μόσχα έχει απειλήσει κατ’ επα-
νάληψη ότι θα χρησιμοποιήσει ακόμα και
το πυρηνικό της οπλοστάσιο για να προστα-
τευτεί από τη Δύση «που θέλει τον Γ’ΠΠ».

Ενδεικτικές οι δηλώσεις του πρώην πρό-
εδρου, πρώην πρωθυπουργού της Ρωσίας
και πάνω απ’ όλα ανθρώπου του Πούτιν,
Ντιμίτρι Μεντβέντεφ, που είχε πει τον
Οκτώβριο ότι «εάν οι ψυχωτικοί του Κιέ-
βου εξοπλιστούν με πυραύλους μεγάλου
βεληνεκούς, τότε οδηγούμαστε σε Γ’ΠΠ».
Ενώ με αφορμή το πυραυλικό πλήγμα στο
πολωνικό έδαφος την Τρίτη, ισχυρίστηκε
πως «διεξάγοντας υβριδικό πόλεμο κατά
της Ρωσίας, η Δύση πλησιάζει εγγύτερα σε
παγκόσμιο πόλεμο». Για την ώρα, ΗΠΑ και
Νατοϊκοί εταίροι περιορίζονται σε προφο-

ρικές απαντήσεις στις απειλές της Μόσχας,
συνεχίζοντας να ενισχύουν την Ουκρανία
για να αμυνθεί, μέχρι οι δύο αντιμαχόμενες
πλευρές να βρεθούν στο τραπέζι των δια-
πραγματεύσεων.

Οι δηλώσεις Ρουμπινί 
που προκάλεσαν αίσθηση

Υπάρχουν πάντως αυτοί που υποστηρί-
ζουν ότι ο Γ’ΠΠ είναι ήδη εδώ. Πρόσφατα, ο
Ιρανοαμερικανός αναλυτής Νουριέλ
Ρουμπινί τόνισε ότι «ο Γ’ΠΠ έχει ήδη ου-
σιαστικά ξεκινήσει, σίγουρα στην Ουκρα-
νία και στο διαδίκτυο» και μέσα σε αυτό το
πλαίσιο οι προτεραιότητες που πρέπει να
έχουν τώρα οι παγκόσμιοι ηγέτες είναι ο
πόλεμος και ο πληθωρισμός που εκτινάσ-
σεται. Παράλληλα, υπογράμμισε πως «σε
συνθήκες κρίσης πάντα εμφανίζεται κά-
ποιος που το παίζει σωτήρας και κατηγορεί
για όλα τους ξένους. Αυτό ακριβώς έκανε ο
Πούτιν με την Ουκρανία. 

Ο Ερντογάν θα μπορούσε να κάνει το ίδιο
με την Ελλάδα του χρόνου και να προσπα-
θήσει να δημιουργήσει κρίση, γιατί διαφο-
ρετικά μπορεί να χάσει τις εκλογές». 

Για να αποτραπεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο,
η Ελλάδα έχει ταχθεί, όπως και οι υπόλοι-
ποι άλλωστε σύμμαχοί της στη Βορειοατ-
λαντική Συμμαχία (με την εξαίρεση της
Τουρκίας), υπέρ της αμέριστης βοήθειας
προς την Ουκρανία.

Καζάνι που βράζει 
Ευρώπη και
Μέση Ανατολή

Και πάλι «στο κόκκινο» Ισραήλ - Ιράν
Σαν να μην έφτασαν όλα όσα συμβαίνουν στη Γηραιά Ήπειρο από την αρχή του
έτους, ήρθε ένα ακόμα επεισόδιο στις εύφλεκτες σχέσεις Ισραήλ - Ιράν. Ισραη-
λινών συμφερόντων τάνκερ δέχθηκε επίθεση από drone οπλισμένο με εκρηκτι-
κά στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, το απόγευμα της Τρίτης.
Οι Ισραηλινοί κατηγορούν την Τεχεράνη για την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι το
drone είναι ιρανικό Shahed-136, από αυτά με τα οποία το Ιράν προμηθεύει τη Ρω-
σία για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στον αντίποδα, οι Ιρανοί κατηγορούν τους Ισ-
ραηλινούς για την επίθεση, κατηγορώντας τους για εσκεμμένη κίνηση, λίγα
24ωρα πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ.  Σε μια άλλη
εξέλιξη, αναχώρησαν χθες έπειτα από πολύμηνες συνομιλίες με το Ιράν τα υπό
ελληνική σημαία τάνκερ «Prudent Warrior» και «Delta Poseidon» που παρέμε-
ναν δεσμευμένα από τον περασμένο Μάιο.

Πολιτικοί ηγέτες και αναλυτές
λένε πως ο Γ’ Παγκόσμιος
Πόλεμος έχει ήδη αρχίσει



Μπροστά στην απειλή γενικευμένων διακοπών ρεύμα-
τος βρίσκεται η Γερμανία ενόψει χειμώνα, με το Βερολίνο
να εξετάζει σειρά μέτρων έκτακτης ανάγκης, ακόμα και
capital controls, αφού θεωρείται πιθανόν να προκύψει και
ζήτημα πρόσβασης σε μετρητά. Σύμφωνα με το Reuters,
καταστρώνονται σχέδια έκτακτης ανάγκης, ενώ παράλλη-
λα ο κρατικός μηχανισμός εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα,
ώστε να είναι προετοιμασμένος για μπλακάουτ.

Διακοπές ρεύματος μπορεί να προκαλέσει η εκτίναξη
του κόστους ενέργειας ή ακόμα και κάποιο σαμποτάζ, με
τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά, λόγω του συνεχιζόμενου
πολέμου στην Ουκρανία. Ιδιαίτερη είναι η ανησυχία και
στον τραπεζικό τομέα για τις αναλήψεις χρημάτων. Χρημα-
τοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές της Γερμανίας εκφράζουν
ανησυχίες ότι οι τράπεζες δεν είναι προετοιμασμένες για
μεγάλες διακοπές ρεύματος, θεωρώντας ότι αυτός ο απρό-

βλεπτος μέχρι πρότινος κίνδυνος ενδέχεται να προκαλέσει
πρόβλημα στις αναλήψεις και σε άλλες συναλλαγές.

Μια επιλογή για τις αρχές θα μπορούσε να είναι και η
επιβολή capital controls, δήλωσε μια πηγή στο Reuters.
Περισσότερο από άλλους λαούς, οι Γερμανοί πιστεύουν ότι
τα μετρητά προσφέρουν ασφάλεια και ανωνυμία, θεωρών-
τας ότι η πρόσβαση σε αυτά, μέσω ATM, είναι αναγκαία για
τις καθημερινές αγορές τους.

Τ
ην εκδοχή που είχαν ήδη υιοθε-
τήσει Ουάσιγκτον και Βαρσοβία
ότι το πυραυλικό πλήγμα με δύο
νεκρούς στη Νατοϊκή Πολωνία,

το οποίο σήμανε παγκόσμιο συναγερμό,
«προήλθε πιθανότατα από την ουκρανική
αεράμυνα» υποστήριξε και ο γενικός
γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμ-
περγκ μετά τη χθεσινή, έκτακτη συνε-
δρίαση της Συμμαχίας.

«Δεν υπάρχει ένδειξη για εσκεμμένη
επίθεση ή ότι η Ρωσία προετοιμάζει στρα-
τιωτική επιχείρηση κατά του ΝΑΤΟ», δή-
λωσε, τονίζοντας όμως ότι «δεν ευθύνεται
η Ουκρανία για το περιστατικό… Η Ρωσία
έχει την απόλυτη ευθύνη, όσο συνεχίζει
αυτόν τον παράνομο πόλεμο, που μπορεί
να προκαλέσει επικίνδυνες συνέπειες και
στα εδάφη του ΝΑΤΟ». 

Ο Τζο Μπάιντεν ενημέρωσε ΝΑΤΟ και
διεθνείς ηγέτες ότι πρόκειται για αντιαε-
ροπορικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από
την Ουκρανία (προφανώς για να καταρρί-
ψει ρωσικούς), ενώ Αμερικανός αξιωμα-
τούχος είπε στο CNN ότι «ο ουκρανικός
στρατός παραδέχθηκε στις ΗΠΑ προσπά-
θησε να αναχαιτίσει πυραυλική επίθεση
κοντά στην Πολωνία». 

Ο Πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα
μίλησε για «θλιβερό ατύχημα», λέγοντας
ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για εσκεμμένη
επίθεση και ότι ο πύραυλος -μάλλον από
σύστημα S-300- πιθανόν προήλθε από
την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα.

Αρνείται η Ρωσία
Η Μόσχα απέρριψε εξαρχής τις κατη-

γορίες ότι βρίσκεται πίσω από το πλήγμα,
κατηγορώντας τη Δύση ότι επιχειρεί να
στήσει έναν πόλεμο Ρωσίας - ΝΑΤΟ. Υπο-
στηρίζει, μάλιστα, ότι δεν χτύπησε καν με

πυραύλους οπουδήποτε κοντά στα σύνο-
ρα Ουκρανίας και Πολωνίας, επιμένοντας
ότι πρόκειται για προβοκάτσια. 

Μιλώντας μέσω τηλεδιάσκεψης στη σύ-
νοδο των G20 στο Μπαλί, ο Ουκρανός
πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι
«υπάρχει ένα τρομοκρατικό κράτος μετα-
ξύ σας (σ.σ.: η Ρωσία), εναντίον του οποί-
ου πρέπει να αμυνθούμε». Το Κίεβο ζήτη-
σε τη διεξαγωγή κοινής έρευνας για το
συμβάν με τους εταίρους του και να λάβει
γνώση των πληροφοριών στις οποίες βα-
σίστηκαν τα συμπεράσματα των συμμά-
χων τους.

Οι περισσότερες χώρες των G20, των
μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου,
έβαλαν την υπογραφή τους σε ανακοινω-

θέν που καταδικάζει με σφοδρότητα τον
πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αλλά
μεγάλα κράτη, όπως η Λαϊκή Κίνα και η Ιν-
δία, αποφάσισαν να κρατήσουν αποστά-
σεις.

Κίνα και Ινδία έχουν σημαντικούς εμπο-
ρικούς δεσμούς με τη Μόσχα, οι οποίοι έγι-
ναν ακόμα πιο στενοί μετά την εισβολή του
Πούτιν στην Ουκρανία, και αποφεύγουν
επιμελώς να ασκούν κριτική στη Ρωσία.

ΤΤραμπ vs ΝτεΣάντις 
στη μάχη για τις ψήφους
των Ρεπουμπλικανών

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύθηκε ότι
ο Τζο Μπάιντεν «δεν θα μείνει άλλα
τέσσερα χρόνια» στον Λευκό Οίκο,
επισημοποιώντας την υποψηφιότη-
τά του στις προεδρικές εκλογές του
2024.

Ο Μπάιντεν «ενσαρκώνει τις απο-
τυχίες της Αριστεράς και τη διαφθο-
ρά της Ουάσιγκτον», είπε ο Ρεπουμ-
πλικανός τέως πρόεδρος, που αντι-
μετωπίζει διάφορες έρευνες της Δι-
καιοσύνης, μπροστά στο συγκεν-
τρωμένο πλήθος αφοσιωμένων οπα-
δών στην έπαυλή του στο Μαρ-α-
Λάγκο, στη Φλόριντα.

«Για να ξαναδώσουμε στην Αμερι-
κή το μεγαλείο και τη δόξα της, ανα-
κοινώνω την υποψηφιότητά μου στις
προεδρικές εκλογές», είπε ο αλλο-
πρόσαλλος μεγιστάνας, ενώ ο Δημο-
κρατικός πρόεδρος Μπάιντεν δήλω-
σε ότι ο Τραμπ «αποδυνάμωσε την
Αμερική».

Αναλυτές εκτιμούν ότι ανακοινώ-
νοντας πρώτος την προεδρική υπο-
ψηφιότητα ο Τραμπ θέλει να «εξου-
δετερώσει» προληπτικά τον 44χρο-
νο κυβερνήτη της Φλόριντα Ρον
ΝτεΣάντις, τον νέο αστέρα της σκλη-
ρής Δεξιάς, στον οποίο στρέφεται
μέρος των Ρεπουμπλικανών.

Ήδη φωνές με επιρροή στο κόμμα
ζητούν επίμονα αλλαγή φρουράς,
θέτοντας εμπόδια στα σχέδια του
76χρονου Τραμπ να ανακτήσει την
προεδρία.
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Γερμανικά σχέδια μπλακάουτ και capital controls λόγω ενεργειακής κρίσης

Για «θλιβερό ατύχημα» κάνει 
λόγο η Βαρσοβία, ενώ η Μόσχα
«βλέπει» προβοκάτσια της Δύσης

Πέφτουν οι τόνοι για τον...
πύραυλο στην Πολωνία



Δ
ρακόντεια είναι τα αστυνομικά
μέτρα από τις πρώτες πρωινές
ώρες στο κέντρο της Αθήνας,
καθώς κορυφώνονται οι εκδη-

λώσεις για την 49η επέτειο από την εξέ-
γερση του Πολυτεχνείου και η πόλη θα
θυμίζει «φρούριο». Στόχος της αστυνομι-
κής παρουσίας, η αποτροπή τυχόν επει-
σοδίων από κουκουλοφόρους που θα θε-
λήσουν να προκαλέσουν καταστροφές.

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός -αλλάζει
με βάση και τις πληροφορίες που φτάνουν
στους επιτελείς αξιωματικούς- περιλαμ-
βάνει τη διάθεση 5.682 αστυνομικών από
όλες τις υπηρεσίες, οι οποίοι θα αναπτυχ-
θούν σε κομβικά σημεία της Αθήνας. Ιδι-
αίτερο βάρος πέφτει στην περιοχή γύρω
από το Πολυτεχνείο, τα Εξάρχεια, τη Βου-
λή και την αμερικανική πρεσβεία, όπου το
απόγευμα είναι προγραμματισμένη η κα-
θιερωμένη πορεία. Δεν είναι υπερβολή να
πει κανείς ότι αυτό είναι και το πιο «ευαί-
σθητο» σημείο του επιχειρησιακού σχε-
διασμού, καθώς διαχρονικά καταγράφον-
ται επεισόδια από κουκουλοφόρους που

καταφέρνουν να παρεισφρήσουν στην
πορεία, με τους δρόμους πέριξ της πλα-
τείας Εξαρχείων να μετατρέπονται τις νυ-
χτερινές ώρες σε πεδίο μάχης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ θα
λαμβάνει συνεχώς «ζωντανή» εικόνα από
τα drones και το ελικόπτερο της ΕΛΑΣ,
ενώ διμοιρίες ΜΑΤ και ΥΜΕΤ θα είναι σε
ετοιμότητα να παρέμβουν αν παραστεί
ανάγκη, μαζί με τους «Αίαντες» που πραγ-
ματοποιούν ρίψεις νερού υπό πίεση. Αξί-
ζει να σημειώσουμε ότι ήδη εδώ και πέντε
μέρες είχε δοθεί εντολή για σταδιακή αύ-
ξηση των μέτρων ασφαλείας γύρω από
«ευαίσθητους» πιθανούς στόχους, αλλά
και αυξημένη αυτοπροστασία από αστυ-
νομικούς. Στις συσκέψεις των επιτελών
αξιωματικών αποτέλεσαν ξεχωριστό κομ-
μάτι των συζητήσεων τα έργα που γίνονται
φέτος στην πλατεία Εξαρχείων -ζήτημα
που προκαλεί «πονοκέφαλο» στην Αστυ-
νομία- λόγω των «πολεμοφοδίων» που
υπάρχουν στην περιοχή!

Ποιοι οδικοί άξονες κλείνουν,
πού δεν θα σταματούν οι συρμοί

Δύσκολη θα είναι η κατάσταση για
όσους επιλέξουν να κινηθούν με ίδια μέ-
σα (αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες) στην
Αθήνα σήμερα, καθώς έχουν προγραμμα-
τιστεί έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμί-
σεις. Μεταξύ άλλων, αυτές περιλαμβά-

νουν απαγόρευση της στάσης και στάθ-
μευσης των οχημάτων, καθώς και διακο-
πές κυκλοφορίας από τις 12 το μεσημέρι
σε οδικούς άξονες όπως Ελ. Βενιζέλου
(Πανεπιστημίου), Αιόλου, Σταδίου, Β. Γε-
ωργίου Α’, Λ. Βασ. Σοφίας, Ακαδημίας, Λ.
Αλεξάνδρας, Γέλωνος, Π. Κόκκαλη, Δο-
ρυλαίου, Λ. Βασ. Αμαλίας, Φιλελλήνων, Λ.
Συγγρού (στο τμήμα της μεταξύ της οδού
Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας), Π.
Τσαλδάρη (Πειραιώς), Αθηνάς, Ερμού,
Τσόχα, Σούτσου, Ζαχάρωφ κ.ά.

Τέλος, για λόγους ασφαλείας, με εντολή
του γενικού αστυνομικού διευθυντή Αττι-
κής ο σταθμός Μέγαρο Μουσικής του Με-
τρό θα κλείσει στις 15.00 και οι σταθμοί
Σύνταγμα και Ευαγγελισμός θα κλείσουν

στις 16.30. Οι συρμοί θα διέρχονται από
τους σταθμούς χωρίς στάση, ενώ οι σταθ-
μοί αναμένεται να ανοίξουν μετά την ολο-
κλήρωση της πορείας προς την αμερικα-
νική πρεσβεία αργά το απόγευμα. 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Επί ποδός 5.682 αστυνομικοί,
επιστρατεύονται «Αίαντες», drones
και το ελικόπτερο της ΕΛΑΣ, 
σε ετοιμότητα διμοιρίες ΜΑΤ 
και ΥΜΕΤ για τη σημερινή επέτειο
του Πολυτεχνείου

Την ώρα που η Τουρκία επιμένει στις θεωρίες συνω-
μοσίας που εμπλέκουν (εμμέσως) και την Ελλάδα
στη βομβιστική επίθεση στην Κωνσταντινού-
πολη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Τάκης Θεοδωρικάκος στέλνει σαφές μήνυ-
μα ότι «η Ελλάδα ουδέποτε φιλοξένησε
τρομοκράτες».

Σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παρα-
χώρησε ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε χαρα-
κτηριστικά ότι «η Ελλάδα από αρχής καταδικάζει
κάθε τρομοκρατική ενέργεια όπου και αν συμβαίνει,
εναντίον οποιουδήποτε και αν συμβαίνει. Και το ίδιο κά-
ναμε και για όσα συνέβησαν στην Κωνσταντινούπολη,

συλλυπούμενοι τον τουρκικό λαό και το τουρκικό κρά-
τος. Φυλάμε αποτελεσματικά τα σύνορά μας και

δεν επιτρέπουμε την είσοδο τρομοκρατών στη
χώρα μας. Η Ελλάδα ουδέποτε φιλοξένησε
τρομοκράτες. Είναι κράτος δικαίου, είναι η
χώρα που συμβάλλει στην ειρήνη και τη
σταθερότητα στην περιοχή».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανα-
φέρθηκε και στον «υβριδικό πόλεμο» στα σύ-

νορα με την Τουρκία, ο οποίος καλά κρατεί, τονί-
ζοντας ότι «στον Έβρο συνεχίζουμε να δίνουμε μια

καθημερινή μάχη. Κάθε βράδυ οι γείτονες στέλνουν περί
τους 1.500 παράνομους μετανάστες, οι οποίοι επιχειρούν

να φτάσουν στα σύνορα. Όταν βλέπουν την παρουσία της
Ελληνικής Αστυνομίας και των δυνάμεων του Ελληνικού
Στρατού, αποθαρρύνονται και δεν προχωρούν συνήθως.
Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και υπάρχει απόλυτη
ετοιμότητα. Ο αριθμός των παράνομων μεταναστών είναι
αυξημένος κατά 50% από τον περσινό αντίστοιχο μήνα».

Τέλος, ο Τάκης Θεοδωρικάκος στάθηκε και στο ζήτημα
της βαριάς εγκληματικότητας με ιδιαίτερη έμφαση στις
ανθρωποκτονίες: «Δεν υπάρχει για εμάς οποιαδήποτε
υπόθεση που να έχει κλείσει, αν δεν έχει εξιχνιαστεί
πλήρως. Το 2022 το ποσοστό εξιχνίασης δολοφονιών και
αποπειρών για δολοφονίες από την ΕΛΑΣ ξεπερνά το
90% και αυτό είναι κάτι θετικό».

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Η Ελλάδα ουδέποτε φιλοξένησε τρομοκράτες»

«Φρούριο» η Αθήνα,
φραγή σε δρόμους
και σταθμούς μετρό
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Άνοιξε νέος κύκλος
κατηγορουμένων για
την υπόθεση βιασμού
της 12χρονης

Διευρύνεται η λίστα των
κατηγορουμένων στην υπό-
θεση βιασμού και μαστρο-
πείας της 12χρονης στον Κο-
λωνό, με την ανακρίτρια να
ανοίγει νέο «κύκλο» κατη-
γορουμένων στην έρευνα
που είναι σε εξέλιξη.

Ήδη άρχισαν να αποστέλ-
λονται οι πρώτες κλήσεις σε
απολογία και για άλλα πρό-
σωπα που φέρεται να εμπλέ-
κονται στην υπόθεση, καθώς
έχουν ταυτοποιηθεί να λαμ-
βάνουν φωτογραφίες και
βίντεο της ανήλικης. Η κατη-
γορία που τους αποδίδεται
είναι αυτή της πορνογραφίας
ανηλίκων.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο
Ηλίας Μίχος ήταν εκείνος
που διακινούσε φωτογρα-
φίες και βίντεο του παιδιού
εισπράττοντας από 20 έως 70
ευρώ τη φορά, γεγονός που
έχει επιβεβαιώσει στις κα-
ταθέσεις της και η 12χρονη.
Οι νέοι κατηγορούμενοι ανα-
μένεται περάσουν το κατώ-
φλι του ανακριτικού γραφεί-
ου τις επόμενες μέρες προ-
κειμένου να απολογηθούν,
οπότε και θα κριθεί η περαι-
τέρω «τύχη» τους. Μέχρι
στιγμής πάντως παραμένουν
δέκα προφυλακισμένοι για
τη δυσώδη αυτή υπόθεση,
μεταξύ των οποίων ο Ηλίας
Μίχος και η μητέρα της
12χρονης, η οποία έχει ζητή-
σει την άρση της προσωρινής
της κράτησης.

Τ
ον τρόπο με τον οποίο ένας άνδρας
έστελνε απειλητικά μηνύματα στο In-
stagram περιέγραψε σε μήνυση που
κατέθεσε στις αστυνομικές αρχές στη

Βόρεια Ελλάδα ακόμη ένα θύμα εκδικητικής
πορνογραφίας. Η «Political» παρουσιάζει σήμε-
ρα λεπτομέρειες από τη μήνυση που κατέθεσε η
άτυχη γυναίκα κατά του δράστη.

Όλα ξεκίνησαν πριν από λίγα χρόνια. «Οι οχλή-
σεις που δεχόμουν από τον μηνυόμενο αφετηριά-
ζονται ήδη από το έτος 2017. Ειδικότερα, ο μηνυό-
μενος προέβη σε οχλήσεις σε βάρος μου μέσω του
κοινωνικού δικτύου με την επωνυμία “Insta-
gram”», ανέφερε αρχικά στη μήνυσή του το θύμα
και συνέχισε: «Το συγκεκριμένο δίκτυο είναι μια
δωρεάν εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης που δί-
νει τη δυνατότητα επεξεργασίας και κοινοποίησης
φωτογραφιών και βίντεο στο διαδίκτυο. Στις 10
Ιουλίου 2017 έλαβα μήνυμα στην εφαρμογή από
κάποιον που δεν συγκαταλεγόταν στους “ακολού-
θους” μου. Το περιεχόμενο του μηνύματος περι-
λάμβανε μια φωτογραφία που με απεικόνιζε και
έμπροσθεν αυτής είχε τοποθετηθεί με μέσα και τε-
χνικές επεξεργασίας τύπου “photoshop” απεικόνι-
ση ενός ανδρικού μορίου». 

Απειλές
Η άτυχη γυναίκα ήταν τότε ανήλικη, συγκεκρι-

μένα 17 ετών, όταν είδε τη φωτογραφία της να

δημοσιοποιείται σε αρκετά άτομα. «Η επίμαχη
ανάρτηση ήταν ορατή μόνο στους ακολούθους
μου, βάσει των σχετικών ρυθμίσεων της εφαρ-
μογής στις οποίες είχα προβεί, και παρέμεινε
προσβάσιμη στον λογαριασμό μου για λίγες μό-
νο μέρες, μετά την κατέβασα», τόνισε στη μήνυ-
σή της.

Όταν μάλιστα πήγε συνοδευόμενη από τον πα-
τέρα της στο αστυνομικό τμήμα και είπε στον
δράστη πως έχει κάνει καταγγελία, αυτός άρχισε
να την απειλεί. «Στείλε μου γυμνές φωτογρα-
φίες. Μην τυχόν και δεν το κάνεις. Θα σε βρω και
θα δεις τι θα πάθεις. Θα σε σπάσω στο ξύλο», της
έγραψε σε μήνυμα του ο δράστης. Πλέον η υπό-
θεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. 

«Στείλε μου γυμνές
φωτογραφίες, αλλιώς
θα σε σπάσω στο ξύλο»

Η «Political» παρουσιάζει 
λεπτομέρειες από τη μήνυση 
που κατέθεσε άτυχη 
κοπέλα η οποία έπεσε θύμα 
εκδικητικής πορνογραφίας

Φρίκη: Κατήγγειλε
τον πατέρα της ότι 
την εξέδιδε για 5 €

Την ίδια του την κόρη εξέδιδε
ένας άνδρας στην Κάλυμνο, με
τη 14χρονη να περιγράφει στις
Αρχές την απόλυτη φρίκη που
ζούσε για αρκετό καιρό. Όλα
ξεκίνησαν πριν από περίπου 5,5
χρόνια. Η ανήλικη κατήγγειλε
πως ο πατέρας της την εξέδιδε
στην πορνεία έναντι αμοιβής
από 5 μέχρι 20 ευρώ από τον
Οκτώβριο του 2013 μέχρι τον
Αύγουστο του 2017. Το θύμα
εξομολογήθηκε όσα φρικτά
βίωνε στις θείες της και στις 16
Αυγούστου 2017 κατήγγειλε τον
πατέρα της και έναν 67χρονο
στην Αστυνομική Διεύθυνση
Καλύμνου και οι Αρχές προχώ-
ρησαν στη σύλληψή τους.

Η έφηβη κοπέλα, η οποία πα-
ρακολουθήθηκε από παιδοψυ-
χολόγο, έκλαιγε με λυγμούς όταν
περιέγραφε τις δραματικές στιγ-
μές που βίωνε για αρκετό καιρό.
Κατήγγειλε ακόμη πως την κακο-
ποιούσαν σεξουαλικά γείτονες
αλλά και φίλοι του πατέρα από το
καφενείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η
μητέρα της κοπέλας βρίσκεται
σε διάσταση με τον πατέρα της
και δεν έχουν συχνές επαφές.
Το ανήλικο κορίτσι όλο εκείνο το
φρικτό διάστημα διέμενε με τον
πατέρα της και με τον αδελφό
της σε ισόγεια κατοικία απέναντι
από ένα χωράφι κοντά σε ένα
καφενείο.

Η υπόθεση θα εκδικαστεί πλέ-
ον σε δεύτερο βαθμό στο Μεικτό
Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου
στις 5 Δεκεμβρίου. Πρωτόδικα
οι κατηγορούμενοι είχαν κατα-
δικαστεί.

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Ξέσπασαν οι συγγενείς των θυμάτων της
τραγωδίας στο Μάτι και οι εγκαυματίες,
ακούγοντας το «παρών» που δήλωσαν χθες
στο δικαστήριο τα στελέχη της Πυροσβεστι-
κής και κυρίως οι χειριστές των ελικοπτέ-
ρων που έχουν κληθεί ως μάρτυρες στη δί-
κη. Μόλις η πρόεδρος διάβασε τα ονόματά
τους από τον κατάλογο των μαρτύρων, όσοι
βρίσκονταν στη δικαστική αίθουσα αντέ-
δρασαν. «Πού ήσασταν εκείνη την ημέρα;
Εμείς ένα ελικόπτερο είδαμε μόνο», φώνα-
ξαν. Ωστόσο, η πρόεδρος παρενέβη και τους
ζήτησε να αυτοσυγκρατηθούν και να σεβα-
στούν τη διαδικασία, λέγοντας: «Εδώ δεν

ήρθατε για να βγάλετε ούτε τον πόνο ούτε
την αγανάκτησή σας. Εδώ ήρθατε για να
έχετε μια δίκαιη δίκη. Την αγανάκτησή σας

θα την αφήσετε έξω από την πόρτα γιατί έτσι
γίνονται οι δίκες, είναι σαν προσευχή».

Στο δικαστήριο υποβλήθηκε αίτημα να

καταθέσουν πρώτοι οι πραγματογνώμονες
του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι διο-
ρίστηκαν από τις εισαγγελικές Αρχές και
βρίσκονται από την 93η θέση και κάτω στον
κατάλογο των μαρτύρων. Παράλληλα, τέθη-
κε θέμα για τη μη κλήτευση σημαντικών
μαρτύρων.

Το δικαστήριο διέκοψε για την Παρα-
σκευή 18 Νοεμβρίου, οπότε και η υπερά-
σπιση των κατηγορουμένων αναμένεται να
υποβάλει ενστάσεις για τις δηλώσεις παρά-
στασης υποστήριξης της κατηγορίας από
συγγενείς θυμάτων, εγκαυματίες και πυρό-
πληκτους της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι.

«Έκρηξη» των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το Μάτι: «Ένα ελικόπτερο είδαμε μόνο, πού ήσασταν;»

Τ
ην υπερασπιστική της γραμμή χαράσσει με προ-
σεκτικά βήματα η Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία
στις 25 Νοεμβρίου θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις
ενώπιον της Δικαιοσύνης για τις δολοφονίες των

δυο μικρότερων παιδιών της, Ίριδας και Μαλένας.
Η 33χρονη ζήτησε χθες και έλαβε νέα προθεσμία, τη

δεύτερη κατά σειρά, από την 35η τακτική ανακρίτρια που
χειρίζεται την υπόθεση, καθώς ο συνήγορός της Αλέξης
Κούγιας δεν μπορούσε να βρίσκεται στο πλευρό της,
αφού εκπροσωπεί την οικογένεια της Γαρυφαλλιάς που
δολοφονήθηκε στη Φολέγανδρο, στη δίκη που διεξάγεται
στη Σύρο. Η Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία οδηγήθηκε στο
ανακριτικό γραφείο φορώντας αθλητικές φόρμες, εμφα-
νώς αδυνατισμένη, αρνείται την κατηγορία της ανθρωπο-
κτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά
συρροή, καθώς σύμφωνα με τις Αρχές ευθύνεται για τον
θάνατο της 3,5 ετών Μαλένας στις 13 Απριλίου 2019 αλλά
και της μόλις 6 μηνών Ίριδας στις 21 Μαρτίου 2021.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τις τελευταίες ημέρες η
κατηγορούμενη μελετά τα στοιχεία της ογκωδέστατης δι-
κογραφίας που έχει σχηματιστεί σε βάρος της, παραμέ-
νοντας στο κελί της. Επιμένει πως δεν ευθύνεται για τον
θάνατο των παιδιών της και αυτός είναι ο ισχυρισμός που
θα προβάλει στην απολογία της.

Σίγουρος για… ανατροπές ο Κούγιας
Η 33χρονη φέρεται να στοχεύει στο πόρισμα των ια-

τροδικαστών Καρακούκη και Καλόγρηα, το οποίο θεω-
ρείται κομβικής σημασίας για την κατηγορία και θα επι-
χειρήσει να το αποδομήσει, επικαλούμενη τα συμπερά-
σματα των αρχικών ιατροδικαστικών εκθέσεων, υποστη-
ρίζοντας πως σε αυτές αποτυπώνεται η αλήθεια. Άλλω-

στε, ο Αλέξης Κούγιας έχει χαρακτηρίσει «έκθεση ιδε-
ών» τη γνωμάτευση Καρακούκη και Καλόγρηα, σημει-
ώνοντας πως πρόκειται για αντιγραφή του πορίσματος
της αστυνομίας. Ο συνήγορος υπεράσπισης της Ρούλας
Πισπιρίγκου κάνει λόγο για «προκατασκευασμένη δίω-
ξη», ενώ εμφανίζεται πεπεισμένος ότι θα υπάρξουν
«ανατροπές στην υπόθεση». Ενδεικτικό της μάχης που
αναμένεται να δώσει η υπεράσπιση της κατηγορούμενης
είναι το γεγονός ότι κάνει λόγο για μια «υπόθεση πρωτο-
φανούς δικαστικής πλάνης».

Σε κάθε περίπτωση, το βλέμμα της κατηγορούμενης
παραμένει στραμμένο και στο σκέλος της υπόθεσης που
αφορά τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας
τον Ιανουάριο του 2022, με τη χορήγηση της φαρμακευτι-
κής ουσίας κεταμίνη στο νοσοκομείο Παίδων, καθώς και
την απόπειρα δολοφονίας του παιδιού τον Απρίλιο του
2021 στο νοσοκομείο Καραμανδάνειο της Πάτρας. Είναι
το δεύτερο ανοιχτό μέτωπο της Πισπιρίγκου, καθώς ήδη
για αυτή την υπόθεση το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο με
βούλευμά του έχει αποφασίσει την παραπομπή της ενώ-
πιον του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και ο χρόνος με-
τρά αντίστροφα για τον προσδιορισμό της δίκης της.

Πού θα «στοχεύσει»  
στην απολογία της
η Πισπιρίγκου...

Η κατηγορούμενη πήρε αναβολή για τις 
25 Νοεμβρίου προκειμένου να δώσει εξηγήσεις
για τους θανάτους Ίριδας και Μαλένας - 
Θα επιχειρήσει να αποδομήσει το πόρισμα
των ιατροδικαστών Καρακούκη και Καλόγρηα



Τ
ην πάγια δέσμευση της κυβέρνη-
σης πως όσο διαρκεί η ενεργει-
ακή κρίση θα στηρίζει τα νοικο-
κυριά και τις επιχειρήσεις επανέ-

λαβε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στον
ΑΝΤ1, ενώ περιέγραψε και την κατάσταση
αναφορικά με τις έρευνες για φυσικό αέριο
σε Ιόνιο και Κρήτη. 

Όπως είπε ο κ. Σκρέκας, μέχρι αυτή τη
στιγμή έχουν δοθεί περίπου 7 δισ. ευρώ για
επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύμα-
τος. Από αυτά τα χρήματα, τα 2 δισ. είναι από
τον κρατικό προϋπολογισμό και τα υπόλοι-
πα από τη φορολόγηση των υπερκερδών
των εταιρειών ενέργειας αλλά και τον μηχα-
νισμό δημοπράτησης αερίων.

Ερωτηθείς για τους υδρογονάνθρακες, εί-
πε ότι μέσα στο 2023 θα γίνει η πρώτη δοκιμα-
στική γεώτρηση στα Ιωάννινα και αν επαλη-
θευτούν οι προβλέψεις, το κοίτασμα θα δώσει
αυτονομία φυσικού αερίου στη χώρα μας για
δέκα χρόνια. Το μεγάλο στοίχημα, όμως, είναι
το κοίτασμα μεταξύ Κρήτης και Πελοποννή-
σου, όπου αν επαληθευτούν οι προβλέψεις, η
χώρα μας θα μπορεί να κάνει και εξαγωγές
φυσικού αερίου. 

Στην περίπτωση που οι σημερινές προ-
βλέψεις επιβεβαιωθούν, αναμένονται τε-
κτονικές αλλαγές που θα αναβαθμίσουν τη
γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και θα τη βά-
λουν για τα καλά στον ενεργειακό χάρτη όχι
απλώς ως τόπο διέλευσης αγωγών ή φιλο-
ξενίας τερματικών σταθμών υγροποίησης
φυσικού αερίου, αλλά ως χώρα παραγωγό.
Επιπλέον, το κοίτασμα της Κρήτης και μόνο
θα αρκεί για να καλύψει τις ενεργειακές
ανάγκες της Ελλάδας για δεκαετίες, αλλά
και για εξαγωγή προς την υπόλοιπη Ευρώ-
πη, είτε με σταθμούς υγροποίησης φυσικού
αερίου που θα μεταφέρεται με τα ειδικής
κατασκευής πλοία για το LNG, είτε με αγω-
γούς που θα κινούνται προς την Ιταλία.

Τα υπερκέρδη
Ο κ. Σκρέκας τόνισε πως ήδη έχουν ει-

σπραχθεί περίπου 2,5 δισ. από τη φορολόγη-
ση των υπερκερδών, ενώ βεβαιώθηκαν και
άλλα 400 εκατ. ευρώ που θα ει-
σπραχθούν αναδρομικά. 

Ερωτηθείς για την επιβο-
λή ενός νέου τέλους στους
λογαριασμούς του ρεύμα-
τος και την αύξηση της
χρέωσης των ΥΚΩ, είπε ότι
όντως θα επιβληθεί μια νέα
επιβάρυνση, περίπου 1 λεπτό
ανά κιλοβατώρα, προκειμένου να
χρηματοδοτηθεί ένας μηχανισμός αντι-
στάθμισης κινδύνων που θα χρησιμοποιεί-

ται για να αντιμετωπιστούν ανάλογες κατα-
στάσεις όπως αυτές που βιώνουμε σήμερα
στο μέλλον. Σχολιάζοντας τις διακοπές ρεύ-
ματος που σχεδιάζονται σε ευρωπαϊκές χώ-

ρες ή και έχουν ξεκινήσει ήδη όπως
στην Αυστρία, για παράδειγμα,

διαβεβαίωσε πως στην Ελλάδα
έχει ήδη δρομολογηθεί το
σχέδιο που θα μας βοηθήσει
να μη χρειαστεί να φτάσουμε
σε αυτό το σημείο. Ερωτηθείς

για τις οφειλές που έχουν οι
εταιρείες ενέργειας στους δήμους

από την παρακράτηση των δημοτικών
τελών μέσα από τους λογαριασμούς ρεύ-
ματος, παραδέχθηκε ότι αποτελεί ένα δια-

χρονικό πρόβλημα, το οποίο η κυβέρνηση
προσπάθησε να λύσει και ήδη τον τελευταίο
χρόνο οι οφειλές αυτές, που αποτελούν σο-
βαρότατο θέμα για τους δήμους, έχουν μει-
ωθεί κατά 70%-80%.

ΡOLITICAL ΚΟΙΝΩΝΙΑ19

Για μία ακόμη χρονιά οι ΗΠΑ είχαν το 2022 το μεγαλύτερο
ποσοστό ερευνητών με διεθνή απήχηση, αλλά νιώθουν πλέον
την Κίνα να πλησιάζει, όπως δείχνει ο κατάλογος
«Highly Cited Researchers 2022» της εταιρείας
Clarivate. Η λίστα περιλαμβάνει συνολικά 6.938
ερευνητές από 69 χώρες, που ταξινομήθηκαν με
βάση τον αριθμό των ετεροαναφορών που έχει
το έργο τους, δηλαδή, πόσες φορές άλλοι επι-
στήμονες παραπέμπουν σε δημοσιεύσεις ενός
ερευνητή. Ο κατάλογος αντλεί στοιχεία από τη
βάση δεδομένων Web of Science, τα οποία ανα-
λύθηκαν από ειδικούς του Ινστιτούτου Επιστη-
μονικής Πληροφόρησης της Clarivate.

Οι ΗΠΑ έχουν στον κατάλογο 2.764 ερευνητές ή το 38,3% του
συνόλου, κατά 5% λιγότερους από ό,τι το 2018 (43,3%), συνεπώς

σταδιακά χάνουν έδαφος διεθνώς. Η δεύτερη Κίνα είχε το 2022
1.169 ερευνητές με μεγάλη διεθνή απήχηση, ανεβάζοντας το

παγκόσμιο μερίδιό της στο 16,2% έναντι 7,9% το 2018
(αύξηση 8,3%). Ακολουθούν η Βρετανία με 579
ερευνητές (8%), η Γερμανία με 369 (5,1%), η Αυστρα-
λία με 337 (4,7%), ο Καναδάς με 226 (3,1%), η Ολλαν-
δία με 210 (2,9%), η Γαλλία με 134 (1,9%) και η Ελβετία
με 112 (1,6%).

Όσον αφορά τους επιμέρους φορείς (πανεπιστή-
μια, ερευνητικά ινστιτούτα κ.ά.), προηγείται σε
αριθμό ερευνητών με διεθνή απήχηση το αμερικα-
νικό Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ (233) και ακολου-
θούν η Κινεζική Ακαδημία Επιστημών (228), το

αμερικανικό Πανεπιστήμιο Στάνφορντ (126), τα Εθνικά Ινστι-
τούτα Υγείας των ΗΠΑ (113), το κινεζικό Πανεπιστήμιο Τσινγκ-

χούα (73), το αμερικανικό Πανεπιστήμιο ΜΙΤ (71) και ο γερμανι-
κός επιστημονικός οργανισμός Μαξ Πλανκ (67).

Από ελληνικής πλευράς, στον κατάλογο περιλαμβάνονται
κατά σειρά οι:

Γεώργιος Δαΐκος (ΕΚΠΑ)
Θεόδωρος Δαλαμάγκας (Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»)
Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος (πρύτανης ΕΚΠΑ)
Γεράσιμος Φιλιππάτος (ΕΚΠΑ)
Γεώργιος Γεωργακίλας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
Γεώργιος Καραγιαννίδης (ΑΠΘ)
Νίκος Καραμάνος (Πανεπιστήμιο Πατρών)
Γεώργιος Κύζας (Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας)
Κωνσταντίνος Στούμπος (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
Θανάσης Βεργούλης (ΕΜΠ)
Γιάννης Βόντας (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Ποιοι 11 Έλληνες είναι στη λίστα των ερευνητών με μεγάλη διεθνή απήχηση
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Αισιόδοξος ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστας Σκρέκας - Το κοίτασμα
μεταξύ Κρήτης Πελοποννήσου
μπορεί να δώσει ενεργειακό…
αέρα στην Ελλάδα

«Μπορούμε να κάνουμε και
εξαγωγές φυσικού αερίου»

Γεώργιος Δαΐκος (ΕΚΠΑ)



«Κ
αμπάνα» 6 χρόνων φυλάκισης, μετα-
τρέψιμης προς 3 ευρώ την ημέρα, επέ-
βαλε το Πενταμελές Εφετείο Κακουρ-

γημάτων Θεσσαλονίκης σε εφοριακό για υπεξαίρεση
ποσού άνω των 300.000 ευρώ και πλαστογραφία. Η
εφοριακός, όπως και η ίδια αποδέχτηκε, πλαστογρα-
φούσε διπλότυπα είσπραξης και κρατούσε τα χρήμα-
τα που κατέθεταν υπηρεσίες στη ΔΟΥ Κιλκίς.

Η κομπίνα αποκαλύφθηκε όταν ένας ιδιώτης ζήτη-
σε να εισπράξει επιστροφή ποσού και διαπιστώθηκε
ότι ο κωδικός ήταν… κενός, καθώς τα χρήματα δεν
είχαν τυπικά εισπραχθεί ποτέ για να επιστραφούν. Σε
έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι από τον
Οκτώβριο του 2011 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013 εί-

χε πλαστογραφήσει 68 διπλότυπα κρατώντας τα χρή-
ματα. 

«Μας απειλούσε και μας ειρωνευόταν για να κάνει
τη δουλειά της, να υπεξαιρεί», κατέθεσε υπάλληλος
της ΔΟΥ. Πολλοί υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών κατέ-
θεσαν πως, παρότι εξόφλησαν ποσά για τις υπηρε-
σίες που εκπροσωπούσαν, αργότερα εμφανίστηκαν
ως υπόλογοι. Η ίδια στην απολογία της ομολόγησε ότι
πήρε χρήματα, υποστηρίζοντας όμως πως δεν ήταν
μόνη, εμπλέκοντας συναδέλφους της που ωστόσο
δεν κατονόμασε. Το δικαστήριο μείωσε την πρωτόδι-
κη ποινή αναγνωρίζοντας και δεύτερο ελαφρυντικό,
έτσι η καταδικασθείσα έμεινε ελεύθερη, αφού καλεί-
ται να πληρώσει σε δόσεις την ποινή της.

Πενταετής θα είναι η επόμενη θητεία για τους δη-
μάρχους με βάση τον νέο εκλογικό νόμο. Οι αυτοδι-
οικητικές εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο του
2023, η θητεία των δημάρχων, όμως, θα ξεκινήσει

επίσημα την 1η Ιανουαρίου του 2024 και θα έχει
διάρκεια έως και τα τέλη του 2028. Για να μην πείτε
μετά την απομάκρυνση από την κάλπη και το απο-
τέλεσμα ότι δεν γνωρίζατε…

Πενταετία για τους δημάρχους για να μην ξεχνιόμαστε

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στη Χαλκηδόνα 
ο Καράογλου
Αυτός που μετράει τις περισσότερες
εκδηλώσεις στη Β’ Θεσσαλονίκης
δεν είναι άλλος από τον βουλευτή
της ΝΔ Θεόδωρο Καράογλου, ο οποί-
ος εδώ και καιρό έχει κατοχυρώσει
και το copyright για τις ενημερωτι-
κές του δράσεις με τίτλο «Συνομι-
λώντας με την κοινωνία». Έτσι, χθες
συνομίλησε με τους κατοίκους του
Δήμου Χαλκηδόνος για τα ζητήματα
που αφορούν τον αγροτικό κόσμο,
ενώ ανάμεσα στους ομιλητές ήταν ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Γ. Γεωργαντάς, ο αντιπερι-
φερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας
Κεντρικής Μακεδονίας Γ. Κεφαλάς
και ο πρόεδρος της ΕΑΣ Θεσσαλονί-
κης Χ. Τσιχήτας.

Πότε ανακοινώνει
υποψηφιότητα 
ο Σαββάκης
Στις αρχές του 2023 και συγκε-
κριμένα την ημέρα της ονομα-
στικής του εορτής προσανατολί-
ζεται ο Αθανάσιος Σαββάκης να
ανακοινώσει επίσημα την υπο-
ψηφιότητά του για τη διεκδίκη-
ση του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Αυτό λένε οι πληροφορίες. Μέ-
χρι τότε θα συνεχίσει να βολιδο-
σκοπεί την κατάσταση και θα
κάνει συζητήσεις και επαφές.
Τόσο με πρώην στελέχη της δι-
οίκησης Μπουτάρη όσο και με
νέα πρόσωπα.

Ανοιχτή εκδήλωση
ο Βαρτζόπουλος

«Εξόρμηση στην κοινωνία» ήταν
μεταξύ πολλών άλλων μηνυμάτων
και αυτό που ακούστηκε από τα χεί-
λη του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά
τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επι-
τροπής της Νέας Δημοκρατίας. Τώ-
ρα θα μου πείτε, εδώ στη Θεσσαλο-
νίκη υπάρχουν βουλευτές που αυτή
τη γραμμή την εφαρμόζουν εδώ και
καιρό, για παράδειγμα, ο Δημήτρης
Βαρτζόπουλος. Ο βουλευτής της
ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης πραγμα-
τοποίησε ανοιχτή πολιτική εκδή-
λωση στη Νέα Απολλωνία και όπως
αντιληφθήκαμε και από τις φωτο-
γραφίες που κυκλοφόρησαν, ήταν
sold out.

Στα… μαλακά εφοριακός για υπεξαίρεση
300.000 ευρώ και πλαστογραφία

Κάτι αλλάζει στους δήμους
με τον κλιματικό νόμο

Ημερίδα για τον εθνικό κλιματικό νόμο και τον ρόλο
των ΟΤΑ στην παραγωγή ενέργειας έγινε χθες στη
Θεσσαλονίκη. Μια πρωτοβουλία του προέδρου της
ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, που
δείχνει ότι κάτι αλλάζει στους δήμους όσον αφορά τις
ενεργειακές κοινότητες.

Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκαν οι εξελί-
ξεις που επιφέρει ο εθνικός κλιματικός νόμος, ο ρό-
λος που δύνανται να διαδραματίσουν οι φορείς Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης στην παραγωγή ενέργειας μέσω
των ενεργειακών κοινοτήτων και η σημασία του σχε-
διασμού μέσω των Δημοτικών Σχεδίων Μείωσης Εκ-
πομπών (ΔηΣΜΕ) και των Σχεδίων Διαχείρισης Αει-
φόρου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΣΔΑΕΚ).

Ποιοι ήταν στο πλευρό 
του Τσίπρα στις Σέρρες 
Στις Σέρρες βρέθηκε την Τρίτη ο Αλέξης Τσίπρας.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε με πολίτες για τα
ζητήματα της ακρίβειας, αλλά
οι καλά γνωρίζοντες στάθηκαν
σε αυτούς που βρέθηκαν στο
πλευρό του. Εκτός, λοιπόν, από
τον σημερινό βουλευτή Λευτέ-
ρη Αβραμάκη, βρέθηκε η
πρώην βουλευτής, προερχόμε-
νη από την εσωτερική αντιπολί-
τευση της Ομπρέλας, Αφροδίτη Σταμπουλή και το
στέλεχος του κόμματος που ακούγεται ότι θα είναι
υποψήφιος στον Νομό Σερρών, Κώστας Καρπου-
χτσής. 

Η Νοτοπούλου δεν θέλει
ιδιώτες στο Κυβερνείο 

«Θα μας βρείτε απέναντι στα σχέδιά σας για ιδιωτι-
κοποίησή του», δηλώνει η Κατερίνα Νοτοπούλου για
το Κυβερνείο Θεσσαλονίκης ή αλλιώς Παλατάκι στη
Νέα Κρήνη. Σύμφωνα με τη βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ,
το υπουργείο Οικονομικών αφήνει ανοιχτό το σενά-
ριο εκμετάλλευσής του από ιδιώτες. Συγγνώμη, αλλά
όταν γίνεται κάθε Σάββατο -περίπου- μπουζούκια ή
χώρος δεξιώσεων γάμων είναι καλύτερα; 

Η αγάπη για την μπάλα 
και το «10 το καλό»

Η αγάπη του για την μπάλα είναι γνωστή και δεδο-
μένη. Και δεν μπορεί να αποχωριστεί αυτό το πάθος
για τη «στρογγυλή θεά»… Έτσι, ο πρώην υπουργός
και επικεφαλής δημοτικής παράταξης Γιώργος Ορ-
φανός προσπαθεί μία φορά την εβδομάδα να συναν-
τά τους φίλους του εντός των γηπέδων και να παίζει
μαζί τους ποδόσφαιρο. Όσο για τη θέση που αγωνί-
ζεται; Κέντρο! Αυτό που έλεγαν οι παλαιότεροι
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Τ α σημαντικότερα θέματα που απασχολούν την Το-
πική Αυτοδιοίκηση της χώρας τέθηκαν στην ετή-
σια Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένω-

σης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) που πραγματοποιήθηκε
ώστε οι δήμαρχοι της Αθήνας να πάνε με συντεταγμένο
τρόπο στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, που θα πραγματοποιηθεί
την επόμενη εβδομάδα στον Βόλο.

Με σύνθημα «η Αυτοδιοίκηση ενώνει τις δυνάμεις
της» οι δήμαρχοι της Αθήνας αναφέρθηκαν σε οικονομι-
κά, θεσμικά, περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα, σε
ζητήματα ισότητας, χωροταξίας και υποδομών και πολι-
τικής προστασίας που αφορούν τους Οργανισμούς Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το βάρος έπεσε στην οικονο-
μική στενότητα που έχει δημιουργήσει στους δήμους η
ενεργειακή κρίση και στο πώς μπορεί να βοηθήσει πε-

ραιτέρω η κυβέρνηση, στην «απειλή» για τα ταμεία των
δήμων από το Τέλος Ταφής Απορριμμάτων αλλά και στη
μεγάλη έλλειψη προσωπικού που εμποδίζει την ομαλή
λειτουργία των ΟΤΑ.

Ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ και δήμαρχος Γαλατσίου Γιώρ-
γος Μαρκόπουλος, αφού αναφέρθηκε στα μεγάλα προ-
βλήματα, αναγνώρισε και τις προσπάθειες που έχουν γί-
νει τα τελευταία χρόνια από την κυβέρνηση, επισημαί-
νοντας ότι «θα ήμουν άδικος αν δεν έλεγα πως έχουν γί-
νει κάποια βήματα, αλλά υπάρχουν ζητήματα που δεν
έχουν λυθεί ακόμη».

Στη ΓΣ συμμετείχαν σχεδόν όλοι οι δήμαρχοι της Αττι-
κής, ενώ έδωσαν το «παρών» ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο υφυπουργός Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης Θοδωρής Λιβάνιος και ο πε-
ριφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης.

Άλλαξε «Πρόσοψη»
Στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση 223

πολυκατοικιών, 67 μονοκατοικιών και 78 διατηρη-
τέων κτιρίων προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων και
ήδη τα πρώτα αποτελέσματα του προγράμματος
«Πρόσοψη» μπορούν να δουν πλέον στο κέντρο και
στις γειτονιές της Αθήνας οι κάτοικοι της πόλης. Το
πρόγραμμα-μαμούθ, που έκανε πρεμιέρα τον πε-
ρασμένο Ιούνιο, υλοποιείται από τον δήμο, την Ανά-
πλαση Αθήνας ΑΕ και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελ-
λάδος (ΤΕΕ) και στοχεύει στη συντήρηση και την
αναβάθμιση της αισθητικής των προσόψεων των
κτιρίων της πρωτεύουσας. Μέχρι σήμερα υποβλή-
θηκαν περισσότερες από 400 αιτήσεις, απορρο-
φώντας το 100% του αρχικού προϋπολογισμού της
δράσης (1,7 εκατ. ευρώ), ο οποίος αυξήθηκε κατά 1
εκατ. ευρώ ώστε να ωφεληθούν περισσότεροι πο-
λίτες της Αθήνας.

ΖΖητείται ασφάλεια
Μια ακόμη αφορμή δόθηκε στον δήμαρχο

Ασπροπύργου Νίκο Μελετίου να ζητήσει την ενί-
σχυση της ασφάλειας στην πόλη του. Με αφορμή
την πρόσφατη αιματηρή συμπλοκή στο κέντρο
του Ασπροπύργου, στην οποία τραυματίστηκε
αστυνομικός, απέστειλε άμεσα επιστολή στον
αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτη-
γο Κωνσταντίνο Σκούμα, στην οποία διατυπώνει
την έντονη διαμαρτυρία της δημοτικής αρχής για
την ελλιπή στελέχωση του ΑΤ Ασπροπύργου. Η
επιστολή αυτή αποτελεί συνέχεια των προσωπι-
κών επαφών του δημάρχου τόσο με τον αρμόδιο
υπουργό όσο και με την ΕΛΑΣ. Όπως τονίζει ο
δήμαρχος, «η ασφάλεια στην εργασία και στην
κοινωνική ζωή είναι δικαίωμα του κάθε Ασπρο-
πυργιώτη».

!
Παρεμβάσεις στα γήπεδα

Στην αναβάθμιση των αθλητικών χώρων του Δήμου Πα-
πάγου - Χολαργού συμφώνησαν ο δήμαρχος της πόλης
Ηλίας Αποστολόπουλος με τον περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργο Πατούλη, υπογράφοντας και την ανάλογη προ-
γραμματική σύμβαση για να προχωρήσουν τα έργα. Συγ-
κεκριμένα, θα προχωρήσουν η αναβάθμιση του γηπέδου
ποδοσφαίρου στου Παπάγου και η εγκατάσταση τεχνη-
τού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Αθλητι-
κού Κέντρου Χολαργού. Τα έργα είναι προϋπολογισμού
919.993,20 ευρώ με χρηματοδότηση απευθείας από την
περιφέρεια, ενώ αναμένονται οι δημοπρατήσεις και των
δύο έργων να γίνουν άμεσα ώστε η υλοποίησή τους να
προχωρήσει μέσα στο καλοκαίρι. 
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Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής

Με «ενωμένες δυνάμεις» στο συνέδριο της ΚΕΔΕ

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής προς τα βόρεια
της Αθήνας κυκλοφορεί η φήμη ότι μπο-
ρεί στις εκλογές του ερχόμενου Οκτω-

βρίου να μη συμμετέχουν και οι δύο βασι-
κοί αντίπαλοι των προηγούμενων; Και αυτό πα-

ρότι ο νυν δήμαρχος έχει ανακοινώσει ότι θα είναι υπο-
ψήφιος, αλλά ακόμη και στενοί συνεργάτες του λένε
πως... το σκέφτεται ακόμη. Ενώ ο πρώην δήμαρχος, ο
οποίος παραμένει ιδιαίτερα ενεργός στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση, φέρεται να ετοιμάζεται να μεταπηδήσει στον
δεύτερο βαθμό... 

Να λυθούν 
οι εκκρεμότητες

Στην κρισιμότητα των προβλημάτων και στην
πίεση που δημιουργούν στις δημοτικές αρχές
αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης
Παπαστεργίου κατά συνεδρίαση του ΔΣ της
Ένωσης ενόψει του συνεδρίου της επόμενης
εβδομάδας, κάνοντας λόγο για «εκκρεμότητες
που έχουν μεν συμφωνηθεί, αλλά δεν έχουν
τηρηθεί από την κυβέρνηση».

Όπως επεσήμανε, «έγινε συνάντηση πριν
από ενάμιση μήνα με τα υπουργεία Εσωτερι-
κών και Οικονομικών, αλλά έκτοτε δεν υπάρχει
καμιά ενημέρωση», για αυτό και προσφάτως
αναγκάστηκε να στείλει νέα επιστολή για να
θυμίσει τα θέματα και να ζητήσει να υπάρχουν
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα ανακοι-
νωθούν στο συνέδριο.

Σημείωσε ότι δεν ανέβηκε η πλατφόρμα για
τα σχολεία που είχε συμφωνηθεί και υπενθύ-
μισε ότι βρίσκονται σε εκκρεμότητα το θέμα
των ΔΕΥΑ, η υπόθεση της αποπληρωμής των
δανείων για το 2023 από το Ταμείο Παρακατα-
θηκών και Δανείων και οι λύσεις για τη ναυα-
γοσωστική κάλυψη. 
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Τ
ην άμεση πληρωμή του 60%
των υπερεσόδων της περιό-
δου Αυγούστου - Οκτωβρί-
ου προβλέπει η τροπολογία

των υπουργείων Οικονομικών και Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με
τη φορολόγηση του 90% των υπερκερ-
δών των προμηθευτών ενέργειας.

Όπως προβλέπει η τροπολογία που
ψηφίστηκε από τη Βουλή, ο υπολογι-
σμός των υπερεσόδων θα γίνει από τη
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία
θέτει εντός των ημερών σε εφαρμογή
τον νέο μηχανισμό ανάκτησης που
αποκόμισαν οι προμηθευτές ρεύμα-
τος από την έναρξη του νέου μοντέλου
λιανικής και την απόσυρση των ρη-
τρών αναπροσαρμογής. Στο μικρο-
σκόπιο θα μπουν τα συγκυριακά υψη-
λά έσοδα του περασμένου Αυγούστου,
από τα οποία θα ξεκινήσει η διαδικα-
σία φορολόγησης.

Ο προσδιορισμός
Στη ρύθμιση το πρώτο χρονικό διά-

στημα εφαρμογής του μηχανισμού
ανάκτησης ορίζεται από την 1η Αυγού-
στου έως την 31η Οκτωβρίου, ενώ η
διαδικασία θα επαναλαμβάνεται σε
τριμηνιαία βάση. Ο προσδιορισμός
των πρόσθετων εσόδων θα γίνει με
τον ορισμό για κάθε μήνα μιας «εύλο-
γης τιμής» για την προμήθεια ηλεκτρι-
κής ενέργειας. Επομένως, αν τα κέρ-
δη μιας εταιρείας υπερβαίνουν αυτή
την τιμή τον έναν μήνα και τον επόμε-
νο είναι κάτω από τον προαναφερόμε-
νο πήχη, τότε θα γίνεται συμψηφι-
σμός. Τα υπερέσοδα θα είναι η τυχόν
θετική διαφορά που θα προκύψει από
το ισοζύγιο όλου του τριμήνου.

Η «εύλογη τιμή» ονομάζεται στην
τροπολογία «Εύλογη Μέγιστη Τιμή
Λιανικής», η οποία για κάθε μήνα και
για κάθε προμηθευτή θα συγκριθεί με
τις ονομαστικές χρεώσεις που έχει
αυτός ανακοινώσει, δηλαδή τη «Μέση
Τιμή Χρέωσης». Αξίζει να σημειωθεί
ότι η «Μέση Τιμή Χρέωσης» θα είναι η
μεσοσταθμική ονομαστική χρέωση
για όλα τα τιμολόγια ενός προμηθευτή
για τον συγκεκριμένο μήνα.

Μηχανισμός ανάκτησης
Για τη θέσπιση και εφαρμογή του

μηχανισμού ανάκτησης θα ακολουθη-

θεί η ίδια διαδικασία με τα υπερκέρδη
των ηλεκτροπαραγωγών. 

Έτσι, η διάταξη παραπέμπει σε Κοι-
νή Απόφαση των υπουργών Οικονο-
μικών και Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, η οποία θα καθορίζει επακρι-
βώς τη φόρμουλα υπολογισμού των
υπερεσόδων, καθώς και κάθε άλλη
λεπτομέρεια για τον καταλογισμό των
ποσών που θα προκύψουν. Επίσης,
τους υπολογισμούς θα αναλάβει και
πάλι η ΡΑΕ.

Αν και η πλήρης φόρμουλα υπολο-
γισμού θα καθοριστεί με την ΚΥΑ, οι
σχετικές αναφορές στην τροπολογία

δείχνουν ότι το ΥΠΕΝ έκανε δεκτές
τις ενστάσεις των προμηθευτών για
να ληφθούν υπόψη στον μηχανισμό
παράμετροι που αποτυπώνουν τα
πραγματικά κόστη προμήθειας, τα
οποία θα συγκριθούν με τις ονομαστι-
κές χρεώσεις.

Όσο καιρό θα παραμείνει σε ισχύ το
μέτρο, από τα προς ανάκτηση ποσά
κάθε τριμήνου θα καταβάλλεται άμε-
σα το 60%, ενώ το υπόλοιπο 40% θα
αποδοθεί μετά το τέλος ενεργοποί-
ησης του μηχανισμού.

Για το α’ τρίμηνο εφαρμογής η ανά-
κτηση του 60% θα γίνει έως τις 23 Δε-
κεμβρίου 2022. Επίσης, με το πέρας
ισχύος του μέτρου θα γίνει συνολική
εκκαθάριση της εισφοράς που αντι-
στοιχεί στα τυχόν υπερβάλλοντα έσο-
δα του συνόλου της περιόδου.

Σημαντική ένεση ρευστότητας για χιλιάδες επι-
χειρήσεις αποτελεί η ταχύτερη επιστροφή φόρων
από την Εφορία μέσα από τις νέες διαδικασίες εξ-
πρές, οι οποίες αφορούν όσες δεν έχουν φορολογι-
κές εκκρεμότητες.

Το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα θα τεθεί σε
εφαρμογή από τις αρχές της νέας χρονιάς, έτσι
ώστε να επιστρέφονται με ταχύτατους ρυθμούς πο-
σά από ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος αλλά και άλλους
φόρους. Η σχετική απόφαση του διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσι-

λή προβλέπει ότι τα ποσά θα επιστρέφονται μέσα
σε 10 μέρες, ενώ στην περίπτωση που δεν
υπάρχει συμψηφισμός, τότε θα πιστώ-
νονται στον τραπεζικό λογαριασμό της
επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελ-
ματία.

Η ΑΑΔΕ, μέσω του συστήματος E-
LENXIS, είναι πλέον σε θέση να προχωρά
σε αυτόματες εκκαθαρίσεις μέσα σε εξαιρετικά
μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια να απο-
στέλλουν στη ΔΟΥ του φορολογούμενου το αποτέ-

λεσμα. Η μόνη περίπτωση για καθυστέρηση της
επιστροφής του ποσού μπορεί να έχει να κά-

νει με το ενδεχόμενο έκδοσης εντολής
ελέγχου από την πλευρά της ΔΟΥ. Αν πρό-
κειται για την επιστροφή ποσού που αφο-
ρά στον φόρο εισοδήματος, αυτή θα γίνε-

ται από το προσεχές Σάββατο αυτομάτως,
χωρίς η επιχείρηση να υποχρεούται να υπο-

βάλει σχετικό αίτημα. Ουσιαστικά, το νέο σύστημα
επιβραβεύει τις επιχειρήσεις που δεν έχουν εκκρε-
μότητες με το Δημόσιο.

«Ένεση» ρευστότητας στις επιχειρήσεις με ταχύτατες επιστροφές φόρων

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ζητείται η άμεση πληρωμή
του 60% των υπερεσόδων τους

Αφορά το τρίμηνο από τον Αύγουστο
έως τον Οκτώβριο - Τι προβλέπει 

η τροπολογία για τη φορολόγηση του 90%

ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



Τ
ο απόγειο της τουριστικής
κίνησης, το νέο ιστορικό
υψηλό των ελληνικών
εξαγωγών και η αυξημέ-

νη ιδιωτική κατανάλωση στην καρ-
διά της θερινής ραστώνης έδωσαν
ισχυρή ώθηση στον τζίρο των ελλη-
νικών επιχειρήσεων το γ’ τρίμηνο
του έτους, με αποτέλεσμα να...
εκτοξευτεί στα 133,3 δισ. ευρώ!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελ-
ληνικής Στατιστικής Αρχής, σε σχέ-
ση με το αντίστοιχο περσινό διάστη-
μα καταγράφηκε αύξηση 42,8%, η
οποία συνδέεται με την επιστροφή
της τουριστικής κίνησης στην κανο-
νικότητα, τις υψηλότερες τιμές κα-
τανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών
λόγω του υψηλού πληθωρισμού αλ-
λά και την έκρηξη των εξαγωγών.
Μάλιστα, αν ληφθεί υπόψη η μεί-
ωση της κατά κεφαλήν τουριστικής
δαπάνης κατά περίπου 14% φέτος,

τότε η αύξηση του τζίρου στην οικο-
νομία είναι πολύ μεγαλύτερη. Οι θε-
τικές εξελίξεις στο γ’ τρίμηνο του
έτους αναμένεται να ωθήσουν ακό-
μη υψηλότερα τον ρυθμό ανάπτυ-
ξης της οικονομίας, φέρνοντας πιο
κοντά τον στόχο για αύξηση τουλά-
χιστον κατά 6% σε ετήσια βάση.

Το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο,
μετά τη λήξη των περιοριστικών
μέτρων για τον κορονοϊό, ο τζίρος
των επιχειρήσεων είχε διαμορφω-
θεί στα 93,3 δισ. ευρώ. Τη μεγαλύ-
τερη αύξηση στον κύκλο εργασιών
το γ’ τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση
με το γ’ τρίμηνο του 2021 παρου-
σίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα
της Μεταποίησης, κατά 44,2%, ενώ
τη μικρότερη αύξηση παρουσίασαν
οι επιχειρήσεις του τομέα δραστη-
ριοτήτων σχετικών με την Ανθρώ-
πινη Υγεία και την Κοινωνική Μέρι-

μνα, κατά 3,1%. Η μείωση αυτή θε-
ωρείται φυσιολογική, καθώς η επι-
στροφή στην κανονικότητα μετά τα
περιοριστικά μέτρα του κορονοϊού
συνδέθηκε με μείωση των δαπα-
νών για ιατρικές υπηρεσίες.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων
της οικονομίας με υποχρέωση τήρη-
σης διπλογραφικών βιβλίων, για τις
οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοι-
χεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος ερ-
γασιών τον περασμένο Σεπτέμβριο
ανήλθε σε 38,245 δισ. ευρώ, σημει-
ώνοντας αύξηση 48,4% σε σχέση με
τον Σεπτέμβριο 2021, που είχε ανέλ-
θει σε 25,779 δισ. ευρώ. Τη μεγαλύ-
τερη αύξηση τζίρου τον Σεπτέμβριο
σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό
μήνα σημείωσαν οι επιχειρήσεις της
Μεταποίησης με ποσοστό 41,7%. Αν-
τιθέτως, τη μικρότερη αύξηση τζί-
ρου τον Σεπτέμβριο, σε σχέση με τον
αντίστοιχο περσινό μήνα, σημείωσε
ο τομέας «Άλλες Δραστηριότητες
Παροχής Υπηρεσιών», με οριακό
ποσοστό 0,1%, ενώ η μεγαλύτερη
μείωση κατά 4,4% παρατηρήθηκε
στις επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεί-
ων και Λατομείων. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Άδ. Γεωργιάδης:
«Όλες οι αλυσίδες
σουπερμάρκετ
μείωσαν τις τιμές»

Μειωμένες τιμές σε 246 προϊόντα κατέ-
γραψαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
ενώ όλες οι αλυσίδες σουπερμάρκετ
έχουν προχωρήσει σε σοβαρές μειώσεις
στο «καλάθι του νοικοκυριού».

Αυτό δήλωσε χθες ο Άδωνις Γεωργιά-
δης στον τηλεοπτικό σταθμό Οpen, προ-
σθέτοντας ότι σε 650 προϊόντα έχουν γίνει
σοβαρές μειώσεις, ενώ αυτά στα οποία
έχει αυξηθεί η τιμή «είναι μετρημένα στα
δάκτυλα των δύο χεριών». Ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξέφρασε την
ικανοποίησή του για τη λειτουργία του
«καλαθιού», αναγνωρίζοντας ότι «το λοι-
δόρησε πάρα πολύς κόσμος και ακόμη πο-
λύς κόσμος το αντιμετωπίζει με σκεπτικι-
σμό, παρόλο που τα στοιχεία του ΙΝΚΑ
ήταν πολύ ενθαρρυντικά».

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, στο σύ-
νολο της αξίας του «καλαθιού» όλες οι
αλυσίδες έχουν «καλάθι» μικρότερης
αξίας αυτή την εβδομάδα, κάτι που σημαί-
νει ότι οι τιμές έχουν μειωθεί και μάλιστα
για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα.

Ο υπουργός Ανάπτυξης αντέκρουσε τις
κατηγορίες για «επικοινωνιακό σόου»,
επισημαίνοντας ότι, όπως έδειξε και η
έρευνα του ΙΝΚΑ, ο καταναλωτής γλιτώνει
12% την εβδομάδα σε όποιον επιλέγει να
αγοράσει προϊόντα από το «καλάθι», ενώ 4
στους 10 καταναλωτές έχουν ήδη αγορά-
σει προϊόντα από το «καλάθι». Σύμφωνα
με την εικόνα που έχει ο υπουργός, ο αν-
ταγωνισμός λειτουργεί και «όλοι ενδιαφέ-
ρονται να μάθουν ποια αλυσίδα θα ανακοι-
νώσω ότι έχει το φτηνότερο “καλάθι” και
σε ποια θα είμαι αύριο το πρωί».

Σε ερώτηση αν το καλάθι του νοικοκυρι-
ού μείωσε τις προσφορές στα σουπερμάρ-
κετ, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι οι υπόλοι-
πες προσφορές συνεχίζονται κανονικά
στα σουπερμάρκετ, ενώ την τρέχουσα
εβδομάδα παρατηρείται ένταση των προ-
σφορών από τις αλυσίδες, ενώ υπογράμ-
μισε ότι και η βιομηχανία «βάζει πλάτη»
στη μείωση των τιμών.
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Καταγράφηκε αύξηση
42,8% - Επιπλέον
πωλήσεις 40 δισ. ευρώ
μέσα σε έναν χρόνο! 

Απογείωση στα 133,3 δισ.
ελέω τουρισμού - εξαγωγών

Τ Ζ Ι Ρ Ο Σ  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Σ
ε ακόμη υψηλότερο επίπεδο
αναμένεται να θέσει τον «πή-
χη» το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας ως

προς τους πράσινους στόχους που θα
ενσωματωθούν στο νέο Εθνικό Σχέδιο
για την Ενέργεια και το Κλίμα στο φόντο
πλέον των ευρωπαϊκών πολιτικών ενί-
σχυσης των ΑΠΕ και της επείγουσας
ανάγκης για απεξάρτηση από τα ορυκτά
καύσιμα, ιδίως το ρωσικό αέριο. 

Αποκαλυπτικός υπήρξε ο υπουργός Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέ-
κας, ο οποίος σε ραδιοφωνική του συνέν-
τευξη στο ΣΚΑΪ την Τρίτη ανέφερε, μεταξύ
άλλων, πως ο αναθεωρημένος στόχος του
2030 μεταφράζεται σε περίπου 12-13 δισε-
κατομμύρια ευρώ επενδύσεων. 

Ταυτόχρονα, η χώρα θα χρειαστεί περί
τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεων
στο δίκτυο, προκειμένου να μπορέσει να
στηρίξει την εγκατάσταση των ΑΠΕ, γεγο-

νός που αναδεικνύει τον σημαντικό κύκλο
εργασιών που συνοδεύει την πράσινη με-
τάβαση σε μια σειρά τομέων της ελληνι-
κής οικονομίας. 

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες
πληροφορίες, στα σενάρια
που «τρέχει» το ΥΠΕΝ, ο
στόχος συνολικής ισχύος
μονάδων ΑΠΕ σε λειτουργία
μέχρι το 2030 θα τεθεί στα
25-30 GW. Το πράσινο χαρτο-
φυλάκιο θα περιλαμβάνει και μια
σειρά από καινούργιους υδροηλεκτρι-
κούς σταθμούς, πέρα από νέα φωτοβολ-
ταϊκά και αιολικά πάρκα. 

Ένα από αυτά είναι το υδροηλεκτρικό
της ΔΕΗ στη Μεσοχώρα, το οποίο είναι
ολοκληρωμένο κατά 90% και πλέον, όπως
και το έργο της εταιρείας στον ποταμό
Μετσοβίτικο. Με δεδομένο ότι αυτή τη
στιγμή βρίσκονται σε λειτουργία μονάδες
ΑΠΕ 10 GW, αυτό σημαίνει ότι μέσα σε
οκτώ χρόνια θα πρέπει να αναπτυχθούν
έργα συνολικής ισχύος 10-20 GW. 

Περιμένουν τις 
αποφάσεις του ΥΠΕΝ

Ταυτόχρονα, αναθεωρείται προς τα
πάνω ο στόχος για μονάδες απο-

θήκευσης, με το τελικό νούμε-
ρο του νέου ΕΣΕΚ να κυμαί-
νεται στα επίπεδα των 5-8
GW. Το portfolio θα αποτε-
λείται από έργα και των δύο

τεχνολογιών αποθήκευσης,
δηλαδή, μπαταρίες και μονά-

δες αντλησιοταμίευσης. Πρόκει-
ται για μια πολύ μεγάλη αύξηση του
στόχου, δεδομένου ότι το υφιστάμενο
ΕΣΕΚ προβλέπει την ανάπτυξη μονά-
δων συνολικής ισχύος 1,5 GW μέχρι το
τέλος της δεκαετίας. 

Ταυτόχρονα, προβλέπεται να ενσωμα-
τωθεί δεσμευτικός στόχος 80% ως προς
τη συμμετοχή των ΑΠΕ στο εθνικό μείγμα
ηλεκτροπαραγωγής. Στο υφιστάμενο
ΕΣΕΚ προβλέπεται πράσινο μερίδιο 65%. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπολογι-
σμοί για την αναθεώρηση του ΕΣΕΚ βρί-

σκονται ακόμη σε συζήτηση, ενώ βασί-
ζονται σε μια σειρά σεναρίων για τον τρό-
πο επίτευξης του στόχου για την πράσινη
συμμετοχή στην κάλυψη των εγχώριων
ενεργειακών αναγκών. Για να «κλειδώ-
σει» η αναθεώρηση του ΕΣΕΚ, αναμένε-
ται η οριστική λήψη αποφάσεων από την
πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ. Πρακτικά θα
αποφασιστεί ποιο θα είναι το βασικό σε-
νάριο που θα προκριθεί ως «οδικός χάρ-
της» και βέβαια η λεπτομερής ποσοτικο-
ποίησή του. 

Την προοπτική επιβολής ανώτατου ορίου τι-
μής σε έναν από τους μεγαλύτερους κόμβους
φυσικού αερίου στον κόσμο εξετάζει η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, όπως προκύπτει από έγγραφο
που μοιράστηκε στα κράτη-μέλη την Τρίτη και
περιγράφει τους βασικούς άξονες του προτεινό-
μενου μηχανισμού.

Οι ακριβείς παράμετροι του λεγόμενου μηχανι-
σμού διόρθωσης της αγοράς ως προς το ολλανδικό
συμβόλαιο φυσικού αερίου (TTF) θα δημιουργη-
θούν εμπροσθοβαρώς, προκειμένου να αποφευχ-
θεί ο κίνδυνος καθυστέρησης από τις μακρόσυρτες
διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Θα υπάρχουν επίσης δικλίδες ασφαλείας ότι ο
συγκεκριμένος μηχανισμός θα μπορεί να αναστα-
λεί ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να μη διακινδυ-
νευθεί η ασφάλεια των προμηθειών και των ροών
αερίου προς την Ευρώπη.

Μολονότι οι τιμές του συμβολαίου μελλοντικής
εκπλήρωσης TTF έχουν υποχωρήσει από τα ιστορι-
κά υψηλά του Αυγούστου, παραμένουν άνω του δι-
πλάσιου από τον κινητό μέσο όρο των τελευταίων
πέντε ετών.

Το ταβάνι-πλαφόν θα ενεργοποιηθεί «εάν η βάση
της τιμής του TTF αγγίξει ένα προκαθορισμένο επί-
πεδο και εάν η εκτίναξη της τιμής δεν ανταποκρίνε-

ται σε μια ανάλογη αύξηση στην παγκόσμια αγορά
φυσικού αερίου», αναφέρεται στο έγγραφο της
Κομισιόν το οποίο περιήλθε σε γνώση του
Bloomberg News.

Όταν ο μηχανισμός διόρθωσης της αγοράς ενερ-
γοποιηθεί, οι παραγγελίες για παράγωγα TTF επό-
μενου μηνός με τιμές άνω του προκαθορισμένου
πλαφόν δεν θα επιτρέπεται να εκτελούνται, σύμ-
φωνα με την πρόταση της Κομισιόν.

Η πρόταση αναμενόταν να συζητηθεί χθες από
τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων των 27 στις
Βρυξέλλες.

Μ.Μ.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας βάζει… πλώρη
έως το 2030 για 25-30 GW
ΑΠΕ και από 5 έως 8 GW 
στις μονάδες αποθήκευσης -
Εκτίμηση για 12-13 δισ.
επενδύσεων

Τι προβλέπει το τελικό σχέδιο της Κομισιόν για το πλαφόν στο φυσικό αέριο

«Απογειώνονται» οι πράσινοι στόχοι
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Μ
ε ένα ειδικό κονδύλι, που
θα φτάσει τα 100 εκατ. ευ-
ρώ, από πόρους του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης και Ανθε-

κτικότητας, τα υπουργεία Τουρισμού και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχεδίασαν
και υλοποιούν τις δράσεις στήριξης της
μικρομεσαίας τουριστικής επιχείρησης, η
οποία έχει πληγεί από την ενεργειακή
κρίση, αναλαμβάνοντας μέσα από το
Πρόγραμμα τη χρηματοδότηση σειράς
παρεμβάσεων στις υποδομές αυτές.

Οι δαπάνες για ηλεκτρομηχανολογικό
εξοπλισμό και οι επεμβάσεις για θερμο-
μόνωση και εγκατάσταση συστημάτων
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μι-
κρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις θα
ενταχθούν στο νέο Πρόγραμμα «Εξοικο-
νομώ - Επιχειρώ». Μέσα από τις παρεμ-
βάσεις θα επιτευχθεί σημαντική μείωση
της ενεργειακής κατανάλωσης, θα μει-
ωθεί δραστικά το ενεργειακό αποτύπωμα
και θα αναβαθμιστεί ενεργειακά η τουρι-
στική υποδομή.

Σκοπός της Πολιτείας είναι να συνδρά-
μει ώστε να βελτιωθεί η ενεργειακή από-
δοση των τουριστικών υποδομών, ενώ

έγινε γνωστό πως εξετάζεται και η δυνα-
τότητα δημιουργίας ενεργειακών κοινο-
τήτων για τα ξενοδοχεία, οι οποίες θα
μπορούν να ενταχθούν σε σχήμα εικονι-
κού ενεργειακού συμψηφισμού.

Τηλεδιάσκεψη υπουργών
Στην τηλεδιάσκεψη, στην οποία συμμε-

τείχαν ο υπουργός Επικρατείας Άκης
Σκέρτσος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας και ο υπουρ-
γός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας με τον
πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Του-
ριστικών Επιχειρήσεων Γιάννη Ρέτσο και
τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Ξενοδόχων Γρηγόρη Τάσιο, έγινε
εκτενής αναφορά στα οφέλη της ενεργει-

ακής αναβάθμισης των ξενοδοχειακών
εγκαταστάσεων.

Συμφωνήθηκε πως θα υπάρξει ειδική
μέριμνα τόσο για τα μικρότερα ξενοδο-
χεία κάτω των 150 κλινών όσο και για αυτά
που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές και
αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκο-
λίες αναφορικά με το ενεργειακό κόστος.

«Η κυβέρνηση υλοποιεί τη δέσμευσή
της να βοηθήσει εμπράκτως τους ορει-
νούς προορισμούς μέσω των δράσεων
αυτών που αναβαθμίζουν το προσφερό-
μενο τουριστικό προϊόν, συμβάλλοντας
ταυτόχρονα στον στόχο της βιώσιμης του-
ριστικής ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα συ-
νεχίζεται η ανάδειξή τους μέσα από τις
καμπάνιες του ΕΟΤ», σημείωσε κατά τη
διάρκεια της συζήτησης ο υπουργός Του-
ρισμού Βασίλης Κικίλιας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τουριστι-
κής υποδομής του μέλλοντος αποτελεί
ξενοδοχειακή μονάδα στην Παραλία Κα-
τερίνης, η οποία μετατράπηκε σε «πράσι-

νη» και κατέστη ενεργειακά αυτόνομη
κατά 83%, με χρήση ενέργειας που παρά-
γεται από ανανεώσιμες πηγές. Την επι-
στημονική «σφραγίδα» του έργου έχει το
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογι-
κής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και αναμένεται
μέχρι το τέλος του 2023 να δημιουργηθεί
ένα πρότυπο ξενοδοχείο, δημιουργώντας
μάλιστα και έναν ενημερωτικό χάρτη για
όσους ξενοδόχους επιθυμούν να ακο-
λουθήσουν τα βήματα της κυκλικής οικο-
νομίας και της αειφορίας στον χώρο του
τουρισμού.

Με ένα απλό κλικ από τον υπολογιστή του ο κάθε
επαγγελματίας οδηγός θα μπορεί να εκδώσει, να ανανε-
ώσει και να αντικαταστήσει την κάρτα Ψηφιακού Ταχο-
γράφου Οδηγού. Μέσω του gov.gr, συγκεκριμένα την πύ-
λη tacho-cards.services.gov.gr, στην ενότητα «Επιχει-
ρηματική δραστηριότητα» και την υποενότητα «Αδειοδο-
τήσεις» του τομέα «Μεταφορές» οι επαγγελματίες οδη-
γοί θα μπαίνουν χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxis-
net, θα συμπληρώνουν την αίτησή τους επισυνάπτοντας
τη φωτογραφία και το δείγμα της υπογραφής τους και η
διαδικασία θα ολοκληρώνεται με την έκδοση και πληρω-
μή του ηλεκτρονικού παραβόλου.

Αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία οι ενδιαφερό-

μενοι θα ειδοποιούνται για να παραλάβουν την Κάρ-
τα Ψηφιακού Ταχογράφου αυτοπροσώπως ή μέσω
εξουσιοδοτημένου προσώπου από την Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής

ενότητας που θα επιλέξουν. Από το 2006 όλα τα νέα
φορτηγά και λεωφορεία που κυκλοφορούν στην Ευρω-
παϊκή Ένωση είναι υποχρεωτικώς εξοπλισμένα με ψη-
φιακό ταχογράφο. Στην Ελλάδα ετησίως εκδίδονται πε-
ρισσότερες από 20.000 κάρτες Ψηφιακού Ταχογράφου,
διαφορετικά ο οδηγός δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί
το όχημα. Η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου λειτουργεί
ως έγγραφο ταυτοποίησης για τους οδηγούς σε πανευ-
ρωπαϊκό επίπεδο και μέσω αυτής είναι δυνατή η απο-
θήκευση δεδομένων, όπως ο χρόνος οδήγησης, ανά-
παυλας, ταχύτητας του οχήματος, καθώς και της από-
στασης που έχει διανύσει.

Ρ.Σ.

Θα δοθούν σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις που 
θα αναβαθμίσουν τον
ηλεκτρομηχανολογικό 
εξοπλισμό τους ή θα κάνουν
επεμβάσεις για θερμομόνωση και
εγκατάσταση συστημάτων  ΑΠΕ

Από το gov.gr η έκδοση, ανανέωση και αντικατάσταση της κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου

Πέφτουν 100 εκατ.
στον τουρισμό
από το Εξοικονομώ -
Επιχειρώ 

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου



Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου
παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανα-
τολική Ευρώπη, αναλαμβάνει το έργο «Ευφυής Ψη-
φιακή Πλατφόρμα» με στόχο να συμβάλει καταλυτι-
κά στον σκοπό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Αθήνας (ΕΕΑ) να δώσει τη δυνατότητα στις μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες να απο-
κτήσουν ψηφιακή παρουσία, να ενισχύσουν τη δυνα-
μική της επιχείρησής τους και να συμμετάσχουν
στην ψηφιακή οικονομία. Η τεχνογνωσία της Nova θα συντείνει στην ενδυνάμωση των μικρών επιχειρή-
σεων μέσα από την ανάπτυξη της ψηφιακής τους παρουσίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι επιχει-
ρήσεις μέσα από καθοδήγηση, υποστήριξη και εκπαίδευση θα αποκτήσουν ψηφιακή παρουσία, με χαμη-
λό ή μηδενικό κόστος. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις θα μπορούν μέσα από εκδήλωση ενδιαφέροντος
στη σελίδα του ΕΕΑ να καθοδηγηθούν και να δημιουργήσουν, μέσα από ειδική ψηφιακή πλατφόρμα, τη
δική τους ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό κατάστημα ενδυναμώνοντας την ψηφιακή τους παρουσία. Παράλ-
ληλα, η υποστήριξη της επιχείρησης σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, κατασκευής, εισαγωγής δεδομένων,
υποστήριξης και λειτουργίας θα είναι διαρκής και άμεση. 
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Μ
ε το βραβείο Global
C o m p e t i t i v e n e s s
Award για την Πρωτο-
ποριακή Ηγεσία (Path-

Breaking Industrial Leadership)
βραβεύτηκε ο διευθύνων σύμβου-
λος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου από την Παγκόσμια Ομο-
σπονδία Συμβουλίων Ανταγωνιστι-
κότητας (The Global Federation of
Competitiveness Councils - GFCC).
Το GFCC είναι ένα δίκτυο ηγετών και
οργανισμών που έχουν δεσμευθεί
στην προώθηση ανταγωνιστικών
στρατηγικών για την ενίσχυση της
καινοτομίας, της παραγωγικότητας
και της ευμάρειας με παρουσία σε
35 χώρες σε 6 ηπείρους. Η τελετή
βράβευσης έγινε προχθές από τον

πρόεδρο του GFCC Charles O. Holli-
day, στην Ακαδημία Αθηνών, στο
πλαίσιο του Global Innovation Sum-
mit 2022 που πραγματοποιείται στην
Ελλάδα με τη συμμετοχή θεσμικών
παραγόντων, εκπροσώπων της εγ-
χώριας και διεθνούς επιχειρηματι-
κότητας και της ακαδημαϊκής κοινό-

τητας που πρωταγωνιστούν στους
τομείς της έρευνας και τεχνολογίας,
αναφέρει ανακοίνωση. Η Τράπεζα
Πειραιώς ήταν η πρώτη ελληνική
εταιρεία μέλος του GFCC από το
2018, ενώ ο κ. Μεγάλου συμμετέχει
ως διακεκριμένο μέλος (Distin-
guished Fellow) από το 2016. 

Σαράντης: Στα 35,48 εκατ. 
τα EBITDA στο 9μηνο

Κατά το εννεάμηνο του 2022, ο Όμιλος
Σαράντης διατήρησε σημαντική δυναμι-
κή αύξησης πωλήσεων εν μέσω ενός δύ-
σκολου επιχειρηματικού περιβάλλοντος
και κατάφερε να βελτιώσει το περιθώριο
EBIT του σε σχέση με το προηγούμενο
τρίμηνο, γεγονός που αντικατοπτρίζει την
ικανότητα του ομίλου να μετριάσει τις
πληθωριστικές πιέσεις, όπως αναφέρε-
ται σε σχετική ανακοίνωση. Κατά το εννε-
άμηνο του 2022 τα κέρδη προ φόρων, τό-
κων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθη-
καν κατά 8,32%, στα 35,48 εκατ. ευρώ από
38,70 εκατ. ευρώ, και το περιθώριο EBIT-
DA διαμορφώθηκε σε 10,84% από 13,00%
το εννεάμηνο του προηγούμενου έτους.

What’s Up: Δωρεάν data στο
πανεπιστήμιο για τους φοιτητές

Απρόσκοπτη πρόσβαση στο Ίντερνετ
κάθε φορά που βρίσκονται στη σχολή
τους προσφέρει στους φοιτητές το
What’s Up, με τη νέα υπηρεσία «Δωρεάν
Data στο Πανεπιστήμιο», που ενεργοποι-
είται εύκολα και γρήγορα μέσα από το
What’s Up app. Σύμφωνα με τη σχετική
ανακοίνωση, οι φοιτητές μπορούν πλέον
όταν βρίσκονται στη σχολή τους να επι-
κοινωνούν ελεύθερα μέσω Ίντερνετ, χω-
ρίς να καταναλώνουν τα data του πακέτου
τους, απολαμβάνοντας ακόμα μεγαλύτε-
ρη οικονομία.

Παγκρήτια: Ανακάλεσε η Lyktos
το αίτημα για έκτακτη ΓΣ

Η διοίκηση της Παγκρήτιας Τράπεζας
ΑΕ ανακοινώνει ότι η μέτοχος Lyktos SA
(σ.σ.: Μιχάλης Σάλλας), η οποία είχε ζη-
τήσει τη συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της τράπεζας, με θέμα τη
σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλί-
ου, επανήλθε με νεότερο e-mail, από
15/11/2022, και ανακάλεσε την προηγού-
μενη, ως άνω, αίτησή της, με την επιφύ-
λαξη να επανέλθει, κατόπιν συνεννόησής
της με τον νέο βασικό μέτοχο, αφού θα
έχουν ολοκληρωθεί για αυτόν οι ανα-
γκαίες διαδικασίες από την Τράπεζα της
Ελλάδος.

Την ευκαιρία να συναντηθεί με τη διοίκηση της Αμερικα-
νικής Γεωργικής Σχολής αλλά και με μαθητές που φοιτούν
σε αυτή χάρη στο πρόγραμμα υποτροφιών της Alpha Bank
είχε ο CEO του ομίλου Βασίλης Ψάλτης, στο campus του Μη
Κερδοσκοπικού Εκπαιδευτικού Οργανισμού στην Πυλαία,
την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο τριήμερης πε-
ριοδείας της διοίκησης της τράπεζας στη Θεσσαλονίκη και
την Κεντρική Μακεδονία. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνω-
ση, στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης συνεργασίας με την Αμε-
ρικανική Γεωργική Σχολή, ο Όμιλος Αlpha Bank στηρίζει
μέσω του προγράμματος υποτροφιών της σχολής, συνεχώς
από το 2014, την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρ-

τιση κοριτσιών και αγοριών από όλη την Ελλάδα, συμβάλλοντας παράλληλα στην είσοδο νέου εξειδικευμένου στελε-
χιακού δυναμικού στον αγροδιατροφικό κλάδο. Στις συζητήσεις του με τους μαθητές, ο κ. Ψάλτης σημείωσε μεταξύ
άλλων πως «ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί κεντρικό γρανάζι στη μηχανή της εθνικής οικονομίας, συνεισφέ-
ροντας σε καθοριστικό βαθμό όχι μόνο στην ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας της ελληνικής κοινωνίας, αλλά
και στην εξωστρέφεια της οικονομίας μας προς τις διεθνείς αγορές».

Ο Χρ. Μεγάλου βραβεύτηκε με το Global Competitiveness Award

Ψάλτης: Κεντρικό γρανάζι στη μηχανή ο αγροδιατροφικός τομέας

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Η Nova στηρίζει την ψηφιακή μετάβαση των ΜμΕ του ΕΕΑ
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Α
πό το εξωτερικό προήλθε πάνω από 1 στα 4 ευρώ
που εισέρευσαν πέρυσι στα ταμεία του Ομίλου
Μπάρμπα Στάθης. Οι καθαρές πωλήσεις από εξα-

γωγές αυξήθηκαν πέρυσι 8,7%, δηλαδή, με χαμηλότερο ρυθ-
μό από ό,τι το 2020 που είχαν αναπτυχθεί κατά 10,7%, ωστόσο
το αποτέλεσμα είναι ότι οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν πλέ-
ον το 25,3% των πωλήσεων του ομίλου. Στα κατεψυγμένα λα-
χανικά οι εξαγωγές αυξήθηκαν +13,7%, ανάπτυξη που προ-
ήλθε κυρίως από την αγορά της Ευρώπης και χώρες όπως η
Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, και για τις καταψυγμένες
ζύμες +8,1%, κυρίως από την αγορά της Ευρώπης. Συνολικά
οι πωλήσεις του Ομίλου Μπάρμπα Στάθη ενισχύθηκαν πέρυ-
σι κατά +5,8%, ανερχόμενες στα 171,3 εκατ. ευρώ, το EBITDA
αυξήθηκε οριακά 0,8% στα 26,6 εκατ. ευρώ, επηρεαζόμενο
αρνητικά κατά κύριο λόγο από τον κλάδο των κατεψυγμένων
ζυμών, τα αποτελέσματα του οποίου παρουσίασαν μείωση
της τάξεως του 8,7% συνέπεια των έντονων πληθωριστικών
πιέσεων στα κόστη παραγωγής, ενώ τα καθαρά κέρδη υπο-
χώρησαν κατά 15,9% στα 10,2 εκατ. ευρώ.

Επενδύσεις 250 εκατ. σε 17
ξενοδοχεία του Ομίλου Μήτση

Τριπλή βράβευση 
για το Sani Resort 

Με τρεις διακρίσεις βραβεύτηκε στον θε-
σμό των World Travel Awards 2022, το Sani
Resort, προορισμός για οικογενειακές διακο-
πές πολυτελείας στην Κασσάνδρα Χαλκιδι-
κής. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το θέρε-
τρο του Ομίλου Sani/Ikos ανακηρύχθηκε
World’s Leading Family & Beach Resort, ενώ
για τρίτη χρονιά κέρδισε το βραβείο World’s
Leading Luxury Green Resort, όντας το πρώ-
το πιστοποιημένο θέρετρο στην Ελλάδα με
μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα ήδη από το
2020. Επίσης, για πρώτη φορά κατέκτησε τη
διάκριση World’s Leading Cultural Destina-
tion Resort για τη φετινή επετειακή διοργά-
νωση 30 χρόνων του Sani Festival.

«Πράσινη» διάκριση 
για τον Όμιλο Quest 

Ο Όμιλος Quest έλαβε διάκριση στην κατη-
γορία Environmental, Social & Governance
(ESG) των Βραβείων Ανάπτυξης και Ανταγω-
νιστικότητας Growth Awards που διοργάνω-
σαν για έκτη συνεχή χρονιά η Εurobank και η
Grant Thornton, σύμφωνα με σχετική ανακοί-
νωση. Τα Growth Awards αποτελούν μια πρω-
τοβουλία με στόχο την ανάδειξη των επιχειρή-
σεων που συνέβαλαν στη δημιουργία ενός νέ-
ου επιχειρηματικού τοπίου στη χώρα μας,
στους τομείς της δυναμικής ανάπτυξης, της
έρευνας και καινοτομίας, της εξωστρέφειας,
της ψηφιακής εξέλιξης, της υιοθέτησης σύγ-
χρονης προσέγγισης ESG (Environmental,
Social & Governance) και της νεοφυούς επι-
χειρηματικότητας.

Στην αγορά της Σαουδικής
Αραβίας εισέρχεται η Polyplast

Η Polyplast LTD, μια από τις σημαντικότε-
ρες εταιρείες καθετοποιημένης παραγωγής
προϊόντων εύκαμπτης συσκευασίας με έδρα
την Αυλώνα και ισχυρή παρουσία στην εγχώ-
ρια και διεθνή αγορά, επεκτείνει τη δραστη-
ριοποίησή της και στη Σαουδική Αραβία. Στη
νέα χώρα εξαγωγών η Polyplast LTD εγκαι-
νίασε με επιτυχία τις συνεργασίες της με τον
κλάδο της βιομηχανίας της περιοχής, παρέ-
χοντας αποτελεσματικές λύσεις στα προϊόντα
εύκαμπτης συσκευασίας, προσαρμοσμένες
στις ανάγκες της τοπικής αγοράς. 

Από το εξωτερικό 1 στα 4
ευρώ που εισπράττει 
η Μπάρμπα Στάθης

Επενδύσεις και εξαγωγές 
το επόμενο στοίχημα 
της Α. Χατζόπουλος

Σε διεύρυνση της παρουσίας της στις αγορές του
εξωτερικού, από όπου αντλεί σήμερα το 75% των
εσόδων της, στοχεύει η εταιρεία εύκαμπτης συ-
σκευασίας Α. Χατζόπουλος ΑΕ, επενδύοντας συ-
στηματικά σε νέες τεχνολογίες για τη σταδιακή με-
τάβαση του συνόλου των λύσεων συσκευασίας που
παράγει σε ανακυκλώσιμες. Στόχος είναι η πλήρης
μετάβαση σε ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας
έως το 2025. Η εταιρεία έλαβε πριν από λίγους μή-
νες δάνειο ύψους 10 εκατ. ευρώ από την EBRD για
επένδυση συνολικού ύψους 12,5 εκατ. ευρώ, η
οποία εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας. Προωθεί ενεργειακή αναβάθμιση υπο-
δομών μέσω αντικατάστασης παλαιών μηχανημά-
των και χρηματοδοτεί έρευνα για την προώθηση της
κυκλικής οικονομίας με στόχο τη δημιουργία πλή-
ρους ανακυκλώσιμου χαρτοφυλακίου προϊόντων.

Επενδύσεις ύψους 250 εκατ. ευρώ για την
αναβάθμιση 17 πολυτελών ξενοδοχείων που
διαθέτει στο portfolio του υλοποιεί ο Όμιλος Mit-
sis Hotels. Ο ξενοδοχειακός όμιλος, ο οποίος εί-
ναι και ο μόνος που υπέβαλε προσφορά στο
πλαίσιο του διαγωνισμού για την αξιοποίηση της
λουτρόπολης των Καμένων Βούρλων, έχει ήδη
πραγματοποιήσει την πενταετία 2017-2021
επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ για ανακαινίσεις,
σύμφωνα με την τρίτη έκδοση του Ετήσιου Κοι-
νωνικού Απολογισμού για το 2021 που δημοσι-
εύτηκε προχθές. Στο ευρύ επενδυτικό πρόγραμ-
μα που πραγματοποιεί ο όμιλος τα τελευταία
χρόνια περιλαμβάνεται και το πλάνο για την πλή-
ρη αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρε-
σιών των ξενοδοχείων που διαθέτει σε πέντε ελ-
ληνικούς τουριστικούς προορισμούς πρώτης
γραμμής. Το χαρτοφυλάκιο των Mitsis Hotels
μέχρι το 2021 περιελάμβανε 8 μονάδες στη Ρόδο,
5 μονάδες στην Κω, 2 στην Κρήτη, 1 στα Καμένα
Βούρλα και 1 στην Αθήνα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Helleniq Energy: Έως 30/11 
η επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης
Με απόφασή της η Helleniq Energy παρατείνει έως
τις 30 Νοεμβρίου 2022 την έκπτωση των 60 ευρώ ανά
κυβικό (ή ανά λίτρο, 6
λεπτά προ ΦΠΑ και
7,5 λεπτά με ΦΠΑ). Η
επιδότηση αφορά τις
εταιρείες εμπορίας
που προμηθεύονται
πετρέλαιο θέρμανσης
από τα διυλιστήρια
των ΕΛΠΕ.
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Ο
κόσμος το ’χει τούμπανο και στον Ολυμπιακό
όχι και τόσο κρυφό καμάρι ότι δυο παίκτες
που προκάλεσαν κρότο με τον ερχομό τους, ο
Βραζιλιάνος Μαρσέλο από τη Ρεάλ Μαδρίτης

και ο Κροάτης Βρσάλικο από την Ατλέτικο Μαδρίτης, φεύ-
γουν άμεσα. Ήρθαν, είδαν, πήραν χρήμα και απέρχονται.
Πρόκειται για φιάσκο ολκής. Δυο σούπερ σταρ του παγ-
κοσμίου ποδοσφαίρου, 34 ετών ο Μαρσέλο και 30 ο
Βρσάλικο, στραπατσάρισαν πρώτα τη φήμη τους και μετά
την υστεροφημία τους στον Ολυμπιακό. Ο μεν πρώτος ήρ-
θε υπέρβαρος και ύστερα από δυο μήνες δεν έχασε ού-
τε… γραμμάριο, χρησιμοποιήθηκε σε κάποιους αγώνες
και το μόνο που κατάφερε ήταν να διασύρει τον εαυτό του
και τον Μίτσελ που τον έβαλε να παίξει. Απογοήτευσε και
τον κόσμο του Ολυμπιακού και όχι μόνο τους 20.000 που
προσέτρεξαν για να τον υποδεχτούν στη «ρωμαϊκών προ-
διαγραφών» εκδήλωση στο «Καραϊσκάκης». Ο Σίμε
Βρσάλικο ήρθε στον Ολυμπιακό κουβαλώντας σοβαρούς

τραυματισμούς από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ούτε αυτός
μπόρεσε ποτέ να βγάλει πάω από ένα ημίχρονο. Δεν το
γνώριζαν αυτό στον Ολυμπιακό; Και τα εργομετρικά τι
αποτελέσματα έδειξαν; 

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έφερε τους δυο στον Ολυμ-
πιακό για να καλύψουν δύο θέσεις, του αριστερού και
του δεξιού μπακ, στις οποίες η ομάδα του «πονούσε».
Τώρα, είναι υποχρεωμένος να τους διώξει και θα το κά-
νει. Ήδη η Μπεσίκτας ενδιαφέρθηκε για τον Μαρσέλο,
σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου. Η πε-
ρίπτωση του Βρσάλικο είναι περίπλοκη, ωστόσο. Ο Κρο-
άτης έχει διετές κλειστό συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό
με απολαβές περίπου 1,5 εκατ. ευρώ. Και αν αρνηθεί να
το σπάσει, καθότι ομάδα υψηλών απαιτήσεων δεν θα
βρει; Θα κάθεται και θα πληρώνεται.

Ο μεγάλος πονοκέφαλος του Μαρινάκη, βέβαια, δεν
είναι αυτός. Είναι η έκβαση των συζητήσεων με τον
παγκοσμίου φήμης Κολομβιανό άσο Χάμες Ροντρίγκες.

Τον ανέσυρε από την ανυποληψία, αφού στο Κατάρ τον
έδιωξαν, ο Ολυμπιακός τον «ανέστησε», αλλά με το πε-
ρίτεχνο παιχνίδι του ο Κολομβιανός στα 31 του χρόνια
έδειξε ότι είναι πολυτέλεια για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Υπέγραψε έναν χρόνο με τον Ολυμπιακό, αλλά από τον
Ιανουάριο είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί τη μετα-
γραφή του, αν το επιθυμεί. Προφανώς και ο Μαρινάκης
θα του δώσει ό,τι θέλει σε χρήμα, αλλά αυτό μπορεί να
μην είναι αρκετό. Η ποιότητα του ελληνικού ποδοσφαί-
ρου και η τοξικότητα ίσως αναγκάσουν τον Χάμες να
φύγει και αυτός…

Στραπατσάρισαν 
τη φήμη τους, ο Κολομβιανός 
ο «πονοκέφαλος» του Μαρινάκη

Φεύγουν Μαρσέλο, Βρσάλικο! Ο Χάμες;



O
πως ήταν αναμενόμενο, η
Αγγλία, σύγχρονο «Ελ Ντο-
ράντο» του ποδοσφαίρου,

στέλνει τους περισσότερους διε-
θνείς στο Μουντιάλ του Κατάρ, 163
στο σύνολο, ποσοστό σχεδόν 20%.
Από αυτούς οι 29 αγωνίζονται σε
μικρότερες κατηγορίες. Είναι, φυ-
σικά, η μοναδική χώρα που στέλνει
περισσότερους από 100. Η Ισπανία
στέλνει στο Κατάρ από το πρωτά-
θλημά της 86 παίκτες (10,35%), η
Γερμανία 81 (9,75%), η Ιταλία 70
(8,42%) και η Γαλλία 58 (6,98%). Οι
ΗΠΑ εκπροσωπείται από 36 παί-
κτες (4,33%), η Σαουδική Αραβία με
35 και το Κατάρ με 34. Το Βέλγιο με
24 και το Μεξικό με 23 συμπληρώ-
νουν τη δεκάδα. Ολλανδία, Πορτο-

γαλία και Τουρκία έχουν από 19
παίκτες που παίζουν στο πρωτά-
θλημά τους, η Κόστα Ρίκα και η Νό-
τια Κορέα 14 και η Ελλάδα 13, όσους

και η Σκοτία. Πίσω βρίσκεται η Ια-
πωνία με 10, ενώ οι άλλες λίγκες
έχουν μονοψήφιο αριθμό παικτών.
Η Κύπρος έχει μόλις δύο.

Η Αγγλία στέλνει 163 παίκτες στο Μουντιάλ Ολυμπιακός - Προ Ρέκο 9-7
Με εμφάνιση ανάλογη της ιστορίας του στην

Ευρώπη, η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού νίκησε
9-7 την πρωταθλήτρια Ευρώπης ιταλική Προ Ρέ-
κο στο κατάμεστο Παπαστράτειο. Τα οκτάλεπτα:
1-0, 1-1, 1-2, 6-4. Ολυμπιακός (Ιγκόρ Μιλάνο-
βιτς): Μπίγιατς, Γκίλλας, Βάμος 1, Γενηδουνιάς,
Φουντούλης 1, Γούβης, Δερβίσης, Μπούσλιε 1,
Μουρίκης 1, Φιλίποβιτς 3, Κολόμβος, Παπανα-
στασίου 2, Ζερδεβάς.

«Λαίλαπα
τα στημένα παιχνίδια»

Ο πρόεδρος της UEFA Σλοβένος Αλεξάντερ
Τσέφεριν δήλωσε από την Ντόχα του Κατάρ ότι τα
στημένα παιχνίδια είναι η σύγχρονη λαίλαπα του
ποδοσφαίρου. Σε συνεργασία με τη Σχολή Ποινι-
κής Δικαιοσύνης του Πανεπιστημίου της Λοζά-
νης (UNIL), δημιούργησε το Fight the Fix (FTF),
ένα νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης που αντιμετω-
πίζει ζητήματα στημένων αγώνων στον αθλητι-
σμό, βοηθώντας όσους εμπλέκονται στην κατα-
πολέμησή τους.

Μάλτα - Ελλάδα 
στη Βαλέτα

Χωρίς τον Γιώργο Μασούρα θα παίξει φιλικό
παιχνίδι απόψε η Εθνική με τη Μάλτα στη Βαλέτα
(19.00). Ο επιθετικός του Ολυμπιακού ίσως προ-
λάβει το επόμενο παιχνίδι με την Ουγγαρία στη
Βουδαπέστη την προσεχή Κυριακή. Ο ομοσπον-
διακός τεχνικός Γκουστάβο Πογέτ κάλεσε τους
Κουλιεράκη και Ρέτσο στην αποστολή. Δεν κλή-
θηκαν οι Βλαχοδήμος, Μαυροπάνος, Τσιμίκας,
Μπάλντοκ και Γιακουμάκης.

Σε δημοπρασία η μπάλα
από το «χέρι του Θεού»

Σε δημοπρασία την μπάλα του προημιτελικού
του Μουντιάλ 1986 στο Μεξικό, ανάμεσα στην
Αργεντινή και την Αγγλία (2-1), όπου ο Μαραντό-
να σκόραρε με το χέρι («το χέρι του Θεού» το
αποκάλεσε) και μετά πέτυχε «το γκολ του αι-
ώνα», αφού τους πέρασε όλους, έβγαλε ο Τυνή-
σιος διαιτητής Αλί μπιν Νασέρ. Τιμή εκκίνησης,
500.000 ευρώ. Η φανέλα του Ντιέγκο σε εκείνο
το παιχνίδι πουλήθηκε 8,4 εκατ. ευρώ.

Ολυμπιακός, ΠΑΟ για Μαντσίνι
Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 26χρο-
νου Αργεντινού εξτρέμ Ντάνιελ Μαντσίνι του Άρη και στην
οικονομική συναλλαγή πρότεινε και ως αντάλλαγμα τον
Αμπουμπακάρ Καμαρά. Τον οποίο είχε αγοράσει από τον
Άρη το περασμένο καλοκαίρι έναντι 3 εκατ. ευρώ. Για τον
ίδιο παίκτη ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός, ώστε να κα-
λύψει το κενό του τραυματία Αϊτόρ.

Η Θεοπούλα (Θένια) Σαρβανάκη κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
τάε κβον ντο που έγινε στη Γουαδαλαχάρα του Μεξικού. Η 18χρονη αθλήτρια, παγκόσμια 
πρωταθλήτρια στις κορασίδες το 2018, ανήκει στον σύλλογο Ευκαρπία Θεσσαλονίκης 
και πριν από έναν μήνα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
στην Ολλανδία και το αφιέρωσε στον αδικοχαμένο Ολυμπιονίκη Αλέξανδρο Νικολαΐδη.
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«Ασημένια» η Θεοπούλα 
στο Παγκόσμιο
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα

Δάρδα

Π
ραγματοποιήθηκαν με λαμπερή επα-
νεκκίνηση τα τριήμερα Πολιτιστικά
Δρώμενα Τέχνης με εγκαίνια εικαστι-
κής έκθεσης ζωγραφικής και γλυπτικής

33 αξιόλογων καλλιτεχνών της σύγχρονης τέχνης
την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου στην ιστορική αίθουσα
τέχνης του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου στην Πλα-
τεία Κολωνακίου 2, υπό την αιγίδα του Ελληνογαλ-
λικού Συνδέσμου και τη στήριξη του προέδρου αυ-
τού Νίκου Αγγελή καθώς και της διευθύντριας του
Ελληνογαλλικού Συνδέσμου και υπεύθυνης Δημο-
σίων Σχέσεων του Μουσείου Βορρέ. 

Το θεματικό ήταν Contemporary Art - «Μετάλλα-
ξη χρωμάτων της ψυχής». Η αίθουσα ήταν κατάμε-
στη έως πολύ αργά, καθώς έδωσαν το «παρών»
επώνυμα μέλη της αθηναϊκής κοινωνίας που τίμη-
σαν την έκθεση με την παρουσία τους για τη σημαν-
τική αυτή βραδιά πολιτισμού. Χαιρετισμό απεύθυνε
ο πρόεδρος του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου Νίκος
Αγγελής. Ακολούθησε πρόλογος-αφιέρωμα για το
θεματικό της έκθεσης από την Ελληνοαμερικανίδα

εικαστικό Αργυρούλα Pappas Tsiota που είχε την
επιμέλεια της έκθεσης και όλου του τριημέρου.

Αποσπάσματα από τον πρόλογο-αφιέρωμα της
κ. Pappas Tsiota: «Η δύναμη της ψυχής πότε πα-
ραπέμπει στην ορθότητα και πότε κατευθύνεται σε
μια αντίφαση που αντιστέκεται καθώς μεταλλάσ-
σεται, καθοδηγούμενη από την ίδια τη ζωή που
ταυτίζεται… Με τις ποικιλόμορφες, χρωματικές
της αποχρώσεις που εκδηλώνουν εμπνευσμένες
επεμβάσεις στον καλλιτέχνη, βασισμένες σε έναν
καθαρά δικό της κόσμο, υπερβαίνει την πραγματι-
κότητα… Ο καλλιτέχνης μετουσιώνει τα οπτικά
συναισθηματικά ερεθίσματα σε εικόνες αφαίρε-
σης και με κατάθεση ψυχής που ρέει με παθια-
σμένο ρυθμό όσο κλιμακώνεται η έμπνευση με
ποικιλόμορφες επεμβατικές προσλαμβάνουσες…
Και το θαύμα της δημιουργίας είναι γεγονός, ένα
είδος απολύτρωσης του καλλιτέχνη που αποπνέει
μια μικρή ευτυχία. Είναι ένα ταξίδι αυτοανακάλυ-
ψης μέσω της δημιουργίας».

Ακολούθησαν δεξίωση και μουσικό πρόγραμμα

από τον πιανίστα Αναστάσιο Γεωργιάδη.
Στις 3 Νοεμβρίου στις 8.00 μ.μ. πραγματοποι-

ήθηκε συναυλία με ρεσιτάλ βιολιού του βραβευμέ-
νου καλλιτέχνη Αιμιλίου Μπαρτζή, με πλήθος κό-
σμου στην αίθουσα.

Στις 4 Νοεμβρίου στις 7.30 μ.μ. ο εικαστικός λο-
γοτέχνης και θεωρητικός Τέχνης Κώστας Ευαγγε-
λάτος παρουσίασε τη νέα συγκεντρωτική συλλογή
ποιημάτων «Εγκάρσια Ρήματα» από τις Εκδόσεις
Άνω Τελεία, και το θεωρητικό κείμενο «Εκφραστι-
κός Λόγος Εν Αινίγματι» παρουσία του προέδρου
του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου Νίκου Αγγελή και
πλήθος κόσμου που τίμησε τον καλλιτέχνη. Ακο-
λούθησε η απονομή τιμητικών διπλωμάτων του
Συνδέσμου και λήξη των Πολιτιστικών Δρώμενων
Τέχνης με την παρουσίαση όλων των καλλιτεχνών
από την κ. Pappas Tsiota.

Χορηγοί επικοινωνίας ήταν οι Art Portal, Proton
Web Tv, Hellenic Media Group, Er Mag TV Group,
My Way, New Deal, Avant Garde, Amore Radio,
Full-Time, Greek Orbis, Minima Hellas.

Μετάλλαξη 
χρωμάτων 
της ψυχής 



Ο Παναγιώτης Βασιλάκος επέστρεψε στην αγκα-
λιά της Ντιάνας Χομπτζίλα. Ο πρώην παρουσιαστής
του «The bachelor» έπειτα από δύο χρόνια χωρι-
σμού ξανάσμιξε με την πρώην αγαπημένη του και
φρόντισαν να το γνωστοποιήσουν με κοινή τους
έξοδο σε γνωστό all day bar-restaurant της Γλυ-
φάδας. Το ερωτευμένο ζευγάρι δείπνησε με μεγά-
λη παρέα, ενώ οι παπαράτσι έδωσαν στη δημοσιό-
τητα φωτογραφίες από τη βραδιά. Μάλιστα, φίλοι
από το στενό περιβάλλον του γοητευτικού μοντέ-
λου προβλέπουν γάμο και μάλιστα σύντομα!

Ξανά μαζί

Στα βήματα του μπαμπά

Η κόρη της Εύης Βατίδου και του Αλέξη Κού-
για μεγάλωσε κι έγινε μια κούκλα! Η 18χρονη
μελαχρινή Μάιρα Κούγια συνόδεψε τη μητέρα
της στην Ελληνική Εβδομάδα Μόδας και εντυ-
πωσίασε με τις αναλογίες και το όμορφο πρόσω-
πό της. «Η κόρη μου αποφάσισε να ακολουθήσει
τα βήματα του πατέρα της (στη δικηγορία) κι ας
είναι 1,80. Της έχω προτείνει να γίνει μοντέλο,
την έχουν ζητήσει από μεγάλο πρακτορείο στο
Παρίσι», αποκάλυψε η διάσημη μαμά, ποζάρον-
τας στα total black. 

Τι κι αν χώρισαν; Η Νατάσα Θε-
οδωρίδου και ο Ανδρέας Φου-
στάνος παραμένουν καλοί φί-
λοι, με τον τελευταίο να αποθε-
ώνει την πρώην σύζυγό του επί
σκηνής, σε γνωστό κέντρο δια-
σκέδασης όπου εμφανίζεται
με τον Γιώργο Κακοσαίο. Ο
πλαστικός χειρουργός επισκέ-
φθηκε την τραγουδίστρια στο
καμαρίνι της και πόζαραν χα-
μογελαστοί και αγκαλιασμέ-
νοι, συνοδεύοντας το ενσταν-
τανέ με την απίθανη αφιέρωση:
«Ήσουν θεά!».

Θαύμασε 
την πρώην

ΣΣτην υγειά μας
Το χριστουγεννιάτικο βραδινό σόου της ΕΡΤ θα παρουσιάσει ο
Σπύρος Παπαδόπουλος! Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Κάνε ότι
κοιμάσαι» αναλαμβάνει το γιορτινό πρόγραμμα της δημόσιας
τηλεόρασης, επιστρέφοντας στα γνώριμα πλατό της εκπομπής
«Στην υγειά μας» που παρουσίαζε για πολλά χρόνια στη ΝΕΤ.
Καλεσμένοι του θα είναι όλο το δυναμικό εκπομπών και σειρών
της ΕΡΤ1 σε ένα τηλεοπτικό πάρτι γεμάτο τραγούδι και λάμψη.

Ο καλλιτεχνικός κόσμος θα αποχαιρετήσει
τη σπουδαία ηθοποιό Μίνα Αδαμάκη την
Παρασκευή στις 11.00 το πρωί, στο Κοιμη-
τήριο του Βύρωνα. Την ανακοίνωση της κη-
δείας της γνωστοποίησε o πρόεδρος του
ΣΕΗ Σπύρος Μπιμπίλας, αναφέροντας πως
παράκληση της οικογένειας είναι αντί στε-
φάνων να ενισχυθεί το Ταμείο Αλληλοβοη-
θείας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Η
πρωταγωνίστρια της θρυλικής σειράς
«Τρεις Χάριτες» πέθανε έπειτα από σκληρή
μάχη με τον καρκίνο.
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Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Έρχονται αγωγές

Το τελευταίο αντίο

Η
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου σκοπεύει να κινηθεί νομικά
εναντίον όποιου συνεχίσει να χρησιμοποιεί το όνομά της
προκειμένου να τη συκοφαντήσει. Αυτό ανέφερε σε
ανακοίνωσή της η παρουσιάστρια -μέσω του δικηγόρου

Ανδρέα Μήτσαινα- δηλώνοντας ενοχλημένη από τα απαξιωτικά
σχόλια που δέχεται, μετά τη δήλωσή της πως έχει μετανιώσει για
τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε σε κάποιους συναδέλφους της στο
παρελθόν: «Δυστυχώς, το τελευταίο χρονικό διάστημα και ενώ δια-
νύω τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης μου, βρίσκομαι στο επίκεν-
τρο μιας διογκούμενης, αήθους εκστρατείας κατασυκοφάντησής
μου, με τη διασπορά ψευδών και συκοφαντικών σε βάρος μου γε-
γονότων και μυθευμάτων, συνοδευόμενων με ατιμωτικούς για το
πρόσωπό μου χαρακτηρισμούς, υπό τον μανδύα των δήθεν αξιολο-
γικών σχολίων και κρίσεων. Για τον λόγο αυτό καλώ κάθε εμπλεκό-
μενο να παύσει άμεσα και να απόσχει στο εξής από κάθε συκοφαν-
τική και προσβλητική σε βάρος μου ενέργεια». 



Τ
α περιστατικά σεξουαλικής κακοποί-
ησης παιδιών που βλέπουν το φως της
δημοσιότητας, με έναν ρυθμό πλέον
που ξεπερνά κάθε προηγούμενο, προ-

καλούν σοκ στην κοινή γνώμη. Σύμφωνα με
στοιχεία από την Ελλάδα, μόνο ένα στα εκατό
περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών
αναφέρεται, γεγονός που καθιστά την ανάληψη
δράσης κάτι παραπάνω από αναγκαία.

«Η βία και η κακοποίηση είναι πλέον πάρα πο-
λύ έντονα φαινόμενα. Κατά συνέπεια, τα περι-
στατικά σεξουαλικής κακοποίησης, τα οποία
αποτελούν μια μορφή βίας, είναι επίσης πολύ
έντονα στις μέρες μας. 

Το πρόβλημα προφανώς προϋπήρχε, αλλά η
πανδημία και ο εγκλεισμός φαίνεται ότι το έχουν
εντείνει και έχουν συμβάλει στην εκδήλωση και
ανάδειξή του. Από τα περιστατικά που βλέπουμε
στα ιατρεία μας καθημερινά προκύπτει ότι η βία
έχει ενταθεί την τελευταία τριετία, επιβεβαι-
ώνοντας τον ρόλο που έχει διαδραματίσει η
υγειονομική κρίση», επισημαίνει η παιδοψυχία-
τρος - οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια Φρίντα
Κωνσταντοπούλου.

Οι γονείς ανησυχούν και συχνά δεν γνωρίζουν
πώς να εκπαιδεύσουν τα παιδιά στο να αποφεύ-
γουν τέτοιες εμπειρίες αλλά και πώς να τα βοη-
θήσουν να διαχειριστούν τέτοια περιστατικά αν
συμβούν. 

«Τα παιδιά πρέπει να ενημερώνονται από τους

γονείς τους για το σεξ χωρίς ταμπού, τα οποία
φαίνεται ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα
και σήμερα. Την κατάλληλη στιγμή για μια τέτοια
κουβέντα σηματοδοτούν οι ερωτήσεις του ίδιου
του παιδιού σχετικά με το πώς έρχονται τα μωρά
στον κόσμο, με την ανατομία των γεννητικών ορ-
γάνων και γενικότερα με ό,τι έχει να κάνει με τη
σεξουαλικότητα και την αναπαραγωγή. Την ώρα

που θα γεννηθεί η απορία πρέπει αμέσως να
απαντηθεί. Διαφορετικά, μετατρέπεται σε ένα
μυστικό, το οποίο θα μπορέσει ο οποιοσδήποτε
να εκμεταλλευτεί κάποια στιγμή στο μέλλον.
Ωστόσο, βλέπουμε ότι υπάρχουν γονείς που δεν
έχουν μιλήσει στα παιδιά τους ακόμα και στην
εφηβεία. Δεν μιλούν, παρά μόνο όταν συμβεί
κάτι», τονίζει η κ. Κωνσταντοπούλου. 

Οι ειδικοί συνιστούν στους γονείς να απαντούν
στα παιδιά λέγοντας μόνο την αλήθεια, αλλά με
έναν τρόπο προσαρμοσμένο στην ηλικία τους.
Το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί ένα ασφα-
λές περιβάλλον στο σπίτι, ούτως ώστε να οχυ-
ρωθούν τα παιδιά απέναντι σε περιστατικά σε-
ξουαλικής κακοποίησης και να τα εκμυστηρευ-
τούν στην απευκταία περίπτωση που αυτά συμ-
βούν. Ωστόσο, πρωταρχικής σημασίας είναι η
ανάπτυξη του αισθήματος της αυτοπροστασίας.
Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το σώμα τους είναι
δικό τους, δεν επιτρέπεται να το αγγίζει κανείς,
θα το αγγίξουν όταν έρθει η ώρα και πάντα με τη
συγκατάθεσή τους. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Μόνο ένα στα εκατό περιστατικά
αναφέρεται, γεγονός που καθιστά
την ανάληψη δράσης 
κάτι παραπάνω από αναγκαία

Τα ύποπτα σημάδια
«Καμπανάκι» ότι ένα παιδί μπορεί να έχει πέσει
θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης ή κακοποίησης
αποτελεί μια αισθητή αλλαγή στη συμπεριφορά
του, που χαρακτηρίζεται από τις εξής εκδηλώσεις:
Γίνεται πολύ εσωστρεφές και ευερέθιστο στο οι-
κογενειακό περιβάλλον, αρνείται να πάει στο σχο-
λείο και μπορεί να παρουσιάζει και πτώση των
ακαδημαϊκών του επιδόσεων, δεν θέλει να βγει
από το σπίτι, εμφανίζει διαταραχές διατροφής και
ύπνου, γνωρίζει πράγματα για το σεξ που δεν συ-
νάδουν με την ηλικία του, επιδιώκει να φορά ρού-
χα που καλύπτουν το σώμα του. «Οποιαδήποτε αλ-
λαγή στη συμπεριφορά του παιδιού πρέπει να μας
υποψιάσει και να το ενθαρρύνουμε να μας μιλή-
σει, διαβεβαιώνοντάς το πως ούτε θα το κρίνουμε
ούτε θα δημιουργήσουμε μια κατάσταση που θα το
κάνει να νιώσει άβολα», καταλήγει η κ. Κωνσταν-
τοπούλου.

Φρίντα Κωνσταντοπούλου, 
παιδοψυχίατρος - οικογενειακή
ψυχοθεραπεύτρια

Προστασία 
παιδιών από 
σεξουαλική 
κακοποίηση
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Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

καθημερινές προβλέψεις
www.facebook.com/alexandra.karta

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

Κριός
(21/3-20/4)
Με τον Ερμή να περνά στο ζώδιο του Τοξό-
τη, ανανεώνετε τα σχέδιά σας, κάνετε νέες
γνωριμίες και ευνοούνται επίσης οι νομικές
υποθέσεις. Οι σκέψεις σας γίνονται πιο αι-
σιόδοξες, ακόμη και αν δεν έχουν ουσιαστι-
κά στηρίγματα.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Σήμερα θα ξεκινήσει μια περίοδος που οι οικο-
νομικές διαπραγματεύσεις θα είναι επιτυχείς,
αλλά θα κλείσετε και εκκρεμότητες που σας εί-
χαν ταλαιπωρήσει. Επίσης θα έχετε μια φλυα-
ρία σε θέματα συναισθηματικά και καλό είναι
να μη δείξετε στο πρόσωπο που σας ενδιαφέρει
τις αδυναμίες σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ο Ερμής περνά στο διαμετρικά απέναντι ζώδιο
από το δικό σας, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση
στις σχέσεις σας αλλά και στις συνεργασίες σας.
Για εσάς των πρώτων ημερών θα υπάρξει μια νέα
γνωριμία, που θα νιώσετε πολύ οικεία από την
πρώτη φορά. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Έχετε αρχίσει να βάζετε στρατηγική στα εργα-
σιακά σας θέματα, όπως και στη βελτίωση της
καθημερινότητάς σας κάνοντας μια πιο σωστή
διατροφή και φροντίζοντας ουσιαστικότερα την
υγεία σας με τις νέες σας επιλογές. 

Λέων
(23/7-22/8)
Έχετε μπροστά σας μια αρκετά ενδιαφέρουσα
περίοδο, όπου θα σας απασχολήσουν οι δημι-
ουργικές σας αναζητήσεις. Ευνοούνται οι συ-
ζητήσεις με τα αγαπημένα σας πρόσωπα αλλά
και η ενασχόλησή σας με τα παιδιά σας, αν εί-
στε γονείς.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ο Ερμής περνά σήμερα στον τέταρτο τομέα
σας και η σκέψη σας βρίσκεται στις οικογε-
νειακές σας υποχρεώσεις, αλλά και στις υπο-
θέσεις που αφορούν τις ρίζες σας. Σε ένα γε-
νικότερο πλαίσιο, είστε έτοιμοι να κλείσετε
παλιές σας υποθέσεις.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Με τον Ερμή να περνά στον ηλιακό σας τρίτο το-
μέα, ξεκινά ένα έντονο επικοινωνιακό διάστημα
με αρκετές πληροφορίες, γνωριμίες, επαφές και
πνευματικές αναζητήσεις. Προσοχή στις άσκο-
πες συζητήσεις που μπορεί να σας εκθέσουν
στους άλλους και να μην έχουν θετική κατάληξη. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Με τον Ερμή να αποχωρίζεται το δικό σας ζώδιο
και να περνά στο ζώδιο του Τοξότη, θα υπάρξουν
ευκαιρίες να βάλετε τάξη στα οικονομικά σας. Η
ασφάλειά σας θα αρχίσει να είναι πολύ βασικός
παράγοντας για τις αποφάσεις που θα πάρετε
και θα οριοθετήσουν τις σχέσεις σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ο Ερμής περνά σήμερα στο δικό σας ζώδιο,
όπου η επικοινωνία σας έχει έντονη δραστη-
ριότητα για το επόμενο διάστημα. Το μόνο
που θα πρέπει να προσέξετε είναι η τάση της
υπερβολής που θα έχετε και που μπορεί να
την παρεξηγήσουν τα αγαπημένα σας πρό-
σωπα. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Τα επαγγελματικά σας θα αποκτήσουν αυτή
την περίοδο το απόλυτο ενδιαφέρον σας και
το μεγαλύτερο όπλο σας για να φτάσετε
στους στόχους σας θα είναι η εσωστρέφεια
και η αναθεώρηση πολλών πραγμάτων, που
θα καθορίσουν το μέλλον μιας επαγγελματι-
κής σας δραστηριότητας. Η απομόνωση θα
κάνει καλό στις αποφάσεις σας, γιατί θα σκε-
φτείτε και θα δράσετε χωρίς να σας επηρεά-
ζουν οι άλλοι. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Νέοι φίλοι μπαίνουν στη ζωή σας, ενώ θα
έχετε ένα πλούσιο καθημερινό πρόγραμμα.
Συζητήσεις, επαφές, προτάσεις, νέες ιδέες
θα σας βοηθήσουν να υλοποιήσετε τους στό-
χους σας, όπως επίσης παλιά και νέα σας
σχέδια.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η καριέρα σας θα είναι γεμάτη από πολλές
εναλλαγές, συζητήσεις, νέες ιδέες, ενώ θα ευ-
νοηθείτε αν πρέπει να συζητήσετε για το μέλ-
λον της επαγγελματικής σας πορείας.
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O Ερμής προχωρά στο ζώδιο του Τοξότη,
μια θέση του πλανήτη σε αδυναμία,
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα μας
δοθούν οι ευκαιρίες να κάνουμε

αισιόδοξες σκέψεις. Βέβαια, η τάση για μάθηση,
νέα σχέδια, απόκτηση εμπειριών και ταξίδια
είναι υπερβολικά έντονη αυτή την περίοδο,
κυρίως για Τοξότες, Κριούς και Λέοντες.



Ο
ταν οι φίλοι μας οι Αγγλοσάξονες θέ-
λουν να σε παροτρύνουν να δεις τα
πράγματα ξεκάθαρα χρησιμοποιούν
τη φράση «a bird’s eye view». Δηλαδή,

κοίταξε τα πράγματα από ψηλά, όπως είναι το
βλέμμα ενός πουλιού όταν πετά.

Στην παρούσα λοιπόν συγκυρία, με την κυβέρ-
νηση να διανύει τον τέταρτο χρόνο της, ας δούμε
κάποια δεδομένα. Έπειτα από δέκα και πλέον
χρόνια μνημονίων και επιτήρησης η Ελλάδα
απέκτησε την οικονομική της αυτονομία από την
ευρωπαϊκή εποπτεία. Η οικονομία είναι σήμερα
πολύ πιο ασφαλής, πατάει σε πολύ πιο στέρεα
πόδια και ήδη συντάσσονται οι φάκελοι με τις
δράσεις της επόμενης χρονιάς.

Τα νέα από τον τουρισμό και αυτό το καλοκαίρι
υπήρξαν ενθαρρυντικά, όπως και από το μέτωπο
των επενδύσεων μέσα σε ένα πλαίσιο σχετικής
δημοσιονομικής σταθερότητας. Και νομίζω πως
είναι κοινή παραδοχή ότι αυτό που συνέβη με
τον ψηφιακό μετασχηματισμό ήταν επανάσταση
με όλα τα αντικειμενικά κριτήρια, κυρίως όσον
αφορά την αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτών και

κράτους. Ο πρωθυπουργός έκανε έναν πρώτο
απολογισμό: «Έχουμε πολύ καλύτερη αντίληψη
των προτεραιοτήτων που θέλουμε να διαχειρι-
στούμε, αλλά γενικά το ζήτημα είναι να παραμεί-
νουμε στον ίδιο δρόμο. Πάντα υποστήριζα ότι η
Ελλάδα χρειάζεται δύο πλήρεις θητείες μιας κυ-
βέρνησης για να τη βάλει πραγματικά σε διαφο-
ρετική αναπτυξιακή τροχιά».

Ασφαλώς οι ανάγκες των πολιτών ξεπερνούν
τις τετραετίες. Και προβλήματα πάντα θα υπάρ-
χουν. Όπως και ότι οι μισθοί στη χώρα μας είναι
ακόμη χαμηλοί και η αγορά δεν λειτουργεί πάντα
προστατεύοντας τους πιο ευάλωτους, τους εργα-
ζομένους. 

Οι παλιές και διαχρονικές αγκυλώσεις επιμέ-
νουν και η γραφειοκρατία εξακολουθεί να πο-
λιορκεί κρίσιμους τομείς. Και στον χώρο της Δι-
καιοσύνης οι ταχύτητες της απονομής, παρά τις
σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις, δεν έχουν
ακόμη συγχρονιστεί με τις ανάγκες της κοινω-
νίας και της οικονομίας. Και οι αποφάσεις της
δεν τελεσιδικούν μέσα σε εύλογους χρόνους. Ο
πρωθυπουργός όμως έχει δείξει ότι σκέφτεται

φιλελεύθερα με κριτήριο την αποτελεσματικό-
τητα και όλα όσα έκανε μέχρι τώρα στον τόπο
ήταν με γνώμονα να διαπεράσουμε τον χρόνο και
τις εκλογικές τετραετίες. 

Ο πρωθυπουργός χθες είπε και κάτι ακόμη:
«Αν μη τι άλλο, έχουμε μάθει και από τα λάθη
μας. Και είμαι πολύ αυστηρός με την ομάδα μου
και τους υπουργούς μου, να κοιτάμε πάντα τι κά-
νουμε καλά, να κοιτάμε τι δεν έχουμε κάνει κα-
λά. Επομένως πιστεύω ότι στη δεύτερη θητεία
μας θα εστιάσουμε ακόμη περισσότερο στην
υλοποίηση μεταρρυθμίσεων. Και, αν μη τι άλλο,
η διάθεσή μας για μεταρρυθμίσεις είναι πολύ
μεγαλύτερη τώρα».

Λάθη έγιναν από την ομάδα και από τους
υπουργούς. Δεν υπάρχει παρόν χωρίς αναμέ-
τρηση με το παρελθόν που ζήσαμε και το μέλλον
που θέλουμε. Το μονοπάτι όμως, παρά τις απότο-
μες στροφές, τις κακοτεχνίες και τις ανηφοριές,
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και όταν το μο-
νοπάτι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση σε οδη-
γεί στο σπίτι σου. Και ένα πουλί όταν πετά βλέπει
το μονοπάτι πού ξεκινά και πού καταλήγει.

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Το σταθερό μονοπάτι

Ο πρωθυπουργός έχει δείξει ότι σκέφτεται 

φιλελεύθερα με κριτήριο την αποτελεσματικότητα


