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Τ
ο περιστατικό με τον Δένδια στη Λιβύη και
η σφοδρή αντίδραση των Τούρκων δεί-
χνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τον λόγο
που το καθεστώς του Ταγίπ Ερντογάν δεν

θέλει τη ΝΔ στο τιμόνι της Ελλάδας.
Στο διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα στην Ελλάδα

και τη Λιβύη αναφέρεται εκτενώς ο τουρκικός Τύ-
πος, εστιάζοντας στη στάση του Νίκου Δένδια. «Δι-
πλωματικό σκάνδαλο στη Λιβύη προκάλεσε ο Έλλη-
νας υπουργός Δένδιας. Πολύ σκληρή αντίδραση από
την κυβέρνηση της Τρίπολης», αναφέρει η «Yeni
Safak». «Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας έβαλε την υπογραφή του σε ένα τεράστιο
διπλωματικό αίσχος στη Λιβύη», συνεχίζει το δημο-
σίευμα. Στο μεταξύ η «Haber 7» δημοσιεύει: «Δι-
πλωματική αλαζονεία από τον Έλληνα υπουργό

Δένδια! Πολύ σκληρή δήλωση από τη Λιβύη».
Η εμμονή του Τούρκου προέδρου με τον Κυριάκο

Μητσοτάκη και τον Νίκο Δένδια δεν είναι καθόλου
τυχαία και για αυτό το προηγούμενο διάστημα ο Ιμ-
πραήμ Καλίν σε συνέντευξή του προσπάθησε να
σπείρει διχόνοια στο εσωτερικό της ελληνικής κυ-
βέρνησης λέγοντας ότι ο Δένδιας εποφθαλμιά τη θέ-
ση του Μητσοτάκη. Η ατσάλινη δύναμη που επιδει-
κνύει η κυβέρνησή μας έναντι των τουρκικών παρα-
λογισμών είναι εμπόδιο στα σχέδια του Ερντογάν.
Ίσως να είχε μάθει διαφορετικά τα προηγούμενα
χρόνια ο Τούρκος πρόεδρος. Ποιος ξέρει; Ίσως η
προηγούμενη κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να
ήταν πιο κοντά στις απόψεις του και τώρα να λαχτα-
ρά την επιστροφή τους.

Δεν είναι λοιπόν τυχαίες οι ωμές δημόσιες παρεμ-

βάσεις του εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, για
τον οποίο έχει πει ότι δεν πρέπει να κυβερνάει την
Ελλάδα. Τώρα πια έχει αρχίσει να γίνεται ξεκάθαρο
ποιον θέλει ο Ερντογάν για πρωθυπουργό της Ελλά-
δας. Μόνο που λογαριάζει χωρίς τον... ιδιοκτήτη που
είναι ο ελληνικός λαός.

Οι πολίτες της Ελλάδας καταλαβαίνουν πολύ καλά
ποιος προασπίζεται σθεναρά την εθνική μας κυ-
ριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ποιοι
έβαλαν ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και αρνούνται
να συζητήσουν σε κλειστά δωμάτια και πίσω από
κουίντες. Ποιοι δεν πρόκειται να κάνουν ποτέ ανα-
τολίτικα παζάρια…

Η χώρα μας πλέον έχει ισχυρή κυβέρνηση και κα-
λά θα κάνουν να το χωνέψουν και αυτός και οι ομό-
σταβλοί του στην Ελλάδα.
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ΡOLITICAL 2 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Καταλάβατε γιατί ο «σουλτάνος» δεν θέλει την κυβέρνηση της ΝΔ;

Ίσως η προηγούμενη
κυβέρνηση των

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να
ήταν πιο κοντά στις

απόψεις του
Ερντογάν και τώρα 

να λαχταρά την
επιστροφή τους
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ΜΗΤΣΟΤAΚΗΣ: 

«Δεν μας 
αξίζει ένας
νέος διχασμός» 
Μ

ε διττό στόχο το Μαξίμου
ετοιμάζει το πρόγραμμα πε-
ριοδειών του πρωθυπουρ-
γού κατά την προεκλογική

περίοδο. Ένα πρώτο δείγμα πήραμε με
την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη
στην Άμφισσα. Πρόκειται για μια «γαλά-
ζια» περιοχή που εντάσσεται στη μονοε-
δρική εκλογική περιφέρεια της Φωκίδας,
την οποία θέλει να ξανακερδίσει η ΝΔ. Σε
όλες τις περιοδείες θα αναδεικνύονται το
κυβερνητικό έργο αλλά και οι παρεμβά-
σεις που έχουν γίνει σε τοπικό επίπεδο.

Παράλληλα όμως θα επιχειρήσει να
διεισδύσει και στα «πράσινα κάστρα»,
κάτι που σηματοδοτεί η επίσκεψη του
πρωθυπουργού την ερχόμενη εβδομάδα
στην Αχαΐα. Στο Μαξίμου είναι αποφασι-
σμένοι να μην ακολουθήσουν το τοξικό
κλίμα που προσπαθεί να δημιουργήσει ο

ΣΥΡΙΖΑ. «Στην τοξικότητα των τελευταί-
ων ημερών, εβδομάδων, η κυβέρνησή
μας θέλει πάντα να απαντά με έργα και
πρωτοβουλίες που τελικά αφορούν
όλους τους πολίτες», είπε από την Άμ-
φισσα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός στις παρεμβάσεις του
θα προτάσσει διαρκώς την ενότητα, που
είναι αναγκαία σε τόσο κρίσιμες στιγμές
που αντιμετωπίζει η χώρα τόσο με το ζή-
τημα της ακρίβειας όσο και με τις συνε-
χείς απειλές που δέχεται από την Τουρ-
κία: «Σήμερα που η χώρα αντιμετωπίζει
μεγάλα προβλήματα αλλά και μεγάλες

ευκαιρίες δεν μας αξίζει ένας νέος διχα-
σμός. Και προσωπικά θα αγωνίζομαι πάν-
τα να στρέφω την προσοχή μου και την
προσοχή της κυβέρνησης, της οποίας
έχω την τιμή να ηγούμαι, στην αντιμετώ-
πιση των πραγματικών προβλημάτων των
πολιτών».

Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι το εκλογικό
αποτέλεσμα θα κριθεί στη μάχη της
ακρίβειας, καθώς είναι το κυρίαρχο πρό-
βλημα που ανησυχεί την κοινωνία και
επιβεβαιώνεται σε όλες τις μετρήσεις.
Επίσης, σημαντικό ρόλο θα παίξει και η
σύγκριση ανάμεσα στις κυβερνήσεις της
ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι το οποίο επιζη-
τεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Εδώ και
τρεις εβδομάδες τρέχει η δράση του “κα-
λαθιού του νοικοκυριού”. Λοιδορήθηκε
από πολλούς. Είπαμε όμως όχι, θα το πα-
λέψουμε και θα κοιτάξουμε να δούμε με

ποιον τρόπο μπορούμε να παρέμβουμε
στην αγορά. Εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι
και την τελευταία μέρα της θητείας μας
να αγωνιζόμαστε, αφενός να είμαστε συ-
νεπείς με τις προεκλογικές μας δεσμεύ-
σεις, αφετέρου να αντιμετωπίζουμε προ-
βλήματα και κρίσεις που μας έρχονται
απέξω», σημείωσε ο πρωθυπουργός. 

«Στην τοξικότητα απαντάμε 
με έργα και πρωτοβουλίες»,
είπε από την Άμφισσα 
ο πρωθυπουργός 
- Οι περιοδείες και 
ο διττός στόχος του Μαξίμου 

Σε εκδήλωση που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Δημοκρα-
τίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» για το μέλλον της φιλε-
λεύθερης δημοκρατίας, ο γενικός γραμματέας του ΕΛΚ Θα-

νάσης Μπακόλας υποστήριξε πως δεν υπάρχει
κίνδυνος, ωστόσο σημείωσε πως χρειάζεται

να υπάρξει μια επαναπροσέγγιση εκ μέ-
ρους του πολιτικού συστήματος ώστε να
μπορέσει η πολιτική να δώσει ουσιαστικές

απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών. Ο
υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης επε-

σήμανε ότι η πολιτική χρειάζεται να εμπνεύσει ξανά τους πο-
λίτες μέσα από αποτελεσματικές πολιτικές αλλά και ένα ου-
σιαστικό αφήγημα που θα απαντά στις νέες πραγματικότητες
της παγκοσμιοποίησης, στις προκλήσεις του λαϊκισμού, κα-
θώς και σε αυτό που αποκαλείται «δημοκρατική κόπωση».

Οι προκλήσεις 
στη φιλελεύθερη δημοκρατίαΟ πρωθυπουργός, μιλώντας στο διεθνές συνέδριο

«The Next 50: The Future of World Heritage in Chal-
lenging Times, Enhancing Resilience and Sustain-
ability», που διοργανώνει στους Δελφούς το υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με
την UNESCO, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από
την υπογραφή της Σύμβασης για την Παγκόσμια Πο-
λιτιστική και Φυσική Κληρονομιά, αναφέρθηκε με-
ταξύ άλλων στη βεβήλωση της Αγια-Σοφιάς.
«Πώς θα αντιμετωπίσουμε τις νέες απειλές και πώς
θα αντιδράσουμε σε αυτές που δυστυχώς γνωρίζου-
με όλοι καλά, όπως για παράδειγμα η πρόσφατη βε-
βήλωση ενός μνημείου που το έχουμε στην καρδιά
μας, της Αγια-Σοφιάς», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης κάνοντας λόγο για μια θλιβερή και προκλητική
υποχώρηση από τα ανθρωπιστικά ιδεώδη. «Είναι
απαράδεκτο, τη στιγμή που προσπαθούμε να προχω-

ρήσουμε ενωμένοι μπροστά και να οικοδομήσουμε
ένα καλύτερο και λαμπρότερο μέλλον για όλους, να
υπάρχουν εκείνοι που αντιθέτως προσπαθούν να μας
γυρίσουν πίσω σε διαχωρισμούς του παρελθόντος»,
πρόσθεσε.
Αναφερόμενος στις δύο απειλές που επηρεάζουν την
πολιτιστική και φυσική μας κληρονομιά, την κλιματι-
κή κρίση και τον υπερτουρισμό, είπε: «Στην Ελλάδα,
από τότε που η κυβέρνησή μας ανέλαβε τα ηνία,
έχουμε θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα την καταπο-
λέμηση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης και τις
δράσεις για την αντιστροφή τους. Ως αποτέλεσμα η
Ελλάδα διαθέτει αυτόνομο υπουργείο Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το οποίο σε στενή
συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού έχει αναλά-
βει την προστασία των μνημείων μας από τις απειλές
που αντιμετωπίζουν».

Θλιβερά όσα έγιναν με τη βεβήλωση στην Αγια-Σοφιά

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 
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του Νίκου Καϊμακούδη

Τ
ην πρόθεση της ελληνικής κυ-
βέρνησης να αρχίσει συνομιλίες
οριοθέτησης ΑΟΖ με την κυβέρ-
νηση της Λιβύης που θα προκύ-

ψει από τις εκλογές ξεκαθάρισε ο υπουρ-
γός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος
δεν έπεσε στην παγίδα που προσπάθησε να
του στήσει χθες το πρωί η υπηρεσιακή κυ-
βέρνηση της Τρίπολης που διατηρεί στε-
νούς δεσμούς με την Άγκυρα.

Αρχικά, η Τρίπολη δεν ήταν στο πρό-
γραμμα του χθεσινού ταξιδιού του Ν. Δέν-
δια στην πολύπαθη βορειοαφρικανική χώ-
ρα. Την παραμονή της επίσκεψης, ο πρό-
εδρος του προεδρικού συμβουλίου Μοχά-
μεντ Μένφι και αντίπαλος της κυβέρνησης
του Αμπντέλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά -που αν και
είναι μεταβατική και έχει αναλάβει να οδη-
γήσει τη χώρα σε εκλογές, υπέγραψε νέα
συμφωνία με την Τουρκία ως συνέχεια του
παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου του
2019- είχε ζητήσει από τον Ν. Δένδια να
μεταβεί στην Τρίπολη για να τον συναντή-
σει. Η συνάντηση προγραμματίστηκε με
την προϋπόθεση να δει μόνο αυτόν και κα-
νέναν άλλον.

Όμως όταν προσγειώθηκε το αεροσκά-
φος με τον Έλληνα ΥΠΕΞ στο αεροδρόμιο
της Τρίπολης, τον περίμενε η υπουργός
Εξωτερικών της κυβέρνησης Ντμπεϊμπά,
Νάιλα Μανγκούς, ώστε ο Ν. Δένδιας να
αναγκαστεί να τη συναντήσει, με στόχο η
τουρκόφιλη κυβέρνηση της Τρίπολης να
εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά το γεγονός.
Υπενθυμίζεται ότι η Μανγκούς είχε υπο-
γράψει τον Οκτώβριο τη συμφωνία με τον
Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ

Τσαβούσογλου. Θέση της Ελλάδας είναι
πως η θητεία της κυβέρνησης Ντμπεϊμπά
έχει λήξει και δεν έχει τη νομιμοποίηση να
υπογράφει διεθνείς συμφωνίες που δε-
σμεύουν το μέλλον της χώρας. 

Αθέτησαν τη συμφωνία
«Η ΥΠΕΞ της υπηρεσιακής κυβέρνησης

της Λιβύης προσπάθησε να μου επιβάλει
με την παρουσία της στο αεροδρόμιο να
συναντηθώ μαζί της, με αποτέλεσμα να
διακόψω την επίσκεψη στην Τρίπολη και
να αναχωρήσω για τη Βεγγάζη», δήλωσε ο
Ν. Δένδιας. 

Όταν η κυβέρνηση της Τρίπολης διαπί-
στωσε ότι ο Έλληνας υπουργός Εξωτερι-

κών «δεν μάσησε», κατά το κοινώς λεγό-
μενο, και αποφάσισε να συνεχίσει το ταξίδι
του για τη Βεγγάζη, οι λιβυκές Αρχές αρνή-
θηκαν να εγκρίνουν τα σχέδια πτήσης, με
αποτέλεσμα η πτήση να γίνει μέσω FIR
Μάλτας και από εκεί ανατολικά μέχρι τον
εναέριο χώρο της Ανατολικής Λιβύης για
μετάβαση στη Βεγγάζη.

Σε προκλητική ανακοίνωσή του το λιβυ-
κό ΥΠΕΞ ισχυρίστηκε πως «παρά τις χυδαί-
ες πολιτικές και θέσεις που υιοθέτησε ο
Έλληνας υπουργός Εξωτερικών τις περα-
σμένες ημέρες (…) το υπουργείο Εξωτερι-
κών της Λιβύης τού έδωσε την άδεια να
επισκεφθεί την Τρίπολη», και κατηγόρησε
τον κ. Δένδια για τη στάση του. Όπως έγινε

γνωστό, ο επιτετραμμένος της Ελλάδας
στην Τρίπολη κλήθηκε στο λιβυκό υπουρ-
γείο Εξωτερικών, ενώ αποφασίστηκε επί-
σης να ανακληθεί ο επιτετραμμένος της Λι-
βύης στην Αθήνα για διαβουλεύσεις.

Συνάντηση με Χαφτάρ
«Η Ελλάδα θέλει να έχει συνομιλίες με

τη Λιβύη, αλλά με την κυβέρνηση η οποία
θα προκύψει από τις εκλογές και θα εκ-
προσωπεί την πραγματική βούληση του
λαού της Λιβύης», τόνισε ο κ. Δένδιας από
τη Βεγγάζη μετά τη συνάντησή του με Λί-
βυους βουλευτές και υπογράμμισε ότι η
μεταβατική κυβέρνηση της Τρίπολης έχει
υποχρέωση να συνεργαστεί απόλυτα,
ώστε να οδηγηθεί η χώρα σε γρήγορες
εκλογές.

Στη Βεγγάζη, ο υπουργός Εξωτερικών
παρέστη στην τελετή παράδοσης 30.000
εμβολίων, ενώ έδωσε το «παρών» σε μια
τελετή στο λιμάνι της πόλης, όπου η Ελλά-
δα παρέχει βοήθεια για την επαναλειτουρ-
γία του. Παράλληλα, συναντήθηκε με τον
στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, ο οποίος κατα-
φέρθηκε κατά της παρουσίας τουρκικών
στρατευμάτων στη Λιβύη, καταδίκασε τα
τουρκολιβυκά μνημόνια και τόνισε πως, αν
μέχρι τον Ιανουάριο δεν γίνουν εκλογές, θα
πρέπει να ληφθούν άλλες δράσεις.

Μετά τη Βεγγάζη ο Ν. Δένδιας μετέβη
στο Τομπρούκ, όπου συναντήθηκε με τον
πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων
της Λιβύης Ακίλα Σάλεχ, στον οποίο εξέ-
φρασε την ικανοποίηση της Αθήνας για την
καταδίκη των τουρκολιβυκών μνημονίων.
Οι δύο άνδρες είχαν εποικοδομητική συ-
ζήτηση για κοινοβουλευτικά ζητήματα και
διμερείς σχέσεις.

Πώς η τουρκόφιλη κυβέρνηση Ντμπεϊμπά επιχείρησε
να «εγκλωβίσει» τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών -  

«Η Ελλάδα θέλει να έχει συνομιλίες με τη Λιβύη, 
αλλά μόνο με εκλεγμένη κυβέρνηση»

Ο Δένδιας δεν μασάει από παγίδες
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Με... επιστολές και φυλλάδια κάνει προεκλογική εκστρα-
τεία ακόμη και στη Γερμανία το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανά-
πτυξης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η χώρα θεωρείται μια τε-
ράστια «δεξαμενή» Τούρκων ψηφοφόρων που ζουν και ερ-
γάζονται εκεί μόνιμα και υπολογίζονται σε 1,5 εκατομμύριο.
Σύμφωνα με τη «Welt», το κυβερνών κόμμα της Τουρκίας
διοργανώνει εκδηλώσεις σε τζαμιά και τουρκικούς συλλό-

γους. Σε αυτές τα μέλη λαμβάνουν συχνά μια επιστολή του
προέδρου, στην οποία ο Ερντογάν περιγράφει τις υποτιθέμε-
νες υπηρεσίες που έχει προσφέρει, ενώ φτάνει στο σημείο
να περιγράψει ακόμη και το προσωπικό του όραμα για τα
επόμενα 30 χρόνια. Παράλληλα, καλεί τους Τούρκους του
εξωτερικού να τον υποστηρίξουν στις επερχόμενες βουλευ-
τικές και προεδρικές εκλογές. 

«Οι εκλογές που θα διεξαχθούν το επόμενο έτος είναι κα-
θοριστικής σημασίας τόσο για να στεφθεί η 100ή επέτειος
της Δημοκρατίας μας όσο και για την πραγματοποίηση του
οράματος για το 2053. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη ότι θα συνε-
χίσετε να υποστηρίζετε με όλες σας τις δυνάμεις το μέλλον
της χώρας μας», σημειώνεται στην επιστολή, την οποία έχει
στην κατοχή της η «Welt».

Μοιράζει φυλλάδια σε 1,5 εκατ. Τούρκους της Γερμανίας 

Μ
ια τεράστια μυστική επιχείρηση
κατασκοπείας και συλλογής
πληροφοριών για... Γκιουλενι-
στές στην Ελλάδα είχε στήσει

ένας αξιωματικός, μέλος αστυνομικής δύνα-
μης, που ανήκει στην τουρκική πρεσβεία
στην Αθήνα, σύμφωνα με απόρρητο έγγραφο
της τουρκικής κυβέρνησης, που είδε το φως
της δημοσιότητας από το Nordic Monitor.

Η απίστευτη αποκάλυψη για παρακολου-
θήσεις από Τούρκο μυστικό πράκτορα σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη έγινε από τον αυτο-
εξόριστο Τούρκο δημοσιογράφο Αμπντου-
λάχ Μποζκούρτ. Το έγγραφο που παρουσία-
σε στο αναλυτικό του ρεπορτάζ στάλθηκε
από τη Γενική Διεύθυνση Ασφαλείας (Em-
niyet) στις 2 Σεπτεμβρίου 2020 σε σχεδόν
δώδεκα επαρχιακά αστυνομικά τμήματα.
Στο απόρρητο ανακοινωθέν τονίζεται ότι το
τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών είχε διαβι-
βάσει πληροφορίες που συγκέντρωσε «ένας
αστυνομικός που εργάζεται στην τουρκική
πρεσβεία».

Ο δημοσιογράφος έκανε λόγο για έξι επι-
χειρηματικές εγκαταστάσεις σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη και 13 κατοίκους που φέρεται
να συνδέονται με το κίνημα Γκιουλέν, την
οργάνωση που επικρίνει την κυβέρνηση του
Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με τον Μποζκούρτ, τα άτομα
που τέθηκαν σε παρακολούθηση από τον
Τούρκο πράκτορα ήταν κυρίως ιδιοκτήτες
και διαχειριστές διαφόρων επιχειρήσεων,
όπως ένα εστιατόριο, μια εμπορική επιχεί-
ρηση, μια μεσιτεία ακινήτων και ένα πρα-
κτορείο ενοικίασης αυτοκινήτων. Δεν ήταν
λίγες οι περιπτώσεις που η παρακολούθηση
έγινε ακόμη και σε βάρος συζύγων των
ιδιοκτητών. Στο ίδιο έγγραφο υπογραμμί-
στηκε επιπλέον ότι οι πληροφορίες ήταν μέ-
ρος μιας ευρύτερης μυστικής επιχείρησης
που διεξήγαγε η τουρκική κυβέρνηση στην
Ελλάδα για τον εντοπισμό στόχων από την
ομάδα Γκιουλέν, επιβεβαιώνοντας ότι πολ-
λές υπηρεσίες συμμετείχαν σε κατασκο-

πεία σε ξένο έδαφος. Από τη
συγκεκριμένη κατασκοπευ-
τική δραστηριότητα αποδει-
κνύεται ξεκάθαρα ότι η κυ-
βέρνηση Ερντογάν αγνοεί
ξεκάθαρα τον νόμο για τέτοι-

ες επιθετικές δραστηριότητες, ενώ δεν δίνει
καμία σημασία και στους νόμους της χώρας
του. Είναι χαρακτηριστικό πως, σύμφωνα με
την τουρκική νομοθεσία, η τουρκική αστυ-
νομία, μέρος του υπουργείου Εσωτερικών,
απαγορεύεται να συλλέγει πληροφορίες
πέρα από τα σύνορα της Τουρκίας.

Μόνο η Εθνική Οργάνωση Πληροφοριών
(ΜΙΤ) είναι εξουσιοδοτημένη να συλλέγει τέ-
τοιες πληροφορίες σε ξένες χώρες, ενώ η
αστυνομία επιτρέπεται να συλλέγει πληρο-
φορίες εντός της Τουρκίας. Επιπλέον, όπως
προβλέπεται, η αστυνομία που βρίσκεται σε
τουρκικές πρεσβείες και προξενεία έχει ως
αποστολή της την παροχή ασφάλειας για τα
κτίρια των αποστολών, καθώς και για τις κα-
τοικίες των πρεσβευτών και όχι τη... συλλο-
γή πληροφοριών.

Η κυβέρνηση Ερντογάν από το 2017 είχε
δημιουργήσει μια νέα θέση για τις τουρκικές
διπλωματικές αποστολές: ειδικά επιλεγμένα
άτομα από το υπουργείο Εσωτερικών ούτως

ώστε να λειτουργήσουν ως σύμβουλοι.
Η συγκεκριμένη θέση στην τουρκική πρε-

σβεία στην Αθήνα καλύπτεται από τον αρχη-
γό της αστυνομίας Ουιγκάρ Ελμαστατσί, ο
οποίος μέχρι πέρυσι διηύθυνε το τμήμα αε-
ροπορίας στη Γενική Διεύθυνση Ασφαλείας,
η οποία διαθέτει πολλαπλά αεροσκάφη, από
αεροσκάφη παρακολούθησης και drones
μέχρι επιθετικά ελικόπτερα.

Ο Ελμαστατσί είναι ακροδεξιός Τούρκος
εθνικιστής. Κατά το παρελθόν είχε δουλέψει
με τον Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ, τον γαμπρό του
Ερντογάν, ο οποίος διευθύνει την εταιρεία
που κατασκευάζει τα drones Bayraktar. Για
κάποιους αυτός ο διορισμός καταδεικνύει το
σχέδιο της τουρκικής κυβέρνησης για... ενί-
σχυση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Παρακολουθούσε τουλάχιστον
έξι επιχειρήσεις και 13 άτομα
ενδιαφέροντος σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη - Tι αναφέρει 
η ιστοσελίδα που επικαλείται
απόρρητα έγγραφα της Άγκυρας

Ο κατάσκοπος
της τουρκικής
πρεσβείας
στην Ελλάδα

Α Π Ο Κ Α Λ Υ Ψ Η - Β Ο Μ Β Α :  N O R D I C  M O N I T O R  

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Π Ρ ΟΕ Κ Λ Ο Γ Ι Κ Η  Ε Κ Σ ΤΡ ΑΤ Ε ΙΑ  Ε Ρ Ν Τ Ο Γ Α Ν
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Έντονη ανησυχία και ενόχληση έχει προκαλέσει στην
Τουρκία η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών της Ελλά-
δας. Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου
Ερευνών για την Ειρήνη της
Στοκχόλμης το 2022, η χώρα μας
αύξησε τις στρατιωτικές δαπάνες
στα 8,4 δισ. δολάρια το 2021,
συγκριτικά με τα 5 δισ. το 2019.

Τόσο ο υπουργός Άμυνας της
Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ όσο και
ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν χρησιμοποι-
ούν το εξοπλιστικό πρόγραμμα
της Αθήνας για να ενισχύσουν τα επιχειρήματά τους αλλά
και το γενικότερο αφήγημά τους περί «ελληνικής απει-
λής». Η ενόχλησή τους είναι φανερή ακόμη και από τα δη-

μοσιεύματα των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Το
Anadolu δημοσίευσε ανάλυση για τις ελληνικές αμυντι-
κές δαπάνες με τίτλο «Κόστος και δικαιούχοι» και υπότιτ-

λο «Είναι δύσκολο να πει κανείς
πόσο μεγάλο μέρος των ελληνι-
κών αμυντικών δαπανών βασίζε-
ται στην πραγματική ζήτηση, αλλά
κυρίως καθοδηγείται από υποκι-
νητές της προσφοράς από το
εσωτερικό της ελληνικής γραφει-
οκρατίας που συνδέεται με διε-
θνείς αμυντικές εταιρείες».

«Για να έχουμε καλύτερη κα-
τανόηση θα πρέπει να ξέρουμε τι αλλά και από πού προ-
μηθεύεται η Ελλάδα στρατιωτικό εξοπλισμό και όπλα. Η
Ελλάδα προμηθεύεται ένα ευρύ φάσμα πολύπλοκων

αμυντικών συστημάτων προκειμένου να εκσυγχρονίσει
τις ένοπλες δυνάμεις της και να ενισχύσει το στρατιωτι-
κό δυναμικό της, σύμφωνα με τις αναμενόμενες απει-
λές», έγραψε χαρακτηριστικά ένας Τούρκος αρθρογρά-
φος, τονίζοντας ότι η συνεργασία της Ελλάδας με τις
ΗΠΑ είναι αρκετά μεγάλη τα τελευταία χρόνια.

«Η ασφάλεια είναι σαν την ομορφιά, είναι σχετική και
διαφέρει για κάθε χώρα. Οι ανησυχίες για την ασφάλεια
των ΗΠΑ και του Νίγηρα δεν είναι ίδιες, επομένως οι ανη-
συχίες για την ασφάλεια της Ελλάδας δεν είναι ίδιες με
αυτές της Τουρκίας. Από αυτή την άποψη είναι σημαντικό
να γνωρίζουμε ποιος ορίζει τις ανησυχίες για την ασφά-
λεια της Ελλάδας. Οι Αρχές, συμπεριλαμβανομένων της
ελληνικής κυβέρνησης και της Βουλής, καθορίζουν την
πραγματική απειλή και τις ανάγκες ή μήπως χειραγω-
γούνται οι φορείς αυτοί;», ήταν η συνέχεια του άρθρου. 

Θορυβημένη η Άγκυρα με το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας

Ο
λοένα και περισσότερο αυξάνεται
η πίεση για αμερικανικό «μπλό-
κο» στα F-16 που θέλει να προμη-
θευτεί η Τουρκία, γεγονός που

«δυναμώνει» τον διπλωματικό... πυρετό. 

Τους τελευταίους μήνες Αμερικανοί βου-
λευτές καταβάλλουν υπεράνθρωπες προ-
σπάθειες για την υιοθέτηση μιας τροπολο-
γίας που θα διασφαλίζει ότι τα αμερικανικά
μαχητικά δεν θα χρησιμοποιηθούν από την
Τουρκία για την παραβίαση της ελληνικής
εθνικής κυριαρχίας. Χθες έφτασαν στο ση-
μείο να συντάξουν διακομματική επιστολή
προς την ηγεσία της Επιτροπής Αμυντικών
Υποθέσεων στη Βουλή και στη Γερουσία,
προτρέποντας να διατηρηθεί στο νομοσχέ-
διο για τον αμυντικό προϋπολογισμό η δια-
κομματική τροπολογία που θέτει περιορι-
σμούς στη δυνατότητα της κυβέρνησης του
Τζο Μπάιντεν να πουλήσει αεροσκάφη F-16
και κιτ εκσυγχρονισμού στην Τουρκία.

Η επιστολή που συντάχθηκε με πρωτο-
βουλία του βουλευτή Κρις Παππά έφερε
την υπογραφή συνολικά 22 βουλευτών. Σε
αυτήν επισημαίνεται ότι «σε μια στιγμή που
πρέπει να προωθήσουμε την ενότητα της
συμμαχίας του ΝΑΤΟ θα πρέπει να διασφα-
λίσουμε ότι τα αμερικανικά όπλα δεν χρη-
σιμοποιούνται για πολεμικές ενέργειες εν-
τός συμμαχίας. Η Τουρκία έχει χρησιμοποι-
ήσει τον υπάρχοντα στόλο της από F-16 για
να παραβιάσει επανειλημμένως την κυ-
ριαρχία και τον εδαφικό εναέριο χώρο της
Ελλάδας, υπονομεύοντας την ενότητα εν-
τός της συμμαχίας του ΝΑΤΟ». Προστίθεται

ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν «το ενδεχόμενο της
πώλησης και της αναβάθμισης των F-16
στην Τουρκία παρά τη συνεχιζόμενη παρα-
βίαση του νόμου για την αντιμετώπιση των
αντιπάλων της Αμερικής μέσω κυρώσεων».

Μενέντεζ: «Περήφανος
που υποστηρίζω το Κυπριακό»

Από την πλευρά του, ο γερουσιαστής και
πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσε-
ων της Γερουσίας Ρόμπερτ Μενέντεζ δή-
λωσε περήφανος που είναι υποστηρικτής
του κυπριακού ζητήματος, ζητώντας από
όλους να φροντίσουν ώστε να φύγει και ο

τελευταίος Τούρκος στρατιώτης από την
Κύπρο. Μάλιστα, τόνισε για ακόμη μια φο-
ρά πως δεν πρόκειται να εγκρίνει την πώ-
ληση μαχητικών F-16 στην Τουρκία.

«Η συνεχιζόμενη προθυμία του Ερντογάν
να επιβληθεί στην Κύπρο και σε όλο τον κό-
σμο σημαίνει ότι είναι πιο σημαντικό από
ποτέ η Αμερική να σταθεί πλάι πλάι με την
Κυπριακή Δημοκρατία. Είμαι περήφανος
που είμαι επί μακρόν υποστηρικτής του κυ-
πριακού ζητήματος και των αγώνων για δε-
καετίες για ασφάλεια και δημοκρατία στην
Ανατολική Μεσόγειο. Όπως γνωρίζετε, εί-
μαι πλήρως αφοσιωμένος στο θέμα της κυ-
ριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας», τό-
νισε κατά την παρέμβασή του ο κ. Μενέντεζ.

Με επιστολή τους σε Βουλή και
Γερουσία ζητούν να διατηρηθεί
στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό
προϋπολογισμό η διακομματική
τροπολογία που θέτει
περιορισμούς στη δυνατότητα 
της κυβέρνησης Μπάιντεν να
πουλήσει αεροσκάφη F-16 και κιτ
εκσυγχρονισμού στον Ερντογάν

ΗΠΑ: 22 βουλευτές
«καταρρίπτουν»
τα τουρκικά F-16

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



Μαθαίνω ότι τελειώνει το
θέμα του επονομαζόμενου
Θου Βου της Κατεχάκη, κα-
τά κόσμον Θανά-
ση Βάλαρη,
διευθυντή
του ΥΠΕ-
ΘΑ, και
παίρνει
με άνωθεν
εντολή (πιο

άνωθεν πεθαίνεις) την
άγουσα για τα αποδυτήρια… Όχι
τίποτα άλλο αλλά δικαιωθήκαμε
που του ασκούσαμε κριτική πρώ-
τοι, όταν όλοι οι άλλοι τον έπαιρναν
στα σοβαρά… Όπως μαθαίνω, θα
κατευθυνθεί προς Καβάλα… 

Καλά, ότι η Θεανώ Φωτίου έκανε το μεγαλύτερο δώρο στη
ΝΔ το γνωρίζει πλέον και ο τελευταίος Συριζαίος. Δεν περι-
μέναμε βέβαια ότι θα νεύριαζε τον Αλέξη Τσίπρα σε τέτοιο
βαθμό που θα της ξέκοβε ακόμα και να πάει στη Βουλή να
μιλήσει ως τομεάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το νο-
μοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με την πρό-
σβαση των ΑμεΑ πολιτών σε προϊόντα και υπηρεσίες… Μι-
λάμε για σταλινικό αποκλεισμό…
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Η συνοδεία Μητσοτάκη 
στην Άμφισσα

Στην περιοδεία του πρωθυπουργού
στη Φωκίδα τον συνόδευσαν ο υπουργός
Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος
Πέτσας, ο υφυπουργός Υποδομών και
Μεταφορών Γιώργος Καραγιάννης, ο
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Γιώργος Στύλιος, ο βουλευτής Ιωάννης
Μπουγάς, ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελ-
λάδας Φάνης Σπανός αλλά και η σύζυγός
του Μαρέβα Μητσοτάκη-Γκραμπόφσκι,
η οποία κάτι μου λέει ότι όσο πλησιάζουν
οι εκλογές θα βρίσκεται και εκείνη σε
διακριτικό ρόλο αλλά πάντα δίπλα στον
πρωθυπουργό. Αξίζει να σημειωθεί ότι
δίπλα στον πρωθυπουργό ήταν καθ’ όλη
τη διάρκεια της περιοδείας ο Γιάννης
Μπούγας, γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ.

Μια τυχαία συνάντηση
Τον γνωστό μαραθωνοδρόμο του Πα-
ναθηναϊκού Κώστα Γκελαούζο βρήκε
έξω από το δημαρχείο στην Άμφισσα

ο πρωθυπουργός
και είχαν μια μικρή
συζήτηση για τον
φετινό Κλασικό
Μαραθώνιο, του
οποίου ο Κ. Μη-
τσοτάκης είναι λά-

τρης. Ο Γκελαούζος φέτος δεν κέρδι-
σε τον μεγάλο αγώνα, τον προσπέρα-
σε ένα νέο παιδί που τερμάτισε πρώ-
το, ο Μπάμπης Πιτσώλης. Είχε κερδί-
σει, όμως, το 2021 και ο πρωθυπουρ-
γός είχε σπεύσει σε ανάρτηση να τον
συγχαρεί και να αναδείξει την αφιέ-
ρωση της νίκης του σε συναθλητή του
που πάλευε με τον κορονοϊό. 

Την αποκλείσανε από παντού… 

Τ
ελικά έχει αρχίσει και ξεφου-
σκώνει όλη η ιστορία με τις παρα-
κολουθήσεις με το λογισμικό
Predator, αφού πλέον και οι άμε-

σοι ενδιαφερόμενοι ομολογούν ότι δεν
υπάρχουν αποδείξεις ή ότι κρύβονται σε
ένα υπόγειο στο Ψυχικό. Αυτά, όπως κατα-
λαβαίνετε, είναι αστεία για επιθεωρητές
Κλουζό και Ροζ Πάνθηρες. Επίσης, η κυ-
βέρνηση έχει φέρει πλέον ένα νομοσχέδιο
για ΕΥΠ-υποκλοπές που κλείνει όλες τις
αστοχίες του ΣΥΡΙΖΑ και περνάει στην κοι-
νή γνώμη ότι διορθώνει τα λάθη της. Ακό-
μα και το ΠΑΣΟΚ του άμεσα θιγόμενου Νί-
κου Ανδρουλάκη συμφωνεί με τις αλλαγές
στο νομοσχέδιο… Η συναίνεση του ΠΑ-
ΣΟΚ στο θέμα αφήνει τον ΣΥΡΙΖΑ και τον
Τσίπρα εντελώς απομονωμένους… 

Αληθεύει ότι γνωστός δικηγόρος του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει βγει μπρο-
στά και στο θέμα των υποκλοπών, ζήτησε πριν από λίγο καιρό ρου-

σφετάκι από δεξιό υπουργό; Άμα μάθει ο Αλέξης τι και πώς, τον βλέπω
τον δικηγόρο να έχει την τύχη της Θεανώς… 

Η συναίνεση Ανδρουλάκη 
στο ν/σ απομονώνει Τσίπρα

Ενοχλημένος είναι
υπουργός με μεγάλη

δημοφιλία απέναντι
σε εκδοτικό συγκρότημα που
τώρα πλέον του γράφει διά-
φορα ωραία… Και να φαντα-
στείτε ότι σε αυτό το συγκρό-
τημα είχε δώσει τις μεγαλύ-
τερες ειδήσεις… 

Χατζηβασιλείου
πλέκει το εγκώμιο
Δένδια 

Το εγκώμιο του υπουργού Εξωτε-
ρικών Νίκου Δένδια έπλεξε ο γραμ-
ματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας
Δημοκρατίας και σύμ-
βουλος του πρω-
θυπουργού Τά-
σος Χατζηβασι-
λείου. Ο ίδιος
είπε σε ραδιο-
φωνική εκπομ-
πή ότι «ο Ν. Δέν-
διας δεν υπέκυψε
στους εκβια-
σμούς που πή-
γαν να στήσουν
οι λιβυκές Αρ-
χές της προσω-
ρινής κυβέρνη-
σης», ότι ορθώς έφυ-
γε από την Τρίπολη για να μεταβεί
στη Βεγγάζη και ότι υπάρχει τουρκι-
κός δάκτυλος για τις κινήσεις αυτές.
Το λέω αυτό, διότι είναι μια απόδει-
ξη και αυτό ότι όσα γράφονται για τις
σχέσεις Μαξίμου - ΥΠΕΞ είναι στη
σφαίρα της φαντασίας.
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Υπάρχει ένας υπουργός ο οποίος «ψωνίζει» συμ-
βούλους και δημοσιογράφους από τα καλάθια…
Είναι γνωστό αυτό στην πιάτσα. Στο υπουργείο του,
μάλιστα, οργιάζουν οι φήμες ότι ο κύριος υπουρ-
γός έχει ως υπεύθυνο του Γραφείου Τύπου έναν
δημοσιογράφο ο οποίος έχει καβαλήσει το καλάμι
και νομίζει ότι είναι ο ίδιος υπουργός! Η συμπερι-
φορά του είναι απρεπέστατη προς τους υπαλλή-
λους του υπουργείου και, μάλιστα, προ καιρού μια
εργαζόμενη του έκανε αναφορά… Δεν είναι
ωραία αυτά τα πράγματα… Για φαντάσου να αρχί-
σουν να γίνονται γνωστά;

Ζουν και αναπνέουν 
για το νέο επεισόδιο 
στο σίριαλ… της Κυριακής

Ο υπουργός και
οι δημοσιογράφοι 
από τα καλάθια… 

Στον ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελαν το γαϊτανάκι των λιστών να
συνεχιστεί με αυτούς τους ρυθμούς που έχουν
περιγραφεί σαν «μαρτύριο της σταγόνας». Λίγα
λίγα ονόματα να βλέπουν το φως της δημοσιότη-
τας, οι εικασίες να συνεχίζονται και η χώρα να κι-
νείται σταθερά προς τις κάλπες με βασικό θέμα τις
υποκλοπές και την αντιπαράθεση μεταξύ κατηγο-
ριών για «μαφιόζικο παρακράτος» και απαντήσεις
για «εθισμένους σε σκευωρίες». Ο εκδότης της
εφημερίδας «Documento», μάλιστα, έχει προ-
αναγγείλει μια «άλλη τροπή» που θα πάρει η υπό-
θεση και για την οποία διατείνεται πως ο «πρωθυ-
πουργός θα χρειαστεί να απαντήσει ένα βασικό
ερώτημα που τίθεται μέρες». Για αυτό το δημοσί-
ευμα… ζει και αναπνέει η Κουμουνδούρου, που
«παλεύει» εβδομάδες να φέρει τον πρωθυπουργό
στη Βουλή για τη συγκεκριμένη υπόθεση καταθέ-
τοντας τη μια μετά την άλλη τις ερωτήσεις στον
Κυριάκο Μητσοτάκη. 

Χ
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υ Η Βουλή τίμησε 
το Πολυτεχνείο 
Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η Βουλή τη μνήμη
των αγωνιστών που έχασαν τη ζωή τους κατά
την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Στην επετει-
ακή αναφορά οι εκπρόσωποι των κομμάτων
εξήραν το αγωνιστικό πνεύμα των φοιτητών,
υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαρκούς επα-
γρύπνησης για την περιφρούρηση των δημο-
κρατικών θεσμών. Ο Α’ αντιπρόεδρος του Σώ-
ματος Νικήτας Κακλαμάνης επεσήμανε ότι το
Πολυτεχνείο έμελλε να καθιερωθεί ως ορό-
σημο αντίστασης κατά του ολοκληρωτισμού
και της ανελευθερίας. 
«Ειδικά τη φετινή επέτειο πρέπει να τη ζή-
σουμε με βαθύ προβληματισμό, ως ευκαιρία
αναστοχασμού και κάλεσμα για δημοκρατική
δράση», παρατήρησε ο Δημήτρης Βίτσας εκ
μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. 

Η Ευαγγελία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα
Αλλαγής σχολίασε ότι «οι αγωνιστές του Πο-
λυτεχνείου αποτελούν ύψιστο υπόδειγμα
γνήσιας και ανιδιοτελούς αγάπης για την
ελευθερία και τη δημοκρατία». Η Μαρία Κο-
μνηνάκα από το ΚΚΕ ανέφερε ότι «τα συνθή-
ματα του Πολυτεχνείου παραμένουν τραγικά
επίκαιρα με τον λαό να βρίσκεται σήμερα αν-
τιμέτωπος με την ενεργειακή φτώχεια και τη
ραγδαία επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου».
Από την Ελληνική Λύση η Μαρία Αθανασίου
σημείωσε ότι «δεν αρκεί η ανάκτηση και η
αποκατάσταση της δημοκρατίας, αλλά απαι-
τείται η ατόφια διατήρησή της».

Δυναμική παρουσία 
του ΠΑΣΟΚ στην πορεία
Ύστερα από πολλά χρόνια, το ΠΑΣΟΚ κατέβη-
κε και πάλι στην πορεία για την επέτειο του
Πολυτεχνείου. Η παρουσία του με ένα μπλοκ
που είχε αριθμητική αξιοπρέπεια έκανε αι-
σθητή την παρουσία του με παλμό και ένταση.
Στη συντριπτική πλειονότητά τους νέοι, που
συνόδευσαν τη ματωμένη σημαία. 

Αγωγή Δημητριάδη 
για συκοφαντικά
δημοσιεύματα

Ποιοι υποδέχθηκαν πρώτοι πρώτοι τον
πρόεδρο Αλέξη εις τας Σέρρας; Ο αδερ-

φός του Θανάση και ο μπαμπάς μιας Αθη-
ναίας δημοσιογράφου…

«E
στριψαν διά του κωλύματος» οι
κατηγορούμενοι… Να κρυ-
φτούν με το πρόσχημα κωλύ-
ματος επέλεξαν οι υπεύθυνοι

της «Εφημερίδας των Συντακτών» και των Re-
porters United στην εκδίκαση της αγωγής του
Γρηγόρη Δημητριάδη για συκοφαντικά δημο-
σιεύματα που αφορούσαν την παραίτησή του
και που τον εμφάνιζαν εμπλεκόμενο στην
υπόθεση των παρακολουθήσεων.

Στην έναρξη της διαδικασίας παραστάθη-
καν οι δημοσιογράφοι Νικόλαος Βουλέλης,
Σωτήρης Μανιάτης, Γεώργιος Πετρόπουλος,
Θεόδωρος Χονδρόγιαννος, Νικόλαος Λεοντό-
πουλος καθώς και οι εταιρείες «Εφημερίδα
των Συντακτών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙ-
ΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και «Reporters United ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟ-
ΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίοι αφού σπίλω-
σαν τον Γρηγόρη Δημητριάδη ζήτησαν και
έλαβαν αναβολή λόγω κωλύματος του δικη-
γόρου τους, προκειμένου να αποδείξουν τα
όσα ισχυρίζονται. Διά της απουσίας του έλαμ-
ψε και ο επίσης εναγόμενος δημοσιογράφος
Θανάσης Κουκάκης. Το δικαστήριο όρισε την
επόμενη δικάσιμο στις 25/1/2024 παρά το γε-
γονός ότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος του κ.
Δημητριάδη ζήτησε συντομότερη δικάσιμο,
που όμως δεν υπήρχε. Ο Γρηγόρης Δημητριά-
δης είχε ζητήσει από τους συντάκτες να ανα-
καλέσουν το συκοφαντικό για το πρόσωπό του
δημοσίευμα, κάτι που οι συντάκτες δεν έπρα-
ξαν, αναγκάζοντάς τον να κινηθεί νομικά.
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Μαθαίνω ότι στο Ειδικό Δικα-

στήριο που θα πάει ο πρώην

υπουργός Διαστήματος Νίκος

Παππάς δεν θα βγουν -προσώ-

ρας- κάτι δυνατά SMS που είχε ο

μπαρμπα-Χρήστος. Τα κρατάει

για μια δύσκολη στιγμή… 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Το
...

 Π
ρό

σω
πο

Ε
νώ εδώ και δύο εβδομάδες έχει
προγραμματιστεί από το ΓΕΕΘΑ
και την Πολεμική Αεροπορία η
ημέρα διακεκριμένων επισκε-

πτών για την ελληνοσαουδαραβική αεροπο-
ρική άσκηση «Falcon Eye 3» να είναι η Πα-
ρασκευή 18 Νοεμβρίου στη Σούδα, παρου-
σία πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, το
υπουργείο Άμυνας αποφάσισε και… ανα-
κοίνωσε μια ημέρα πριν ότι έχει προγραμ-
ματιστεί και επίσημη επίσκεψη του υπουρ-
γού Άμυνας του Ισραήλ, Μπένι Γκαντζ. 

Όπως είναι φυσικό, σχεδόν όλοι οι στρα-
τιωτικοί συντάκτες θα παρευρεθούν στη
συμμαχική αεροπορική άσκηση Ελλάδας -
Σαουδικής Αραβίας στη Σούδα, όπως και έχουν προγραμματίσει. Ποιος θα καλύψει την
επίσημη επίσκεψη; Άγνωστο. Μάλλον μόνο οι οπερατέρ των τηλεοπτικών σταθμών και η
κινηματογραφία στρατού. 

Πάντως δεν είναι σοβαρή εικόνα σε επίσημη επίσκεψη υπουργού Άμυνας ξένης χώ-
ρας, και δη του Ισραήλ, στη συνέντευξη Τύπου ή όπως αναφέρει το ΥΠΕΘΑ «στις κοινές
δηλώσεις» να μην υπάρχει ούτε ένας Έλληνας δημοσιογράφος για την κάλυψη της επί-
σκεψης και ο Μπένι Γκαντζ να αντικρίσει την αίθουσα άδεια. 

Οι δηλώσεις θα προβληθούν στα ελληνικά ΜΜΕ, ωστόσο η εικόνα που θα αποκομίσει
η ισραηλινή αποστολή δεν θα είναι η καλύτερη. Ας μην αναφέρουμε καλύτερα ότι το
ΥΠΕΘΑ αγνόησε παντελώς την ελληνοσαουδαραβική άσκηση στην οποία θα παρευρε-
θεί εκπρόσωπος της στρατιωτικής ηγεσίας του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Μιας
αραβικής χώρας με την οποία η Αθήνα επιθυμεί να ενδυναμώσει τη στρατηγική εταιρική
σχέση. Ο υπουργός μας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, με τι ασχολείται; Ήρεμα ρωτάω…

Του Κούτρα 
τα... θαύματα!

O εργολάβος Δημήτρης Κού-
τρας πρέπει να αποτελέσει πα-
ράδειγμα για τους επιστήμονες
οικονομολόγους και βέβαια
είναι απαραίτητο να τον καλέ-
σει άμεσα ο πρωθυπουργός
για να τον προσλάβει ως σύμ-
βουλο επί των οικονομικών. Θα
μου πείτε γιατί σας τα λέω όλα
αυτά. Ο άνθρωπος είναι φαινό-
μενο, κρίμα που δεν τον είχαν
ανακαλύψει πριν από 20 με 30
χρόνια νωρίτερα, θα είχαν λυ-
θεί όλα τα οικονομικά προβλή-
ματα της χώρας. 

Επί εποχής Ανδρέα Παπαν-
δρέου τον ανακάλυψε ο τότε
«εθνικός εργολάβος» Γιώργος
Μπόμπολας στο πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ,
όπου ήταν δημόσιος υπάλληλος,
ενώ έπειτα από χρόνια βρέθηκε
μεγαλομέτοχος στην Ελλάκτωρ!
Τα επιτεύγματα και τα κατορθώ-
ματά του πρέπει να γραφτούν με
κεφαλαία γράμματα στην οικο-
νομική ιστορία της Ελλάδας,
ενώ θα πρέπει να προταθεί και
για το βιβλίο Γκίνες!

Ο Παύλος με 
την κόρη του 
στο Πολυτεχνείο

Θετική εντύπωση προκάλεσε η πα-
ρουσία του Παύλου Χρηστίδη με την κό-
ρη του αγκαλιά να αφήνει λουλούδια
στο Πολυτεχνείο. Ειδικότερα, μετά την
κατάθεση στεφάνων από την Πρόεδρο
της Δημοκρατίας και τον πρόεδρο της
Βουλής, εθεάθη το στέλεχος του ΠΑ-
ΣΟΚ να μπαίνει έχοντας αγκαλιά τη μι-
κρή του κόρη, Μπιάνκα. Ακριβώς πίσω
του ακολουθούσε η σύζυγός του, Νάν-
τια, με φουσκωμένη κοιλιά, καθώς σύν-
τομα αναμένεται να φέρει στον κόσμο το
δεύτερο παιδί τους. 

Η Αγγελική θέλει 
την παραίτηση 
του πρωθυπουργού
Μην ανατριχιάσετε, σας παρακαλώ, αλ-
λά η ανεξάρτητη βουλευτής
Αγγελική Αδαμοπούλου
ζήτησε την παραίτηση
Μητσοτάκη χωρίς να
γίνουν εκλογές! Η
πρώην βουλευτής
του ΜέΡΑ25 το έκα-
νε, μάλιστα, στην Ολο-
μέλεια της Βουλής:
«Υπάρχει μια διάταξη στο
Σύνταγμα η οποία δίνει τη δυνατότητα
στον πρωθυπουργό να παραιτηθεί χωρίς
να γίνουν εκλογές. Και επειδή πρόκει-
ται για έναν απονομιμοποιημένο πρω-
θυπουργό, τον καλώ να κάνει χρήση αυ-
τής της διάταξης». Ούτε ο Τσίπρας δεν
έχει πει τέτοιο πράγμα, πάντως… 

Κάποιοι ακούν φωνές μέσα τους… 
Ξεκάθαρος ότι δεν υπάρχουν φωνές εντός της ΝΔ που ζητούν την
παραίτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ερωτηθείς σχετικά
κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Αν τις ακούει κά-
ποιος, είναι κατηγορία Ζαν Ντ’ Αρκ, μεταφυσικό», πρόσθεσε. Για
όσους δεν θυμούνται, η Αγία της Καθολικής Εκκλησίας, εθνική
ηρωίδα και προστάτιδα της Γαλλίας, έλεγε όταν ήταν 12 ετών ότι
άκουγε φωνές που την καλούσαν να σώσει τη Γαλλία από τη διάλυ-
ση… Να σημειώσω, τέλος, ότι ο κ. Γιάννης Οικονόμου έπειτα από
σχετική ερώτηση τόνισε πως «δεν υπάρχει καμία περίπτωση με-
τεκλογικής συνεργασίας της ΝΔ με το κόμμα του κ. Βελόπουλου».

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος,
ο Ισραηλινός υπ. Άμυνας 
και η άδεια αίθουσα
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Τ
ο ζήτημα των υποκλοπών θα αποτελέ-
σει «παντιέρα» για τον ΣΥΡΙΖΑ πιθανό-
τατα μέχρι η χώρα να φτάσει στις κάλ-
πες, με την Κουμουνδούρου να περι-

μένει τουλάχιστον στο συγκεκριμένο θέμα το μέ-
τωπο να παραμείνει «αρραγές». Το... τρένο αυτό
όμως μοιάζει να έχει χαθεί, ακόμη και αν τα στε-
λέχη του ΣΥΡΙΖΑ το διαψεύδουν σε κάθε ευκαιρία
και σε όλους τους τόνους.

Την αρχή έκανε σε ανύποπτο χρόνο και στο...
χειρότερο δυνατό μέρος ο άλλοτε διευθυντής της
κομματικής εφημερίδας του ΣΥΡΙΖΑ «Αυγής»
Δημήτρης Στούμπος. Φιλοξενούμενος στο
στούντιο του ΣΚΑΪ και στην πρωινή εκπομπή του
σταθμού ανέφερε σχετικά με τις αποκαλύψεις για
τις παρακολουθήσεις: «Δημοσιογραφική αποκά-
λυψη χωρίς να συνοδεύεται από προσπάθεια πε-
ραιτέρω τεκμηρίωσης και έρευνας… Εγώ δεν εί-
μαι της δημοσιογραφίας μιας σειράς εντύπων.
{…}Οι αποκαλύψεις χρειάζονται τεκμηρίωση». Η
δήλωση του δημοσιογράφου και στελέχους του
ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να πέρασε εν πολλοίς απαρατή-
ρητη, κινητοποίησε όμως τον μηχανισμό της Νέ-
ας Δημοκρατίας στα social media, που παρατή-
ρησε τη ρωγμή στο μέτωπο της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης και αναπαρήγαγε το σχετικό βίντεο.

Ακολούθησε η βουλευτής του κόμματος Θεα-
νώ Φωτίου με το βεβαρυμένο όμως παρελθόν
δηλώσεων. Παρουσία μάλιστα του υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη -
δεν αφήνει ευκαιρίες να περνούν ανεκμετάλλευ-
τες- συνέδεσε τις αποκαλύψεις για τις παρακο-
λουθήσεις με τη διαχείριση των χρημάτων του
Ταμείου Ανάκαμψης και «δυσαρεστημένους επι-
χειρηματίες». «Διασπαθίσατε σε ημέτερους το
Ταμείο Ανάκαμψης. Για αυτό το Ταμείο γίνονται
όσα παρακολουθούμε αυτές τις μέρες από επι-
χειρηματίες που προφανώς δεν έμειναν ευχαρι-
στημένοι από όσα κάνατε. Το θέμα των υποκλο-
πών συνδέεται ευθέως με τα 72 δισ. ευρώ του Τα-

μείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ». Η δήλωση
προκάλεσε πάταγο. Τα φιλικά προσκείμενα στον
ΣΥΡΙΖΑ Μέσα πέρασαν τη βουλευτή «γενεές δε-
κατέσσερις», η βουλευτής προσπάθησε να ανα-
σκευάσει, αλλά στην πραγματικότητα δεν άλλαξε
τίποτα από το νόημα των όσων είπε και τα πρώτα
κυβερνητικά χαμόγελα από την αρχή της συγκε-
κριμένης υπόθεσης «έσκασαν»,
ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ επικρα-
τούσε αμηχανία.

Μέχρι που την Τε-
τάρτη τη Θεανώ Φωτίου
ακολούθησε και ένα
πολύ πιο προβεβλημένο
στέλεχος, ο πρώην υπουρ-
γός Οικονομικών της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Και πάλι μπροστά στον Άδωνι Γε-
ωργιάδη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος ανέφερε: «Εί-
ναι και ζήτημα οικονομικής διακυβέρνησης της
χώρας το θέμα των υποκλοπών, όχι μόνο δημο-
κρατίας, για το πώς πρέπει να ξοδευτεί το δημό-
σιο χρήμα». Και πρόσθεσε: «Όταν δεν μπορείτε
να τους υποστηρίξετε όλους, δημιουργούνται μι-
κροπροβληματάκια, αλλά κάνετε ό,τι μπορείτε».
Η αρχική αμηχανία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, οι
οποίοι καλούνταν να σχολιάσουν τους «εκτός
γραμμής» συντρόφους τους, μετατράπηκε σε ορ-
γή. «Καμία διαφοροποίηση. Αυτά λέμε από την
αρχή», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Στην ίδια λοιπόν κατεύθυνση πηγές του ΣΥΡΙΖΑ
σχολίαζαν ότι στις λίστες που έχουν δημοσιευτεί
υπάρχουν ονόματα που επιβεβαιώνουν παρακο-
λουθήσεις και για οικονομικά συμφέροντα που
συνδέονται με διάφορα θέματα, όπως εξοπλιστι-
κά και μεγάλα κοινοτικά κονδύλια. Ίσως πάντως
θα έπρεπε να ενημερώσουν για αυτή την ανάγνω-

ση της υπόθεσης και όσους πνέ-
ουν μένεα κατά των Φωτί-

ου και Τσακαλώτου.
Την έντονη αντίδρα-

ση του ΣΥΡΙΖΑ προκα-
λεί το νομοσχέδιο για

τις θεσμικές αλλαγές
στην ΕΥΠ, το οποίο αποτε-

λεί «αιτία πολέμου» για το κόμμα
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που κάνει λόγο
για απόπειρα συγκάλυψης της υπόθεσης των πα-
ρακολουθήσεων από την κυβερνητική πλευρά.

Το μαρτύριο της σταγόνας
Είναι προφανές ότι η Κουμουνδούρου ρίχνει

όλες της τις δυνάμεις στο θέμα των υποκλοπών
και στην Κουμουνδούρου τρίβουν τα χέρια τους
όσο οι υποτιθέμενες αποκαλύψεις δημοσιεύον-
ται σε δόσεις και συνεχόμενα επεισόδια, όπως γί-
νεται και με τις βραζιλιάνικες σαπουνόπερες. Και
η τελευταία κυβερνητική νομοθετική πρωτοβου-
λία για την ΕΥΠ κάθε άλλο παρά την ικανοποιεί. Σε

αυτό το πλαίσιο, στην Κουμουνδούρου χρησιμο-
ποιούν βαρύτατες εκφράσεις κατά του πρωθυ-
πουργού, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να τον
αποκαλέσουν «Τραμπ των Βαλκανίων».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξέδωσε ανακοίνωση κατηγο-
ρώντας στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για τις
«ύβρεις» που δέχτηκαν ο Αλέξης Τσίπρας και ο
Σωκράτης Φάμελλος: «Ο κ. Μητσοτάκης βυθί-
ζει την ελληνική κοινωνία στην ανέχεια. Ακόμη
και αντικλεπτικά σε βρεφικά γάλατα έκαναν
την εμφάνισή τους στα σουπερμάρκετ. Ο κ.
Μητσοτάκης βυθίζει τη δημοκρατία στον ζόφο
των υποκλοπών. Έστησε ένα παρακράτος ολο-
κληρωτικού ελέγχου των πάντων. Τώρα που
πλησιάζει το πολιτικό του τέλος, έχει αποφασί-
σει να βυθίσει και την πολιτική αντιπαράθεση
στον οχετό των ακροδεξιών ύβρεων. Και βγά-
ζει μπροστά τους κατάλληλους για τη βρόμικη
δουλειά. Ο κ. Γεωργιάδης τις τελευταίες μέρες
περιφέρεται υβρίζοντας τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και
χθες δεν δίστασε να προσβάλει με άθλιο τρόπο
τον πρώην πρωθυπουργό της χώρας και πρό-
εδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Μαρ-
κόπουλος χθες σε τηλεοπτική εκπομπή επιτέ-
θηκε με ύβρεις στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
Σωκράτη Φάμελλο χαρακτηρίζοντάς τον ανόη-
το, αφού προηγουμένως είχε πει αδιανόητα
ψεύδη για την Εξεταστική Επιτροπή της Βου-
λής. Ο κ. Μητσοτάκης έχει δύο επιλογές. Ή θα
αποδοκιμάσει ευθέως τα στελέχη του. Ή θα
επιβεβαιώσει ότι όλα αυτά είναι πλέον η γραμ-
μή της ΝΔ και ο ίδιος θα πάει στις εκλογές ως ο
Τραμπ των Βαλκανίων».

Οι «εκτός
γραμμής»

του ΣΥΡΙΖΑ
για τις παρακολουθήσεις 

του
Αντώνη 
Αναστασόπουλου

antonis.anastasopoulos@gmail.com

Στην Κουμουνδούρου τρίβουν
τα χέρια τους όσο οι
υποτιθέμενες αποκαλύψεις
δημοσιεύονται σε δόσεις 
και συνεχόμενα επεισόδια,
όπως γίνεται και με τις
βραζιλιάνικες σαπουνόπερες
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Α
νοίγει η «αυλαία» στο δεύτερο
Ειδικό Δικαστήριο, το πέμπτο
της Μεταπολίτευσης, με κατη-
γορούμενο πρώην υπουργό της

κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Στο εδώλιο του Ειδικού Δικαστηρίου θα

καθίσει το μεσημέρι ο πρώην υπουργός
Επικρατείας Νίκος Παππάς για παράβαση
καθήκοντος σχετικά με όσα έγιναν στο
«παρασκήνιο» του διαγωνισμού για τις τη-
λεοπτικές άδειες του 2016.

Συγκατηγορούμενος του πρώην υπουρ-
γού είναι ο επιχειρηματίας-εργολάβος
Χρήστος Καλογρίτσας, οι καταγγελίες του
οποίου άνοιξαν τον «ασκό του Αιόλου»,
φέρνοντας ενώπιον της ποινικής Δικαιο-
σύνης τους χειρισμούς στον επίμαχο δια-
γωνισμό που έχει, ως γνωστόν, ακυρωθεί
από το ΣτΕ. 

«Γνώριζα ότι θα καταστώ κατηγορούμε-
νος εξαιτίας των όσων αποκάλυψα. Το έκα-
να, όμως, για να αποκαταστήσω το όνομα
και την υπόληψή μου», έχει καταθέσει ο
Χρήστος Καλογρίτσας, αποκαλύπτοντας το
σχέδιο για εικονική συναλλαγή του με τον
λιβανέζικο κολοσσό CCC, καθ’ υπόδειξη
του Νίκου Παππά, ώστε η εταιρεία ΤΟΞΟ-
ΤΗΣ να μπορέσει να λάβει την απαραίτητη

εγγυητική επιστολή των 3 εκατομμυρίων
ευρώ που απαιτούσε ο νόμος για τη συμμε-
τοχή της στον διαγωνισμό.

Στις καταγγελίες αυτές προχώρησε ο
επιχειρηματίας με μήνυσή του, στο πλαίσιο
της αντιδικίας του με τη λιβανέζικη κατα-
σκευαστική εταιρεία, ενώ τις επανέλαβε
τόσο στη Βουλή όσο και ενώπιον των ει-
σαγγελέων και της ανακρίτριας. Μετά την
ποινική δίωξη που ασκήθηκε από τη Βουλή
σε βάρος του πρώην υπουργού, η υπόθεση
έφτασε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδι-
κού Δικαστηρίου, το οποίο, με το αμετά-
κλητο βούλευμά του, παρέπεμψε τον κ.
Παππά για παράβαση καθήκοντος σε βαθ-
μό πλημμελήματος με φερόμενο ως συ-
νεργό της αξιόποινης πράξης που του απο-
δίδεται τον επιχειρηματία.

Το Δικαστικό Συμβούλιο υιοθέτησε πλή-
ρως την πρόταση της αντεισαγγελέως του
Αρείου Πάγου Γεωργίας Αδειλίνη, η οποία
είχε επισημάνει μεταξύ άλλων ότι ο πρώην
υπουργός είχε λειτουργήσει με γνώμονα
το προσωπικό του συμφέρον και τα συμφέ-
ροντα της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ και
όχι με βάση τις αρχές του υγιούς ανταγωνι-
σμού και της πολυφωνίας των Μέσων Μα-
ζικής Ενημέρωσης. Από την πρώτη στιγμή,

πάντως, ο Νίκος Παππάς αρνείται όσα του
καταλογίζονται και υπεραμύνεται της νομι-
μότητας της διαδικασίας αδειοδότησης
των τηλεοπτικών σταθμών, κάνοντας λόγο
για εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα με τη δίκη 
Παπαγγελόπουλου

Οι συνεδριάσεις του Ειδικού Δικαστηρί-
ου για τον Νίκο Παππά θα διεξαχθούν πα-
ράλληλα με τη δίκη του Δημήτρη Παπαγγε-
λόπουλου, αφού θα «μοιράζονται» την ίδια
αίθουσα, εναλλάξ, κάθε μεσημέρι αλλά και
την ίδια τακτική εισαγγελέα, ενώ για πέντε
ακόμη μέλη που είχαν αρχικά κληρωθεί και
στις δύο δίκες υπέβαλαν αίτηση αντικατά-
στασης και έγινε νέα κλήρωση από τη Βου-

λή. Έτσι, η αντεισαγγελέας του Αρείου Πά-
γου Όλγα Σμυρλή θα συμμετέχει και στις
δύο δίκες, με αναπληρωτή εισαγγελέα στην
υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών τον Δημ.
Ασπρογέρακα και πρόεδρο την αρεοπαγίτη
Ιωάννα Κλάπα-Χριστουδουλέα, η οποία εί-
χε διενεργήσει στο παρελθόν την ανάκριση
για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Ν Ι Κ Ο Σ  Π Α Π Π Α Σ  -  Ε Ι Δ Ι Κ Ο  Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο

ΓΚΡΕΜΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΦΗΓΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΡΙ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ 

Την ώρα που η Κουμουνδούρου
ανεμίζει τη σημαία της κάθαρσης
και δεύτερος υπουργός επί
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται
αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη

Λίγες μέρες μετά την παραδοχή του ότι δεν
υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για τις υπο-
κλοπές αλλά μόνο μαρτυρίες, ο Γιάννης Μαν-
τζουράνης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό
σταθμό Status 107,7, είπε ευθέως ότι οι κα-
τηγορίες και για τα δέκα πολιτικά πρόσωπα
τέθηκαν στο αρχείο, «που σημαίνει ότι οι άν-
θρωποι αυτοί ήταν εξαρχής αθώοι». Ερωτη-
θείς σχετικά με το τι είχε γραφτεί και ειπωθεί
για την υπόθεση, όπως η κατηγορία ότι «τα
παίρνουν από τροχήλατες βαλίτσες», ο στε-
νός συνομιλητής του Αλέξη Τσίπρα πέταξε

την μπάλα στην εξέδρα λέγοντας πως «αφο-
ρά τις εφημερίδες και τα ΜΜΕ που τα έλεγαν
και τα έγραφαν».

Στην ερώτηση του δημοσιογράφου «και τι
σας διαβεβαιώνει ότι δεν είναι και τώρα
έτσι;» ο δικηγόρος απάντησε: «Ακούστε, δεν
με διαβεβαιώνει τίποτα. Για αυτό είναι η ει-
σαγγελική αρχή και η ανακριτική αρχή αρ-
μόδιες για να διασταυρώσουν τα όσα λένε οι
προστατευόμενοι μάρτυρες». «Ο κάθε μάρ-
τυρας μπορεί να λέει αλήθεια, μπορεί να λέ-
ει και παραμύθια», κατέληξε ο Γιάννης Μαν-

τζουράνης.Γίνεται λοιπόν σαφές ότι ο κ.
Μαντζουράνης όχι μόνο παίρνει σαφείς
αποστάσεις από τις περίφημες καταγγελίες
περί των υποκλοπών, αλλά ανασκευάζει και
τα λεγόμενά του περί τριών τεσσάρων μαρ-
τύρων που ξέρουν αλλά χρειάζονται πρό-
γραμμα προστασίας μαρτύρων. Η τελευταία
του φράση, ότι μπορεί να λένε και παραμύ-
θια, γκρεμίζει πλήρως το αφήγημα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ περί «σκανδάλου παρακολουθήσεων»
και αποδεικνύει ότι στοιχεία δεν υπήρχαν
και δεν υπάρχουν.

Νέα «βόμβα» Μαντζουράνη: «Οι 10 κατηγορούμενοι για τη Novartis ήταν εξαρχής αθώοι!»

Στο σκαμνί 
ο «εκλεκτός»
του Αλέξη Τσίπρα 
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Τ
ην παντιέρα των «απο-
καλύψεων» για το θέμα
των παρακολουθήσεων
εξαρχής είχαν σηκώσει

οι Reporters United. Μια πλατ-
φόρμα, η οποία ιδρύθηκε ως
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εται-
ρεία, με στόχο την υποστήριξη
δημοσιογράφων, τη δικτύωσή
τους και την προώθηση θεσμών
που υποστηρίζουν την ανεξάρτη-
τη, τολμηρή και ερευνητική δη-
μοσιογραφία. Το ερώτημα, βέ-
βαια, που γεννάται, αν ερευνήσει
κανείς προσεκτικά το καταστατι-
κό της εταιρείας και τα πρόσωπα
που την ίδρυσαν, είναι το κατά
πόσο ισχύει ο όρος «ανεξάρτητη»
δημοσιογραφία στην προκειμένη
περίπτωση.

Υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ
στο παρελθόν

Ειδικότερα, ο συνιδρυτής της
εταιρείας κ. Χριστόφορος Κάσ-
δαγλης είναι το πρόσωπο-κλειδί
σε αυτή την υπόθεση. Ο εν λόγω
υπήρξε υποψήφιος βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του
2015, στην εκλογική περιφέρεια
Δωδεκανήσου. Σύμφωνα με τα
επίσημα στοιχεία του ΥΠΕΣ, στις
εκλογές του Ιανουαρίου του 2015
ο κ. Κάσδαγλης κατήλθε στο ψη-
φοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και συγκέν-
τρωσε 2.985 σταυρούς, μένοντας
εκτός Κοινοβουλίου πίσω από
τους άλλους υποψηφίους του
κόμματος.

Αυτό που προκαλεί ερωτήματα
και παράλληλα αποτελεί «αγκά-
θι» για την ανεξαρτησία των Re-
porters United είναι το γιατί απο-
κρύπτεται η κομματική ιδιότητα
του κ. Κάσδαγλη στην ταυτότητα
του οργανισμού. Προφανώς διότι
είναι αδιανόητο ένας οργανισμός
που διατείνεται ότι προωθεί την
αδέσμευτη ενημέρωση, την
ερευνητική δημοσιογραφία και
την ανεξαρτησία από κάθε είδους
εξουσία να έχει ως συνιδρυτή -
με ποσοστό 50% στο αρχικό μετο-
χικό κεφάλαιο των 1.000 ευρώ-
ένα κομματικό στέλεχος. Κάτι τέ-
τοιο παραβαίνει καταφανέστατα
τους κανόνες δεοντολογίας της
δημοσιογραφίας και εκθέτει
ανεπανόρθωτα τη διακήρυξη των
σκοπών ίδρυσης της εταιρείας,
όπως αυτοί αναγράφονται στο
καταστατικό της.

Ποιος είναι ο συνιδρυτής; 
Αν αναζητήσει κανείς περισσό-

τερες λεπτομέρειες για τη σύνδε-
ση του κ. Κάσδαγλη με την πολιτι-
κή, θα διαπιστώσει πως αυτή ξε-
κινά από τα εφηβικά του χρόνια.
Από το 1974 εντάχθηκε στον «Ρή-
γα Φεραίο», ενώ δραστηριοποι-
ήθηκε ως το 1979 στο μαθητικό

και φοιτητικό κίνημα. Από το
1979 ως το 1988 ασχολήθηκε με
τον συνδικαλισμό στον τραπεζικό
χώρο και είχε εκλεχθεί αρκετές
φορές στο ΔΣ του Συλλόγου
Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας
και στο Γενικό Συμβούλιο της
ΟΤΟΕ. Στη δημοσιογραφική του
καριέρα, έχει εργαστεί σε έντυπα

και ραδιόφωνα του ευρύτερου
χώρου της Αριστεράς, ενώ υπήρ-
ξε έμμισθος συνεργάτης της
κομματικής εφημερίδας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, «Αυγή», μέχρι τον Νοέμ-
βριο του 2008.

Επιπλέον ερωτήματα προκύ-
πτουν από το γεγονός ότι μετά τον
σχηματισμό κυβέρνησης από τον
ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ το 2015
χάνονται παντελώς τα ίχνη του κ.
Κάσδαγλη από την αγορά εργα-
σίας, σε ό,τι αφορά τη δημοσιο-
γραφία. Ενώ για δεκαετίες ήταν
ενεργός, σε μέσα φίλα προσκεί-
μενα προς τη νυν αξιωματική αν-
τιπολίτευση, όταν αυτή ανήλθε
στην εξουσία, ο συνιδρυτής των
Reporters United «εξαφανίζε-
ται» ως διά μαγείας από τον χώρο
της δημοσιογραφίας. Η επανεμ-
φάνισή του ήρθε, επί της ουσίας,
με την ίδρυση της ΑΜΚΕ Re-
porters United στις 18 Ιουνίου

2019, περίπου έναν μήνα πριν
από τις εκλογές του Ιουλίου του
2019 και τη διαφαινόμενη ήττα
του ΣΥΡΙΖΑ.

Τα ερωτήματα για 
τις κατασκευαστικές

Μεγάλο ενδιαφέρον, ωστόσο,
παρουσιάζουν και τα στοιχεία
που ανακύπτουν για τις δραστη-
ριότητες του κ. Κάσδαγλη την τε-
τραετία 2015-2019. Ο ίδιος πα-
ρουσιάζεται ως γενικός εταίρος
στην κατασκευαστική εταιρεία
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ &
ΣΙΑ ΕΕ, με έδρα τη Ρόδο, αλλά και
με τη συμβουλευτική εταιρεία Χ.
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ. Το «κολά-
σιμο» σε αυτή την περίπτωση έχει
να κάνει με τις διαπροσωπικές
σχέσεις που διατηρούσε, και δια-
τηρεί ενδεχομένως, ο κ. Κάσδα-
γλης με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και
με υπουργούς που έχουν χαρτο-

φυλάκιο το οποίο άπτεται τον
εταιρειών του, όπως ο πρώην
υπουργός Υποδομών κ. Σπίρτζης.
Επιπλέον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει και το γεγονός ότι
υπάρχουν πληροφορίες για συ-
ναντήσεις των στελεχών των Re-
porters United με τον πρόεδρο
του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα και
τους στενούς του συνεργάτες Θα-
νάση Καρτερό και Ματθαίο Τσιμι-
τάκη. Η εμφανής κομματική ταυ-
τότητα του κ. Κάσδαγλη, ο οποίος
-υπενθυμίζεται- ήταν υποψήφιος
με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2015, αποτελεί
ένδειξη πως ενδεχομένως αυτός
ήταν ο «συνδετικός κρίκος» της
Κουμουνδούρου με την ΑΜΚΕ
Reporters United, που από την
πρώτη στιγμή της ίδρυσής της
επιδόθηκε σε «αποκαλύψεις» και
«ερευνητική δημοσιογραφία»
που αφορούν την κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας.

Με δεδομένες τις παραπάνω
αποκαλύψεις, ωστόσο, ελέγχεται
το κατά πόσο όλες αυτές οι έρευ-
νες και οι αποκαλύψεις ήταν
προϊόντα ανεξάρτητης και αδέ-
σμευτης δημοσιογραφίας ή κατά
παραγγελία… εκτέλεση καθη-
κόντων. Διότι όσο καλοπροαίρε-
τος και αν είναι κανείς, δεν μπο-
ρεί να παραβλέψει ότι οι Re-
porters United αποκρύπτουν
εσκεμμένα την κομματική ταυτό-
τητα του συνιδρυτή τους, αλλά
και το γεγονός ότι αυτή η στάση
αντιτίθεται ξεκάθαρα με τη δημο-
σιογραφική δεοντολογία. Συνε-
πώς, τίθεται το -μάλλον ρητορι-
κό- ερώτημα κατά πόσο οι Re-
porters United αποτελούν έναν
ανεξάρτητο δημοσιογραφικό ορ-
γανισμό ή ένα στρατευμένο όπλο
αποδόμησης πολιτικών αντιπά-
λων του κόμματος στο οποίο ανή-
κει ο συνιδρυτής τους…

Ιδρυτής των «αδέσμευτων», 
ο κομματικός δημοσιογράφος
του ΣΥΡΙΖΑ Χρ. Κάσδαγλης

Reporters United 



του
Παντελή 
Οικονόμου 

Πρώην 
υπουργός 
του ΠΑΣΟΚ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΘΕΣH13

Ε
ίναι γνωστό ότι ο πλουτισμός στις μέρες
μας έχει εξελιχθεί σε, περίπου μοναδι-
κό, «λογικό» σκοπό και η επίτευξή του
συνώνυμο της «επιτυχίας». Κάθε άλλη

ανθρώπινη δραστηριότητα, από την εργασία έως
και την εμπλοκή στα κοινά, έχει περίπου εξοβελι-
στεί στον χώρο του περιθωρίου. 

Για την κατάπτωση αυτή μερίδιο ευθύνης έχουν
και οι πολυάριθμες, αφόρητα συμβατικές, επιβρα-
βεύσεις μετριοτήτων. Αλλά το θερμοκήπιο στο
οποίο ξεφυτρώνουν οι απόπειρες του καθενός να
καζαντίσει είναι τα ήθη και τα έθιμα κάθε χώρας.
Στην πατρίδα μας, παραδείγματος χάριν, έχει θε-
ριέψει ξανά το (μη) σύστημα γνωστό ως «κονέ».
Στο πλαίσιό του, το χρήμα (και μέσω αυτού η «επω-
νυμία», η «διάκριση» και η «δόξα») αποκτάται μέ-
σω αδιαφανών προσωπικών σχέσεων με βάση τη
συνενοχή και τελικά τη συγκρότηση κύκλων συμ-
φερόντων. Ασφαλώς αυτή η πρακτική έχει και τις
παρενέργειές της, με πιο «πιπεράτη» ανάμεσά
τους τη σύγκρουση συμμοριών με πιο συνηθισμέ-
νη κατάληξη τη διευθέτηση. Με παράπλευρες
απώλειες, επίσης συνήθως. Αυτή η ασφαλιστική
δικλίδα εκτόνωσης των συγκρούσεων στους κόλ-
πους της εγχώριας «διαπλοκής» είναι που αποτρέ-
πει και την, εκ των έσω, κατάρρευσή της. Όπως
επίσης είναι περίπου αδύνατο αυτή η διάχυτη ανα-
ξιοκρατία και ανομία να γονατίσουν μπροστά σε
καλοπροαίρετα ίσως, πλην αφελή, εκσυγχρονιστι-
κά διαβήματα. Επειδή απλούστατα, στην εκμετάλ-
λευση των νεωτερισμών της τεχνολογίας, προ-
ηγούνται οι εκτός νόμου, ακολουθούν οι διωκτικές
αρχές και τελευταία και καταϊδρωμένη έρχεται η
νομοθετική αρχή. Με τη χρονική αυτή υστέρηση να
υποβαθμίζει στη λαϊκή συνείδηση, δικαίως ή αδί-
κως, τους αντιπροσώπους μας σε συμπαίκτες συμ-
φερόντων. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε ξανά
τον τροχό. Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης αυτής
τής, χωρίς προηγούμενο στην ανθρώπινη ιστορία,
βαρβαρότητας με τη συγκέντρωση όλο και περισ-
σότερου κεφαλαίου σε όλο και λιγότερα χέρια εί-

ναι η επαναφορά της δημοκρατικής αρχής της ισο-
νομίας από σύνθημα ευκαιρίας σε κοινό τόπο. Με
αξιόπιστα όργανα διαφύλαξης της οριοθέτησής
του, βεβαίως.

Ο κύριος Πάτσης
Η επιβολή της νομιμότητας είναι, πράγματι, το

σημείο-κλειδί. Η παραβατικότητα του κυρίου Πά-
τση, παραδείγματος χάριν, δεν ξεδιπλώθηκε λόγω
κάποιου κενού νομιμότητας. Η νομοθεσία, πράγ-
ματι, απαγορεύει ρητά και τη χρηματοδότησή του
από τράπεζα για εξαγορά δανείων και τη συμμετο-
χή του σε υπεράκτιες (offshore) εταιρείες και τη
διατήρηση της βουλευτικής του ιδιότητας. Παρ’
όλα αυτά, «όλα τριγύρω αλλάξανε κι όλα τα ίδια
έμειναν». Με τον χρόνο να κυλά και τον ίδιο να δια-
μαρτύρεται στους δικούς του «αφού τα ξέρατε όλα,
ρε παιδιά, εγώ θα την πληρώσω;», καμία κύρωση,
έστω δίωξη κατά του κυρίου Πάτση και των, εν πα-
ρανομία, συμπαικτών του. Αδράνεια των δικαστι-
κών αρχών, των μόνων με αρμοδιότητα και ευθύνη
να αποκαταστήσουν τη νομιμότητα, αλλά και τη ζη-
μία από υπεξαιρέσεις και παράνομο πλουτισμό εις
βάρος του ελληνικού Δημοσίου και των, δημοσία
δαπάνη, εν ζωή τραπεζών.

Η κυρία Βλάχου
Βεβαίως κυρώσεις προβλέπονται όχι μόνο για

τον κύριο Πάτση και την παρέα του, αλλά και για
λειτουργούς της Δικαιοσύνης σε περίπτωση που
ασκούν πλημμελώς ή μεροληπτικά τα καθήκοντά
τους. Εδώ έχουμε άλλο πρόσφατο παράδειγμα
προς αποφυγήν, αυτό της κυρίας Βλάχου, εισαγγε-
λέως αρμόδιας για την ΕΥΠ. Επικαλούμενη απόρ-
ρητο, απέφυγε, σε κοινοβουλευτική διαδικασία, να
αποκαλύψει για ποιους λόγους συναίνεσε στην πα-
ρακολούθηση τηλεπικοινωνιών συμπατριωτών
μας. Διατάχθηκε βέβαια ο υπηρεσιακός έλεγχός
της. Καλός αλλά λίγος. Τίποτα λιγότερο από την
κλήση της να απολογηθεί σε δικαστήριο δεν αρκεί.
Θα υπενθύμιζε κάποιος ότι για την υπόθεση των

παρακολουθήσεων έχει κατατεθεί μηνυτήρια ανα-
φορά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στον ει-
σαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αποδεικνύεται ότι η
κίνηση αυτή δεν μας έκανε σοφότερους, μέχρι
στιγμής τουλάχιστον. Είναι ίσως ευκαιρία να συζη-
τηθεί αν ο σημερινός τρόπος ορισμού της ηγεσίας
των ανωτάτων δικαστηρίων από την κυβέρνηση εί-
ναι ο ενδεδειγμένος ή θα ήταν καλύτερη η επιλογή
τους διά κληρώσεως μεταξύ των αντιπροέδρων
τους. Και να μάθουμε, επιτέλους, λίγο πριν από τις
εθνικές εκλογές, τι υποστηρίζει κάθε κόμμα το
οποίο ζητάει την ψήφο μας για το θέμα αυτό. 

Ο κύριος Μητσοτάκης
Αλλά σε όλα όσα ζοφερά έχουν σωρευθεί στον

δημόσιο χώρο μας, ήρθε, δίχως άλλο, να επικαθί-
σει το βασανιστικό ερώτημα «ποιος, επιτέλους,
επιχείρησε να φυτέψει το παράνομο λογισμικό
Predator σε τηλέφωνα συμπατριωτών μας;». Η
αδυναμία ή απροθυμία ανακάλυψης και αποκάλυ-
ψης των αυτουργών, φυσικών και ηθικών, έχει
εκτοξεύσει στο μη παρέκει την ανασφάλεια του ελ-
ληνικού λαού, η οποία βρίσκεται ήδη στο κόκκινο
για πολλούς και διάφορους λόγους. Η ευθύνη της
μη απάντησης βαρύνει, τυπικά και ουσιαστικά, τον
πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, και κανέναν
άλλο. Ίσως βέβαια να έχει και αυτός συμβιβαστεί
με την ιδέα να αναρωτηθεί, ύστερα από πολλές δε-
καετίες, «ποιος, επιτέλους, κυβερνά αυτό τον τό-
πο;». Ερώτημα ρητορικό βέβαια, αν δεν συνοδεύε-
ται με την αποχώρησή του.

…και οι επερχόμενοι
Υποστήριξα ήδη ότι θα ήταν λάθος να εναποθέ-

σουμε ελπίδες σε συμπλοκές διαπλεκόμενων, πο-
λύ περισσότερο να τοποθετούμαστε υπέρ του ενός
ή του άλλου διάδικου κακεργέτη. Αλλά το μεγαλύ-
τερο ίσως λάθος θα ήταν η ανοχή, πολύ περισσότε-
ρο η εκδήλωση προτίμησής μας, προς τον έναν ή
τον άλλο, ήδη προβαλλόμενο, δελφίνο από την ίδια
γούρνα της διαπλοκής με πιστωτές, συμμάχους και
εγχώριους ισχυρούς του χρήματος. Δυστυχώς, τα
κόμματά μας για πολλούς και διάφορους λόγους
δεν είναι σε θέση να απελευθερώσουν, να ανατά-
ξουν, να σταθεροποιήσουν, να δώσουν ένα όραμα,
ώστε να πάρουμε στα χέρια μας την κοινή μας μοί-
ρα. Το βέβαιο είναι ότι η απόπειρα διαγκωνιζόμε-
νων κύκλων συμφερόντων, ντόπιων και ξένων, να
τοποθετήσουν στη θέση του απερχόμενου πρωθυ-
πουργού επόμενο εκλεκτό τους Ύπατο Αρμοστή
δεν είναι παρά μια ακόμα απονενοημένη αλλαγή
φρουράς. Πιθανότατα η τελευταία πριν από τη με-
ταπολίτευση που αναμφισβήτητα χρειαζόμαστε.
Είναι αλήθεια ότι ενισχύεται το λαϊκό αίτημα επι-
στροφής της Δημοκρατίας στον τόπο που γεννήθη-
κε και πλησιάζει η ώρα της ικανοποίησής του. Αρ-
κεί, ως έθνος, να αντέξουμε μέχρι τότε!

Ο κύριος Πάτσης, η κυρία Βλάχου, 
ο κύριος Μητσοτάκης και οι επερχόμενοι



Οι ΗΠΑ καταδίκασαν χθες την επίθεση σε τάνκερ ισ-
ραηλινών συμφερόντων, στα ανοιχτά του Ομάν, αποδίδον-
τάς τη σε ιρανικό drone. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλω-
σε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η επίθεση πραγματοποι-
ήθηκε με «μη επανδρωμένο αεροσκάφος», παρόμοιο με
«αυτά που πωλούν οι Ιρανοί στη Ρωσία για να τα χρησιμο-
ποιεί (στις επιχειρήσεις) στην Ουκρανία».

Το «Pacific Zircon» επλήγη στις 15 Νοεμβρίου σε επίθε-

ση που δεν προκάλεσε θύματα παρά μόνο μικρές υλικές
ζημιές, ανακοίνωσε η εταιρεία Eastern Pacific Shipping,
η οποία ανήκει στον Ισραηλινό δισεκατομμυριούχο Ιντάν
Όφερ. Το δεξαμενόπλοιο μετέφερε 42.000 μετρικούς τό-
νους ντίζελ και είχε προορισμό το Μπουένος Άιρες.

Οι ΗΠΑ και χώρες του Κόλπου καταγγέλλουν τακτικά
τις ενέργειες της Τεχεράνης σε αυτήν τη στρατηγικής ση-
μασίας θαλάσσια ζώνη, μια σχεδόν αποκλειστική θαλάσ-

σια οδό για τη σύνδεση των πετρελαϊκών χωρών του Κόλ-
που με τις παγκόσμιες αγορές.

Η Τεχεράνη κατήγγειλε, επίσης χθες, ότι Ισραήλ και δυ-
τικές υπηρεσίες πληροφοριών «σχεδιάζουν να διχάσουν
το Ιράν και να πυροδοτήσουν εμφύλιο πόλεμο» στη χώρα,
ύστερα από μια νύχτα διαμαρτυριών με 15 νεκρούς από τα
πυρά των δυνάμεων ασφαλείας σε διαδηλώσεις που έγι-
ναν στην επέτειο της λαϊκής εξέγερσης του 2019.

Ν
έο κύμα σφοδρών ρωσικών
επιθέσεων έπληξε χθες κυ-
ρίως πολιτικούς στόχους στο
Κίεβο, το Ντνίπρο και την

Οδησσό, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος φαί-
νεται ότι παίρνει την εκδίκησή του για την
άτακτη υποχώρηση του στρατού του από
τη Χερσώνα, μετά την αντεπίθεση των Ου-
κρανών. Οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν «έγκλημα
πολέμου» τις συνεχείς επιθέσεις σε ενερ-
γειακές υποδομές, οι οποίες προκαλούν
διακοπές στην ηλεκτροδότηση, επηρεά-
ζοντας πλέον εκατομμύρια Ουκρανούς. 

Σύμφωνα με το Κίεβο, δύο εγκαταστά-
σεις υποδομής χτυπήθηκαν με πυραύ-
λους στο Ντνίπρο (κεντροανατολικά), ενώ
στην πρωτεύουσα καταρρίφθηκαν δύο
πύραυλοι Κρουζ από την ουκρανική αντι-
αεροπορική άμυνα. Υποδομές επλήγησαν
επίσης κοντά στην Οδησσό (νότια). 

«Πύραυλοι πετούν πάνω από την πρω-
τεύουσα… Τώρα βομβαρδίζουν τις εγκα-
ταστάσεις παραγωγής αερίου, χτυπούν τις
επιχειρήσεις μας στο Ντνίπρο και στο Γι-
ουζμάς (σ.σ.: εργοστάσιο πυραύλων)»,
ανακοίνωσαν οι Αρχές της Ουκρανίας, την
ώρα που η Ρωσία είχε εξαπολύσει μπαράζ
πυραυλικών επιθέσεων εναντίον πόλεων,
στοχοθετώντας κυρίως ενεργειακές υπο-
δομές. Το Κίεβο έκανε λόγο για τον σφο-
δρότερο βομβαρδισμό σε εννέα μήνες πο-
λέμου.

Την ίδια ώρα, άγριες μάχες διεξάγονται
στο εν μέρει κατεχόμενο Ντονέτσκ (νοτι-
οανατολικά), ενώ οι ρωσικές δυνάμεις
που αποχώρησαν από τη Χερσώνα (νότια)
έχουν επίσης εξαπολύσει επίθεση στη
γειτονική Ζαπορίζια και ενδέχεται να σχε-
διάζουν να επιτεθούν στο Χάρκοβο, στα
βορειοανατολικά, από όπου είχαν απωθη-
θεί από τους Ουκρανούς.

Εγκλήματα πολέμου
Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι Ουκρανοί

ερευνητές εντόπισαν χθες άλλες 63 σο-
ρούς με σημάδια βασανιστηρίων στην πε-
ριοχή της Χερσώνας, μετά την αποχώρηση
του στρατού του Πούτιν, τονίζοντας ότι
έχουν καταγραφεί συνολικά 436 περιστα-
τικά εγκλημάτων πολέμου στη διάρκεια
της ρωσικής κατοχής στην περιοχή, ενώ
μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί έντεκα χώροι
κράτησης και βασανιστηρίων.

Στο μεταξύ, παρά το γεγονός ότι ΗΠΑ,
ΝΑΤΟ και η ίδια η Πολωνία ανακοίνωσαν
ότι η έκρηξη στο πολωνικό χωριό Σεβόν-
τοφ, που σκότωσε δύο ανθρώπους, προ-
κλήθηκε από πύραυλο της ουκρανικής
αντιαεροπορικής άμυνας, ο πρόεδρος Βο-
λοντίμιρ Ζελένσκι συνέχισε και χθες να
εκφράζει τη βεβαιότητα πως ο πύραυλος

που έπεσε στην Πολωνία ήταν ρωσικός. Η
περιοχή γύρω από τον μεγάλο κρατήρα
που δημιουργήθηκε είναι αποκλεισμένη,
ενώ στις έρευνες θα συμμετάσχουν και
Ουκρανοί εμπειρογνώμονες.

Οι ΗΠΑ λένε πάντως σε όλους τους τό-
νους ότι η Ρωσία φέρει την «τελική ευθύνη»
για την έκρηξη του πυραύλου, διότι «η Ου-
κρανία έχει δικαίωμα να αμυνθεί και είμα-
στε δεσμευμένοι να την υποστηρίξουμε». 

ΟΟ «πυρηνικός 
δικτάτορας» Κιμ
εκτόξευσε ξανά 
βαλλιστικό πύραυλο 

Συνεχίζοντας τη σειρά-ρεκόρ
οπλικών δοκιμών των τελευταίων
εβδομάδων, η Βόρεια Κορέα
εκτόξευσε χθες «βαλλιστικό πύ-
ραυλο αγνώστου τύπου», όπως
ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο
της Νότιας Κορέας.

Το καθεστώς του «πυρηνικού
δικτάτορα» Κιμ Γιονγκ Ουν συνό-
δευσε την εκτόξευση με απειλές
κατά των ΗΠΑ και της Σεούλ. Μί-
λησε για «σκληρότερη στρατιωτι-
κή αντίδραση» εφόσον οι ΗΠΑ
ενισχύσουν τη δική τους στρατιω-
τική παρουσία στην περιοχή, το-
νίζοντας ότι αυτό θα είναι «ρίσκο
για το οποίο θα μετανιώσει η Ουά-
σιγκτον».

Σύμφωνα με τη Σεούλ, ο πύραυ-
λος, μικρού δραστικού βεληνε-
κούς, εκτοξεύθηκε προς τα ανοι-
χτά της θάλασσας της Ανατολικής
Κίνας και διένυσε περί τα 240
χλμ. σε μέγιστο ύψος 47 χλμ. με
ταχύτητα έως και 4 Mach.

Η Βόρεια Κορέα του 38χρονου
Κιμ έχει προχωρήσει φέτος σε
αριθμό δοκιμών όπλων άνευ προ-
ηγουμένου, συμπεριλαμβανομέ-
νων διηπειρωτικών βαλλιστικών
πυραύλων, ενώ εντείνονται οι φό-
βοι ότι πιθανόν ετοιμάζεται για
δοκιμή πυρηνικού όπλου, την
πρώτη από το 2017 και την έβδομη
στην ιστορία της. 

Ο… ταπεινωμένος Πούτιν
βγήκε στην αντεπίθεση
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ΗΠΑ και Ισραήλ «βλέπουν» το Ιράν πίσω από την επίθεση σε τάνκερ

Με πυραυλικές επιθέσεις
εναντίον των ενεργειακών
υποδομών της Ουκρανίας
απαντά η Μόσχα για την 
υποχώρηση από τη Χερσώνα
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Π
ερισσότερα από 20.000
άτομα, σύμφωνα με την
επίσημη ενημέρωση από
την ΕΛΑΣ, συμμετείχαν

στη μαζικότερη πορεία των τελευταίων
ετών προς την αμερικανική πρεσβεία,
με την οποία κορυφώθηκαν οι εκδηλώ-
σεις μνήμης για την 49η επέτειο από
την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Η πορεία ξεκίνησε λίγο μετά τις 5 το
απόγευμα από την οδό Σταδίου, ανέ-
βηκε τη Βασιλέως Γεωργίου και στη
συνέχεια τη Βασιλίσσης Σοφίας, φτά-
νοντας έπειτα από σχεδόν μιάμιση
ώρα έξω από την αμερικανική πρε-
σβεία. Στην κεφαλή, όπως κάθε χρό-
νο, βρίσκονταν ο Σύνδεσμος Φυλακι-
σθέντων Εξορισθέντων Αντιστασια-
κών 1967-1974 κρατώντας πανό με
σύνθημα «Αντίσταση για πάντα στον
φασισμό», ενώ ακολουθούσαν φοιτη-
τικοί σύλλογοι, παρατάξεις της Αρι-
στεράς, εργατικά σωματεία, συλλογι-
κότητες και απλοί πολίτες. Στην πο-
ρεία -με τα μπλοκ των πολιτικών πα-
ρατάξεων στις οποίες ηγούνται- συμ-
μετείχαν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέ-
ξης Τσίπρας και ο επικεφαλής του

ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης, ενώ με
το μπλοκ της ΚΝΕ ήταν ο γενικός
γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κου-
τσούμπας. 

Η αιματοβαμμένη σημαία
Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι έκλεισαν οι
πύλες του Πολυτεχνείου, με την πρώτη
συγκέντρωση (μέλη φοιτητικών παρα-
τάξεων, συλλογικότητες και σωματεία)
να γίνεται στη συμβολή των οδών Πα-
τησίων και Στουρνάρη, ενώ η ΕΛΑΣ
προχώρησε σε διακοπή κυκλοφορίας
των οχημάτων στην οδό Πατησίων από
τη λεωφόρο Αλεξάνδρας έως τα Χαυ-
τεία. Σταδιακά άρχισαν να κλείνουν και
άλλοι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας,
από τις αρχές της Πειραιώς μέχρι την
πλατεία Μαβίλη.
Στις 3 το μεσημέρι φοιτητές που ανή-
κουν στην παράταξη της ΠΑΣΠ, έχον-
τας στην κεφαλή την αιματοβαμμένη
σημαία του Πολυτεχνείου, ξεκίνησαν
από την Πατησίων την πορεία προς την
πρεσβεία των ΗΠΑ. Ιδιαίτερη στιγμή
ήταν όταν φτάνοντας έξω από τη Βουλή
κράτησαν την αιματοβαμμένη σημαία
φοιτητές διάφορων εθνικοτήτων. Στην

πορεία συμμετείχαν περίπου 500 άτο-
μα, ενώ ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης
Σοφίας και φτάνοντας λίγα μέτρα μα-
κριά από την αμερικανική πρεσβεία
υπήρξε ένταση με τις αστυνομικές δυ-
νάμεις που είχαν στήσει φραγμό. Λίγο
αργότερα η πορεία «διαλύθηκε» και το
ιστορικό σύμβολο επέστρεψε στο μυ-
στικό σημείο όπου φυλάσσεται.
Η αποχώρηση των φοιτητών συνοδεύ-
τηκε από εμφάνιση ισχυρών αστυνομι-
κών δυνάμεων (διμοιρίες ΜΑΤ και
ΥΜΕΤ αλλά και δικυκλιστές της Ομά-
δας ΔΡΑΣΗ) που κύκλωσαν το Πολυτε-
χνείο, έχοντας εντολή να αποτρέψουν
τυχόν προσπάθειες κουκουλοφόρων
να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτε-
ρικό και να χρησιμοποιήσουν τον χώρο
ως ορμητήριο για επιθέσεις. 

Μολότοφ στην Κλαυθμώνος
Η πρώτη εστία έντασης ήταν στην πλα-
τεία Κλαυθμώνος (λίγα λεπτά πριν από
τις 5 το απόγευμα), όταν μια μικρή ομά-
δα αντιεξουσιαστών πέταξε δύο βόμ-
βες μολότοφ προς την πλευρά των
αστυνομικών δυνάμεων και ενός βαν
της ΕΛΑΣ (χρησιμοποιείται για προσα-

γωγές υπόπτων) που ήταν στο σημείο,
χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή
ζημιές. Σχεδόν μισή ώρα αργότερα
υπήρξε νέα επίθεση με βόμβες μολό-
τοφ, με τους αστυνομικούς να «απαν-
τούν» με περιορισμένη χρήση χημι-
κών. Νωρίτερα η ΕΛΑΣ είχε προχωρή-
σει σε συνολικά 20 προληπτικές προ-
σαγωγές ατόμων (κυρίως από την ευ-
ρύτερη περιοχή των Εξαρχείων) που
κρίθηκαν ύποπτα για συμμετοχή σε τυ-
χόν επεισόδια.
Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα άνοιξε ο
σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα, ενώ
μετά τις 9 το βράδυ ακολούθησαν οι
σταθμοί Μέγαρο Μουσικής και Ευαγ-
γελισμός. 

Ξύλο από νωρίς στο ΑΠΘ
Επεισοδιακά ξεκίνησε η 17η Νοεμβρί-
ου στη Θεσσαλονίκη, καθώς λίγο μετά
τις 6 το πρωί άτομα του αντιεξουσιαστι-
κού χώρου με κράνη και κοντάρια επι-
τέθηκαν στην ομάδα περιφρούρησης
της Πολυτεχνικής Σχολής στο ΑΠΘ και
για περισσότερα από 10 λεπτά υπήρξαν
συμπλοκές. Όσον αφορά την πορεία
προς το αμερικανικό προξενείο, συμ-
μετείχαν, σύμφωνα με πηγές της
ΕΛΑΣ, περισσότερα από 12.000 άτομα,
ενώ έγιναν και τουλάχιστον 7 προσα-
γωγές ατόμων που κρίθηκαν ύποπτα
για επεισόδια. Τέλος, έξω από το προ-
ξενείο των ΗΠΑ κουκουλοφόροι έκα-
ψαν αμερικανική σημαία.

Η μαζικότερη
πορεία
των τελευταίων 
ετών

Πάνω από 20.000 διαδηλωτές στην Αθήνα και 12.000 
στη Θεσσαλονίκη στην 49η επέτειο του Πολυτεχνείου -

Έντονη η παρουσία της ΕΛΑΣ, δεν έλειψαν 
τα καθιερωμένα επεισόδια

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



Ο
κτώ φορές ισόβια και επιπλέ-
ον 50 χρόνια κάθειρξη. Αυτή
ήταν η ετυμηγορία της Δικαιο-
σύνης για τον 50χρονο αποκα-

λούμενο «ψευτογιατρό» Νίκο Κοντοστά-
θη, τον δήθεν λαμπρό επιστήμονα, ογκο-
λόγο «Dr Kontos», όπως ο ίδιος αυτάρε-
σκα συστηνόταν, ο οποίος, σύμφωνα με
την ομόφωνη απόφαση του Μεικτού Ορ-
κωτού Δικαστηρίου, επί σειρά ετών οδη-
γούσε στον θάνατο τους ασθενείς που τον
εμπιστεύονταν ακολουθώντας τις «εναλ-
λακτικές» θεραπείες του. 

Ένα εγκληματικό «εμπόριο ελπίδας» χω-
ρίς προηγούμενο, για το οποίο δεν ακού-
στηκε ούτε μία συγγνώμη από τον 50χρονο
κατηγορούμενο, στον έναν χρόνο που διήρ-
κεσε η δίκη.

Σε ένα κατάμεστο ακροατήριο όπου πε-
ρίσσευαν ο πόνος και η οργή στους συγγε-
νείς των θυμάτων, η πρόεδρος του δικαστη-
ρίου, κλαίγοντας, κήρυξε το πέρας της δια-
δικασίας, λίγο μετά την απαγγελία της κατα-
δικαστικής απόφασης. Και ήταν η μεγαλύ-
τερη ποινή που έχει επιβληθεί τα τελευταία
30 χρόνια, μετά την υπόθεση της «17Ν», ίδια
με εκείνη του καταδικασμένου ως αρχηγού
της «Εταιρείας Δολοφόνων».

Δυο ανήλικα θύματα
Συναισθηματικά φορτισμένη η ατμό-

σφαιρα όταν οι συγγενείς που είχαν κατα-
κλύσει την αίθουσα καταχειροκρότησαν την
πρόεδρο, απευθύνοντας με αυτόν τον τρόπο
ένα μεγάλο ευχαριστώ για την καταδίκη του
50χρονου σε οκτώ φορές ισόβια και επι-
πλέον 50 έτη, εκτιτέα τα 20, για επτά ανθρω-

ποκτονίες και έξι απόπειρες αλλά και συνο-
λική χρηματική ποινή 327.000 ευρώ.

Ανάμεσα στα θύματα που βρήκαν με την
απόφαση αυτή δικαίωση ήταν και δύο ανήλι-
κα παιδιά, ο 16χρονος Θεοδόσης και η 14χρο-
νη Δέσποινα. Με την υπόσχεση πως μπορούν
να νικήσουν τον καρκίνο, ο «ψευτογιατρός»
είχε καταφέρει να πείσει τους γονείς των παι-
διών, όπως και τους υπόλοιπους ασθενείς
που απευθύνονταν σε εκείνον, να διακόψουν
τις θεραπείες στις οποίες υποβάλλονταν. 

Ο 16χρονος Θεοδόσης έφυγε από τη ζωή πέ-
φτοντας σε κώμα. Μία από τις τελευταίες του επι-
θυμίες ήταν να φάει ένα σουβλάκι, αλλά ο κατα-
δικασθείς δεν τον άφησε… «Πού τον βρήκατε
αυτόν τον δολοφόνο;», είχαν ρωτήσει τους γονείς
της 14χρονης Δέσποινας από το νοσοκομείο στο
οποίο χρειάστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακο-
μιδή από την Κω, όταν πια η κατάστασή της είχε
επιδεινωθεί δραματικά. «Τον παίρναμε κάθε μέ-
ρα τηλέφωνο, αλλά αυτός σε κάθε τηλεφώνημα
ήταν καθησυχαστικός. Ήθελε να μείνει το παιδί
στο σπίτι, αυτή ήταν η επιδίωξή του, να μην πάει
στο νοσοκομείο, γιατί εκεί θα έβρισκαν τι είχε
κάνει… ή για την ακρίβεια τι δεν είχε κάνει τόσο
καιρό», είχαν καταθέσει οι γονείς της 14χρονης.

Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελι-
κή πρόταση, έκρινε επίσης ένοχο τον 50χρο-
νο για διακίνηση ναρκωτικών κατ’ επάγγελμα
σε ανηλίκους αλλά και για κακουργηματική
απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή
σε βάρος 28 ασθενών και των συγγενών τους.

Αντίθετα, αθωώθηκαν ομόφωνα οι 16
συγκατηγορούμενοι του «ψευτογιατρού»,
μεταξύ των οποίων ένας πρώην υπουργός,
γιατρός στο επάγγελμα, γιατροί, μέλη ΔΣ
ιδιωτικής κλινικής, μία μοναχή και ένας έμ-
πορος βοτάνων.

ΡOLITICAL ΚΟΙΝΩΝΙΑ16

Βόμβα για την Κιβωτό του Κόσμου έπειτα από κα-
ταγγελίες, που έγιναν στον Συνήγορο του Πολίτη, για
σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων σε δομές της. Η αν-
τίδραση της Εισαγγελίας ήταν άμεση, καθώς δόθηκε
εντολή για προκαταρκτική εξέταση ώστε να διερευνη-
θούν τυχόν κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος
ανηλίκων που φιλοξενούνται σε δομές της γνωστής
φιλανθρωπικής οργάνωσης. Η έρευνα αφορά θέματα
σεξουαλικής κακοποίησης, διατροφής και διαχείρι-
σης και ανατέθηκε στο τμήμα Προστασίας Ανηλίκων
της Ασφάλειας.

Οι καταγγελίες αφορούν τουλάχιστον τέσσερις δο-
μές της Κιβωτού (δύο στην Αθήνα και δύο στην
επαρχία) και αναφέρονται σε κακοποιητικές συμπε-
ριφορές αλλά και σεξουαλικές κακοποιήσεις ανηλί-
κων. Μάλιστα, σε ρεπορτάζ της ΕΡΤ έγινε λόγος για
κατάθεση ενός 15χρονου, ο οποίος περιέγραψε σε-
ξουαλική κακοποίηση καταγγέλλοντας δύο άνδρες
εργαζομένους.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
«Διενεργείται προκαταρκτική εξέταση, δυνάμει ει-

σαγγελικής παραγγελίας, προς διερεύνηση αξιόποι-
νων πράξεων, της “κατάχρησης ανηλίκου που συμπλή-
ρωσε τα 14 έτη και μη από οικείο κατά συρροή και κατ’
εξακολούθηση” και της “σωματικής βλάβης αδύναμων
προσώπων κατά συρροή, άπαξ και κατ’ εξακολούθη-
ση”, που φέρεται να τελέστηκαν ή να τελούνται σε βά-
ρος ανηλίκων, φιλοξενούμενων στις δομές της Μη
Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κιβωτός του Κόσμου, με

έδρα την οδό Ζηνοδώρου στον Κολωνό και συγκεκρι-
μένα στις δομές της Αθήνας, Πειραιά, Χίου, Πωγωνια-
νής Ιωαννίνων, Βόλου και Καλαμάτας, ύστερα από έγ-
γραφη αναφορά-καταγγελία που απέστειλε η Ανεξάρ-
τητη Αρχή Συνήγορος του Πολίτη στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Αθηνών».Στο μεταξύ, ο προϊστάμενος της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών αναμένεται να διατάξει σή-
μερα άλλη μια προκαταρκτική εξέταση για τη διαρροή
υλικού της δικογραφίας που σχηματίζει η Υποδιεύ-
θυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής.

Κιβωτός: «Δεν γνωρίζουμε τίποτε»
«Η Κιβωτός του Κόσμου διαβεβαιώνει ότι δεν έχει

γνώση των καταγγελλόμενων περιστατικών, ούτε των
γεγονότων ούτε των προσώπων που αναφέρονται στα
δημοσιεύματα αυτά», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η
Κιβωτός του Κόσμου, επισημαίνοντας ότι «αναμένει
να δοθούν περισσότερες πληροφορίες από τις αρμό-
διες Αρχές».

Ούτε μία συγγνώμη από τον «Dr Kontos» - Η μεγαλύτερη ποινή 
τα τελευταία 30 χρόνια, μετά την υπόθεση της «17Ν», ίδια με 
του καταδικασμένου ως αρχηγού της «Εταιρείας Δολοφόνων»
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Οκτώ φορές ισόβια
στον «ψευτογιατρό»
για 7 δολοφονίες

Προκαταρκτική εξέταση για ασέλγεια και κακοποίηση ανηλίκων στην Κιβωτό του Κόσμου
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Σοκ στο Παίδων:
7χρονος κατήγγειλε
14χρονο για ασέλγεια

Σοκ προκάλεσε η αποκάλυψη
του περιστατικού κακοποίησης
ενός 7χρονου αγοριού, το οποίο
φιλοξενείται στο Νοσοκομείο
Παίδων. Ο ανήλικος, σύμφωνα με
όσα έγιναν γνωστά, κατήγγειλε
τη σεξουαλική κακοποίησή του
από έναν 14χρονο, ο οποίος επί-
σης φιλοξενείται στο ίδιο νοσο-
κομείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πη-
γές, ο 7χρονος φέρεται να ενη-
μέρωσε για το συμβάν πρώτα τη
μητέρα του, η οποία κατήγγειλε
το περιστατικό στις αστυνομικές
αρχές.

Ειδικότερα, ο ανήλικος είπε
στη μητέρα του ότι ο 14χρονος
τον στρίμωξε σε μια τουαλέτα του
νοσοκομείου και με την απειλή
αιχμηρού αντικειμένου προχώ-
ρησε σε ασελγείς πράξεις εις
βάρος του, χωρίς να έχει ξεκαθα-
ρίσει αν πρόκειται για βιασμό ή
παρενόχληση. Έπειτα από αυτή
την εξέλιξη αργότερα το βράδυ
της Τρίτης ένας άνδρας μπήκε
στο νοσοκομείο προσποιούμε-
νος τον πατέρα του 7χρονου, ο
οποίος αφού εντόπισε τον
14χρονο φερόμενο ως δράστη
τον ξυλοκόπησε άγρια.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν χθες
ότι ο άνδρας που έκανε την άγρια
επίθεση -αποδείχτηκε τελικά
νονός του 7χρονου- κατάφερε να
εξαφανιστεί από το σημείο προ-
τού φτάσει η Αστυνομία. Αξίζει
να σημειωθεί πως και τα δύο αγό-
ρια φιλοξενούνται προσωρινά
στο νοσοκομείο με εισαγγελική
εντολή, καθώς έχουν απομα-
κρυνθεί από το οικογενειακό
τους περιβάλλον. Οι αστυνομικές
αρχές έχουν ήδη λάβει καταθέ-
σεις για την υπόθεση και διενερ-
γούν προανάκριση.

Σ
τη Βουλή κατατέθηκε τροπολογία
που προωθεί η κυβέρνηση και
προβλέπει την πιλοτική ενεργο-
ποίηση της ψηφιακής εφαρμο-

γής «panic button» (συναγερμός πανικού)
που θα επιτρέπει σε γυναίκες-θύματα εν-
δοοικογενειακής βίας που κινδυνεύουν να
ειδοποιούν τις αστυνομικές αρχές. Η συγ-
κεκριμένη ρύθμιση είχε προαναγγελθεί
από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτά-
κη μετά την εμφάνιση πολλών γυναικοκτο-
νιών. Σε αυτήν προβλέπεται η διαμόρφωση
του βασικού πλαισίου πιλοτικής λειτουρ-
γίας του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αιτιολογική
έκθεση της ρύθμισης αναφέρεται πως «για
πρώτη φορά στην Ελλάδα αξιοποιείται η
καινοτόμος ψηφιακή εφαρμογή “Κομβίον
Πανικού” (panic button) και παρέχεται η δυ-
νατότητα χορήγησής της σε γυναίκες-θύμα-
τα ενδοοικογενειακής βίας προκειμένου να
μπορούν μέσω του κινητού τηλεφώνου τους
να ειδοποιούν άμεσα και με ασφαλή τρόπο
την Ελληνική Αστυνομία, σε περίπτωση που
βρίσκονται σε κατάσταση απειλής ή κινδύ-
νου της ζωής τους ή της σωματικής ακεραι-
ότητάς τους».

Αναφορικά με τους δικαιούχους, αυτοί
είναι γυναίκες-θύματα ενδοοικογενειακής
βίας που διαμένουν στην Περιφέρεια Αττι-
κής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσ-
σαλονίκης, οι οποίες απευθύνονται στις

κατά τόπους αρμόδιες αστυνομικές αρχές
ή σε Συμβουλευτικό Κέντρο του Δικτύου
της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής
και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας
των Φύλων του υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, υπό τις προϋπο-
θέσεις που καθορίζονται στην Κοινή
Υπουργική Απόφαση της περ. (α) της παρ.
7. Οι αστυνομικές αρχές και τα Συμβου-
λευτικά Κέντρα ενημερώνουν τις δικαιού-
χους για τη δυνατότητά τους να αποκτή-
σουν και να χρησιμοποιήσουν την εφαρμο-
γή «Κομβίον Πανικού».

Πώς λειτουργεί η εφαρμογή
Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο η

εφαρμογή όσο και η εγκατάστασή της θα
παρέχονται δωρεάν. Έπειτα από έναν χρό-
νο που αναμένεται να λήξει και η πιλοτική
λειτουργία της εφαρμογής στις Περιφέ-
ρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης «θα ακο-
λουθήσει αξιολόγηση του προγράμματος
από τις αρμόδιες υπηρεσίες των υπουρ-
γείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων και Προστασίας του Πολίτη προκειμέ-
νου να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης για τη μετάβαση στην καθο-

λική εφαρμογή του».
Βάσει των όσων προβλέπονται από το

σχέδιο της κυβέρνησης, η χρήση της
εφαρμογής γίνεται με την επιλογή της
σχετικής ένδειξης στην οθόνη του κινη-
τού τηλεφώνου. Μετά τη χρήση του κουμ-
πιού πανικού ενημερώνεται άμεσα με μή-
νυμα (SMS) η Αστυνομία για την απειλή ή
τον κίνδυνο της ζωής ή της σωματικής
ακεραιότητας της δικαιούχου. Επιπλέον,
στο μήνυμα περιλαμβάνονται στοιχεία για
τον χωρικό εντοπισμό της γυναίκας ώστε
οι αστυνομικοί να επέμβουν για την προ-
στασία της.

«Οι γυναίκες αποτελούν σήμερα σε όλο
τον πλανήτη τη μεγάλη πλειονότητα των θυ-
μάτων ενδοοικογενειακής βίας. Για αυτό και
δημιουργήσαμε πιλοτικά τον θεσμό των
Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενει-
ακής Βίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη
στήριξη της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία
ταυτόχρονα εκπαιδεύει ανάλογα το προσω-
πικό της σε συνεργασία με ειδικές μονάδες
της Γαλλίας», είχε δηλώσει πριν από λίγους
μήνες ο πρωθυπουργός.

Τι προβλέπει η τροπολογία 
που κατατέθηκε στη Βουλή για 
τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας 

Ένα SMS στην ΕΛΑΣ σώζει
γυναίκες που κινδυνεύουν

PANIC BUTTON

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



Στήριξη Λεκάκη από 
όλες τις πλευρές

Σε παραλιακό μαγαζί λίγο πριν από την επίσημη
ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του από το ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την Α’ Θεσσαλονίκης μάθαμε πως
ο Πέτρος Λεκάκης προσκάλεσε τα μέλη του συν-
δυασμού του για χαλαρή κουβεντούλα. Μάλιστα,
στο επιτυχημένο αυτό κάλεσμα του προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης το «παρών»
έδωσε και ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας. Η
στήριξη στον Πέτρο Λεκάκη έρχεται απ’ όλες τις
πλευρές, άλλωστε οι γλώσσες λένε πως είναι ο άν-
θρωπος που μέχρι σήμερα έχει υπερκεράσει εμ-
πόδια και έχει σώσει καταστάσεις. 

Η ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης
στη Philoxenia

Συνεχίζει τον κύκλο των επιτυχημένων εκδηλώ-
σεών της η ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημο-
κρατίας, αυτήν τη φορά με θέμα τον ρόλο που δια-
δραματίζει ο τουρισμός στην ανάπτυξη της Θεσσα-
λονίκης και κεντρικούς ομιλητές τον υπουργό Του-
ρισμού Β. Κικίλια, την αντιπεριφερειάρχη Μητρ.
Ενότητας Θεσσαλονίκης Β. Πατουλίδου, τον πρό-
εδρο Οικονομικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μα-
κεδονίας Β. Γεωργιάδη και τον πρόεδρο ΔΕΕΠ Α’
Θεσσαλονίκης Θ. Μητράκα. Η εκδήλωση θα πραγ-
ματοποιηθεί το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο
Καλαμαριάς «Μελίνα Μερκούρη».

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης που πυροβόλησε
νεαρό στη μέση του δρόμου στη Νεάπολη

Ε
ξιχνιάστηκε το επεισόδιο με πυροβολισμούς
που σημειώθηκε πριν από περίπου έναν μήνα
στην οδό Λαγκαδά στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Από την επίθεση είχε τραυματιστεί ένας 25χρονος Γε-
ωργιανός. Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Νεά-
πολης - Συκεών ταυτοποίησαν τα στοιχεία του δράστη
και σχημάτισαν σχετική δικογραφία σε βάρος του.

Πρόκειται για 31χρονο ομοεθνή του παθόντος, ο οποίος
το απόγευμα της 20ής Σεπτεμβρίου, έπειτα από μεταξύ
τους διαπληκτισμό, αποβιβάστηκε από όχημα που επέ-
βαινε και πυροβόλησε προς το μέρος του 25χρονου με
συνέπεια τον τραυματισμό του στο πόδι. Η σχηματισθείσα
δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πανελλαδικές περιοδείες φαίνεται ότι ετοιμάζει η
Ρένα Δούρου ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του
ΣΥΡΙΖΑ, αρμόδια για θέματα περιβάλλοντος, κλιματι-
κής κρίσης και ενεργειακής πολιτικής. Μαζί με αντι-

προσωπεία του τοπικού κόμματος θα έχει συναντήσεις
σήμερα Παρασκευή με φορείς της πόλης, συγκεκριμέ-
να στο ΣΜΑ Ευκαρπίας και στην ΕΥΑΘ, ενώ το βράδυ θα
μιλήσει σε εκδήλωση στους Αμπελόκηπους. 

Περιοδεία Δούρου για περιβάλλον και ενεργειακή πολιτική

Δεν θα είναι υποψήφια
στις δημοτικές η Νάκου
Τέλος στη φημολογία ότι κατεβαίνει υποψήφια
δημοτική σύμβουλος έβαλε η Βίκυ Νάκου. Κά-
ποιες πληροφορίες ανέφεραν ότι θα συγκαταλέ-
γεται μεταξύ των ονομάτων που
θα βρίσκονται στο ψηφοδέλτιο
του δημάρχου Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνου Ζέρβα. Η ίδια
ξεκαθάρισε πως αυτά τα σενά-
ρια δεν ισχύουν και διαβεβαί-
ωσε πως δεν θα είναι υποψή-
φια δημοτική σύμβουλος, αφού μόνο της μέλημα
είναι να ασκεί στο ακέραιο τα καθήκοντά της ως
προέδρου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
Κεντρικής Μακεδονίας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Έλενα και Εύα 
μέσα στις 
δημοσκοπήσεις 
για τον δήμο
Έλενα Ράπτη και Εύα Καϊλή εί-
ναι δύο ονόματα γυναικών που
συμπεριλαμβάνονται σε δημο-
σκόπηση που «τρέχει» το τε-
λευταίο διάστημα για τον Δήμο
Θεσσαλονίκης. Τα ονόματα
των δύο κυριών παίζουν πολύ
ως υποψήφιων για τη διεκδί-
κηση της δημαρχίας, με τις
ίδιες πάντως να μην κάνουν
καμία αναφορά στο συγκεκρι-
μένο θέμα. Μήπως κάτι ήξερε
ο δημοσκόπος που τις συμπε-
ριέλαβε στις μετρήσεις; 

Ζύμωση μετά
βρώσης 
και πόσης για 
τους υποψηφίους
Οι εκλογές έρχονται και
οι υποψήφιοι βουλευτές
«ζυμώνονται». Ακόμη και
σε θρυλικά «καλοφα-
γεία» της Θεσσαλονίκης.
Όπως σε ένα που βρέθηκε
ο διευθυντής της ΚΟ του
ΠΑΣΟΚ Θανάσης Γλαβί-
νας μαζί με τον επιχειρη-
ματία Γιώργο Μαραντέλο,
το στέλεχος της Β’ Θεσ-
σαλονίκης Αχιλλέα Μετα-
λούλη και τη νέα γενιά του
κόμματος. 

Ο Λίλτσης φέρνει ανατροπή
«Η ανατροπή στον Δήμο Παύλου Μελά έρχε-
ται». Την υπόσχεση αυτή έδωσαν ο υποψήφιος
δήμαρχος Γιώργος Λίλτσης και τα στελέχη της
παράταξής του σε πρόσφατη συνάντησή τους. Ο
κ. Λίλτσης εξέφρασε την πεποίθηση ότι σε 11
μήνες από σήμερα ο Δήμος Παύλου Μελά θα
αποκτήσει τη διοίκηση που του αξίζει, μια διοί-
κηση με όραμα, με ανθρώπους που έχουν διά-
θεση και θα σηκώσουν τα μανίκια για να δουλέ-
ψουν σκληρά. Παράλληλα, ο κ. Λίλτσης ασκεί
σκληρή κριτική στον δήμαρχο με αφορμή το κα-
θεστώς αργίας στο οποίο τέθηκαν τέσσερις αν-
τιδήμαρχοι και ένας εντεταλμένος σύμβουλος
(με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης),
κάνοντας λόγο για έναν δήμο που κινείται στον
«αυτόματο πιλότο».

Ραντεβού για το μέλλον
της Καλαμαριάς

Το ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης είχε προαναγγείλει
διάλογο σε συνεργασία με τις δημοτικές οργανώ-
σεις για κάθε περιοχή. Στόχος να υπάρξει ένας
«φάκελος Θεσσαλονίκη» με τις θέσεις της οργάνω-
σης για την πόλη της επόμενης δεκαετίας. Πρώτη
συνάντηση αυτή την Κυριακή στην Καλαμαριά, συγ-
κεκριμένα στο θεατράκι της Χηλής. 
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Με πολύ «θερμό» τρόπο φαίνεται ότι εγκαι-
νιάζεται η προεκλογική περίοδος στον Δήμο
Αμαρουσίου, παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν
έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά τους
τελικούς «μονομάχους» των εκλογών του
επόμενου Οκτωβρίου. Ενδεικτική είναι η δια-
μάχη που στήθηκε με αφορμή τη συνεδρίαση
της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης με
θέμα το Τεχνικό Πρόγραμμα, που αν και ορια-
κά έδωσε θετική γνωμοδότηση, η αντιπολί-
τευση τη βάφτισε «βατερλό» για τον δήμαρχο
Θεόδωρο Αμπατζόγλου. Όπως επισημαίνει η
παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης με
επικεφαλής τον Γιώργο Καραμέρο, «ουσια-
στικά η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης αποτέλεσε την αρχή του τέ-
λους για τη διοίκηση Αμπατζόγλου», υποστη-

ρίζοντας πως φάνηκε η απογοήτευση των πο-
λιτών, καθώς η απαρτία που επιτεύχθηκε ήταν
οριακή, αλλά και γιατί «στη συνεδρίαση
ακούστηκαν περισσότερα παράπονα και δια-
μαρτυρίες από ποτέ για την πολύ αργή υλο-
ποίηση των ελάχιστων έργων που πραγματο-
ποιούνται κάθε χρόνο από το Τεχνικό Πρό-
γραμμα και του μικρού αποτυπώματος που
αφήνουν στην καθημερινότητά τους». 
Από την πλευρά της, πάντως, η διοίκηση του
δήμου θεωρεί επιτυχημένη τη συνεδρίαση
από τη στιγμή που εγκρίθηκε το πρόγραμμά
της για τα έργα που έχουν γίνει αλλά και αυτά
που προγραμματίζονται και θεωρεί «προ-
εκλογικά πυροτεχνήματα», που θα καταρρεύ-
σουν στις εκλογές, τους ισχυρισμούς της αν-
τιπολίτευσης. 

Επτά χρόνια ολιγωρία
Στην επίθεση πέρασε η επικεφαλής της μείζονος

αντιπολίτευσης του Χαλανδρίου Κρίστη Αγαπητού με
αφορμή την απόπειρα του δημάρχου Σίμου Ρούσσου
να ξεκινήσει την αντικατάσταση του δημοτικού φωτι-
σμού με led. Όπως υποστηρίζει: «Έπρεπε να περά-
σουν επτά ολόκληρα χρόνια από τότε που ρυθμίστηκε
το πλαίσιο χρηματοδότησης με ΣΔΙΤ του εκσυγχρονι-
σμού του δημοτικού φωτισμού για να ξεπεράσει τις
ιδεολογικοπολιτικές αγκυλώσεις του ο κ. Ρούσσος
και να προχωρήσει στην αλλαγή με φωτιστικά led πε-
ριορισμένης έκτασης του δήμου μας και μόνο των
κοινόχρηστων χώρων». Παρ’ όλα αυτά, η κ. Αγαπητού
χαιρετίζει αυτήν την απόφαση που, όπως υποστηρίζει,
βάζει τέλος στην αδράνεια, που στοίχισε, όμως, πολ-
λές KWH, πολλά ευρώ και πολύ διοξείδιο του άνθρα-
κα στους δημότες του Χαλανδρίου. 

Άλλοι τέσσερις δήμοι 
στο myDimos.Live.gov.gr

Στους έξι ανέρχονται πλέον οι δήμοι που χρησιμο-
ποιούν την υπηρεσία myDimos.Live.gov.gr, καθώς
μετά την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας στον Δήμο
Χανίων και την πρόσφατη επέκτασή της στον Δήμο
Καβάλας, τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Εσωτερικών ανακοινώνουν ότι σε αυτήν εντάσ-
σονται πλέον και οι Δήμοι Χίου, Ζωγράφου, Ευόσμου-
Κορδελιού και Μεταμόρφωσης Αττικής. Έτσι, μέσω
του myDimos.Live.gov.gr, οι δημότες και οι μόνιμοι
κάτοικοι των δήμων έχουν τη δυνατότητα να προ-
γραμματίζουν ψηφιακά την ημέρα, την ώρα και τον
τρόπο της εξυπηρέτησής τους με τις δημοτικές υπη-
ρεσίες. Ειδικότερα, μέσα από την πλατφόρμα οι πολί-
τες μπορούν να κλείσουν ραντεβού για μια σειρά από
υπηρεσίες κάθε δήμου με φυσική παρουσία, με τηλε-
φωνική επικοινωνία ή με βιντεοκλήση. 

!
Διακήρυξη φιλίας, ειρήνης
και συνεργασίας
Οι δήμαρχοι Βύρωνα και Καισαριανής, Γρηγόρης Κα-
τωπόδης και Χρήστος Βοσκόπουλος αντίστοιχα, συμ-
μετείχαν στο Συμπόσιο Ειρήνης και Φιλίας το οποίο
συνδιοργάνωσαν
ο Μητροπολιτι-
κός Δήμος Σμύρ-
νης και η τουρκι-
κή Ένωση για την
Ειρήνη και Επι-
κοινωνία στο Αι-
γαίο (APCA), με
προμετωπίδα τη
φράση του Κεμάλ Ατατούρκ «Ειρήνη στη χώρα - Ειρή-
νη στον κόσμο». Με αφορμή το συμπόσιο και την ιστο-
ρική συγκυρία των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική
Καταστροφή του 1922 και την ανταλλαγή των πληθυ-
σμών που ακολούθησε, οι Έλληνες δήμαρχοι και ο δή-
μαρχος Σμύρνης Τουνς Σογέρ υπέγραψαν Διακήρυξη
Ειρήνης και Συνεργασίας, με στόχο την αδελφοποίηση
των τριών δήμων και τη δημιουργία Αυτοδιοικητικού
Δικτύου Ειρήνης. 
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«Βατερλό» παρά την έγκριση
Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα
βορειοδυτικά της Αθήνας, τον τε-
λευταίο καιρό κυκλοφορούν έντο-

να φήμες που θέλουν τον πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου να «πριονίζει» την
καρέκλα του δημάρχου; Ο πρόεδρος, σε αντίθε-
ση με άλλα στελέχη της παράταξης, δεν έχει εκ-
δηλώσει ακόμη δημόσια κάποια διαφοροποί-
ηση, ωστόσο οι πληροφορίες τον θέλουν να δρα-
στηριοποιείται έντονα τόσο μέσα στην πόλη, για
να «μετρήσει» την πιθανότητα μιας υποψηφιό-
τητάς του, όσο και προς το κόμμα, ζητώντας την
υποστήριξη… 

Στο πλευρό
των γυναικών 

Η στήριξη των γυναικών του Δήμου Φυλής
που αντιμετωπίζουν προβλήματα ενδοοικο-
γενειακής ή έμφυλης βίας, με την εύρεση
εργασίας και την αξιοπρεπή διαβίωση, ήταν
το βασικό αντικείμενο συζήτησης στη συ-
νάντηση που είχε ο δήμαρχος Χρήστος Παπ-
πούς με την υφυπουργό Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημο-
γραφική Πολιτική και την Οικογένεια, Μαρία
Συρεγγέλα. Η κ. Συρεγγέλα ενημέρωσε για
τα σημαντικά προγράμματα που «τρέχει»
αυτή την περίοδο το υπουργείο, όπως είναι
οι «Νταντάδες της γειτονιάς» που θα βελτιώ-
σουν την καθημερινότητα των εργαζόμενων
γονέων και κυρίως των γυναικών, η δωρεάν
νομική βοήθεια σε γυναίκες θύματα βίας και
το έργο για τη δημιουργία χώρων φύλαξης
βρεφών εντός των επιχειρήσεων που πρό-
κειται σύντομα να ανακοινωθεί και να τεθεί
σε εφαρμογή. 

Ο κ. Παππούς υπογράμμισε πως ο δήμος
είναι έτοιμος να υλοποιήσει προγράμματα
που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των
οικογενειών που βιώνουν ανεργία. 



Τ
ο εορταστικό «καλάθι του
νοικοκυριού» ενόψει Χρι-
στουγέννων και το «καλά-
θι του διαβητικού» προ-

ανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιά-
δης, ο οποίος χθες, μετά την επί-
σκεψή του σε σουπερμάρκετ, ανα-
κοίνωσε ότι η μείωση των τιμών κα-
τά την τελευταία εβδομάδα από μία
αλυσίδα διαμορφώνεται στο 12%.

Ο υπουργός επισκέφθηκε χθες
κατάστημα της αλυσίδας My mar-
ket, όπου αυτήν την εβδομάδα ση-
μειώθηκε η μεγαλύτερη ποσοστι-
αία μείωση τιμών, και κατάστημα
της γερμανικής αλυσίδας Lidl,
στην οποία παρατηρήθηκε η χαμη-
λότερη αξία «καλαθιού». Ταυτό-
χρονα, ο Άδωνις Γεωργιάδης,
απαντώντας σε ερωτήσεις δημο-
σιογράφων, παρουσίασε τα συμπε-
ράσματα και έστειλε τα εξής μηνύ-
ματα: 

1. Το υπουργείο επεξεργάζεται
το μοντέλο λειτουργίας του «καλα-
θιού των Χριστουγέννων». 

2. Εντός των επόμενων δέκα
ημερών θα ανακοινωθούν τα 15
προϊόντα που θα συνθέτουν το
«καλάθι του διαβητικού». 

3. Όλες οι αλυσίδες στηρίζουν το
«καλάθι του νοικοκυριού». 

4. Οι 51 κατηγορίες προϊόντων
δεν πρόκειται να αλλάξουν, αλλά
θα γίνονται αλλαγές μόνο ως προς
τα είδη που θα προσθαφαιρούνται. 

5. Οι 4 στους 10 καταναλωτές
έχουν ήδη αγοράσει προϊόντα από
το «καλάθι» συμβάλλοντας στη
μείωση τιμών, καθώς πιέζονται και
οι προμηθευτές να χαμηλώσουν τις
τιμές. 

6. Τα σουπερμάρκετ διαθέτουν
πολλές προσφορές, ενώ αν επι-
βαλλόταν διατίμηση, τότε το «κα-
λάθι» θα ήταν πολύ ακριβότερο.

7. Δύο αλυσίδες φαίνεται ότι
έχουν αυξήσεις τις τιμές, αλλά
όλες τις έχουν μειώσει σε σχέση με
την προηγούμενη εβδομάδα. Οι
αυξήσεις που έχουν γίνει σε 75

από τα 850 προϊόντα αφορούν νω-
πά προϊόντα, τα οποία επηρεάζον-
ται συγκυριακά. Σε 555 προϊόντα
παρατηρήθηκε σταθερότητα της τι-
μής, σε 75 αυξήθηκε κατά 9% και
σε 186 κατά 22%. 

8. Στα συσκευασμένα προϊόντα,
όλες οι αλυσίδες μείωσαν τις τιμές
την τρέχουσα εβδομάδα.

9. Η αξία του κάθε «καλαθιού»
από την κάθε αλυσίδα, από βδομά-
δα σε βδομάδα στο σύνολό του μει-
ώθηκε. Επιπλέον, το γάλα από 1,70
ευρώ μειώθηκε στο 1,09 ευρώ, τα
μακαρόνια από 1,00 ευρώ στα 0,50
ευρώ και το κοτόπουλο από τα 4,00
ευρώ στα 2,90 ευρώ. 

10. Από την 1η Δεκεμβρίου τα
νέα ταμπελάκια θα είναι μεγαλύτε-
ρα σε σχήμα για να διευκολύνονται
οι καταναλωτές. 

11. Οι αλυσίδες εμπλουτίζουν την
γκάμα των επώνυμων προϊόντων,
ώστε να μην υπάρχει μονοδιάστατη
τάση προς την ιδιωτική ετικέτα. 

12. Θα γίνεται… ανάποδη ή αρ-
νητική διαφήμιση, με επίσκεψη
του υπουργού, στο ακριβότερο
σουπερμάρκετ. 

13. Οι καταναλωτές πρέπει να
συμβουλεύονται τις τιμές στο e-
Καταναλωτής κάθε βδομάδα, πριν
προβούν σε αγορές. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Γονικές παροχές και
δωρεές χρημάτων, ΙΧ
και μετοχών μέσω 
του myPROPERTY

Με μερικά… κλικ μέσω της πλατφόρ-

μας myPROPERTY, οι φορολογούμενοι

θα μπορούν να υποβάλλουν τις αρχικές

δηλώσεις φόρου δωρεάς και γονικής

παροχής κινητών και χρημάτων που

έχουν συντελεστεί από την 1η/1/2022

και μετά και για τις οποίες δεν απαιτείται

η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγρά-

φου. Σύμφωνα με απόφαση του διοικητή

της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, από χθες

προαιρετικά και από την 1η/1/2023 υπο-

χρεωτικά, οι δωρεές και γονικές παρο-

χές που δεν συνοδεύονται από συμβο-

λαιογραφικό έγγραφο θα γίνονται μέσω

της σχετικής πλατφόρμας. Αφορά αρχι-

κές δηλώσεις φόρου δωρεάς και γονι-

κής παροχής χρημάτων, αυτοκινήτων,

εταιρικών μεριδίων, μετοχών εισηγμέ-

νων ή μη εταιρειών, έργων τέχνης κ.λπ.

Κ. Χατζηδάκης:
«Πράσινη» μετάβαση 
με κοινωνικό πρόσημο

Η Ελλάδα δεν έχει ανατρέψει τον αρχι-

κό σχεδιασμό για την «πράσινη» μετά-

βαση παρά τη γεωπολιτική κρίση και

επιταχύνει τις εξελίξεις για ταχεία δι-

είσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-

γειας με κοινωνικό πρόσημο.

Αυτό ήταν το μήνυμα

που έστειλε ο

υπουργός Εργα-

σίας Κωστής

Χατζηδάκης, μι-

λώντας στο 1ο

Ευρωπαϊκό Κοι-

νωνικό Φόρουμ στις

Βρυξέλλες. Ο υπουργός

επεσήμανε ότι το κυβερνητικό πρόγραμ-

μα έχει διπλή στόχευση, καθώς προτάσ-

σει την προστασία του περιβάλλοντος

και την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύ-

σιμα της Ρωσίας. Τέλος, ο κ. Χατζηδάκης

επεσήμανε την ανάγκη για ανάπτυξη των

δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού,

έτσι ώστε να προσαρμοστούν στη νέα

εποχή της «πράσινης» μετάβασης. 
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Μείωση τιμών 12% 
την τελευταία εβδομάδα -
Τα 13 συμπεράσματα 
και μηνύματα 
του Άδωνι Γεωργιάδη 

Έρχεται χριστουγεννιάτικο 
«καλάθι του νοικοκυριού»
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Δ
ώδεκα κατηγορίες πολι-
τών είναι οι κερδισμένοι
του μίνι ασφαλιστικού, κα-
θώς ενισχύονται οικονομι-

κά ή ωφελούνται με άλλους τρόπους
από το σχέδιο νόμου με τις 70 διατά-
ξεις που κατατέθηκε στη Βουλή. Στο
σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργα-
σίας «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής
και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενί-
σχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
και άλλες διατάξεις» ενσωματώθηκε
και η διάταξη που ορίζει ότι το ποσο-
στό αύξησης των συντάξεων από
1nς/1/2023 θα διαμορφωθεί αρχικά με
βάση τα οικονομικά μεγέθη (πληθωρι-
σμός και ΑΕΠ) που αναφέρονται στην
εισηγητική έκθεση του προϋπολογι-
σμού και στη συνέχεια θα καταβληθεί
η διαφορά της έκθεσης του προϋπο-
λογισμού και των αντίστοιχων στοιχεί-
ων που δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ, τον
Οκτώβριο. Η μέση σύνταξη του ΕΦΚΑ,
που ανέρχεται σε 750 ευρώ, από
1nς/1/2023 θα διαμορφωθεί στα 810
ευρώ (+60 ευρώ).

Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης
7,5% θα καταβληθεί στο τέλος Ιανουα-
ρίου με τις συντάξεις του Φεβρουαρί-
ου, ενώ η όποια απόκλιση, 0,5% εν
προκειμένω, θα οριστικοποιηθεί το
φθινόπωρο, όταν η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιο-
ποιήσει τα επίσημα στοιχεία για τον
πληθωρισμό και το ΑΕΠ, και θα κατα-
βληθεί στο τέλος Ιανουαρίου 2024.

Στο νομοσχέδιο αποσαφηνίζεται ότι
το ποσό της βασικής σύνταξης του τ.
ΟΓΑ ορίζεται σε 360 ευρώ και από
1nς/1/2023 αυξάνεται με τον τρόπο
που προαναφέρθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επό-
μενες ημέρες στο νομοσχέδιο αναμέ-
νεται να ενσωματωθεί τροπολογία που
θα «φρενάρει» τη διόγκωση των ληξι-
πρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλι-
στικά ταμεία λόγω της αύξησης των
επιτοκίων από την ΕΚΤ. Κερδισμένοι
είναι:

1 1,7 εκατ. συνταξιούχοι που θα λά-
βουν αύξηση έως 7,5%-8%.

2 Οι οφειλέτες -κυρίως ελεύθεροι
επαγγελματίες- που θα κάνουν

χρήση της 10ετούς παραγραφής οφει-
λών προς τον ΕΦΚΑ, εφόσον βέβαια
αυτές δεν έχουν βεβαιωθεί από το Τα-
μείο ή το ΚΕΑΟ. 

3 Οι οφειλέτες που θα ενταχθούν στη
νέα ρύθμιση χρεών σε 24 μηνιαίες

δόσεις αντί για 12, με ελάχιστο μηνιαίο
ποσό τα 50 ευρώ. Με την προτεινόμενη
διάταξη εξισώνονται οι δόσεις για πά-
για ρύθμιση χρεών σε e-ΕΦΚΑ και

Εφορία και διευκολύνονται οι οφειλέ-
τες ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών
οφειλών στην τήρηση της ρύθμισης. 

4 Οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι
του ιδιωτικού τομέα που θα εν-

ταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης
ασφαλιστικών εισφορών σε επιχειρή-
σεις οι οποίες από την 1η Ιανουαρίου
2023 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 με-
τατρέπουν συμβάσεις μισθωτών ερ-
γαζομένων με μερική απασχόληση σε
συμβάσεις εργασίας πλήρους απα-
σχόλησης. Οι μεν εργοδότες θα κερδί-
σουν την επιδότηση των ασφαλιστι-
κών εισφορών κατά 40%, οι δε μισθω-
τοί ως πλήρως απασχολούμενοι θα
ωφεληθούν από την αύξηση του μηνι-
αίου μισθού τους.

5 Κερδισμένες βγαίνουν οι μητέρες
εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα

από την αύξηση της ειδικής άδειας μη-
τρότητας σε εννέα μήνες από έξι, κάτι
που ίσχυε ήδη στο Δημόσιο. Κατά τη

διάρκεια της άδειας μητρότητας, η ΔΥ-
ΠΑ καταβάλλει στην εργαζόμενη μη-
τέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώ-
τατο μισθό, καθώς και αναλογία δώ-
ρων εορτών και επιδόματος αδείας.

6 Οι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς
καταργείται η ειδική εισφορά 1%

των ασφαλισμένων του τ. ΤΠΔΥ και
αυξάνεται κατά τι ο καθαρός μισθός
τους. Διευκρινίζεται ότι με τη διάταξη
αυτή δεν επηρεάζονται τα σχετικά
εφάπαξ.

7 Οι ένστολοι, καθώς επεκτείνεται
σε όλους τους ενστόλους το δι-

καίωμα της «μάχιμης πενταετίας»,
δηλαδή της αναγνώρισης έως και πέν-
τε επιπλέον ετών ασφάλισης, κατα-
βάλλοντας τις αντίστοιχες εισφορές.
Όσοι ένστολοι εξαιρούνταν (πχ, ορι-
σμένες κατηγορίες πυροσβεστών, λι-
μενικών, αστυνομικών και υπηρε-
τούντων στην αεροπορία) από τη σχε-
τική ρύθμιση αποκτούν πλέον το δι-

καίωμα αυτό, ανεξαρτήτως μονάδας
υπηρεσίας, αν είναι παλαιοί ή νέοι
ασφαλισμένοι (προ ή μετά το 2011) και
ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας με
την οποία υπηρετούν (μόνιμοι και μη).

8 Οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι
έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συν-

ταξιοδότησης και προλαβαίνουν να
βγουν σε πρόωρη σύνταξη στην ηλικία
των 56 ετών έως τις 31/12/2022. Αντί-
θετα, κλείνει η πόρτα της πρόωρης
συνταξιοδότησης στο Δημόσιο για
τους υπαλλήλους που δεν πρόλαβαν
να συμπληρώσουν το ηλικιακό όριο
των 56 ετών έως τις 31/12/2022. Σύμ-
φωνα με τη σχετική διάταξη, το όριο
εξόδου ορίζεται πλέον στα 62 έτη.

9 Οι 2,3 εκατ. ευάλωτοι πολίτες οι
οποίοι εφόσον πληρούν τις προ-

ϋποθέσεις θα λάβουν έκτακτη ενίσχυ-
ση έως τις 20 Δεκεμβρίου. Την ενί-
σχυση των 250 ευρώ θα λάβουν συν-
ταξιούχοι, δικαιούχοι αναπηρικού
επιδόματος και οι ανασφάλιστοι υπε-
ρήλικες.

10 Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι με
διαδοχική ασφάλιση οι οποίοι

περνούσαν οδύσσεια μέχρι να εκδο-
θεί η σύνταξή τους. Με την προτεινό-
μενη διάταξη θεσπίζεται η απευθείας
εξέταση της αίτησης συνταξιοδότησης
από τον τελευταίο φορέα διαδοχικής
ασφάλισης, εφόσον σε αυτόν έχουν
διανυθεί 1.000 ημέρες ασφάλισης, με
300 την τελευταία πενταετία (προ-
ηγουμένως 1.500 και 500 αντίστοιχα).
Με τη ρύθμιση αυτή απλοποιείται και
επιταχύνεται η διαδικασία συνταξιο-
δότησης σε περιπτώσεις διαδοχικής
ασφάλισης εκτός του e-ΕΦΚΑ (πχ,
χρόνος επικουρικής σε ΕΦΚΑ και
ΕΔΟΕΑΠ).

11Οι περιστασιακά απασχολούμε-
νοι. Προτείνεται η περιστασιακή

εργασία να περιγράφεται ως η πραγ-
ματοποίηση 70 ημερών απασχόλησης
(και όχι 70 ημερομισθίων), ώστε να
διατηρείται η ιδιότητα του ανέργου σε
αναζητούντες εργασία που έχουν
απασχοληθεί με οποιονδήποτε τρόπο
(και όχι μόνο με μισθωτή εργασία)
έως 70 ημέρες/δωδεκάμηνο.

12 Οι δικαιούχοι επιδομάτων του
ΟΠΕΚΑ που δεν θα χρειάζεται

πλέον να επιστρέφουν τα αχρεωστή-
τως καταβληθέντα.

Τι προβλέπει η διάταξη 
για την αύξηση των 
συντάξεων από 1nς/1/2023

Οι 12 κατηγορίες 
πολιτών 

που βγαίνουν 
κερδισμένες

ΜΙΝΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
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Κρήτη ανήκει στις περιφέ-
ρειες εκείνες οι οποίες
μπορούν ιδανικά να υπο-
στηρίξουν το φιλόδοξο

πρόγραμμα της Πολιτείας για επέκταση
της τουριστικής σεζόν καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του έτους. Άλλωστε, το νησί διαθέ-
τει όλα τα εχέγγυα για να αναπτύξει το
τουριστικό του προϊόν 365 ημέρες τον
χρόνο, καθώς αποτελεί έναν προορι-
σμό που συνδυάζει αρμονικά βουνό και
θάλασσα, διαθέτει από τα ηπιότερα κλί-
ματα της Μεσογείου και -σε συνδυα-
σμό με τη φημισμένη κρητική κουζίνα-
μπορεί να ικανοποιήσει και τους πλέον
απαιτητικούς επισκέπτες. 

Αυτό επιβεβαίωσε και μια ομάδα
Ισπανών ποδηλατών, με ειδίκευση
στην ορεινή ποδηλασία, οι οποίοι επι-
σκέφτηκαν πρόσφατα το νησί φιλοξε-
νούμενοι της Περιφέρειας Κρήτης. 

Στους Ισπανούς έκανε ιδιαίτερη
εντύπωση το γεγονός πως ο επισκέ-
πτης μπορεί να κάνει ποδηλασία σε
εκπληκτικής ομορφιάς βουνά και
παράλληλα να έχει απρόσκοπτη θέα
στο απέραντο γαλάζιο του Κρητικού
Πελάγους, ενώ ιδιαίτερη μνεία έκα-
ναν στη γεύση και την ποιότητα των

τοπικών προϊόντων.
Το ταξίδι διοργάνωσε η Διεύθυνση

Τουρισμού της περιφέρειας σε συνερ-
γασία με το γραφείο ΕΟΤ Ισπανίας,
προκειμένου να προβληθούν στην
ισπανική αγορά τα συγκριτικά πλεο-
νεκτήματα της Κρήτης στον ποδηλατι-
κό τουρισμό. 

Ισπανοί ποδηλάτες θαμπώθηκαν
από το τοπίο του νησιού

Οι ποδηλάτες πρόβαλαν, μέσα από
τις αναρτήσεις τους, το πανέμορφο και
επιβλητικό κρητικό τοπίο με τις 38 πο-
δηλατικές διαδρομές (20 στο Ηρά-
κλειο, 10 στα Χανιά, 5 στο Ρέθυμνο και
3 στον Άγιο Νικόλαο) στους χιλιάδες
followers στα social media που διαχει-
ρίζονται αλλά και στις εξειδικευμένες

εφαρμογές για ποδηλάτες, όπως είναι
τα Strava και Komoot, αποτελώντας
ιδανικούς πρεσβευτές του νησιού στην
Ισπανία και σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Το άνοιγμα της Κρήτης στην Ισπανία
είναι στοχευμένο, καθώς διαφαίνεται
πως η ισπανική αγορά διαθέτει μια
ιδιαίτερη δυναμική, ειδικά για την
Κρήτη.  Μάλιστα, η Περιφέρεια Κρή-
της συμμετείχε για δεύτερη συνεχό-
μενη χρονιά και στο Tourism Innova-
tion Summit 2022 που πραγματοποι-
ήθηκε στη Σεβίλλη και αποτελεί την
κορυφαία σύνοδο παγκοσμίως για τον
μετασχηματισμό του τουρισμού μέσω
της καινοτομίας, της τεχνολογίας και
της βιωσιμότητας.

«Στις όχθες του Γουαδαλκιβίρ, στη
Σεβίλλη, ο παγκόσμιος τουρισμός
ανασκοπεί τη χρονιά, αξιολογεί τις νέ-
ες τάσεις, δημιουργεί διαλόγους και
παρουσιάζει επιτυχημένες ιστορίες
προορισμών», δήλωσε ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Τουρισμού και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας

Κρήτης, Κυριάκος Κώτσογλου.
Στο Tourism Innovation Summit ο

διευθυντής Τουρισμού της περιφέρει-
ας Νίκος Αλεξάκης, μαζί με τη γενική
διευθύντρια Τουρισμού της Καταλο-
νίας Marta Domenech Tomas, μίλη-
σαν σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο για
τους δυο εξαιρετικά επιτυχημένους
τουριστικούς προορισμούς παγκο-
σμίως, την Κρήτη και τη Βαρκελώνη. 

Τα μνημεία και τα πολιτιστικά
αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης είχαν
την ευκαιρία να απολαύσουν επιλεγ-
μένοι δημοσιογράφοι και opinion
leaders της Βουλγαρίας, σε ένα τα-
ξίδι που διοργάνωσε η Ένωση Ξενο-
δόχων Θεσσαλονίκης (ΕΞΘ) στο
πλαίσιο του προγράμματος E-
Tourism του Interreg Greece - Bulgaria. 

Όλα όσα συνθέτουν το τουριστικό προϊόν της πόλης
αποτύπωσαν στα μέσα όπου εργάζονται, παρουσιά-
ζοντας ένα πολύχρωμο μωσαϊκό εμπειριών που προ-

σφέρει η Θεσσαλονίκη στους επι-
σκέπτες της. 

Επισκέφθηκαν τη νέα έκθεση του
Αρχαιολογικού Μουσείου, η οποία
φωτίζει 60 εμβληματικές στιγμές
της ιστορικής διαδρομής του μεγα-
λύτερου και παλαιότερου αρχαι-
ολογικού μουσείου του βορειοελ-

λαδικού χώρου, περπάτησαν στους γνωστούς πεζό-
δρομους του κέντρου της πόλης, επισκέφθηκαν
εστιατόρια που διακρίνονται για τις δημοφιλείς τοπι-
κές τους γεύσεις, πραγματοποίησαν εκδρομή με σκά-

φος στον Θερμαϊκό Κόλπο, απόλαυσαν δείπνο με πιά-
τα εμπνευσμένα από την παράδοση της πόλης, υπό την
επιμέλεια του σεφ Γιάννου Σδούγκα, ενώ ξεναγήθη-
καν και στο Κτήμα Γεροβασιλείου, στον αμπελώνα της
Επανομής, 25 περίπου χλμ νοτιοανατολικά της Θεσ-
σαλονίκης, όπου γεύτηκαν κρασιά από τη μεγάλη ποι-
κιλία του κτήματος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Οινοτουρισμού. 

Η δράση συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και από εθνικούς πόρους της χώρας μας και της
Βουλγαρίας.

Ρ.Σ.

Για 2η συνεχόμενη χρονιά
η περιφέρεια συμμετείχε
στο Tourism Innovation
Summit 2022 
της Σεβίλλης που προωθεί
τον μετασχηματισμό 
του τουρισμού μέσω 
της καινοτομίας, 
της τεχνολογίας και 
της βιωσιμότητας

Ένα μωσαϊκό εμπειριών στη Θεσσαλονίκη για Βούλγαρους δημοσιογράφους και opinion leaders

Άνοιγμα 
της Κρήτης
στην αγορά
της Ισπανίας

Γράφει 
η Ρεγγίνα Σαβούρδου
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τoυ Μιχάλη Μαστοράκη

Υ
πό την απειλή της ενεργει-
ακής κρίσης και για λόγους
δημοσίου συμφέροντος,
που αφορούν την ενεργει-

ακή ασφάλεια της χώρας, το υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
έκανε ένα βήμα πίσω ανακαλώντας
πρότερη απόφαση λύσης της σύμβα-
σης μίσθωσης του ελληνικού Δημοσί-
ου με την εταιρεία Λιγνιτωρυχεία
Αχλάδας ΑΕ για την εκμετάλλευση
των ομώνυμων ορυχείων.

Όπως αναφέρεται στη σχετική
Υπουργική Απόφαση, συντρέχουν
επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέ-
ροντος για την άμεση λειτουργία του
λιγνιτωρυχείου προκειμένου να εξα-
σφαλιστούν η ενεργειακή επάρκεια
της χώρας και ο εφοδιασμός με πρώ-
τες ύλες. Η ανάκληση της απόφασης
έγινε μετά την καταβολή μέρους των
οφειλών της μισθώτριας εταιρείας
προς το Δημόσιο. Συγκεκριμένα, πλή-
ρωσε τον Σεπτέμβριο 659.867,21 ευ-
ρώ έναντι συνολικής οφειλής
5.685.696,09 ευρώ. Τον Οκτώβριο η
εταιρεία είχε υποβάλει αίτηση θερα-
πείας, δηλαδή αναστολής της εκτέλε-
σης της απόφασης του υπουργείου
ΠΕΝ που είχε εκδώσει τον περασμένο
Ιούλιο και κήρυττε έκπτωτους τους μι-
σθωτές από τα δικαιώματα εκμετάλ-
λευσης των ορυχείων στην Αχλάδα.

Πάντως, το ΥΠΕΝ δίνει προθεσμία 60
ημερών στην εταιρεία ώστε να αποπλη-
ρώσει και το υπόλοιπο ποσό οφειλής
των περίπου 5 εκατ. ευρώ, ενώ πρέπει
να σημειωθεί ότι τα χρήματα που κατα-
βλήθηκαν αφορούν παλαιότερα μισθώ-
ματα που χρωστούσε η εταιρεία, συγ-
κεκριμένα για το έτος 2017.

Το κέρδος από τη συνέχιση
της εκμετάλλευσης

Εν μέσω της σφοδρής ενεργειακής
κρίσης, η λειτουργία του Λιγνιτωρυ-

χείου Αχλάδας κρίνεται απολύτως
αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί
η μέγιστη αξιοποίηση των εγχώριων
λιγνιτικών αποθεμάτων για την τρο-
φοδότηση των λιγνιτικών μονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και
ιδίως να διασφαλιστούν ο εφοδιασμός
και η ομαλή παραγωγική λειτουργία
του ΑΗΣ Μελίτης, για τον οποίο αποτε-
λεί την πλησιέστερη πηγή καυσίμου
ύλης.

Κατά συνέπεια, το ΥΠΕΝ τονίζει ότι
η συνέχιση της εκμετάλλευσης του
Λιγνιτωρυχείου Αχλάδας εξυπηρετεί
το επιτακτικό δημόσιο συμφέρον
αξιοποίησης εγχώριων εναλλακτικών
και φθηνότερων, σε σχέση με το φυσι-
κό αέριο, πηγών ενέργειας, στο πλαί-
σιο μεγιστοποίησης της ενεργειακής
θωράκισης και αυτονομίας της χώρας.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι εξα-

σφαλίζεται για το ελληνικό Δημόσιο η
πλήρης αποπληρωμή των οφειλόμε-
νων βεβαιωμένων μισθωμάτων, η
οποία σε διαφορετική περίπτωση θα
ήταν επισφαλής. 

Η συνέχιση της εκμετάλλευσης συ-
νεπάγεται: 

α) Τη διατήρηση των κηρυχθέντων
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, εκ
των οποίων ορισμένες έχουν αρθεί
αυτοδικαίως και άρα οφείλουν να δια-
τηρηθούν κατόπιν των αιτημάτων θι-
γόμενων ιδιοκτητών. 

β) Την καταβολή των καθορισμένων
από δικαστικές αποφάσεις αποζημιώ-
σεών τους από την υπόχρεη μισθώ-
τρια. 

Τέλος, το ΥΠΕΝ θεωρεί ότι η εύρεση
νέου μισθωτή-εκμεταλλευτή για τη
λειτουργία του λιγνιτωρυχείου θα
ήταν μια διαδικασία χρονοβόρα, εντε-

λώς αντίθετη με την επιτακτική πα-
ρούσα ανάγκη λειτουργίας του λιγνι-
τωρυχείου. Ως εκ τούτου, το υπουρ-
γείο αποφάσισε να δώσει προθεσμία
60 ημερών στην εταιρεία Λιγνιτωρυ-
χεία Αχλάδας ΑΕ προκειμένου αυτή
να αποπληρώσει στο σύνολό τους τα
οφειλόμενα βεβαιωμένα μισθώματα
ύψους 5.025.828,88 ευρώ.

Τη συμβολή της βιομηχανίας μέσης και χαμηλής
τάσης στη θωράκιση του ενεργειακού συστήματος
της Ελλάδας ενόψει του χειμώνα θέσπισε το υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με ρύθμιση που
ψηφίστηκε την Τετάρτη το βράδυ στη Βουλή και
αφορά τον στόχο για μείωση της κατανάλωσης κατά
5% τις ώρες αιχμής.

Η ρύθμιση προβλέπει επίσης τη σύσταση της Υπη-
ρεσίας Μείωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας για την απο-
ζημίωση των βιομηχανικών καταναλωτών που θα
περιορίζουν τα φορτία τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο «κόφτης» 5% προβλέπεται σε

πρόσφατο ευρωπαϊκό κανονισμό με σκοπό τη μεί-
ωση των χονδρεμπορικών τιμών ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. Η μείωση της κατανάλωσης είναι υποχρεωτι-
κή, προφανώς για όλα τα κράτη-μέλη, και θα ισχύσει
από την 1η Δεκεμβρίου έως τις 31 Μαρτίου 2023.

Στην περίπτωση της Ελλάδας έχει «κλειδώσει» ότι
οι ώρες αιχμής θα είναι το διάστημα 18.00-21.00 του
24ώρου, συμπεριλαμβάνοντας και τα Σαββατοκύ-
ριακα. Επίσης, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που
έχει διενεργήσει ο ΑΔΜΗΕ, η μείωση του 5% «μετα-
φράζεται» στη χώρα μας σε περικοπή της κατανά-
λωσης κατά 300 MWh ανά ώρα αιχμής.

Οι βιομηχανίες μέσης και υψηλής τάσης θα κλη-
θούν να φέρουν εις πέρας τον στόχο μείωσης της κα-
τανάλωσης, δεδομένου ότι στη χαμηλή τάση δεν
υπάρχουν «έξυπνοι» μετρητές σε μεγάλη κλίμακα
ώστε να μπορεί να αποτυπωθεί ο όποιος περιορισμός
στη ζήτησή τους. Η πρώτη δημοπρασία αναμένεται να
διενεργηθεί εντός Δεκεμβρίου, καθώς παρόλο που
με τη ρύθμιση του ΥΠΕΝ έγινε το πρώτο βήμα για τη
διενέργεια των διαγωνισμών, απομένουν ακόμη αρ-
κετές νομοθετικές-κανονιστικές εκκρεμότητες για τη
διεξαγωγή της πρώτης ανταγωνιστικής διαδικασίας.

Μ.ΜΑΣΤ

Το ΥΠΕΝ ανακάλεσε 
τη λύση της σύμβασης 
για να διασφαλιστούν 
ο εφοδιασμός και η ομαλή 
παραγωγική λειτουργία 
του ΑΗΣ Μελίτης ώστε 
να ενισχυθεί η ενεργειακή
επάρκεια της χώρας

Τον Δεκέμβριο σε ισχύ ο «κόφτης» 5% στο ρεύμα για τις βιομηχανίες

Σε λειτουργία ξανά 
τα Λιγνιτωρυχεία  Αχλάδας 



Στις πολύ ισχυρές τριμηνιαίες επιδόσεις
των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στέκε-
ται η Wood & Co και κυρίως στην επιταχυνό-
μενη ανάπτυξη της δανειοδοτικής τους ικανό-
τητας, στα ισχυρότερα περιθώρια κέρδους
λόγω των υψηλότερων επιτοκίων, στη συγ-
κράτηση του κόστους και στο ευνοϊκό περι-
βάλλον της ποιότητας του ενεργητικού τους. Ο
επενδυτικός οίκος διατηρεί τη σύσταση
«buy» και για τις τέσσερις μετοχές των συ-
στημικών τραπεζών αυξάνοντας την τιμή-
στόχο της Εθνικής Τράπεζας στα 5,20 ευρώ
από 4,70 ευρώ, για την Τράπεζα Πειραιώς στα
2,50 ευρώ από 2,20 ευρώ, για τη Eurobank στο
1,50 ευρώ από 1,40 ευρώ και για την Alpha
Bank στο 1,50 ευρώ από 1,40 ευρώ.
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ια τρίτη φορά το κομβικό
όριο των 900 μονάδων απο-
δεικνύεται μια δύσκολη πε-
ριοχή για τον Γενικό Δείκτη.

Αυτό που καθίσταται σαφές είναι πως
το ελληνικό χρηματιστήριο αντιμετω-
πίζει πρόβλημα στο συγκεκριμένο επί-
πεδο και θα χρειαστούν θετικές εξελί-
ξεις και ουσιαστική αύξηση της συναλ-
λακτικής δραστηριότητας για να υπάρ-
ξει αναρρίχηση πάνω από τις 900 μο-
νάδες. Όσο ο ΓΔ δεν απομακρύνεται
από τα επίπεδα των 900 μονάδων και
όσο δεν κινείται προς τις 920-930 μο-
νάδες, η κατάκτηση αυτών των επιπέ-
δων θεωρείται επισφαλής, όπως έχει
δείξει η αγορά όλους τους προηγούμε-
νους μήνες, όπου υπήρξαν περιπτώ-

σεις προσωρινής ανάκτησης αλλά και
άμεσης πτωτικής παλινδρόμησης. Βα-
σικός διαμορφωτής της τάσης θα πα-
ραμένουν οι τραπεζικές μετοχές, με
τον ομώνυμο δείκτη να έχει δώσει σή-
μα επανατοποθετήσεων, το οποίο ακυ-
ρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χα-

μηλότερα των 591 μονάδων. Όσο ο εν
λόγω δείκτης δίνει κλεισίματα υψηλό-
τερα των 616-591, ή της ζώνης 584-
570, μέσα στην οποία συνωστίζονται οι
ΚΜΟ 200 ημερών, μπορεί να ελπίζει σε
κίνηση προς τις 655, 690 και με απώτε-
ρο στόχο τις 752 μονάδες.

Στην έκθεση Εquip Hotel
Paris η Παπουτσάνης 

Η Παπουτσάνης, η κορυφαία ελληνική
βιομηχανία σαπώνων και υγρών καλλυν-
τικών και ο μεγαλύτερος προμηθευτής
ξενοδοχειακών προϊόντων προσωπικής
περιποίησης (Hotel Amenities) στην Ελ-
λάδα, συμμετείχε στην Equip Hotel Paris,
την κορυφαία διεθνή έκθεση στον τομέα
του τουρισμού και της φιλοξενίας, που
πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις αρ-
χές Νοεμβρίου 2022. Στο περίπτερο της
Παπουτσάνης, οι εξειδικευμένοι σύμ-
βουλοί της παρουσίασαν ιδέες και λύσεις
για την παγκόσμια αγορά Hotel Ameni-
ties σε μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων
από διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες,
από όλο τον κόσμο. 

Energean: Μεγάλη αύξηση
εσόδων και κερδών 

Ισχυρή άνοδο στα κέρδη και στα έσο-
δά της κατέγραψε η Energean PLC για
το εννεάμηνο του 2022, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ενερ-
γειακή εταιρεία. Τα κέρδη EBITDA δια-
μορφώθηκαν σε 348,5 εκατ. δολάρια
έναντι 141 εκατ. δολαρίων στο εννεά-
μηνο του 2021. Τα έσοδα έφτασαν τα
550,2 εκατ. δολάρια, αυξημένα 57% σε
ετήσια βάση.

Premia Properties: Αύξηση
εσόδων κατά 61%

Αύξηση εσόδων κατά 61%, διπλασια-
σμός λειτουργικής κερδοφορίας (Ad-
justed EBITDA) και τριπλασιασμός κερ-
δοφορίας μετά φόρων, σε ενοποιημένη
βάση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίο-
δο του 2021, ανακοίνωσε η Premia Prop-
erties για το εννεάμηνο. Η εταιρεία ανα-
κοίνωσε επίσης προσθήκη τεσσάρων νέ-
ων ακινήτων, τριών φοιτητικών εστιών σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα καθώς
και των εγκαταστάσεων των Εκπαιδευτη-
ρίων Δούκα, με το χαρτοφυλάκιο του ομί-
λου να περιλαμβάνει 31 ακίνητα και τη
συνολική αξία επενδύσεων να διαμορ-
φώνεται σε 229 εκατ. ευρώ.

Με «κουτοπονηριές» προσπαθεί για μία
ακόμη φορά ο Δημήτρης Κούτρας να βάλει εμ-
πόδια στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
της Intrakat. Μάλλον προσπαθεί να αισθανθεί
πως διαδραματίζει κάποιο ρόλο, ενώ γνωρίζει
πως το όνομά του δεν υπάρχει πλέον στην επι-
χειρηματική πιάτσα και ούτε ασχολείται κα-
νείς μαζί του. Του είναι δύσκολο να χωνέψει
πως έμεινε με τον «μουντζούρη» στο χέρι,
αφού τα νέα αφεντικά της Intrakat (Μπάκος,
Καϋμενάκης, Εξάρχου) δεν του αγόρασαν τις
μετοχές, ενώ και η πλευρά Κόκκαλη τον άφη-
σε τελείως απέξω από το deal. Και τώρα, με
αφορμή την αύξηση κεφαλαίου της Intrakat, o

Δημήτρης Κούτρας βρήκε την ευκαιρία να ακουστεί το όνομά του. Αλλά στην αγορά γελάνε, λέγοντας
πως αυτά που κάνει είναι «καραγκιοζιλίκια» και ο ίδιος δεν έχει καμία δύναμη να μπλοκάρει την αύξηση
κεφαλαίου που έτσι και αλλιώς είναι εξασφαλισμένη. 

ΧΑ: «Σκληρό καρύδι» οι 900 μονάδες 

O Κούτρας και ο «μουντζούρης» 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Αυξάνει τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες η Wood
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ρονιά-σταθμός για το Κτήμα Semeli
αναμένεται να είναι το 2022. Τα κρασιά
του οινοποιείου απέσπασαν 25 συνα-
πτές διακρίσεις σε μεγάλους διαγωνι-

σμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πέρα όμως
από το οινικό του αποτύπωμα το 2022, τα στοιχεία
δείχνουν ότι ο φετινός του τζίρος θα διαμορφωθεί
σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ η εταιρεία επιστρέφει σε
κερδοφόρες χρήσεις, όπως αναφέρεται σε σχετική
ανακοίνωση. Αυτό είναι και το πρώτο βήμα, ώστε να
επιτευχθεί την επόμενη τριετία ο στόχος του κτήμα-
τος να αναρριχηθεί στις πρώτες θέσεις των ελληνι-
κών οινοποιείων. Εντωμεταξύ ολοκληρώθηκε η
επένδυση ύψους 5 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση
των χώρων φιλοξενίας του κτήματος, αναδεικνύον-
τας τη Semeli σε κορυφαίο οινικό προορισμό. Πρό-
κειται για έναν μοναδικό χώρο υψηλής αισθητικής
που δημιουργεί προϋποθέσεις για ένα ταξίδι στον
χρόνο και τη γεύση, μέσα από μια ξεχωριστή σύν-
δεση με τη γη και τους καρπούς της.

Siemens: Ξεπέρασαν 
τις προβλέψεις τα έσοδα 

Cisco: Νέο πλάνο
αναδιάρθρωσης

Πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών δια-
μορφώθηκαν τα προσαρμοσμένα κέρδη και
τα έσοδα της Cisco στη χρήση του α’ τριμήνου
του οικονομικού έτους, με την αμερικανική
εταιρεία δικτύων να ανακοινώνει ένα νέο πλά-
νο αναδιάρθρωσης του ομίλου, θέτοντας στην
άκρη ένα ποσό 600 εκατ. δολαρίων, ενώ πρό-
κειται να περικόψει περίπου το 5% του συνολι-
κού της προσωπικού, μετέδωσε το Reuters.
Τα συνολικά έσοδα της Cisco διαμορφώθηκαν
σε 13,63 δισ. δολάρια έναντι εκτίμησης των
αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση
του Refinitiv για έσοδα 13,31 δισ. δολαρίων.

Στρατηγική συνεργασία 
της Qualco με τη Motivian

H Qualco και η Motivian ανακοίνωσαν την
έναρξη της στρατηγικής τους συνεργασίας, με
την Qualco να εξαγοράζει την άυλη πνευματι-
κή ιδιοκτησία (Intellectual Property) για το
σύνολο των λύσεων λογισμικού της Motivian.
Εντός του πλαισίου συνεργασίας, η Qualco
αναλαμβάνει πλέον την υποστήριξη και πε-
ραιτέρω εξέλιξη ενός διευρυμένου χαρτοφυ-
λακίου λύσεων της Motivian που εκτείνεται
ενδεικτικά σε τομείς όπως Business Process
Management, Loan Origination, Document
Management, Digital και Mobile Portals. Στό-
χος της Qualco, με τη συνδρομή των υφιστά-
μενων τεχνικών ομάδων και έμπειρων στελε-
χών της Motivian, είναι η υλοποίηση ολοκλη-
ρωμένων έργων σε μεγάλους πελάτες στην
Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έτος-σταθμός για 
το Κτήμα Semeli το 2022
- Σε επίπεδα ρεκόρ
αναμένεται ο τζίρος

Πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών
διαμορφώθηκαν τα κέρδη και τα έσοδα
της Siemens στο τρίτο τρίμηνο του έτους,
με τη γερμανική εταιρεία να σημειώνει
πως οι δραστηριότητές της αναπτύχθη-
καν σε πολλές αγορές «παρά το πολύ-
πλοκο μακροοικονομικό περιβάλλον».
Πιο αναλυτικά, τα κέρδη της Siemens
στο γ’ τρίμηνο ανήλθαν στα 3,16 δισ. ευ-
ρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξης
του 38% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμη-
νο του 2021, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν
κέρδη ύψους 2,79 δισ. ευρώ. Ταυτόχρο-
να, ο γερμανικός κολοσσός ανακοίνωσε
συνολικά έσοδα από πωλήσεις στα 20,57
δισ. ευρώ για το τρίμηνο Ιουλίου-Σε-
πτεμβρίου, έναντι της εκτίμησης για
19,13 δισ. ευρώ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η δωρεά της Ορυμήλ
Η εταιρεία Ορυμήλ, συμφερόντων της οικογέ-
νειας Κυριακόπουλου, έχει μια δραστηριότη-
τα 38 ετών και μια επενδυτική πορεία σε διά-
φορους τομείς όπως των ακίνητων, της τεχνο-
λογίας, της ναυτιλίας, των ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας κ.ά. Μεταξύ άλλων συγκαταλέ-
γεται και στους μεγάλους μετόχους της Lam-
da Development. Προσφάτως η Ορυμήλ προ-
χώρησε, με μεγάλη δια-
κριτικότητα, σε μια ση-
μαντική δωρεά. Μέσω της
θυγατρικής της Prop-co
δώρισε στο Ταμείο Εθνι-
κής Άμυνας ένα ακίνητο
συνολικού εμβαδού
54.607,30 τμ, που βρίσκε-
ται στο Διστόμο, αξίας 2 εκατ. ευρώ περίπου. Η
δωρεά της Ορυμήλ έγινε στη μνήμη της Καί-
της Κυριακοπούλου, της πρωτοπόρου Ελληνί-
δας επιχειρηματία που επί σειρά δεκαετιών
διοικούσε τη Βωξίται Παρνασσού και την Αρ-
γυρομεταλλευμάτων & Βαρυτίνης.

Motor Oil: Χωρίς δικαίωμα στο
προμέρισμα οι μετοχές από τις 21/11

Η Motor Oil ανακοίνωσε πως από τη Δευτέρα 21
Νοεμβρίου 2022 οι μετοχές της θα διαπραγμα-
τεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του προσωρινού
μερίσματος της χρήσης 2022, ύψους 40 λεπτών του
ευρώ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση
της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, «η Μό-
τορ Όιλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ ανακοι-
νώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας
κατά τη συνεδρίασή του της 7ης Νοεμβρίου 2022
αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος
ποσού 0,40 ευρώ ανά μετοχή έναντι του καταβλητέ-
ου μερίσματος της χρήσης 2022».
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T
ο Μουντιάλ του Κατάρ αρχίζει την Κυριακή, αλ-
λά τα… όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα
και  τη θέση των ομοφυλόφιλων αλλά και των
γυναικών στο Ιράν έχουν ήδη αρχίσει. Καταρια-

νός γιατρός δήλωσε ότι η κυβέρνηση του Κατάρ, προκει-
μένου να αποφυλακίσει ομοφυλόφιλους, τους πρότεινε
να γίνουν καταδότες! Η Κολομβιανή σταρ Σακίρα αρνήθη-
κε να τραγουδήσει στην τελετή έναρξης, μετά την Ντούα
Λίπα και τον θρυλικό Ροντ Στιούαρτ. Νορβηγοί δημοσιο-
γράφοι «στρίμωξαν» τον Πορτογάλο προπονητή της εθνι-
κής Ιράν για όσα συμβαίνουν στη χώρα αυτή σχετικά με
την εξέγερση των γυναικών.

Καταριανός αξιωματούχος δήλωσε πριν από μία εβδο-
μάδα ότι «η ομοφυλοφιλία είναι ζημιά του μυαλού» και
από τότε άρχισαν οι αντιδράσεις. Ο Καταριανός διακεκρι-
μένος γιατρός Μοχάμεντ Νάσερ, που ζει στην Αμερική,
δήλωσε ότι η κυβέρνηση απελευθέρωσε τους ομοφυλό-
φιλους και τους μετέτρεψε σε «πράκτορες» του Μουν-
τιάλ. Να καταδίδουν τους συμπατριώτες τους ομοφυλό-
φιλους αλλά και τους επισκέπτες. Η ομοφυλοφιλία τιμω-

ρείται με φυλάκιση έως και επτά χρόνια στο Κατάρ. 
Η Σακίρα είχε συμφωνήσει να τραγουδήσει στην τελετή

έναρξης. Μετά τη σχεδόν γενική κατακραυγή για τα αν-
θρώπινα δικαιώματα, αρνήθηκε. Προσκλήθηκε η Αγγλίδα
Ντούα Λίπα. Το ίδιο. Το αυτό και ο Ροντ Στιούαρτ. Στο Κα-
τάρ, όπως είναι γνωστό, 6.715 αλλοδαποί εργάτες έχασαν
τη ζωή τους στη δουλειά και λόγω των άθλιων συνθηκών
διαβίωσης. Και έτσι… ξέμεινε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, που εί-
ναι πρεσβευτής του Μουντιάλ, να ψάχνει διάσημους καλ-
λιτέχνες να τραγουδήσουν. Αυτός δεν έχει τέτοια προβλή-
ματα. Τον έντυσαν στο πετροδόλαρο, και αυτόν και τη σύ-
ζυγό του Βικτόρια που άνοιξε παρτίδες… μόδας, και κατά
τα άλλα ο Θεός να συγχωρέσει τους νεκρούς εργάτες.

Στη συνέντευξη Τύπου της εθνικής Ιράν επικράτησε έν-
ταση, καθώς ο Πορτογάλος προπονητής της Κάρλος Κεϊ-
ρόζ αποχώρησε. Στην αρχή δήλωσε, «ο κάθε παίκτης έχει
το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί για την κατάσταση στο
Ιράν, όπως, για παράδειγμα, γίνεται και σε άλλες χώρες
που ποδοσφαιριστές γονατίζουν». Ρεπόρτερ από το Sky
Sports τον ρώτησε: «Νιώθετε καλά που εκπροσωπείτε

μια χώρα σαν το Ιράν, που καταπιέζει τα δικαιώματα των
γυναικών;». Και τότε άρχισαν τα… ωραία. Ο Κεϊρόζ πέρα-
σε στην αντεπίθεση: «Ποιο κανάλι εκπροσωπείτε; Πόσα
μου δίνετε για να απαντήσω στην ερώτηση; Είστε σε μια
ιδιωτική εταιρεία, πόσα μου δίνετε; Μιλήστε με το αφεντι-
κό σας και στο τέλος του Μουντιάλ θα σας δώσω μια
απάντηση, αν μου κάνετε μια καλή προσφορά. Σας ευχα-
ριστώ». Ο επίμονος ρεπόρτερ συνέχισε: «Είπατε ότι είναι
τιμή σας να είστε στον πάγκο», για να τον διακόψει ο ενο-
χλημένος Κεϊρόζ: «Μη βάζετε λόγια στο στόμα μου. Θα
πρέπει να αρχίσετε να σκέφτεστε τι έγινε και με τους με-
τανάστες στην Αγγλία. Σκεφτείτε και αυτό».

«Καταδότες» κατά ομοφυλόφιλων, 
χαμός με το Ιράν, αρνήθηκε 
να τραγουδήσει η Σακίρα

Άρχισαν τα… όργανα
στο Μουντιάλ



Τα μαντάτα δεν ήταν καλά για τον
διεθνή Κολομβιανό άσο του Ολυμ-
πιακού Χάμες Ροντρίγκες. Έχασε
τον πατριό του Κάρλος Ρεστρέπο, ο
οποίος τον μεγάλωσε και τον οδή-
γησε στο ποδόσφαιρο. Ο Χάμες ήταν
στην πατρίδα του με την εθνική
ομάδα για φιλικά ματς όταν έμαθε
τα άσχημα νέα. Στον Ολυμπιακό τον
συλλυπήθηκαν, όπως ήταν αναμε-
νόμενο, και τον περιμένουν να γυρί-
σει στις προπονήσεις, γιατί, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, θα του κά-
νουν πρόταση παράτασης του συμ-
βολαίου του για έναν ακόμη χρόνο.
Ο Κολομβιανός σταρ υπέγραψε
συμβόλαιο ενός έτους με τους
«ερυθρόλευκους» με δικαίωμα

ανανέωσης για ένα ακόμα. Ωστόσο,
ουδείς είναι σίγουρος ότι αυτός ο
παίκτης-πολυτέλεια για το ελληνικό
πρωτάθλημα θα μείνει. Μπορεί ο
Ολυμπιακός να τον «ανέστησε», κα-
θότι στο Κατάρ τον έδιωξαν κακήν

κακώς, αλλά αν έχει προσφορά από
μεγαλύτερο πρωτάθλημα, είναι
αδύνατον να μείνει. Πάντως, στην
ΠΑΕ υπάρχει αισιοδοξία ότι, αν τον
πλαισιώσουν με δυο μεγάλους παί-
κτες, μπορεί να μείνει.

«Έφυγε» ο πατριός του Χάμες Τελικό η Ισλανδία,
αποβλήθηκε ο Μάγκνουσον

Στον τελικό του Κυπέλλου Βαλτικής προκρίθη-
κε η εθνική Ισλανδίας, αλλά θα παίξει χωρίς τον
Χόρντουρ Μάγκνουσον, στόπερ του Παναθηναϊ-
κού. Αποβλήθηκε στο ματς με τη Λιθουανία. Ο
Μάγκνουσον ήταν αρχηγός της εθνικής, έχοντας
παρτενέρ στην άμυνα τον Ίνγκασον του ΠΑΟΚ. Το
τελικό σκορ ήταν 1-1 και η Ισλανδία πήρε την
πρόκριση στα πέναλτι 5-3.

«Αμερικανιά» η
αποκαθήλωση του Ρονάλντο

Η πολυσυζητημένη συνέντευξη του Κριστιάνο
Ρονάλντο, στην οποία καταφέρθηκε κατά της
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ («με πρόδωσε»), των
ιδιοκτητών της («οι Γκλέιζερ δεν ενδιαφέρονται
για την ομάδα»), καθώς και του Ολλανδού Έρικ
Τεν Χαγκ («δεν τον σέβομαι»), είχε ένα σοβαρό
παρατράγουδο. Οι αδερφοί Γκλέιζερ έδωσαν εν-
τολή και αφαιρέθηκε μια γιγαντοαφίσα του
37χρονου σούπερ σταρ που κοσμούσε το Ολντ
Τράφορντ! Λες και ο Κριστιάνο δεν είναι μέρος
της ιστορίας της ομάδας τους.

Κατηγορίες για παράνομο
στοιχηματισμό

Ο Ιβάν Τόνεϊ, τρίτος σκόρερ στην Premier
League με τη φανέλα της Μπρέντφορντ με 10
τέρματα πριν από τη διακοπή του Μουντιάλ, κα-
τηγορήθηκε από την ίδια την ομοσπονδία για πα-
ράνομο στοιχηματισμό! Και όχι μία φορά, αλλά…
232 φορές από τον Φεβρουάριο του 2017 μέχρι
τον Ιανουάριο του 2021. Ο Τόνεϊ έχει πλέον προ-
θεσμία μέχρι τις 24 Νοεμβρίου προκειμένου να
απολογηθεί.

Σούπερ Στέφανος, 
2-1 τον Μεντβέντεφ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν καταιγιστικός, νί-
κησε 2-1 με ανατροπή τον Ντανίλ Μεντβέντεφ
και προκρίθηκε στον ημιτελικό του Nitto ATP Fi-
nals. Τα σετ: 6-3, 6-7, 6-7. Επόμενος αντίπαλός
του θα είναι σήμερα ο Αντρέι Ρούμπλεφ. Ο Σέρ-
βος Νόβακ Τζόκοβιτς, με δύο νίκες, βρίσκεται
ήδη στους «4» από τον ίδιο όμιλο.

Πολωνία - Χιλή 1-0 
με Σιμάνσκι, Σφιντέρσκι
Με τον μέσο της ΑΕΚ Νταμιάν Σιμάνσκι να περνάει αλλαγή και
τον άλλοτε παίκτη του ΠΑΟΚ Κάρολ Σφιντέρσκι βασικό, η εθνι-
κής Πολωνίας, στο τελευταίο της φιλικό στη Βαρσοβία πριν
«πετάξει» για το Μουντιάλ, νίκησε 1-0 τη Χιλή. Το γκολ ο Πιάτεκ
στο 85’. Ο Σιμάνσκι μπήκε αλλαγή στο 67’ στη θέση του Κριχό-
βιακ που έπαιξε στην ΑΕΚ για έξι μήνες την περασμένη σεζόν.

Νίκη οι Μπακς, 
«δεύτερος» 

ο Γιάννης

Αυτή τη φορά ο Γιάννης δεν ήταν πρώτος σκόρερ, αλλά με 16 πόντους (6/16 δίποντα, 0/2 τρίποντα,
4/11 βολές), 12 ριμπάουντ και 8 ασίστ οδήγησε τους Μπακς σε νίκη 113-96 επί των Καβαλίερς μέσα
στο Κλίβελαντ. Ο Γιάννης, ακόμα, είχε 2 λάθη, 1 φάουλ και 8 κερδισμένα φάουλ σε 31:32. Πρώτος
σκόρερ για τους Μπακς ήταν ο Μπρουκ Λόπες που πέτυχε 27, έχοντας επτά στα εννιά τρίποντα.
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα

Δάρδα

O
λα λάθος! Η Μαντόνα, η θρυλική βασίλισσα της
ποπ που λατρεύτηκε παγκοσμίως από εκατομ-
μύρια κόσμου, φαίνεται πως στα 64 της έπαθε
παλιμπαιδισμό και συμπεριφέρεται ως teenag-

er χείριστης εκδοχής.
Η μεγαλύτερη σταρ της μουσικής βιομηχανίας όλων των

εποχών τρώει καθημερινά «ξύλο» στα προσωπικά της so-
cial media από τα ειρωνικά και χλευαστικά σχόλια διάση-
μων φίλων της, με αφορμή τα τρομακτικά βίντεο που δη-
μοσιεύει στο ΤikΤok. Οι προκλητικές αναρτήσεις να πίνει
νερό από μπολ σκύλου, τα λικνίσματα με σέξι εσώρουχα,
τα προκλητικά φιλιά στο στόμα με γυναίκες και ο χορός
twerk με τον ποπό της σε κοντινό πλάνο απογοητεύουν μέ-
ρα με τη μέρα τους εκατομμύρια θαυμαστές αλλά και αστέ-
ρες του θεάματος που δεν μασάνε τα λόγια τους.

50 Cent: «Παρθένα στα 64»
Πρόσφατα, ο διεθνούς φήμης 50 Cent την αποδόμησε

για τα καλά στο Instagram. «Η Μαντόνα χρησιμοποιών-
τας τη ραπ μουσική, για να επηρεάσει το κοινό της στο
TikTok, είναι αξιολύπητη και πραγματικά διαταράσσει το
πνεύμα μου. Είπα σε όλους ότι η γιαγιά κάνει βλακείες,
σαν παρθένα στα 64», ήταν το μήνυμα που πραγματικά
ξεχείλισε το ποτήρι της υπομονής της.

Μη αντέχοντας άλλο την κατακραυγή, η άσχημα μποτοξα-
ρισμένη γιαγιά της ποπ προχώρησε σε μια αιφνίδια και αυ-
στηρή ανακοίνωση που κάνει τον γύρο του κόσμου. «Σταμα-

τήστε να κάνετε bullying στη Μαντόνα επειδή απολαμβάνει
τη ζωή της», έγραψε, περνώντας στην αντεπίθεση.

Το βιολί βιολάκι!
Η Μαντόνα Λουίζ Βερόνικα Τσικόνε, παρά τη διαδι-

κτυακή έκρηξη και την απαίτηση για σεβασμό, δεν στα-
μάτησε τις αλλόκοτες αναρτήσεις. Άλλωστε είναι γνωστή
για την επιμονή και τις εμμονές της.

Κάνοντας χρήση υπερβολικών φίλτρων για να παρου-
σιάζεται νεότερη και αποτυχημένα ομορφότερη με πρό-
σωπο πρησμένο και ανύπαρκτα φρύδια, το είδωλο που λα-
τρεύτηκε όσο κανένα άλλο εμφανίσθηκε σε πρόσφατο βίν-
τεο να κάνει «καθίσματα» πάνω από ένα μπουκάλι.

Επικές ατάκες και σχόλια τρόμου
Η στάση της «Material girl», η οποία πρόσφατα ανα-

κοίνωσε πως είναι ομοφυλόφιλη, έχει προκαλέσει παγ-
κόσμιο προβληματισμό. Όλοι αναρωτιούνται τι της συμ-
βαίνει. «Αυτό είναι απλά απαίσιο! Τι απέγινε η αληθινή
Madonna, αυτή που μπορεί πραγματικά να δεις και να
πεις “wow, είσαι όμορφη και ταλαντούχα”», «μου άρε-
σαν η μουσική και η δημιουργικότητά σας. Νυχτώνει και
ανησυχώ τώρα» είναι μερικά από τα πιο επιτυχημένα
σχόλια θαυμαστών της. Σε πρόσφατη εμφάνισή της εθε-
άθη με σιδεράκια στα δόντια, και ένας χρήστης δεν κρα-
τήθηκε: «Κάτι πήγε στραβά. Μοιάζεις με τον Marilyn
Manson ή κάτι τέτοιο! Μην ξυρίζετε τα φρύδια!». 

Η γιαγιά της ποπ...
ξεμωράθηκε



Τα πρώτα της γενέθλια ως μαμάς γιόρτασε η
Στέλλα Δημητρίου και αντί για τούρτα, πόζαρε με τα
διδυμάκια της! Για την υπέροχη αυτή ημέρα, η Κύ-
πρια πρώην εστεμμένη μοιράστηκε δημόσια τα συ-
ναισθήματά της, δηλώνοντας: «Φέτος ο Θεούλης
μου έκανε το ωραιότερο δώρο γενεθλίων. Μου
έστειλε δυο αγγελούδια στη ζωή μου που τα υπερ-
λατρεύω! Είναι τα πρώτα μας γενέθλια μαζί. Διαφο-
ρετικά. Απλά και οικογενειακά. Είμαι γεμάτη από
αγάπη, ευτυχία και συναισθήματα πρωτόγνωρα και
μοναδικά για εμένα».

Γενέθλια με τα δίδυμα

Συνάντηση με 
τον πρωθυπουργό

Στο Μέγαρο Μαξίμου εμφανίστηκε η Βάνα
Μπάρμπα! Η γνωστή ηθοποιός και δημοτική
σύμβουλος Γλυφάδας επισκέφθηκε τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη στο γραφείο του και συζήτησαν
για τα μεταρρυθμιστικά έργα Πολιτισμού που
ετοιμάζεται να εξαγγείλει η κυβέρνηση. Ντυμέ-
νη με total black κοστούμι συνδυασμένο με λευ-
κό πουκάμισο, η πρωταγωνίστρια δημοσίευσε
στα social media κοινή τους φωτογραφία, σχο-
λιάζοντας με καμάρι: «Ευχαριστώ πολύ τον πρω-
θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που με άκουσε,
μου πρότεινε και βρήκαμε λύσεις για θέματα
που αφορούν την πατρίδα μας». 

Αντίστροφα μετράει πλέον η
εγκυμονούσα Αντιγόνη Ψυ-
χράμη! Τακτοποιώντας τις τε-
λευταίες λεπτομέρειες για τη
στιγμή του τοκετού, η ηθοποιός
ολοκλήρωσε παράλληλα και τη
διακόσμηση του παιδικού δω-
ματίου που θα φιλοξενήσει το
δεύτερο παιδάκι της, την κο-
ρούλα που σύντομα θα έρθει
στον κόσμο. «Η ώρα πλησιάζει
και ετοιμαζόμαστε. Ελπίζουμε
να σου αρέσει», ανέφερε με
χαρά στο Instagram η πρωτα-
γωνίστρια.

Από μέρα 
σε μέρα

ΚΚόλαση το Instagram
Η Ελληνίδα κολλητή τής Kάιλι Τζένερ (της οικογένειας Καρντά-
σιαν) φωτογραφήθηκε στο Instagram με μπικίνι κολάζοντας
τον αντρικό πληθυσμό. Η 25χρονη εντυπωσιακή Αναστασία Κα-
ρανικολάου με τους 11.000.000 followers στο διαδίκτυο πόζαρε
με τολμηρό μαύρο μαγιό που αναδείκνυε τις υπέροχες καμπύ-
λες της, προκαλώντας θερμοκρασίες καύσωνα. Η 25χρονη in-
fluencer είναι γνωστή στο χολιγουντιανό θέαμα ως «Stassie»
και ακολουθεί τα βήματα της διάσημης φίλης της.

Μεσημεριανή βόλτα στην Αθηναϊκή Ριβιέ-
ρα για τον Πέτρο Πολυχρονίδη και τον διά-
σημο Άαρον Ράμι. Ο παρουσιαστής του
«Τροχού της Τύχης» και ο πρωταθλητής του
ΖΜΑΚ φωτογραφήθηκαν σε ταβέρνα στο
Μικρολίμανο, με τον δημοσιογράφο να σχο-
λιάζει χιουμοριστικά: «Έρχονται οι Βρυ-
ξέλλες και μας πίνουν τα ρακόμελα. Ο Βέλ-
γος Άαρον Ράμι εκτός από ZMAK Interna-
tional Champion είναι και ένας εξαιρετικός
φίλος που σιγά σιγά γίνεται Έλληνας».
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Μαλλιά κουβάρια

Ρακόμελα time

Σ
τα χαρακώματα εκ νέου η Πόπη Μαλλιωτάκη με την οικο-
γένεια του δολοφονημένου επιχειρηματία Μπάμπη Λαζα-
ρίδη. Η αποκάλυψη της τραγουδίστριας πως δέχτηκε πρό-
ταση από εταιρεία παραγωγής για τη δημιουργία ενός

δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ-αφιέρωμα στη ζωή του αδικοχα-
μένου ιδιοκτήτη αθηναϊκού κέντρου διασκέδασης προκάλεσε την
έντονη αντίδραση της μητέρας και της αδελφής του, που απειλούν
με ασφαλιστικά μέτρα και αγωγές εναντίον της. Το σενάριο, όπως
δήλωσε η Πόπη Μαλλιωτάκη, θα είναι βασισμένο στη ζωή της: Από
τα χρόνια που ζούσε με την οικογένειά της στην Κρήτη, την ενασχό-
ληση με το τραγούδι αλλά και τη γνωριμία της στη Γερμανία με τον
επιχειρηματία, μέχρι τον επεισοδιακό χωρισμό και τη δολοφονία
του το 2008. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, οι συζητήσεις βρίσκον-
ται σε προχωρημένο στάδιο, υποδεικνύοντας τους Βασίλη Μπι-
σμπίκη και Μιχάλη Ιατρόπουλο για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.



H
έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη
θεραπεία της ψωρίασης δεν προφυ-
λάσσουν μόνο τη σωματική αλλά και
την ψυχική υγεία των πασχόντων. Η

ψωρίαση δεν είναι απλώς μια πάθηση του δέρμα-
τος, αλλά μια συστηματική νόσος που μπορεί να
προσβάλει και τις αρθρώσεις, ενώ σχετίζεται με
αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης πολλών άλλων προ-
βλημάτων υγείας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται
και ψυχικές διαταραχές. 

«Οι ασθενείς με ψωρίαση πρέπει να μάθουν να
συμβιώνουν μαζί της για όλη τους τη ζωή. Το να ζει
όμως κάποιος με μια χρόνια πάθηση, ειδικά όταν
είναι εμφανής στο σώμα του, δεν είναι καθόλου
εύκολο και πολλοί ασθενείς αναπτύσσουν διατα-
ραχές όπως η κατάθλιψη και το άγχος», αναφέρει

ο δερματολόγος-αφροδισιολόγος δρ Μάρκος Μι-
χελάκης. 

Οι ασθενείς με δερματικές εκδηλώσεις αναφέ-
ρουν συχνά ότι οι άλλοι τους κοιτούν περίεργα, ότι
νιώθουν την ανάγκη να κρύβουν το δέρμα τους και
ότι συχνά αισθάνονται πως παραγκωνίζονται κοι-
νωνικά. Έτσι, αρχίζουν να αποφεύγουν τις κοινω-
νικές εκδηλώσεις και να περιορίζονται σε χώρους
με λίγα άτομα.

Η νόσος μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο και
στην οικογενειακή ζωή και στις σχέσεις τους. Στις
εννέα στις δέκα περιπτώσεις οι σύντροφοί τους
αναφέρουν αυξημένες δουλειές του σπιτιού λόγω
της νόσου, ανησυχία για την υγεία των ασθενών,
περιορισμό των κοινωνικών επαφών, μειωμένες
δραστηριότητες στις διακοπές κ.λπ. Αναφέρουν

επίσης αυξημένα επίπεδα κατάθλιψης και άγχους.
Ακόμα πιο έντονα είναι τα προβλήματα όταν οι
δερματικές βλάβες εντοπίζονται στην περιοχή των
γεννητικών οργάνων, καθώς μπορεί να πληγεί ευ-
θέως και η σεξουαλική ζωή του ζευγαριού. 

Ο κνησμός που προκαλούν οι βλάβες και τα αι-
σθήματα ντροπής που συχνά αναπτύσσουν οι
ασθενείς δημιουργούν εμπόδια στη σεξουαλική
ζωή, τα οποία πολλές φορές μοιάζουν ανυπέρβλη-
τα. Ξεχωριστές προκλήσεις, εξάλλου, αναφέρουν
οι γυναίκες που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά.
Περισσότερες από μία στις τρεις αγωνιούν για τις
δυνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι θε-
ραπείες για την ψωρίαση στη γονιμότητά τους και
στην υγεία του αγέννητου μωρού τους. Ακόμα πε-
ρισσότερες ανησυχούν μήπως κληροδοτήσουν
στα παιδιά τους τη γενετική προδιάθεση για ανά-
πτυξη ψωρίασης. 

«Η συνεχής αγωνία (αιτιολογημένη ή μη), η
αδιάκοπη υπενθύμιση της πάθησης αφού τη βλέ-
πουν καθαρά στο δέρμα τους και οι επιπτώσεις
στην καθημερινότητά τους πλήττουν την ποιότητα
ζωής των ασθενών και ανοίγουν τον δρόμο στα
προβλήματα ψυχικής υγείας», τονίζει ο κ. Μιχε-
λάκης. 
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Δεν είναι απλώς μια πάθηση 
του δέρματος, αλλά 
μια συστηματική νόσος

«Οι ασθενείς πρέπει να κατα-
νοήσουν ότι η ψωρίαση είναι μια
συστηματική νόσος και όχι μια
απλή δερματοπάθεια», υπο-
γραμμίζει ο ειδικός. «Οι κλασι-
κές εκδηλώσεις της είναι στο
δέρμα, αλλά σε έναν στους τρεις
ασθενείς προσβάλλονται και οι
αρθρώσεις (ψωριασική αρθρίτι-
δα). Επιπλέον, οι ασθενείς δια-
τρέχουν διπλάσιο κίνδυνο να

αναπτύξουν και συννοσηρότη-
τες, όπως υπέρταση και διαβήτη.
Έχουν επίσης πολύ αυξημένες
πιθανότητες να παρουσιάσουν
κατάθλιψη και αγχώδεις διατα-
ραχές. Η έγκαιρη διάγνωση και η
κατάλληλη θεραπεία είναι το
“κλειδί” για να τεθούν υπό έλεγ-
χο τόσο η ψωρίαση όσο και οι
συννοσηρότητές της», συνεχί-
ζει. «Οι όποιες παρεμβάσεις

όμως πρέπει να αρχίζουν νωρίς,
πριν εδραιωθούν οι επιπλοκές
της, διότι τότε η αντιμετώπισή
τους είναι πιο δύσκολη. Απαραί-
τητο είναι, τέλος, να ενημερωθεί
σωστά το ευρύ κοινό για την ψω-
ρίαση, ώστε να πάψει να αποτε-
λεί η νόσος “θέαμα” και να δημι-
ουργηθούν πιο ευνοϊκές κοινω-
νικές συνθήκες για τους ασθε-
νείς», καταλήγει ο ειδικός.

Η καθημερινότητα με την ασθένεια 

Οι επιπτώσεις 
της ψωρίασης 
στην ψυχική υγεία Δρ Μάρκος Μιχελάκης, 

δερματολόγος-αφροδισιολόγος 



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

καθημερινές προβλέψεις
www.facebook.com/alexandra.karta

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

Κριός
(21/3-20/4)
Μια πολύ βοηθητική μέρα για εσάς, με τον

Ήλιο να φροντίζει οικονομικές σας υποθέ-

σεις και μάλιστα να δικαιώνεστε για κάποια

προσπάθειά σας, ιδίως αν έχει να κάνει με

χρήματα που σας ανήκουν δικαιωματικά.  

Ταύρος
(21/4-20/5)
Είναι μια αρκετά καλή μέρα για εσάς, ιδίως αν

ανήκετε στο τελευταίο πενθήμερο του ζωδίου

σας. Ίσως οι σχέσεις σας γίνουν πιο ουσιαστι-

κές ή μάθετε από το πρόσωπο που σας ενδια-

φέρει μια συγκλονιστική αλήθεια, που θα ανα-

τρέψει πολλά από εκείνα που πιστεύατε έως

τώρα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Είστε αρκετά καλά με τα επαγγελματικά σας, κυ-

ρίως εσείς του τελευταίου πενθημέρου, και θα κά-

νετε πολύ καλές κινήσεις, που θα σας φτάσουν πιο

γρήγορα στους στόχους σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Ίσως να έχετε σήμερα μια πολύ ξεχωριστή στιγ-

μή με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Το πολύ αρ-

μονικό εξάγωνο του Ήλιου με τον Πλούτωνα θα

σας δώσει έντονο πάθος και την πραγματοποί-

ηση μιας επιθυμίας σας. 

Λέων
(23/7-22/8)

Σήμερα θα υπάρξουν πολλές καταστάσεις που

θα σας ξεκαθαρίσουν το τοπίο σε μια υπόθεση

που αφορά κυρίως πρόσωπα που βρίσκονται στο

οικογενειακό σας περιβάλλον.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Θα έχετε μια αρκετά ενδιαφέρουσα κοινωνι-

κή ζωή σήμερα, όπως επίσης θα νιώσετε έν-

τονα συναισθήματα για κάποιο πρόσωπο που

μπορεί να αποτελεί μέρος του μακρινού σας

παρελθόντος. Ίσως, μάλιστα, μετακινηθείτε

για κάποια υπόθεσή σας που αφορά την ερ-

γασία σας.

Ζυγός
(23/9-23/10)

Είναι μια πολύ καλή στιγμή για τα οικονομικά

σας, ιδίως αν ανήκετε στο τελευταίο πενθήμερο

του ζωδίου σας. Τις επόμενες μέρες θα υπάρξει

εύνοια και ολοκλήρωση μιας οικονομικής σας

υπόθεσης.

Σκορπιός
(24/10-21/11)

Όσοι ανήκετε στο τελευταίο πενθήμερο του ζω-

δίου σας θα έχετε μια πολύ καλή ευκαιρία να

ανανεώσετε τις σχέσεις σας αλλά και να εκφρά-

σετε με τον καλύτερο τρόπο τις επιθυμίες σας.

Τοξότης
(22/11-21/12)

Η διαίσθησή σας σήμερα θα σας βοηθήσει

ουσιαστικά στο να καταλάβετε κάποιες κατα-

στάσεις. Μέσα από τα νέα δεδομένα που θα

διαμορφωθούν, θα ανανεωθείτε ψυχικά και

σωματικά.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)

Σήμερα θα απολαύσετε την κοινωνική σας

ζωή, τους φίλους σας και τα πρόσωπα που

μοιράζεστε μαζί τους ίδιους στόχους. Μπο-

ρεί να βάλετε νέες βάσεις σε ένα παλιό σας

σχέδιο.

Υδροχόος
(20/1-18/2)

Είναι μια εξαιρετική χρονική στιγμή να δοκι-

μάσετε τις ικανότητές σας, τα ταλέντα και τις

γνώσεις σας, κυρίως στον επαγγελματικό

σας τομέα. Είναι καιρός να φροντίσετε την

κοινωνική σας εικόνα και την καριέρα σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)

Μια ιδιαίτερη μέρα για τα συναισθήματά σας.

Θα βρεθείτε κοντά με ουσιαστικές συμπεριφο-

ρές και πρόσωπα γεμάτα συναισθήματα, που

θα σας δώσουν ώθηση για μια επιτυχημένη

σχέση, συνεργασία ή φιλία.
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Η θετική γωνία του Ήλιου με τον
Πλούτωνα έχει έρθει την πιο
κατάλληλη στιγμή, ώστε να μας γεμίσει
με θετική ενέργεια και μέσα από τις

καταστάσεις να αντιλαμβανόμαστε τις πιο βαθιές
πτυχές του εαυτού μας και των άλλων. Τα ζώδια
που θα ευνοηθούν περισσότερο είναι εκείνα της
Γης και του Νερού, του τρίτου δεκαημέρου
(Ταύρος, Παρθένος, Αιγόκερως, Καρκίνος,
Σκορπιός και Ιχθύες).



Ε
ίμαστε σε τροχιά βουλευτικών εκλο-
γών. Και αν δεν έχουν ακόμη προκη-
ρυχθεί, είναι βέβαιο ότι με τον και-
νούργιο χρόνο αυτό θα συμβεί από

συνταγματική υποχρέωση και όχι επειδή το ζη-
τά η αντιπολίτευση. 

Αυτή εξάλλου -ιδίως η αξιωματική- το ζητού-
σε από τον δεύτερο χρόνο της θητείας της πα-
ρούσης Βουλής. Μάλιστα, η ίδια και τα προ-
σκείμενα σε αυτή ΜΜΕ προέβλεπαν κάθε έξι
μήνες ότι το τέλος ήρθε, ο Μητσοτάκης δεν αν-
τέχει, την άνοιξη, το φθινόπωρο, τον χειμώνα
έχουμε εκλογές και άλλα που τελικά αποδεί-
χτηκαν εσφαλμένες προσεγγίσεις ή απλώς
φρούδες ελπίδες.

Τώρα όμως η κλεψύδρα αδειάζει και ο χρό-
νος τελειώνει. Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.
Οι νυν βουλευτές καίγονται για την επανεκλογή
τους. Άλλοι όμως, πολλύ περισσότεροι, καίγον-
ται για να μπουν στο ψηφοδέλτιο του κόμματος.
Τα βιογραφικά πάνε κι έρχονται. Τα σημειώματα
και οι παρασκηνιακές επαφές για την πολυπό-
θητη επιλογή, όσο θα περνά ο χρόνος, θα πολ-
λαπλασιάζονται. Πολλοί όμως φαίνεται ότι άρ-
χισαν νωρίς. Είτε για να προλάβουν, είτε για να

αυτοπροβληθούν, είτε για να σφυγμομετρή-
σουν αντιδράσεις. Χώρια που υπάρχουν και πε-
ριπτώσεις καταχωρήσεων από δήθεν «έγκυρες
πηγές» για κάποια υποψηφιότητα, εν αγνοία
του ενδιαφερομένου, εκ μέρους «φίλων» ή αν-
τιπάλων απλώς για να βρεθούν εκτός λίστας και
να καούν.

Όλα γίνονται στις εθνικές εκλογές. Όμως, το
ζήτημα της επιλογής των υποψήφιων βουλευ-
τών είναι πολύ σοβαρό. Τα κόμματα εξουσίας
και ιδίως η ΝΔ πλήρωσαν διαχρονικά ακριβά
εσφαλμένες επιλογές υποψήφιων βουλευτών
που είτε δεν είχαν την αναμενόμενη λαϊκή επι-
δοκιμασία είτε, αν εξελέγησαν, στην πορεία
αποδείχτηκαν με βεβαρυμένο παρελθόν που
έπρεπε να είχε ληφθεί υπόψη. Τελικά εξέθεσαν
τους εαυτούς τους και την παράταξη.

Ο αρχηγός του κόμματος δεν μπορεί να είναι
παντογνώστης. Διάβαζα πρόσφατα ότι οι εν
ενεργεία βουλευτές θα είναι άπαντες εκ νέου
υποψήφιοι. 

Όπως επίσης όσοι ήταν την προηγούμενη
φορά στα ψηφοδέλτια έχουν προβάδισμα να
είναι εκ νέου στις λίστες. Συνεπώς τεράστια
περιθώρια ανανέωσης δεν υπάρχουν, καθώς

εκτός των άλλων παραδοσιακά η μεγάλη ανα-
νέωση γίνεται όταν ένα κόμμα είναι αντιπολί-
τευση και ετοιμάζεται να γίνει κυβέρνηση ή
εκλέγει νέο αρχηγό.

Οι επιτροπές που αξιολογούν τις υποψηφιό-
τητες, είτε νομαρχιακές, είτε περιφερειακές, εί-
τε ad hoc κομματικές, είτε όπως και αν λέγονται,
οφείλουν να ερευνούν εξονυχιστικά την κάθε
υποψηφιότητα και να προτείνουν αξιοκρατικά
στον έχοντα το δικαίωμα της τελικής επιλογής.
Σίγουρα έργο δύσκολο με πολλές παραμέτρους
που τελικά κρίνεται εκ του αποτελέσματος.

Κανείς υποψήφιος, οποιασδήποτε επαγγελ-
ματικής προελεύσεως, καθηγητής, δημοσιο-
γράφος, αθλητής, ηθοποιός, νομικός κ.λπ., όσο
πετυχημένος και αν ήταν στο αντικείμενο της
εργασίας του, δεν εξασφαλίζει την επιτυχία του
ως βουλευτή. Ασφαλώς η τελική ετυμηγορία
ανήκει στον ελληνικό λαό. Όμως ο νομοθέτης
σοφά προέβλεψε την προεπιλογή των υποψη-
φίων από τα κόμματα ώστε να αποφεύγονται οι
ακραίες περιπτώσεις. Και η ΝΔ εκτός από κόμ-
μα εξουσίας είναι πάνω απ’ όλα κόμμα αρχών.
Και αυτό πρέπει να το αποδεικνύει σε κάθε πε-
ρίπτωση.

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Τα κόμματα
εξουσίας πολλές
φορές πλήρωσαν
ακριβά
εσφαλμένες
επιλογές
υποψήφιων
βουλευτών

Υποψήφιοι βουλευτές 
και λαϊκή ετυμηγορία 


