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Τ
ο τσουνάμι των καταγγελιών γύρω από την
Κιβωτό του Κόσμου, η άμεση παρέμβαση
της κυβέρνησης και η οργή του Αρχιεπισκό-
που Αθηνών και Πάσης Ελλάδος δείχνουν

ότι το πρόβλημα είναι σύνθετο και πολυδαίδαλο. 
Οι παρεμβάσεις τόσο του υπουργού Οικονομικών

Χρήστου Σταϊκούρα όσο και της υφυπουργού Πρό-
νοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δόμνας Μιχαηλί-
δου δεν είναι καθόλου τυχαίες. Δεν είναι μόνον οι
τρομερές καταγγελίες περί σεξουαλικών παρενο-
χλήσεων και ξυλοδαρμών τις οποίες εξετάζει πλέον η
Δικαιοσύνη. Είναι συνολικά η διαχείριση και η λει-
τουργία τέτοιων δομών, ενώ τεράστια ερωτήματα
προκαλεί το γεγονός ότι η Κιβωτός δεν ήθελε να εν-
ταχθεί ούτε στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών ούτε στο μη-
τρώο ΜΚΟ που διατηρεί το υπουργείο Μεταναστευτι-

κής Πολιτικής. Ναι, είναι αλήθεια ότι πολλές από αυ-
τές τις δομές πολύ συχνά αναπληρώνουν τις ελλεί-
ψεις του κράτους. Αλλά ταυτόχρονα αντιδρούν με
απίστευτη αρνητικότητα όταν το κράτος προσπαθεί να
βάλει κάποιους κανόνες. Δεν θέλουν προδιαγραφές,
δεν θέλουν ελέγχους, δεν θέλουν παρεμβάσεις. Οι
καταγγελίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας
είναι μια πρώτη τάξεως ευκαιρία να μπουν ασφαλι-
στικές δικλίδες για το πού πάνε οι δωρεές και οι επι-
δοτήσεις σε τέτοια ιδρύματα. Ποιοι εργάζονται; Πώς
προσλαμβάνονται; Πού πάνε τα χρήματα των δωρε-
ών; Όλα αυτά τώρα ανοίγουν και η έρευνα πρέπει να
πάει μέχρι τέλους. Οι ΜΚΟ και τα ιδρύματα δεν μπο-
ρούν να συνεχίσουν να λειτουργούν ως αυτόνομα
κρατίδια, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ανήλικα παιδιά.

Δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο ότι η υφυ-

πουργός Δόμνα Μιχαηλίδου από τη στιγμή που ανέ-
λαβε προσπάθησε να ξεκαθαρίσει αυτό το θολό τοπίο
και δέχτηκε σφοδρές αντιδράσεις από το σύστημα
που διαχειρίζεται αντίστοιχες δομές για ανήλικα παι-
διά. Δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο ότι επί Δό-
μνας Μιχαηλίδου και άρα επί ΝΔ, τα τελευταία 3,5
χρόνια δηλαδή, από 2.400 παιδιά που φιλοξενούνταν
σε δομές, σήμερα ο αριθμός αυτός έχει πέσει στις
1.400, μείωση, δηλαδή, της τάξης του 40%. Και αυτό
δείχνει την πρόθεση της κυβέρνησης για περαιτέρω
αποϊδρυματοποίηση. 

Οι καταγγελίες για την Κιβωτό αναδεικνύουν και πάλι
την ανάγκη η Πολιτεία, που πολλές φορές χρηματοδοτεί
τέτοιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες, να ελέγχει και τα οικο-
νομικά τους στοιχεία αλλά και επί της ουσίας τη λειτουρ-
γία τους καθώς και το προσωπικό τους.
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Δεν θέλουν προδιαγραφές, 
δεν θέλουν ελέγχους, δεν θέλουν

παρεμβάσεις. Οι ΜΚΟ και τα ιδρύματα 
δεν μπορούν να συνεχίσουν να

λειτουργούν ως αυτόνομα κρατίδια

Να ξεδιπλωθεί το κουβάρι μέχρι τέλους 
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ρούσε να καταστεί εφικτή, εάν δε μεσολαβού-
σε η αλλαγή της κείμενης νομοθεσίας τον προ-
ηγούμενο Απρίλιο, με την αρμόδια υπουργό να
υπενθυμίζει κατά τη χθεσινή της παρουσία
στην Ολομέλεια της Βουλής ότι όταν εισήγαγε
τον νόμο περί της δυνατότητας αλλαγής των δι-
οικήσεων στις δομές είχε δεχθεί σφοδρή κρι-
τική. «Χρειάζεται να γίνει πλήρης διερεύνηση
των καταγγελιών αυτών και πλήρης διαλεύ-
κανση της υπόθεσης από τις αρμόδιες Αρχές.
Δεν χρειάζεται ούτε αδιαφορία ούτε και κωλυ-
σιεργία αλλά ούτε και βιαστικές κινήσεις και
συμπεράσματα. Γιατί ό,τι απόφαση και αν λη-
φθεί, αυτή θα αφορά τα παιδιά», σημείωσε χα-
ρακτηριστικά ο κ. Οικονόμου και δικαιολόγησε
τις κυβερνητικές αποφάσεις δηλώνοντας ότι
«η πρώτη μας έγνοια είναι τα παιδιά, εξ ου και η
εν λόγω απόφαση είναι επιβεβλημένη». 

«Ο νόμος ισχύει για όλους και κανείς δεν
αποτελεί εξαίρεση», διεμήνυσε ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος και αναφέρθηκε στην ενί-
σχυση του θεσμικού πλαισίου της αναδοχής
και ειδικότερα στη σύντμηση του χρόνου μετα-
ξύ της κατάθεσης της αίτησης και της ένταξης
του ενδιαφερομένου στο Εθνικό Μητρώο Υπο-

ψήφιων Γονέων, στην αύξηση του επιδόματος
αναδοχής και στη διεύρυνση των ηλικιακών
ορίων για όλους όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν
ανάδοχοι γονείς.

Άμεση αντικατάσταση του ΔΣ 
Στον απόηχο των καταγγελιών για ξυλο-

δαρμούς και ασέλγεια στις δομές της ΜΚΟ, η
κυβέρνηση προχώρησε στην άμεση αντικατά-
σταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κιβω-
τού του Κόσμου. «Η δομή λειτουργούσε κατά
95% με χορηγίες ιδιωτών και ενδεχομένως να
υπάρχει ένας κλονισμός στη σχέση αυτή. Η
κυβέρνηση οφείλει να μη διακινδυνεύσει την
ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της δομής
όσον αφορά τα παιδιά. Αυτό με τις παρούσες
συνθήκες η κυβέρνηση αξιολογεί ότι δεν
μπορεί να γίνει και για αυτό με τις διατάξεις
του 2022 ελήφθη η απόφαση», διευκρίνισε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος και προσέθεσε
ότι η απόφαση αυτή αφορά μόνο τη συγκεκρι-
μένη δομή και όχι γενικά τις αντίστοιχες δο-
μές. Για τις δομές φιλοξενίας παιδιών ο κ. Οι-
κονόμου σημείωσε πως διεθνώς πολλές από

αυτές «έχουν μακροχρόνια ιστορία και έχουν
σώσει ανθρώπινες ζωές», ωστόσο, «καλύτε-
ρη θεωρείται η αποϊδρυματοποίηση» και για
αυτό τον λόγο στην Ελλάδα «ενισχύεται διαρ-
κώς ο θεσμός της αναδοχής και της υιοθε-
σίας. Το 40% που διαβιούσε το 2019 σε ιδρύ-
ματα πλέον είναι στις κατάλληλες οικογένει-
ες». Όπως είπε ο κ. Οικονόμου, πλέον ανάδο-
χος παιδιού μπορεί να γίνει ενήλικας ηλικίας
από 25 έως 75 ετών με μέγιστο όριο τα 50 χρό-
νια διαφοράς με το παιδί.

Στις ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της Κιβωτού
του Κόσμου αναφέρθηκε η Δόμνα Μιχαηλίδου στη

Βουλή, βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους για
τις κινήσεις που έκανε η κυβέρνηση σχετικά με
τις δομές που φιλοξενούν παιδιά. Η υφυπουργός
Εργασίας έκανε λόγο για πόλεμο που δέχθηκε
όταν η κυβέρνηση πέρασε τον νόμο για την αλλα-

γή διοικήσεων σε δομές στις οποίες κινδυνεύουν
όσοι φιλοξενούνται. Ανέφερε, δε, ότι χάρη στον νό-

μο που ψηφίστηκε, η κυβέρνηση θα τοποθετήσει νέα
προσωρινή διοίκηση στη δομή. «Ευτυχώς έχουμε νομικό

πάτημα και ευτυχώς μπορούμε να αλλάξουμε διοίκηση»,
είπε και σημείωσε πως πρωταρχικός στόχος της κυβέρ-
νησης είναι η αποϊδρυματοποίηση. «Για τον νόμο αυτό που
μας επιτρέπει να αλλάζουμε τη διοίκηση σε εξαιρετικά
ακραίες περιπτώσεις και όταν κινδυνεύουν οι φιλοξενού-
μενοι είχα δεχθεί προσωπικά πόλεμο», είπε στο πλαίσιο
συζήτησης επίκαιρης ερώτησης αρμοδιότητάς της και θύ-
μισε πως τη σχετική διάταξη είχαν ψηφίσει, εκτός από τη
ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ενώ το ΚΚΕ και το
ΜέΡΑ25 είχαν δηλώσει «παρών» και η Ελληνική Λύση εί-
χε καταψηφίσει.

Τ
ην απόφαση να παρέμβει με τρόπο
δυναμικό, προκειμένου αφενός να
διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία
της δομής της Κιβωτού του Κόσμου

και να προστατευθούν τα παιδιά που βρίσκονται
εκεί, αλλά και να καταδείξει πως διαθέτει τα
ανακλαστικά να αντιδράσει σε ένα ζήτημα μεί-
ζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος, έλαβε σύμ-
φωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση αμέσως
μόλις έγιναν γνωστές οι σοβαρότατες καταγγε-
λίες για σεξουαλική κακοποίηση και βάναυση
μεταχείριση απόμέλη της διοίκησης της δομής. 

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικο-
νόμου κατά την ενημέρωση των πολιτικών
συντακτών έδωσε και το ακριβές αποτύπωμα
των προθέσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη: «Οι θέσεις και οι πολιτικές της κυ-
βέρνησης κατά της κακοποίησης παιδιών είναι
ξεκάθαρες και συνοψίζονται στη φράση του
Κυριάκου Μητσοτάκη: “καμία ανοχή”».

Ήδη από τα τέλη της προηγούμενης εβδομά-
δας κυβερνητικά στελέχη τόνιζαν πως επίκειν-
ται κυβερνητικές πρωτοβουλίες, ώστε να διευ-
κολυνθεί η εν εξελίξει δικαστική έρευνα, αλλά
και να διασφαλισθεί η συνέχιση της ομαλής
λειτουργίας της δομής. 

Κατά τη χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μα-
ξίμου υπό την προεδρία του πρωθυπουργού
και με τη συμμετοχή στενών του συνεργατών
αλλά και των εμπλεκόμενων κυβερνητικών
στελεχών, όπως ο Κωστής Χατζηδάκης, η Δό-
μνα Μιχαηλίδου και ο Γιώργος Σταμάτης, έγινε
μια αξιολόγηση των έως τώρα δεδομένων ενώ
αποφασίστηκε να αντικατασταθεί η παρούσα
διοίκηση από ένα μεταβατικό σχήμα αποτε-
λούμενο από δημόσιους λειτουργούς με μέγι-
στη διάρκεια τους 12 μήνες.

Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε η πληροφορία
πως εγκαθίσταται στη δομή ένας μόνιμος μη-
χανισμός εποπτείας της λειτουργίας της Κιβω-
τού του Κόσμου, απαρτιζόμενος από έναν
ελεγκτή, έναν κοινωνικό λειτουργό και έναν
κοινωνικό ψυχολόγο. 

Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάν-
νης Οικονόμου τόνισε στο χθεσινό μπρίφινγκ
των πολιτικών συντακτών πως οι έγκαιρες πα-
ρεμβάσεις του Μεγάρου Μαξίμου δεν θα μπο-

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΙΒΩΤΟ 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

«Καμία ανοχή
σε θέματα
παιδιών»

Με ταχύτατους ρυθμούς
προχωρά η αποϊδρυματοποίηση
- Διασφαλίζεται η ομαλή
λειτουργία της δομής με μόνιμο
μηχανισμό εποπτείας -
Ξηλώνονται ο πατέρας
Αντώνιος και η διοίκηση

Δόμνα Μιχαηλίδου: Είχα δεχθεί πόλεμο 
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Μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ που
πραγματοποιείται στον Βόλο, ο γραμματέας της ΝΔ
Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στα σημαντικά ερ-
γαλεία χρηματοδότησης που είχε η Τοπική Αυτοδιοί-
κηση από την κυβέρνηση. «Έχει διαθέσει τα περισ-
σότερα χρήματα που έχουν διατεθεί ποτέ απευθείας
προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το γνωρίζετε καλύ-
τερα από τον καθένα ότι σήμερα, παρά τις εξαιρετικά
δύσκολες συνθήκες λόγω των εξωγενών κρίσεων, το

υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδοτεί σε όλη την
επικράτεια έργα συνολικού προϋπολογισμού περί-
που 5 δισ. ευρώ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην αλλαγή του εκλογι-
κού συστήματος στην οποία προχώρησε η κυβέρνη-
ση στις αυτοδιοικητικές εκλογές. «Μια κυβέρνηση
που δεν επιδιώκει να ναρκοθετήσει ό,τι δεν μπορεί
να ελέγξει, όπως έγινε με την απλή αναλογική από
τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί για να γίνουν προσλήψεις στην Το-

πική Αυτοδιοίκηση πρέπει να υπάρχει μια κυβέρνη-
ση που να γνωρίζει την αναγκαιότητά τους, όπως και
έκανε με τις προσλήψεις στην Υγεία και την Παιδεία.
Για αυτό και οι εθνικές εκλογές του 2023 θα είναι βα-
θιά αυτοδιοικητικές». Ο Παύλος Μαρινάκης που ορ-
γώνει τη χώρα μαζί με τον Στέλιο Κονταδάκη και άλλα
κομματικά στελέχη θα βρίσκονται μαζί με τον πρω-
θυπουργό σήμερα στη διήμερη περιοδεία που πραγ-
ματοποιεί στην Αχαΐα.

Η
ευχή «καλό αγώνα» που απεύ-
θυνε ο πρωθυπουργός στα μέ-
λη της Πολιτικής Επιτροπής
προκάλεσε αρκετές συζητή-

σεις εντός της ΝΔ. Αρκετοί ήταν εκείνοι οι
οποίοι εκτίμησαν πως επισπεύδεται ο χρό-
νος των εκλογών, ενώ άλλοι υποστήριξαν
πως δεν αλλάζει τίποτα στη στρατηγική του
Μαξίμου, καθώς η χώρα βρίσκεται ήδη σε
προεκλογική περίοδο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλίμα αυτό
αποτυπώνεται και εντός της κυβέρνησης,
καθώς κορυφαίοι υπουργοί από την πρώτη
στιγμή που είδαν να ανεβαίνει το ζήτημα
των παρακολουθήσεων και τον ΣΥΡΙΖΑ να
ποντάρει στην τοξικότητα, εισηγήθηκαν
στον πρωθυπουργό την άμεση προσφυγή
στη λαϊκή ετυμηγορία. Ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, ο οποίος δεν παίρνει εν θερμώ απο-
φάσεις, δεν δείχνει επί του παρόντος να αλ-
λάζει την τακτική του, κάτι που επιβεβαί-
ωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης
Οικονόμου. «Δεν έχει αλλάξει κάτι στον
εκλογικό σχεδιασμό της κυβέρνησης», ση-
μείωσε χαρακτηριστικά.

Σενάριο 1ο: Άμεσος αιφνιδιασμός
Οι υποστηρικτές του συγκεκριμένου

σεναρίου θεωρούν πως τη δεδομένη
χρονική στιγμή η κυβέρνηση θα περ-
νούσε στην αντεπίθεση, θα έδειχνε πως
δεν έχει να φοβηθεί τίποτα στο ζήτημα
των υποκλοπών, όπως έχει τονίσει άλ-
λωστε και ο πρωθυπουργός, ενώ η ΝΔ
εξακολουθεί να προηγείται με σημαντι-
κή διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις δη-
μοσκοπήσεις. Επίσης δεν θα προλά-
βουν να εφαρμοστούν οι αλλαγές στις
έδρες που θα φέρουν τα νέα στοιχεία
της απογραφής, κάτι το οποίο επιθυ-
μούν αρκετοί βουλευτές και πολιτευτές.
Το γεγονός, όμως, ότι την κοινωνία την
ανησυχούν περισσότερο η ακρίβεια και

η ενεργειακή κρίση ενόψει του δύσκο-
λου χειμώνα που έρχεται είναι ο λόγος
που αρκετά κυβερνητικά στελέχη κά-
νουν δεύτερες σκέψεις. Άλλωστε δεν
είναι και το καλύτερο να γίνει χειμωνιά-
τικα και μέσα στην ενεργειακή κρίση ο
προεκλογικός αγώνας. 

Σενάριο 2ο: Τα παραβάν στην ώρα τους
Ωστόσο τα περισσότερα κυβερνητικά

στελέχη τάσσονται υπέρ της εξάντλησης
του συνταγματικού χρόνου, ώστε να έχει
«ξεφουσκώσει» το ζήτημα των υποκλοπών
από τη στιγμή που δεν υπάρχουν συγκε-
κριμένα στοιχεία και η ΝΔ να έχει ολοκλη-

ρώσει το κυβερνητικό της έργο. Άλλωστε
οι διεθνείς εξελίξεις ενδεχομένως να
έχουν πάρει διαφορετική τροπή, καθώς
πληροφορίες θέλουν τον πόλεμο στην Ου-
κρανία να οδεύει προς το τέλος του, γεγο-
νός που θα σημάνει διαφορετική στόχευση
στην οικονομική πολιτική και μεγαλύτερη
ευελιξία. Το «αγκάθι» σε αυτή την περί-
πτωση είναι πως όσο πιο μακριά πάνε οι
εκλογές τόσο θα δυσκολέψει η ημερομη-
νία των δεύτερων εκλογών που θα ακολου-
θήσουν λόγω της απλής αναλογικής. Υπεν-
θυμίζουμε πως ήδη ο Ιούνιος είναι κλει-
στός λόγω των πανελλήνιων εξετάσεων,
ενώ στα μέσα Απριλίου είναι το Πάσχα.

Οι εισηγήσεις που δέχεται 
ο πρωθυπουργός 
για τον χρόνο των εκλογών -
Ποιοι τάσσονται υπέρ 
της άμεσης προσφυγής 
στη λαϊκή ετυμηγορία 
και ποιοι ζητούν 
εξάντληση του 
συνταγματικού χρόνου

Γράφει 
ο Σωτήρης 
Σταθόπουλος 

Οι κάλπες και τα δύο 
κυβερνητικά στρατόπεδα 

Παύλος Μαρινάκης: «Οι εκλογές του 2023 θα είναι βαθιά αυτοδιοικητικές»



«Ο
ι εκλογές να γίνουν σε κα-
θαρό τοπίο χωρίς σκιές»,
είναι το μήνυμα που έστει-
λε στο Μέγαρο Μαξίμου ο

πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια της
χθεσινής συνέντευξης Τύπου, όπου παρου-
σίασε τον «θεσμικό διάδρομο» που θα κινηθεί
το ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της πορείας διαλεύ-
κανσης της υπόθεσης των υποκλοπών. 

Ο κ. Ανδρουλάκης, αφού υπογράμμισε ότι
αυτό είναι ευθύνη αποκλειστικά του πρωθυ-
πουργού, πρόσθεσε: «Τα αποκαλυπτήρια του
παρακρατικού μηχανισμού “της πίσω αυλής
του Μαξίμου” πρέπει να γίνουν και αυτό είναι
ένα ελάχιστο οφειλόμενο προς τους πολίτες.
Όλες μας οι πρωτοβουλίες και οι προτάσεις
έχουν ένα και μόνο στόχο: να ενισχυθούν η

διαφάνεια, η λογοδοσία, αλλά παράλληλα και
να αντιμετωπιστεί το τοξικό κλίμα στο οποίο
επενδύουν διαρκώς η κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ».

Αποστάσεις από τις λίστες
Ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε τις επιφυλά-

ξεις του για όσα βλέπουν το φως της δημο-
σιότητας, έβαλε όμως στο κάδρο των ευθυ-
νών την κυβέρνηση: «Πίσω από το επιτελικό,
συγκεντρωτικό κράτος της Νέας Δημοκρα-
τίας υπήρχε ένα ισχυρό και οργανωμένο πα-
ρακράτος, ένας παρακρατικός βραχίονας. Η
ευθύνη του πρωθυπουργού δεν μπορεί να
“ξεπλυθεί” με την επίκληση “νόμιμων λαθών”.
Παράλληλα, η ερευνητική δημοσιογραφία
δείχνει με αριθμούς και ονοματεπώνυμα ότι
το Predator χειρίζονταν Έλληνες αστυνομι-
κοί σε κτίριο της ΕΥΠ. Καθημερινά επίσης
προβάλλονται λίστες, χωρίς όμως κανείς να
γνωρίζει με βεβαιότητα τι ευσταθεί και τι όχι,
ποιος δυσφημεί και ποιος δυσφημείται, ποι-
ος εκβιάζει και ποιος εκβιάζεται. Ο μόνος
δρόμος είναι η δικαιοσύνη και καλώ όλα τα

εμπλεκόμενα πρόσωπα να απευθυνθούν στη
δικαιοσύνη».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε την
αντίθεσή του και με συγκεκριμένα σημεία
του νέου νομοσχεδίου για την ΕΥΠ, το
οποίο, όπως διευκρίνισε, δεν πρόκειται να
ψηφίσει: «Εξακολουθεί να λείπει κάθε διά-
θεση λογοδοσίας για μια υπόθεση που
πλήττει βάναυσα το κύρος των θεσμών μας
και δυσφημεί τη χώρα διεθνώς. Αυτό δεί-
χνει το γεγονός ότι μπαίνει όριο τριών ετών
για να μάθει ο παρακολουθούμενος ότι πα-
ρακολουθήθηκε και όχι γιατί παρακολου-
θήθηκε, καθώς και το ότι η ΑΔΑΕ, που θα
έπρεπε να αποφασίζει για τη γνωστοποίηση
της παρακολούθησης, παραγκωνίζεται από
ένα συλλογικό όργανο, στο οποίο την πλει-
οψηφία θα έχουν οι ελεγχόμενοι διοικητής
και εισαγγελέας της ΕΥΠ […]. Ο στόχος
προφανής: η επικύρωση της παρακολού-
θησης χιλιάδων πολιτών. Μια κολυμβήθρα
του Σιλωάμ».
Στο πλαίσιο αυτό πρότεινε:
• την κατάργηση της διάταξης που απαγο-

ρεύει στην ΑΔΑΕ να ενημερώνει τους παρα-
κολουθούμενους για λόγους εθνικής ασφα-
λείας, 
• την πλήρη αιτιολόγηση της άρσης του απορ-
ρήτου στη σχετική εισαγγελική διάταξη, 
• την αποκοπή της ΕΥΠ από το πρωθυπουργι-
κό γραφείο.

Μάλιστα επανέλαβε την πρότασή του να
μπει σε εφαρμογή μηχανισμός ελέγχου προ-
κειμένου να υπάρξει έλεγχος των κινητών τη-
λεφώνων όλων των βουλευτών και των συ-
νεργατών τους. 
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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πήρε
αποστάσεις από τις λίστες και
τα ονόματα που κυκλοφορούν
- «Να ενισχυθούν η διαφάνεια
και η λογοδοσία, αλλά 
παράλληλα να αντιμετωπιστεί
το τοξικό κλίμα»

«Υποκλοπές». Αυτή είναι η απάντηση σε κάθε ερώτηση αυτή
την περίοδο για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Η αξιωματική αντιπο-
λίτευση στην προσπάθειά της να διατηρήσει την υπόθεση -με ή
και χωρίς αφορμή- στην επικαιρότητα, συνδέει τα πάντα με
αυτήν, καθώς στην Κουμουνδούρου θεωρούν το ζήτημα προ-
νομιακό πεδίο αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση. «Οι υποκλο-
πές ήρθαν να καταδείξουν ότι η αθλιότητα των πολιτικών τους
χρειάστηκε και εξίσου άθλια μέσα για να επιβληθεί»,
είπε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στην
εφημερίδα «Ελευθερία» της Λάρισας. 
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τέταρτη
κατά σειρά επίκαιρη ερώτηση για τις πα-
ρακολουθήσεις με βάση τα ονόματα που
δημοσιεύτηκαν στον Τύπο. Κατά έναν πε-
ρίεργο τρόπο, ο κ. Τσίπρας καταθέτει σχε-
τική επί του θέματος ερώτηση κάθε Δευτέρα
μεταξύ 6 και 7 το απόγευμα. Λίγες μέρες νωρίτε-
ρα από το βήμα της Βουλής και μπροστά στην Κοινοβουλευτι-
κή του Ομάδα ο ίδιος ο πρόεδρος υποστήριζε ότι οι υποκλοπές
ήταν «μέθοδος διασφάλισης της σιωπής για λεηλασία στα δη-
μόσια ταμεία».

Η κατάσταση με την υπόθεση των υποκλοπών έχει αρχίσει
να... ξεφεύγει και να επεκτείνεται σε «κακογραμμένη

επιστημονική φαντασία και κατασκοπευτική λογοτε-
χνία», όπως σχολίασε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης. Και αυτό καθώς
στον φιλικά προσκείμενο στην αντιπολίτευση Τύπο το

κακόβουλο λογισμικό συνδέθηκε τόσο με τη διάσωση
της οικογένειας του υπουργού στο Μάτι όσο και με τη διαρ-

ροή των φωτογραφιών του Αλέξη Τσίπρα στη θαλαμηγό της
Παναγοπούλου.

Οι προσδοκίες από τις αποκαλύψεις του κυριακάτικου Τύ-
που για την υπόθεση δεν δημιούργησαν τον… πάταγο που
ίσως περίμενε η Κουμουνδούρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης

δεν αναγκάστηκε να απαντήσει, όπως προανήγγειλε ο Κώ-
στας Βαξεβάνης, και ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται να «ανοίξει» την
ατζέντα των θεμάτων στα οποία παρεμβαίνει. Έτσι τη Δευτέ-
ρα όχι ένας αλλά δύο βουλευτές του κόμματος βρέθηκαν
στην κινητοποίηση που ακολούθησε την επιχείρηση έξωσης
συνταξιούχου δημοσιογράφου από το διαμέρισμά της στα
Ιλίσια. Η γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη θύμισε μάλιστα στις δηλώσεις της
την υπόθεση του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας
Ανδρέα Πάτση. Το ίδιο έκανε και η τομεάρχης Οικονομίας
του κόμματος Έφη Αχτσιόγλου μιλώντας για το θέμα στη
Βουλή. Την ίδια ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένει την τετ α τετ
αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Βουλή για το
ζήτημα των παρακολουθήσεων με αφορμή το νομοσχέδιο
που κατέθεσε η κυβέρνηση για την ΕΥΠ, ενώ στρέφει την
προσοχή του στις περιοδείες σε όλη την Ελλάδα για να έρθει
σε επαφή με τον κόσμο στον δρόμο προς τις κάλπες.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε από τις Σέρρες, πόλη που
θεωρείται -και όχι άδικα- μήτρα του καραμανλισμού, και ανα-
μένεται να συνεχίσει τις επισκέψεις του σε «γαλάζια» προπύρ-
για σε όλη την Ελλάδα.

Σ Υ Ρ Ι Ζ Α

Υποκλοπές διά... 
πάσαν νόσον

«Οι εκλογές
να γίνουν σε
καθαρό τοπίο»

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ:
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H
επιχείρηση στο Βόρειο Ιράκ και
τη Συρία δεν είναι μια επιχείρη-
ση που έγινε τυχαία, ούτε πραγ-
ματοποιήθηκε με τη σκέψη ποι-

ος θα πει τι ή τι θα γίνει. Αυτό διαμηνύει ο
Ταγίπ Ερντογάν μία ημέρα μετά την εντολή
που έδωσε για χτύπημα σε Συρία και Ιράκ
κατά των Κούρδων, επιστρέφοντας μάλιστα
από τη σύνοδο των G20 στην Ινδονησία. 

Ο πρόεδρος της Τουρκίας αφήνει ανοι-
χτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και χερσαία
επίθεση, λέγοντας πως «υπάρχουν τρομο-
κρατικές οργανώσεις στον νότο μας που
αυτήν τη στιγμή σχεδιάζουν επιθέσεις ή
πραγματοποιούν τέτοιες επιθέσεις, συνι-
στώντας απειλή. Αυτό συμβαίνει επίσης
από την πλευρά του Ιράκ και από την πλευ-
ρά της Συρίας. Όπως σημείωνα πάντα,
όταν λέμε, “μπορεί να έρθουμε ξαφνικά
ένα βράδυ”, δεν το λέμε στον αέρα, αυτά
τα βήματα έγιναν μόλις ήρθε η αναμενό-
μενη, σχεδιασμένη και προγραμματισμέ-
νη ώρα. Εκ των πραγμάτων, η προχθεσινο-
βραδινή επιχείρηση ήταν μια πλήρης από-
δειξη αυτού που λέω. Διότι το να καταστή-
σουμε αυτές τις τρομοκρατικές οργανώ-
σεις ακίνδυνες, να τις καταστρέψουμε, εί-
ναι καθήκον των δυνάμεων ασφαλείας
μας. Και αυτό αποκλείεται να περιοριστεί
σε αεροπορική επιχείρηση. Το πόση ισχύς
από την πλευρά των χερσαίων δυνάμεων
θα πρέπει να συμμετάσχει σε αυτή την
επιχείρηση θα το αποφασίσουν οι αρμό-
διες μονάδες μας». Αναλυτές εκτιμούν ότι
η επιχείρηση «Γαμψό Ξίφος» στέλνει μη-
νύματα και προς την Ελλάδα.

Κούρδοι και ΗΠΑ
H τρομοκρατική επίθεση στην τουριστι-

κή Ιστικλάλ στην Κωνσταντινούπολη βοή-
θησε τον Ερντογάν να δικαιολογήσει τη
συνεχή εμπλοκή της Τουρκίας στη Συρία.
Για να προχωρήσει, όμως, σε αυτή τη
στρατιωτική επιχείρηση χρειάζεται και τις
ευλογίες των Αμερικανών. 

Αυτό σημαίνει ότι στο αίτημά του για
την απόκτηση των F-16 προστίθενται και
οι διαβουλεύσεις που θα πρέπει να κάνει
με τον Λευκό Οίκο, καθώς οι Κούρδοι ξε-
κίνησαν ήδη τα αντίποινα. Τις πρώτες
ώρες από την έναρξη της επιχείρησης, ο
Ερντογάν διέψευσε ότι ενημέρωσε Ουά-
σιγκτον και Μόσχα. «Δεν είχαμε καμία
συνομιλία με τον κ. Μπάιντεν ή τον κ.
Πούτιν για αυτή την επιχείρηση. Ωστόσο,
τόσο ο κ. Μπάιντεν όσο και ο κ. Πούτιν
γνωρίζουν ότι μπορούμε να κάνουμε τέ-
τοιες επιχειρήσεις σε αυτήν την περιοχή
ανά πάσα στιγμή. 

Στην πραγματικότητα, λέμε πάντα πως,
όπως και σε αυτήν την περίπτωση, “μπορεί
να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ…”. Οι δυ-
νάμεις ασφαλείας της Τουρκίας δεν δου-
λεύουν μόνες τους. Αν πρόκειται να κάνου-
με ένα βήμα, παίρνουμε την απόφαση και
κάνουμε αυτό το βήμα. Η Αμερική πρέπει
να γνωρίζει πώς λειτουργούμε. Και μάλλον
γνωρίζει». 

Και πρόσθεσε με νόημα: «Στην πορεία,
ελπίζουμε να δουν πως θα κάνουμε, πως
πρέπει να κάνουμε, πολύ πιο σημαντικά
βήματα με αποφασιστικότητα. Φυσικά,
αυτό που μας λυπεί είναι ότι, ενώ είμαστε
μαζί με την Αμερική στο ΝΑΤΟ, δυστυχώς
η Αμερική έχει στείλει χιλιάδες οχήματα,
εξοπλισμό, πυρομαχικά και όπλα στη ζώ-
νη των τρομοκρατών στη Συρία. Αυτό ξε-
κίνησε επί του κ. Ομπάμα, συνεχίστηκε
επί του κ. Τραμπ και συνεχίζεται επί του κ.
Μπάιντεν». 

Το παρασκήνιο
πίσω από 
την επιχείρηση
«Γαμψό Ξίφος»

του Μίλτου Σακελλάρη

Για ένα «απαράδεκτο γεγονός» έκανε λόγο ο σύμβουλος του
Ερντογάν για θέματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, Με-
σούτ Χακί Τζασίν, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τη συμμετο-
χή της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας σε στρα-
τιωτικές ασκήσεις με την Ελλάδα, παρά τις σαφείς και
ξεκάθαρες προειδοποιήσεις του Τούρκου προέδρου.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Λεβέντ Κενέζι
ανέφερε σε άρθρο του στο Nordic Monitor πως ο Τζασίν
ισχυρίστηκε ότι, ενώ τα F-35 δεν παραδόθηκαν στην Άγκυ-
ρα, αν και είχε πληρώσει για αυτά, η Δύση παρέχει στρατιωτική
στήριξη στην Ελλάδα εναντίον της Τουρκίας στην Κύπρο, στα νησιά
του Αιγαίου και την Αλεξανδρούπολη. Ο σύμβουλος του Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν μίλησε στο ετήσιο συνέδριο της Ισλαμικής Ένω-

σης που διοργανώθηκε από το Κέντρο Στρατηγικών Μελετών της
Ένωσης Υπερασπιστών της Δικαιοσύνης (ASSAM), μια οργάνωση
η οποία θεωρείται «βιτρίνα», διευθύνεται από τον ιδιωτικό στρα-
τιωτικό εργολάβο SADAT και δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι πι-

στεύουν ότι είναι μια «de facto παραστρατιωτική δύναμη
πιστή στον Ερντογάν». «Λυπάμαι πολύ που το λέω αυτό,

αλλά παρόλο που ο πρόεδρος εξέφρασε τη δυσφορία
της Τουρκίας, τα σαουδαραβικά F-15 έχουν πετάξει
στην Κρήτη και συμμετείχαν σε ασκήσεις με τους Έλ-

ληνες. Το αιγυπτιακό ναυτικό πραγματοποιεί στρατιωτι-
κούς ελιγμούς με το ελληνικό ναυτικό. Πώς κι έτσι; Αυτό εί-

ναι απαράδεκτο», είπε.
Επιπρόσθετα, ο Μεσούτ Χακί Τζασίν ξεκαθάρισε πως όλος ο ισ-

λαμικός κόσμος πρέπει να παραμείνει ενωμένος, ενώ έφτασε στο
σημείο να υπενθυμίσει πως ο αιγυπτιακός στρατός μαζί με τους

Οθωμανούς σταμάτησε ολόκληρο το ναυτικό των Σταυροφόρων
στο παρελθόν, τονίζοντας πως «αυτό που κάνει τώρα η Σαουδική
Αραβία ενάντια στο τουρκικό έθνος, το οποίο ήταν ο σημαιοφόρος
του Ισλάμ για 400 χρόνια, είναι απαράδεκτο». «Οι προσπάθειες της
Τουρκίας να βελτιώσει τις σχέσεις με αυτές τις δύο χώρες δεν
έχουν αποδώσει τουλάχιστον για την ώρα», τόνισε χαρακτηριστικά
ο Τζασίν.

Αξίζει να σημειωθεί πως η στρατιωτική άσκηση στην οποία ανα-
φέρεται ο Τζασίν είναι η «Falcon Eye 3», μια εκπαιδευτική άσκηση
13 ημερών της Βασιλικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας (R-
SAF) με τις ελληνικές δυνάμεις που ξεκίνησε από την αεροπορική
βάση της Κρήτης στις 7 Νοεμβρίου. Επιπλέον, αναφέρθηκε και
στην άσκηση «Μέδουσα» που οργανώνεται από κοινού από τις
ναυτικές δυνάμεις της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου που
ξεκίνησε στις 19 Νοεμβρίου ανοιχτά των ακτών της Αλεξάνδρειας.

Σύμβουλος του «σουλτάνου»: Προδοσία Αιγύπτου - Σ. Αραβίας που  μετείχαν σε ασκήσεις με Ελλάδα

Με προσοχή παρακολουθεί η Αθήνα τους τακτικισμούς Ερντογάν
και το αφήγημα της Άγκυρας περί τρομοκρατικών απειλών 

Γράφει η 
Αλεξία Τασούλη



Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε
είχαμε εκλογές Διοικητικού Συμβουλί-
ου στην Παγκρήτιο Ένωση, το μεγαλύ-
τερο πολιτιστικό σωματείο της Ελλάδας
που μπορεί να κινητοποιήσει και
500.000 της Αττικής Κρήτες, στην Αθή-
να. Είδαμε πολλούς υπουργούς και βου-
λευτές από διάφορους πολιτικούς χώ-
ρους. Είδαμε τον Γιάννη Πλακιωτάκη,

τον Λεύτερη Αυγενάκη, τον Διονύση Χα-
τζηδάκη, την Όλγα Κεφαλογιάννη που
ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετη, τον Μάξιμο
Σενετάκη, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη,
τον Στέλιο Κονταδάκη. Είδαμε, όμως,
και τον Παύλο Πολάκη. Για την ιστορία,
νέα πρόεδρος της Παγκρητίου Ένωσης
είναι η Ρένα Βασιλάκη που ας πούμε
ανήκει στο φιλοκυβερνητικό μπλοκ. 
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Τον σταυρό της κάνει
η Βούλτεψη… 

Τον σταυρό της κάνει η Σοφία Βούλ-
τεψη που δεν συμφώνησε με την Κι-
βωτό του Κόσμου για να κατευθυν-

θούν εκεί ασυνόδευτα ανή-
λικα από την Ουκρα-

νία. Όπως μάθαμε,
ο πατέρας Αντώ-
νιος είχε ενδια-
φερθεί για τα
ανήλικα από την

Ουκρανία, είχε έρ-
θει σε επαφή και με

την πρεσβεία της Ουκρανίας
αλλά η κ. Βούλτεψη έβαλε στοπ στις
βλέψεις του, καθώς η ΜΚΟ του δεν
ελέγχεται από το υπουργείο Μετανά-
στευσης. Τώρα που βλέπει όλα αυτά
που εκτυλίσσονται, κάνει τον σταυρό
της που έπραξε ορθά… 

Ύποπτη η σιωπή
ΣΥΡΙΖΑ για 
την Κιβωτό… 
Δεν σας φαίνεται ύποπτο που ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ δεν σηκώνει σκόνη για το θέ-
μα της Κιβωτού του Κόσμου ενώ
πιάνεται από το καθετί για να στο-
χοποιήσει την κυβέρνηση; Ένας
από τους λόγους είναι διότι η ΜΚΟ
αυτή και ο πατέρας Αντώνιος προ-

ωθήθηκαν πολύ από το σύ-
στημα της Κουμουν-

δούρου. Και ένας
από αυτούς που
κρύβονται τώρα
που έχει γίνει
μεγάλος ντόρος

για την Κιβωτό του
Κόσμου και τον πα-

τέρα Αντώνιο είναι ο ευ-
ρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημή-
τρης Παπαδημούλης. Ο ίδιος τον
είχε προτείνει, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν
στην κυβέρνηση, προκειμένου να
του δοθεί το ευρωπαϊκό βραβείο
«Ευρωπαίος Πολίτης για το 2018».
Αυτά για την ιστορία… 

Πλήθος «γαλάζιων» στην Παγκρήτιο Ένωση

E
να ιδιότυπο παρεάκι αντίκρισαν όσοι ήταν καλεσμένοι στην πρεσβευ-
τική κατοικία του Κατάρ και του πρέσβη Waleed Bin Mohammed σε
εκδήλωση για την έναρξη του 22ου Μουντιάλ. Ο υφυπουργός Αθλητι-
σμού Λευτέρης Αυγενάκης βρέθηκε εκεί μαζί με τον πρώην κοινοτι-

κό επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο και παρέα τους ήταν ο πρέσβης των ΗΠΑ
Τζορτζ Τσούνης και παρακολούθησαν την τελετή έναρξης του Παγκόσμιου Κυ-
πέλλου αλλά και τον πρώτο αγώνα ανάμεσα στον Ισημερινό και το Κατάρ. O
πλούσιος μπουφές και η μεγαλειώδης τελετή έναρξης του Μουντιάλ ικανοποί-
ησαν την τριάδα… 

Μαθαίνω ότι εδώ και τρία χρόνια υπάρχει ένας, άγνωστος σε
πολλούς, έρωτας μεταξύ τέκνων δύο πολύ γνωστών βουλευτών του

ίδιου κόμματος. Τα παιδιά των βουλευτών γνωρίστηκαν στο μεταπτυ-
χιακό οικονομικού τμήματος και από τότε είναι αχώριστα. Οι πατεράδες
τους είναι πολύ θετικοί για τη σχέση αυτή και αισθάνονται ευλογημένοι
που τα παιδιά τους έχουν ο ένας τον άλλον. Όπως μαθαίνω, μάλιστα, με-
τά τις εκλογές και αφού τελειώσει το μαρτύριο των περιοδειών στους
νομούς τους, θα επισπευσθεί και το θέμα του γάμου. Και επειδή στον
έρωτα η πολιτική δεν έχει θέση, τους ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτον και
μακριά από το «άθλημα» των πατεράδων τους… 

Το παρεάκι στην 
πρεσβεία του Κατάρ 

Έρχονται 5.000 εργάτες
γης από Αίγυπτο 

Όπως μαθαίνω, η σημερινή κυβερνητική
αποστολή στην Αίγυπτο θα έχει και άλλες
συμπληρωματικές συμφωνίες, πέρα από τη
Συμφωνία για την Έρευνα και Διάσωση στις
περιοχές που οριοθετεί η συμφωνημένη
ΑΟΖ. Όπως, για παράδειγμα, αυτή που θα
υπογράψει ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης με τον
Αιγύπτιο ομόλογό του για τον δανεισμό στην
Ελλάδα 5.000 εργατών γης, προκειμένου να
πιάσουν δουλειά στις εποχιακές αγροτικές
εργασίες (ελιές κ.λπ.) που υπάρχει πολύ με-
γάλη έλλειψη προσωπικού. Και αυτή η συμ-
φωνία αποδεικνύει το πολύ καλό επίπεδο των
σχέσεων Ελλάδας-Αιγύπτου… 

Πάτρα και στη συνέχεια
Πολιτική Ακαδημία 
στη Θεσσαλονίκη 

Ο γραμματέας της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης
έχει αυξήσει κατακόρυφα τους ρυθμούς
ετοιμότητας και ενεργοποίησης της κομματι-
κής βάσης. Εκτός από το σημερινό ταξίδι στην
Πάτρα που θα συνοδεύσει τον πρω-
θυπουργό, ο γραμματέας
ετοιμάζει για την επόμενη
εβδομάδα «γαλάζια»
απόβαση στη Θεσσαλο-
νίκη, όπου θα πραγματο-
ποιηθεί και Πολιτική
Ακαδημία για την επιμόρ-
φωση των στελεχών της Βο-
ρείου Ελλάδας με συμμετοχή και
υπουργών, ενώ σίγουρα θα γίνει και μια Πολι-
τική Ακαδημία στα Χανιά αργότερα. Και επί-
σης, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε προς
το τέλος και περιοδεία στην Αττική. Ακούγε-
ται ότι το δίδυμο Μαρινάκη-Κονταδάκη θα
πάει στον Δήμο Μαρκόπουλου.

(για πολύ δυνατούς λύτες)



Σ
το στόχαστρο του Ανδρέα Λοβέρ-
δου μπήκε ο βασιλιάς της Ισπανίας
Φίλιππος ΣΤ’, τον οποίο εγκάλεσε
για αγενή συμπεριφορά με ανάρτη-

ση στα social media. O κ. Λοβέρδος «τα πήρε
στο κρανίο» με τον άνακτα, διότι αυτός και οι
βουλευτές από 30 κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ
που συμμετείχαν στην Κοινοβουλευτική Συ-
νέλευση του Οργανισμού έφαγαν βασιλικό
«στήσιμο» 90 λεπτών. Και σι-
γά μην του τη χάριζε ο δι-
κός μας: «Ο αγενής άναξ.
Περί Φιλίππου ΣΤ’ της
Ισπανίας ο λόγος».

Το δεύτερο που ενό-
χλησε τον Λοβέρδο είναι
ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της
αναμονής των εκατοντά-
δων βουλευτών δεν
υπήρχε η παραμικρή
πρόβλεψη για μέτρα
προστασίας από την Co-
vid. Αντιθέτως, το «πατείς
με, πατώ σε» ήταν σε ασύλ-
ληπτο βαθμό. «ΥΓ.: Εάν αναρωτιέστε
γιατί το ανεχθήκαμε, σας απαντώ ευθέως.
Προσωπικά αποχώρησα αμέσως μόλις ολο-
κλήρωσε την ομιλία του. Δεν συμμετείχα στη
δεξίωση. Προτίμησα να πιω μια μπίρα στον
καθαρό αέρα», έγραψε ο Ανδρέας, ο οποίος
αποχώρησε και χτύπησε μια μπίρα... 

Η καλύτερη περίοδος για τους δημοσκό-
πους είναι αυτή που διανύουμε, καθώς ο
αριθμός των μετρήσεων θα αυξάνεται όσο
θα πλησιάζουμε προς τις κάλπες. Σύμφω-
να με πληροφορίες, η μάχη για την πρωτιά
στον νότιο τομέα γίνεται μεταξύ δύο κο-
ρυφαίων υπουργών, του Νίκου Δένδια και
του Τάκη Θεοδωρικάκου, ενώ σε υψηλή
θέση βρίσκονται η Σοφία Βούλτεψη και ο
Διονύσης Χατζηδάκης. Στην Α’ Αθήνας
ανεβαίνει διαρκώς ο Κυριάκος Πιερρα-
κάκης, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη
τριάδα, ο Βασίλης Κικίλιας διατηρεί το
προβάδισμα, ενώ χαμηλά βρίσκεται ο Άγ-
γελος Συρίγος.

ΔΔημοσκοπήσεις

Εκτός γραμμής 
και ο Σκουρλέτης...

Καρέ της «παραφωνίας»... «Τίποτα δεν έχει
αποδειχτεί», ανέφερε σχετικά με την υπόθεση των
υποκλοπών σε εκπομπή στην κρατική τηλεόραση
ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης, ο
οποίος έχει δεχτεί κατά καιρούς πόλεμο, ακόμη
και από τον φιλικό στο κόμμα του Τύ-
πο. Πήρε έτσι τη φανέλα με το
Νο4 των «εκτός γραμμής» με-
τά τον πρώην διευθυντή της
κομματικής εφημερίδας Δη-
μήτρη Στούμπο, ο οποίος
υποστήριξε πάνω κάτω τα ίδια
με εκείνον, και το δίδυμο Φωτί-
ου - Τσακαλώτου, που τις συνέδεσε
με επιχειρηματικά συμφέροντα. Ο Πάνος Σκουρ-
λέτης παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις,
«αλλά όλα μπορεί και να συμβαίνουν», όπως ανέ-
φερε. Το κόμμα του πάντως εμφανίζεται βέβαιο
για την εγκυρότητα όλων των δημοσιευμάτων. 

TΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΕΝΤΡΙ8

Η ιστορία που αποκάλυψε ο πρόεδρος της
Βουλής Κώστας Τασούλας, με αφορμή την
κατάθεση του προϋπολογισμού, έχει τε-
ράστιο ενδιαφέρον. Ο πρόεδρος της Βου-
λής διευκρίνισε ότι μαζί με τον προϋπο-
λογισμό του 2023 κατατέθηκε σε πάπυρο
και η παρουσίαση της καταθέσεως, πριν
από 200 χρόνια, του πρώτου προϋπολογι-
σμού του επαναστατημένου Έθνους. Για
την ιστορικότητα αυτού του κειμένου ο κ.
Τασούλας ανέγνωσε το κείμενο της πα-
ρουσίασης, όπως και τη διάταξη του τότε
Συντάγματος της Επιδαύρου και του
Άστρους που επέβαλε τη σύνταξη του
προϋπολογισμού, όταν τότε, όπως επισή-
μανε ο κ. Τασούλας, «στο υπουργείο Οι-
κονομικών υπήρχαν μόνο ο υπουργός και
ένας υπάλληλος».

Ο υπουργός 
και ένας υπάλληλος

Χ
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Τσαμπατζήδες 
τα υπουργεία; 
Άστραψε και βρόντηξε ο Κώστας Μπακο-
γιάννης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Ο δήμαρχος
Αθηναίων επιτέθηκε στα υπουργεία που δεν
καταβάλλουν δημοτικά τέλη. «Ξέρετε ποιος
είναι ο μεγαλύτερος τσαμπατζής σήμερα
στην Ελλάδα και στον Δήμο Αθηναίων; Το ίδιο
το κράτος. Τα υπουργεία δεν πληρώνουν αν-
ταποδοτικά. Πληρώνουν φως, νερό, τηλέφω-
νο, αλλά στον δήμο δεν πληρώνουν ούτε για
τα σκουπίδια ούτε για τον ηλεκτροφωτισμό.
Δεν καταβάλλουν δημοτικά τέλη!». Ο κ. Μπα-
κογιάννης επανέφερε την πρόταση να περά-
σει ο ΕΝΦΙΑ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ
δεν παρέλειψε να αναφερθεί σε «νάρκες»,
όπως το τέλος ταφής, το οποίο είπε ότι «ισο-
δυναμεί με το “κατεβάζω το ρολό, κλειδώνω
το λουκέτο και φεύγω”».

«Πυρ και μανία» 
ο Ανδρέας
Λοβέρδος με 
τον Ισπανό βασιλιά

Μα πόσα χρόνια
πέρασαν από το 2017;
Καλό είναι να βρίσκεσαι στο πλευρό του κό-
σμου που χάνει το σπίτι του. Είναι καλό οι βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ να έρχονται σε επαφή με
τον κόσμο, να ακούν τα προβλήματά του, να τα
δημοσιοποιούν και να προσπαθούν να δώ-
σουν λύσεις. Θα ήταν κάπως πιο συνεπές και
ίσως λιγότερο υποκριτικό όμως αν το κόμμα
τους δεν είχε φέρει προς ψήφιση τα Χριστού-
γεννα του 2017 τον νόμο που έκανε ιδιώνυμο
αδίκημα -να τιμωρείται δηλαδή με
μεγαλύτερη ποινή από το συ-
νηθισμένο- την παρεμπόδι-
ση διεξαγωγής πλειστη-
ριασμών. Ποιος τα θυμάται
όμως αυτά; Μου έλεγαν
βουλευτές, όταν αντίκρι-
σαν την Όλγα Γεροβασίλη
στο σπίτι της δημοσιογράφου
που έχασε το σπίτι της, ότι δεν μπορούσαν να
πιστέψουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έστελνε εκεί την
Όλγα, η οποία όχι μόνο άνοιξε τον χορό των
πλειστηριασμών ως συμμετέχουσα στην κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ως υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη είχε στείλει τα ΜΑΤ να ξυ-
λοφορτώσουν όσους συμπαραστέκονταν επί
ΣΥΡΙΖΑ στους ανθρώπους που έχαναν τα σπί-
τια τους!
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Φτάνει στα αυτιά μου
μια… πράσινη γκρίνια
για τον νέο υπεύθυνο
Πολιτικού Σχεδιασμού
του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη
Δουδούνη. Η γκρίνια
είναι ακόμη σε επίπεδο
ψιθύρων, αλλά θα την
έλεγα άδικη. Αφήστε
πρώτα να αναλάβει ο
άνθρωπος και να προ-
σπαθήσει και μετά τον
καταδικάζετε… 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Το
...

 Π
ρό

σω
πο

Μ
ένεα κατά του Παύλου Πολάκη έπνεε χθες στη Βουλή ο Θάνος Πλεύρης, κα-
θώς ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υπέπεσε για ακόμη μια φορά σε ολίσθημα,
διαρρέοντας μάλιστα προσωπικά δεδομένα ασθενούς χωρίς τη συγκατάθεσή
του, σημειώνοντας πως πρόκειται για σοβαρό ποινικό αδίκημα. Αφορμή στά-

θηκε ανάρτηση του πρώην αναπληρωτή υπουργού Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία παρέ-
θετε email γιου ασθενούς προς τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΙΦΕΤ Γιάννη Σωτηρίου,
στον οποίο διαμαρτυρόταν για την καθυστέρηση στην παραλαβή συγκεκριμένου φαρμά-
κου για την καρκινοπαθή μητέρα του. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, «ο γιος της ασθε-
νούς που κοινοποίησε σε εμένα και τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΙΦΕΤ το email αναφέ-
ρει ότι το ποστάρισμα του κ. Πολάκη έγινε εν αγνοία του», ενώ πρόσθεσε ότι ο γιος της
ασθενούς εγκαλεί τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι λέει ψέματα για πολιτικούς λόγους, προ-
σβάλλοντας ιατρικά προσωπικά δεδομένα.

Πόλος έλξης
ο Αμερικανός πρέσβης

Στη γιορτή των Ενόπλων Δυνάμεων
στο Ίδρυμα Νιάρχος παρευρέθηκε ο
Αμερικανός πρέσβης Τζορτζ Τσού-
νης, όπου μεταξύ άλλων είχε μακρά

συζήτηση με τον υφυ-
πουργό Μετανα-

στευτικής Πολιτι-
κής Νότη Μητα-
ράκη. Ένθερμο
εναγκαλισμό εί-

χε και με τον υφυ-
πουργό Εθνικής

Άμυνας Νίκο Χαρδα-
λιά. Είναι αλήθεια ότι ο κ. Τσούνης εί-
ναι ιδιαίτερα συμπαθής στη χώρα μας
και αρκετοί αξιωματούχοι σπεύδουν
να βρεθούν δίπλα του και να συνομι-
λήσουν μαζί του.

To δράμα των βορείων προαστίων
Αν επιβεβαιωθούν διάφορα σενάρια που ακούω για τα ψη-

φοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ στα βόρεια προάστια, προβλέπω να
έχουμε δράματα και κλάματα. Για παράδειγμα, ακούω ότι
υπάρχει ενδεχόμενο στο ψηφοδέλτιο του Βόρειου Τομέα να
κατέβουν η Έλενα Ακρίτα και ο ηθοποιός Μάριος Αθανασίου.
Η Ακρίτα «σπάει ταμεία» στο κοινό του ΣΥΡΙΖΑ στα social me-
dia. Το ίδιο και ο Μάριος Αθανασίου. Για σκεφτείτε τώρα ποιοι
έχουν χάσει τον ύπνο τους;

Γάμοι στο ΠΑΣΟΚ 
Το περασμένο Σάββατο είχαμε γά-

μους στο ΠΑΣΟΚ. Ο πρώην υπουργός
και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Λεωνίδας
Γρηγοράκος πάντρεψε την κόρη του
Νάγια στην Πολιτεία. Έμαθα ότι βρέ-
θηκε εκεί το μισό ΠΑΣΟΚ - και ο πρό-
εδρος Νίκος Ανδρουλάκης. Άλλωστε,
η Νάγια Γρηγοράκου ετοιμάζεται για
διάδοχος του πατέρα της στο ψηφο-
δέλτιο της Λακωνίας, όπου ο πρώην
υπουργός εκλεγόταν επί σειρά ετών.
Βέβαια, από τις τρεις έδρες τις δύο τις
παίρνει η ΝΔ και τη μία ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα
δούμε… 

Μάχη 
στα κομματικά
κάστρα 

Ο Μητσοτάκης στην Αχαΐα και
ο Τσίπρας στην Πέλλα. Δύο
εκλογικές περιφέρειες που
δεν τις κέρδισαν στις εκλογές
του 2019 οι πολιτικοί που τις
επισκέπτονται. Το βέβαιο είναι
πως και οι δύο θέλουν να παί-
ξουν μπάλα εκτός έδρας, κα-
θώς είναι ένας τομέας που θα
κρίνει τις εκλογές. Πάντως, ο
Αλέξης Τσίπρας θα αγωνιστεί
αρκετές φορές μακριά από την
κομματική του έδρα, καθώς το
προηγούμενο διάστημα είχε
επισκεφτεί τις Σέρρες.

Συγκλονιστική ομιλία του Α’ΓΕΕΘΑ στην Ημέρα των  Eνόπλων Δυνάμεων
Συγκινητική, μοναδική για τα στρατιωτικά χρονικά και γεμάτη Ελλάδα ήταν η εκ-
δήλωση στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στην είσοδο της αίθου-
σας του ιδρύματος υποδεχόταν τους καλεσμένους ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντί-
νος Φλώρος με τη σύζυγό του Άννα-Μαρία Τσικρικώνη. Παρουσία της Προέδρου
της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, του πρωθυπουργού Κυριακού
Μητσοτάκη και υπουργών της κυβέρνησης, ήταν συγκλονιστική η ομιλία του αρ-
χηγού Ενόπλων Δυνάμεων, που τόνισε μεταξύ άλλων: «Ποτέ δεν ήμασταν τόσο
ισχυροί όσο τώρα και με τέτοιες προοπτικές». Τεράστια συγκίνηση προκάλεσε και
η παρουσία της κυρα-Ρηνιώς, της μοναδικής κατοίκου της Κινάρου, η οποία ήταν
τιμώμενο πρόσωπο και βραβεύθηκε από τον στρατηγό Κ. Φλώρο. Την εκδήλωση
παρουσίασαν η Βίκυ Φλέσσα και ο Γρηγόρης Βαλτινός.

Γιατί έγινε έξαλλος 
ο Πλεύρης με τον Πολάκη;

Εγώ έπειτα από αυτήν τη συνάντηση «κορυ-
φής» κοιμάμαι ήσυχος. Πριν από λίγες μέ-
ρες τρεις πρώην υπουργοί βρέθηκαν στο
Άργος, συγκεκριμένα οι Κώστας Τζαβάρας
από τη ΝΔ, Μιχάλης Καλογήρου από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ και Γιώργος Πεταλωτής από το ΠΑ-
ΣΟΚ, προσκεκλημένοι από το Εργατικό
Κέντρο Αργολίδας με θέμα συζήτησης «Το
σήμερα και το αύριο της ελληνικής δικαιο-
σύνης». Δεν έτυχε που λέμε, πέτυχε!

Οι τρεις πρώην... στο Άργος
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Πέφτουν οι υπογραφές 
στο Κάιρο για οριοθέτηση
ζωνών έρευνας Ελλάδας 
και Αιγύπτου στα διεθνή ύδατα
της Μεσογείου - Μια ακόμη
κίνηση ακύρωσης του
τουρκολιβυκού μνημονίου

«Όποιος κάνει το μοιραίο λάθος “να έρθει”, να το ξέρει
από πριν ότι θα βρει μπροστά του νέο Μαραθώνα», ήταν
ένα από τα μηνύματα που έστειλε, μεταξύ άλλων,
στην άλλη πλευρά του Αιγαίου ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ,
στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, το οποίο
μπορεί να ειπώθηκε με αφορμή τη γιορτή των
Ενόπλων Δυνάμεων, ωστόσο αυτή η χρονική
στιγμή δεν είναι καθόλου τυχαία. Ο στρατηγός
Φλώρος στέλνει αυτό το μήνυμα λίγες ώρες μετά τη
νέα τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία, για την
οποία οι Τούρκοι επικοινώνησαν το σύνθημα «Μια νύχτα

ξαφνικά θα λογαριαστούμε». Δεν ήταν λίγοι οι πολεμοχα-
ρείς στρατιωτικοί αναλυτές και δημοσιογράφοι στη γειτο-

νική χώρα που έσπευσαν να συνδέσουν την επιχεί-
ρηση στη Συρία -έγινε τις νυχτερινές ώρες- με την
Ελλάδα, τονίζοντας ότι η περιοχή όπου έγιναν οι
τουρκικές επιθέσεις «ήταν τόσο μεγάλη όσο η
Ελλάδα». Ο Αμπντουλάχ Αγάρ μάλιστα από τη φι-

λοκυβερνητική «Milliyet» ανέφερε χαρακτηριστι-
κά: «Η αεροπορική επιχείρηση είναι επίσης ένα μή-

νυμα προς την Ελλάδα: δεν είναι άσκηση, είναι γεγονός».
O στρατηγός Φλώρος ξεκαθάρισε λοιπόν στους Τούρκους

ότι «η Ελλάδα θα παραμείνει ισχυρή, ελεύθερη και ανεξάρ-
τητη, όποιος και αν μας απειλήσει, όποιος και αν αποφασί-
σει να έρθει, όποια ώρα και αν επιλέξει να το κάνει».

Στρατιωτικές πηγές εκτιμούν ότι μπαίνουμε σε μια δύ-
σκολη περίοδο και οι Τούρκοι δεν αποκλείεται να επιχειρή-
σουν έρευνες στην περιοχή του παράνομου τουρκολιβυκού
μνημονίου το επόμενο διάστημα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι
η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να βάλει φρένο στα σχέδια
της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και, όπως όλα δεί-
χνουν, δεν θα το κάνει μόνη της, αλλά θα έχει στο πλευρό
της και την Αίγυπτο.

Μήνυμα αποφασιστικότητας από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ

Μ
ια πολύ σημαντική εβδομά-
δα ξεκίνησε για τις ελληνο-
αιγυπτιακές σχέσεις, καθώς
σήμερα Αθήνα και Κάιρο

υπογράφουν Μνημόνιο Συνεργασίας για
την οριοθέτηση ζωνών δικαιοδοσίας Ελ-
λάδας - Αιγύπτου και τη συνεργασία τους
στην Έρευνα και Διάσωση.

Τη συμφωνία θα υπογράψουν οι υπουρ-
γοί Άμυνας Ελλάδας και Αιγύπτου Νίκος
Παναγιωτόπουλος και Μοχάμεντ Ζάκι, πα-
ρουσία των υπουργών Εξωτερικών Ν. Δέν-
δια και Σ. Σούκρι και των αρχηγών Ενό-
πλων Δυνάμεων Κ. Φλώρου και Ρ. Ασκάρ,
οι οποίοι και θα αναλάβουν σε συντονισμό
με τις αρμόδιες Αρχές των δύο χωρών την
υλοποίηση της συμφωνίας και τον συντονι-
σμό των επιχειρήσεων διάσωσης της αν-
θρώπινης ζωής στις περιοχές δικαιοδο-
σίας τους στα διεθνή ύδατα της Ανατολικής
Μεσογείου με προσωπικό και μέσα τους.

Πρόκειται για μια συμφωνία με μεγάλη
δυναμική τόσο σε πολιτικό όσο σε στρατιω-
τικό επίπεδο, που είναι απολύτως σύμφω-
νη με το Διεθνές Δίκαιο και βασίζεται στις
αρχές καλής γειτονίας που και η Ελλάδα
και η Αίγυπτος έχουν αποδείξει ότι σέβον-
ται απολύτως. Η συμφωνία αφορά την
οριοθέτηση των περιοχών αρμοδιότητας
των δύο χωρών για την εκτέλεση και τον
συντονισμό επιχειρήσεων Ερευνάς και
Διάσωσης, που αναλαμβάνουν οι δύο χώ-
ρες στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου, αλλά
και την αμοιβαία συνεργασία τους σε αυτές
όταν καταστάσεις ανάγκης το απαιτήσουν.

Ελλάδα και Αίγυπτος έχουν την αρμο-
διότητα να συντονίζουν αυτές τις επιχειρή-
σεις Έρευνας και Διάσωσης και βεβαίως
την ευθύνη για την ανάθεση καθηκόντων
σε παραπλέοντα πλοία, μέχρι να φτάσει
στο σημείο κάποια στρατιωτική μονάδα
από τις δύο χώρες που αναλαμβάνει τα κα-
θήκοντα «on scene commander», δηλαδή
τοπικού διοικητή της επιχείρησης.

Τι μπορεί να επιχειρήσει 
η τουρκική πλευρά

Αν στην περιοχή βρεθεί τουρκικό πλοίο,
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο μπορεί και
οφείλει να παραμείνει σε αυτήν και να
αναλάβει ακόμη και on scene comman-
der, μόνο αν δώσουν την άδεια η Ελλάδα
και η Αίγυπτος, οι οποίες θα αναλάβουν
την αρμοδιότητα παροχής οδηγιών συντο-
νισμού και φυσικά την επίβλεψη της επι-
χείρησης μέχρι την ολοκλήρωσή της. Αυτό
που συνήθως συμβαίνει στην περιοχή ελ-
ληνικής δικαιοδοσίας είναι τα τουρκικά
πλοία να μην αναφέρουν ποτέ περιστατικά
Ερευνάς και Διάσωσης στο ελληνικό Κέν-
τρο Συντονισμού αλλά μόνο στο τουρκικό,
για τους γνωστούς λόγους που σχετίζονται
με την αμφισβήτηση των αρμοδιοτήτων
της χώρας μας στην περιοχή, οι οποίες
όμως μας έχουν ανατεθεί με διεθνείς συμ-

φωνίες. Όπως καταλαβαίνουμε, μια τέτοια
συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου
για ένα τόσο σοβαρό θέμα αποκαθιστά τη
διεθνή τάξη στην περιοχή και εκπέμπει
σαφές μήνυμα ασφάλειας και σταθερότη-
τας, το οποίο κανένας δεν μπορεί ούτε να
αγνοήσει ούτε να αμφισβητήσει.

Θα μπορούσαμε να πούμε ευρύτερα ότι
συνιστά μια ακόμη κίνηση ακύρωσης του
τουρκολιβυκού μνημονίου, καθώς με αυ-
τήν οριοθετούνται θαλάσσιες ζώνες που
αναφέρονται στις αντικείμενες ακτές της
Ελλάδας και της Αιγύπτου που δημιουρ-
γούν θαλάσσια σύνορα, τα οποία η Τουρκία
και η Λιβύη δεν διαθέτουν, καθώς δεν
έχουν αντικείμενες ακτές, όπως φαίνεται
με μια απλή ματιά στον χάρτη.

Μετά την υπογραφή της ελληνοαιγυ-
πτιακής συμφωνίας, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ θα
παραμείνει στο Κάιρο για να μεταβεί αύριο
μαζί με τον ομόλογό του, τον στρατηγό
Ροσντί Ασκάρ, στην Αλεξάνδρεια για να
παρακολουθήσουν την Ημέρα Διακεκρι-
μένων Επισκεπτών της μεγάλης διακλαδι-
κής άσκησης «Μέδουσα 12». Να θυμίσου-

με ότι στην πρόσφατη επίσκεψη του στρα-
τηγού Φλώρου στην Αίγυπτο υπέγραψαν
με τον ομόλογό του ακόμη μια συμφωνία
για την επέκταση της στρατιωτικής συνερ-
γασίας των δύο χωρών στον ακαδημαϊκό
τομέα. Δεν θυμόμαστε να έχει ξαναγίνει
κάτι τέτοιο, δηλαδή υπογραφή συμφωνίας
παρουσία τεσσάρων υπουργών και δύο
αρχηγών ΓΕΕΘΑ και την ακριβώς επομένη
μέρα να λαμβάνει χώρα η Ημέρα Διακε-
κριμένων Επισκεπτών, η μεγαλύτερη δι-
μερής άσκηση, παρουσία των αρχηγών
Ενόπλων Δυνάμεων και των δύο χωρών.

Τελείωσαν
τα αστεία με
την Άγκυρα

Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη
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Τ
ον κώδωνα του κινδύνου για εν-
δεχόμενες διακοπές στην παρο-
χή ηλεκτρικού ρεύματος στη
Γερμανία τον ερχόμενο χειμώνα

που πλησιάζει έκρουσε με συνέντευξή του
στην εφημερίδα «Welt» ο επικεφαλής της
Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής
Προστασίας Ραλφ Τίσλερ. Η συγκεκριμένη
δραματική προειδοποίηση έρχεται έπειτα
από αρκετές αναφορές ειδικών πως ο
«χειμώνας θα είναι βαρύς» λόγω της ενερ-
γειακής κρίσης που προκάλεσε η ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Ραλφ Τίσλερ επισήμανε στις δηλώσεις
του ότι έχει ήδη αποθηκεύσει στο σπίτι του
νερό, όπως και πολλά κιβώτια με κονσέρ-
βες, αρκετά για δέκα ημέρες. Επιπρόσθε-
τα, τόνισε πως εκτός από τις προμήθειες
πάνω απ’ όλα χρειάζεται ένα ραδιόφωνο
που λειτουργεί με μπαταρία, κεριά αλλά
και τα πιο σημαντικά προσωπικά έγγραφα
να είναι διαθέσιμα για περίπτωση έκτα-
κτης ανάγκης. Σύμφωνα με τον επικεφα-
λής της Ομοσπονδίας Υπηρεσίας Πολιτι-
κής Προστασίας, οι ιδιωτικές εταιρείες αλ-
λά και το κράτος απαιτείται να συνεργα-
στούν άμεσα, καθώς, για παράδειγμα, εί-
ναι απαραίτητη η προστασία των εγκατα-
στάσεων από διακοπές ρεύματος με γεν-
νήτριες έκτακτης ανάγκης.

«Οι άνθρωποι δεν θα είναι
προσβάσιμοι, αν πέσει το δίκτυο»

Όπως εξήγησε στη συνέντευξή του, σε
περίπτωση που η παροχή ρεύματος διακο-
πεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τότε
το σταθερό δίκτυο θα σταματήσει και άρα
κάποια στιγμή δεν θα μπορεί κάποιος να
φορτίσει το κινητό του τηλέφωνο. Αλλά
πριν από αυτό, το τηλεφωνικό δίκτυο στο
σύνολό του μπορεί να πέσει επειδή οι κε-
ραίες μετάδοσης χρειάζονται ηλεκτρική
ενέργεια, που δεν θα είναι διαθέσιμη. «Τό-
τε οι άνθρωποι δεν θα είναι πλέον προσβά-
σιμοι», ξεκαθάρισε ο Τίσλερ.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ραλφ
Τίσλερ, από τον Ιανουάριο και μετά οι
συμπατριώτες του πρέπει να περιμένουν
διακοπές ρεύματος. «Πρέπει να υποθέ-
σουμε ότι θα υπάρξουν διακοπές ρεύμα-
τος τον χειμώνα όχι μόνο λόγω έλλειψης
ενέργειας αλλά και λόγω στοχευμένης,
προσωρινής διακοπής λειτουργίας των
δικτύων από τους διαχειριστές, με στόχο
την προστασία τους και την αποφυγή ενός
γενικού μπλακάουτ», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά και συνέχισε: «Ο κίνδυνος αυτός

αυξάνεται από τον Ιανουάριο και τον Φε-
βρουάριο και μετά, οπότε υποθέτουμε ότι
από τότε και μετά θα υπάρξουν διακοπές
στην παροχή ρεύματος κατά τόπους για
ορισμένο χρονικό διάστημα».

Εδώ και αρκετό καιρό Αρχές και δήμοι

στη Γερμανία έχουν προετοιμαστεί με υπο-
δειγματικό τρόπο για πιθανές διακοπές
ρεύματος, προβλέποντας ακριβή σχέδια
και εξασφαλίζοντας την παροχή ενέργειας
με γεννήτριες έκτακτης ανάγκης στον χώ-
ρο. Άλλοι βρίσκονται σε πολύ χειρότερη

θέση, δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι.
«Αυτό ποικίλλει, όπως ακριβώς συμβαίνει
και με τις Αρχές. Όπως είπα, αναμένουμε
βραχυπρόθεσμες διακοπές ρεύματος και
όχι μακροχρόνιες, μεγάλης κλίμακας», ση-
μείωσε ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής
Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και συ-
νέχισε: «Πριν από λίγους μήνες η ευαισθη-
τοποίηση αυτή ήταν πολύ χαμηλή, σύμφω-
να με την εντύπωσή μου, επειδή η Γερμανία
έχει βιώσει σχετικά λίγες σοβαρές κρίσεις
τις τελευταίες δεκαετίες. Εντωμεταξύ
όμως παρατηρώ ότι πολλοί άνθρωποι συ-
νειδητοποιούν όλο και περισσότερο τους
πιθανούς κινδύνους».

Προμήθειες... πολέμου για
μπλακάουτστη Γερμανία

Δηλώσεις τρόμου από τον
επικεφαλής της Πολιτικής
Προστασίας για μεγάλες
διακοπές ρεύματος στη χώρα:
«Αποθηκεύστε νερό και
κονσέρβες, ετοιμάστε κεριά 
για τις νύχτες σκότους 
και βάλτε μπαταρίες 
στο ραδιοφωνάκι σας»

Τι είπε ο Ραλφ Τίσλερ για τα καταφύγια
Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Ραλφ Τίσλερ διαβε-
βαίωσε ακόμη πως δεν περιμένει να δει «συμβατικές εχθροπραξίες σε γερμανικό έδα-
φος στο ορατό μέλλον, αλλά ακόμη και αν ο πόλεμος διεξάγεται σε γειτονικές χώρες, η
ζωή των Γερμανών επηρεάζεται άμεσα».
«Στο παρελθόν υπήρχαν περισσότερα κατα-
φύγια στη Γερμανία, αλλά ακόμη και πριν από
το τέλος του Ψυχρού Πολέμου θα ήταν αρκε-
τά για να προστατεύσουν το πολύ το 3% του
πληθυσμού. Ετοιμάζουμε μια γνωμοδότηση
εμπειρογνωμόνων σχετικά με το ποιες εγκα-
ταστάσεις, που είναι ακόμη χρήσιμες, θα
μπορούσαν να διατηρηθούν. Δεν θέλω να
προβλέψω το αποτέλεσμα, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ξεκινήσουμε ένα πρό-
γραμμα κατασκευής καταφυγίων στη Γερμανία. Αυτό θα ήταν πολύ ακριβό και οι χρόνοι
κατασκευής θα ήταν πολύ μεγάλοι. Αντίθετα εστιάζουμε στο πώς οι υπάρχουσες εγκατα-
στάσεις θα μπορούσαν να μετατραπούν σε καταφύγια. Μιλώ για υπόγεια γκαράζ, σήραγ-
γες ή υπόγειες σιδηροδρομικές στοές», τόνισε ο κ. Τίσλερ.
Πριν από λίγες μέρες το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters ανέφερε σε ρεπορτάζ του
ότι καταστρώνονται σχέδια έκτακτης ανάγκης, ενώ παράλληλα ο κρατικός μηχανισμός
εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα ώστε να είναι προετοιμασμένος για διακοπές ρεύματος.

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



Ο
ι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού το-
μέα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτο-
μία είναι αυτές που θα προσελκύσουν

επενδύσεις και θα απογειώσουν την ΕΕ. Σωστοί
χειρισμοί και καινοτόμες προτάσεις θα δώσουν το
έναυσμα για πιο ανθρωποκεντρική Ευρώπη. 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) ενέκρι-
νε τους λογαριασμούς του συνόλου των κοινών
επιχειρήσεων της ΕΕ για το 2021 και επιβεβαίωσε
τα θετικά αποτελέσματα που αναφέρθηκαν τα προ-
ηγούμενα χρόνια. Το νέο πρόγραμμα χρηματοδό-
τησης της έρευνας και της καινοτομίας «Ορίζων
Ευρώπη» θέτει φιλόδοξους στόχους για τη δημο-
σιονομική περίοδο 2021-2027. 

Οι ελεγκτές ζητούν να ληφθούν μέτρα, προκει-
μένου να εξασφαλιστεί η εκπλήρωση των στόχων
που έχουν τεθεί για τις εισφορές στο πρόγραμμα
«Ορίζων 2020», μέτρα για την αντιμετώπιση των
αδυναμιών στις εσωτερικές δικλίδες που δεν
έχουν ακόμη αποκατασταθεί, καθώς και για την
προετοιμασία ενόψει νέων προκλήσεων, όπως εί-
ναι ο προγραμματισμός και η διαχείριση των αν-
θρώπινων πόρων.

Οι κοινές επιχειρήσεις αποτελούν συμπράξεις
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μελών του
εκάστοτε κλάδου, και σε ορισμένες περιπτώσεις
ερευνητικών, διακυβερνητικών οργανισμών ή
συμμετεχόντων κρατών. Χρηματοδοτούνται μέσω
κεφαλαίων που προέρχονται από τα προγράμματα
έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ («Ορίζων 2020»,
«Ορίζων Ευρώπη» και «Ψηφιακή Ευρώπη»), κα-
θώς και μέσω εισφορών σε είδος και άλλων οικο-

νομικών εισφορών που καταβάλλουν οι υπόλοιποι
εταίροι.

«Οι ευρωπαϊκές συμπράξεις δημόσιου και ιδιω-
τικού τομέα προωθούν τη μετουσίωση της επιστη-
μονικής γνώσης σε εμπορεύσιμες και πρωτοπο-
ριακές καινοτομίες, ενώ ανταποκρίνονται σε ανάγ-
κες που δεν καλύπτει ακόμη ικανοποιητικά η βιο-
μηχανία», δήλωσε η κ. IldikóGáll-Pelcz, μέλος του
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδια
για τον έλεγχο. «Είναι, επομένως, απαραίτητο να
είναι καλά προετοιμασμένες ενόψει των προκλή-
σεων που επιφυλάσσει το μέλλον».

Το 2021, το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε νέους κα-
νονισμούς για τη σύσταση έντεκα κοινών επιχειρή-
σεων για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο των
προγραμμάτων «Ορίζων Ευρώπη» και «Ψηφιακή
Ευρώπη», των πολυετών προγραμμάτων έρευνας
και καινοτομίας της ΕΕ για τη δημοσιονομική πε-
ρίοδο 2021-2027. 

Οι εν λόγω κοινές επιχειρήσεις υλοποιούν τα ει-
δικά τους θεματολόγια έρευνας και καινοτομίας
στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, της
υγείας, των βιομηχανιών βιοπροϊόντων, των βασι-
κών ψηφιακών τεχνολογιών, της υπερυπολογιστι-
κής και των έξυπνων συστημάτων δικτύου.
Οκτώ από αυτές λειτουργούσαν ήδη στο πλαίσιο
του προηγούμενου προγράμματος («Ορί-
ζων 2020») και θα συνεχίσουν να λειτουργούν στο
πλαίσιο των νέων προγραμμάτων ως νέες νομικές
οντότητες, με νέα ονομασία και αυξημένες ή ελα-
φρώς αναθεωρημένες αρμοδιότητες. Πέραν των
κοινών επιχειρήσεων που βρίσκονται ήδη σε λει-

τουργία, συστάθηκαν τρεις νέες: η κοινή επιχείρη-
ση «Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες», η κοινή επιχεί-
ρηση «Παγκόσμιο πρόγραμμα για την υγεία» και το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Αρμοδιότητας για βιομηχανι-
κά, τεχνολογικά και ερευνητικά θέματα κυβερνοα-
σφάλειας. 

Το ΕΕΣ θα υποβάλει για πρώτη φορά σε έλεγχο
τις τρεις αυτές κοινές επιχειρήσεις μόλις κατα-
στούν οικονομικά αυτόνομες, κάτι που αναμένεται
να γίνει εντός του 2023.

Κατά τη δημοσιονομική περίοδο 2021-2027, η
ύψους 15,1 δισεκατομμυρίων ευρώ χρηματοδότη-
ση της ΕΕ προς τις κοινές επιχειρήσεις αναμένεται
να κινητοποιήσει πρόσθετες εισφορές ύψους
19,1 δισεκατομμυρίων ευρώ από μέρους των εταί-
ρων (μέλη του κλάδου, συμμετέχοντα κράτη ή διε-
θνείς οργανισμοί) για την υλοποίηση έργων έρευ-
νας και καινοτομίας, αξίας περίπου 34,2 δισεκα-
τομμυρίων ευρώ.

Οι ελεγκτές επισημαίνουν ότι, στις περισσότερες
περιπτώσεις, οι κοινές επιχειρήσεις έλαβαν διορ-
θωτικά μέτρα σε συνέχεια των παρατηρήσεων που
αυτοί είχαν διατυπώσει τα προηγούμενα χρόνια.
Ωστόσο, παρατήρησαν διάφορα θέματα που χρή-
ζουν βελτίωσης: για παράδειγμα, από τα αποτελέ-
σματα του ελέγχου στον οποίο υποβλήθηκαν οι
πληρωμές επιχορηγήσεων προέκυψε ότι τα έξοδα
προσωπικού παραμένουν η κύρια πηγή σφαλμά-
των, εξαιτίας του πολύπλοκου υπολογισμού τους. 

Η ΕΕ αλλάζει, αρκεί να γίνουν οι σωστές κινή-
σεις και να ληφθούν αποφάσεις με το βλέμμα στο
μέλλον. 

Oι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα είναι το μέλλον της ΕΕ
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του
Φώτη 
Καρύδα

Πολιτευτής 
με τη ΝΔ

Η
Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα των
Τροχαίων Δυστυχημάτων καθιερώθηκε το
1993 από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Θυμά-

των Τροχαίων Δυστυχημάτων (FEVR) και τιμάται κάθε
χρόνο την τρίτη Κυριακή του Νοεμβρίου. Δώδεκα
χρόνια αργότερα έλαβε παγκόσμιο χαρακτήρα, όταν
υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (ψή-
φισμα 60/5 της 26ης Οκτωβρίου 2005).

Στόχος της ημέρας αυτής είναι να φέρουμε στη
μνήμη μας και να τιμήσουμε τα εκατομμύρια νεκρών
και τραυματιών από τροχαία δυστυχήματα και να κα-
ταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυ-
γή στο μέλλον θανάτων και τραυματισμών, που μπο-
ρούν να αποφευχθούν. Κάθε μέρα, σχεδόν 4.000 άν-
θρωποι χάνουν τη ζωή τους σε όλο τον κόσμο σε τρο-
χαία δυστυχήματα και πάνω από ένα εκατομμύριο
κάθε χρόνο.

Το τελευταίο διάστημα πληροφορούμαστε σχεδόν
καθημερινά πως κάποιος άνθρωπος έχασε τη ζωή του

από τροχαίο δυστύχημα στη χώρα μας. Τόσο η Πολι-
τεία όσο και η κοινωνία πρέπει να αγωνιστούν με όλες
τις δυνάμεις τους για την οριστική εξάλειψη αυτού
του τόσο θλιβερού φαινομένου.

Οι αυξημένοι έλεγχοι της ΕΛΑΣ και τα μεγάλα πρό-
στιμα είναι ένα βήμα της Πολιτείας προς τη σωστή κα-
τεύθυνση. Το ίδιο όμως σημαντική με την καταστολή,
αλλά και ακόμα περισσότερο, είναι η πρόληψη. Με
άλλα λόγια, οι νέοι μας πρέπει να αποκτήσουν από
νωρίς οδική παιδεία, ό,τι δηλαδή είναι σωστό για την
ασφάλειά μας στο οδικό δίκτυο.

Μια πρόταση με ενδιαφέρον είναι στην πρωτοβάθ-
μια εκπαίδευση να υπάρχει μάθημα κυκλοφοριακής
αγωγής. Ο ρόλος της εκπαίδευσης, άλλωστε, είναι
καταλυτικός στον οδικό χάρτη που υιοθέτησε το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο τη μείωση κατά 50%
των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα έως το 2030.

Η ελληνική κυβέρνηση από την πλευρά της έχει θέ-
σει στόχο, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία Εθνικού Πα-

ρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας για τη συλλογή
ασφαλών δεδομένων, που θα αποτελέσουν χρήσιμα
εργαλεία, ώστε να αναπτυχθούν στοχευμένες παρεμ-
βάσεις. Κατ’ επέκταση, εκπονείται ήδη νέο Εθνικό
Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας για την περίοδο
2021-2030, που θα περιλαμβάνει νέο νόμο οδικής
ασφάλειας, βελτιώσεις του ΚΟΚ, εθνική επικοινωνια-
κή πολιτική ασφάλειας αλλά και νέα αποτελεσματική
διαδικασία επιβολής και είσπραξης προστίμων.

Τέλος, θα ήταν χρήσιμο ακόμα οι νέοι προτού λά-
βουν το δίπλωμα οδήγησής τους να περνούν και από
ψυχομετρική και γνωστική αξιολόγηση. Πέραν των
θεωρητικών και των πρακτικών γνώσεων, αυτοί οι πα-
ράγοντες μπορεί να ευνοήσουν ή να μετριάσουν τον
κίνδυνο των αυτοκινητικών ατυχημάτων.

Τα τροχαία δυστυχήματα αποτελούν σήμερα την
κύρια αιτία θανάτου παιδιών και νέων ηλικίας 5 έως
29 ετών σε ολόκληρο τον κόσμο. Η οδική ασφάλεια
αποτελεί πραγματικά ζήτημα ζωής.

Ο τρόμος της ασφάλτου

του
Κωνσταντίνου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος
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T
ον καινούργιο χρόνο θα έχουμε αρκετές
εκλογικές αναμετρήσεις. Εθνικές εκλο-
γές και αυτοδιοικητικές. Οι υποψήφιοι

των εκλογικών αυτών αναμετρήσεων θα πρέπει
να γνωρίζουν ότι η επιτυχία τους περνά μέσα
από την αναγνωρισιμότητά τους, «σε γνωρίζω-
σε ψηφίζω» και, φυσικά, από την ταυτότητά
τους, το αφήγημά τους αλλά και τις διαχρονικές
αλλαγές των κριτηρίων επιλογής υποψηφίων
από τους πολίτες. Ιδιαίτερα χρήσιμη αποδει-
κνύεται η ικανότητα ενός υποψηφίου με την
αμεσότητα του λόγου του και την ευρηματικότη-
τα των όσων λέγονται. Η χρήση των 333+1 tips
του Οδηγού Πολιτικής Επικοινωνίας «Ευ Πολι-
τεύεσθαι», στο επίπεδο του πολιτικού διαλόγου,
θα βοηθήσει την υποψηφιότητά σας, ώστε να
αυξηθούν τα επίπεδα της αναγνωσιμότητας και
της σύγχρονης πολιτικής εικόνας σας. Θα γίνετε
πολύ γρήγορα πρωταγωνιστές των πολιτικών
εξελίξεων αφήνοντας το δικό σας αποτύπωμα.
Επωφεληθείτε από τη μεγάλη προσφορά του
Οδηγού Πολιτικής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύε-
σθαι 333+1 tips» μόνο για τους αναγνώστες της
ψηφιακής εφημερίδας «Political».

1. Μην πυροβολείτε τον επικοινωνιολόγο όταν
ο πελάτης του κάνει του κεφαλιού του. 

2. Ένας επικοινωνιολόγος δεν «μπαίνει» στα
παπούτσια του πελάτη του, «μπαίνει», όμως, στα
πολιτικά του όνειρα για να τα πραγματοποιήσει.

3. Δίπλα σε έναν πολιτικό, όσο πιο δυνατές εί-
ναι οι «κολόνες» των στελεχών του τόσο πιο ψη-
λά είναι και οι «κολόνες» των δημοκοπικών ευ-
ρημάτων. Όταν οι πρώτες κατεδαφιστούν, η διά-
λυση του κόμματος είναι αναμενόμενη.

4. Όταν βλέπετε στις δημοσκοπήσεις ότι αυ-
ξάνονται τα ποσοστά «δεν ξέρω, δεν απαντώ»
στη ζώνη της αδιευκρίνιστης ψήφου, τότε οι βε-
βαιότητες για πρωτιές και αυτοδυναμίες πάνε
περίπατο.

5. Δεν είναι εποχή αλλαγής πολιτικής αλλά αλ-
λαγής προσώπου.

6. Μια κυβέρνηση ενδιαφέρεται να πάρει
«ψήφο εμπιστοσύνης» από τις ξένες αγορές, αλ-
λά περισσότερο ενδιαφέρεται για την «ψήφο εμ-
πιστοσύνης» των πολιτών. Σημασία για να επι-
τευχθούν αμφότερες έχουν οι προοπτικές της
οικονομίας και το επίπεδο ζωής των πολιτών αν-
τίστοιχα.

7. Σύμφωνα με έρευνα, μόνο το 10% των πολι-
τών εμπιστεύεται τα λόγια των πολιτικών. Έτσι
φαίνεται ότι εξηγείται το ποσοστό της αποχής
από τις κάλπες, σε όλων των ειδών τις εκλογές.
Αυτοδιοικητικές, εθνικές, ευρωεκλογές.

8. Οι μάζες εύκολα παρασύρονται από απλοϊ-
κά συνθήματα και αυταρχικές επιλογές.

9. Τα περισσότερα διαγγέλματα δεν γίνονται
για να ειπωθούν αλήθειες αλλά για να ευλογή-
σουν γένια και να μετακινήσουν ευθύνες.

10. Πολλές φορές η ήττα στις εκλογές είναι
«λίπασμα» για την αυριανή νίκη. Αρκεί να το
«στρώσετε» καλά.

11. Όταν η αντιπολίτευση βάζει το αφήγημα,
τότε η κυβέρνηση θα πρέπει να σκεφτεί καλά αν
θα παίξει στο ίδιο γήπεδο ή θα το αλλάξει.

Περισσότερα tips θα βρείτε στον Οδηγό Πολι-
τικής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι» 333+1
tips» και μόνο για τους αναγνώστες της ψηφια-
κής εφημερίδας «Political» διατίθεται στην προ-
νομιακή τιμή των 10 ευρώ από 15. Επωφεληθείτε!

Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινίσεις
επικοινωνήστε στο email: grammateia@nkmedia-
group.gr ή στα τηλέφωνα 2109568066, 6932266217.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

της
Νάντιας 
Β. Γώγουλου

Δικηγόρος 
Παρ’ Αρείω Πάγω, 
υπ. Διδάκτωρ
Ιονίου Παν/μίου

Β
ιώνουμε, αναμφίλεκτα, μια μεταβατική

εποχή στην πορεία της ανθρωπότητας

που διαδραματίζεται στο ευρύτερο διε-

θνές περιβάλλον, όχι μόνο από τον μονοπολικό

κόσμο στον πολυπολικό, αλλά σε μια γνήσια

ιστορική μετάβαση του κέντρου βάρους του

πλανήτη.

Η μετάβαση αυτή συντελείται από τον ευρω-

γενή κόσμο στον ευρύτερο ανατολικό κόσμο,

υπό τη σκιά της υποβόσκουσας σύγκρουσης

των ευρωατλαντικών και ευρωασιατικών συμ-

μαχιών.

Παρατηρείται μια αξιοσημείωτη αλλαγή της

γεωγραφίας ισχύος με σημαντικό αντίκτυπο

στα διεθνή συμφέροντα και στα οπλικά συστή-

ματα που παρασκευάζονται και χρησιμοποι-

ούνται, ενώ φέρεται να εγκαταλείπονται οι βα-

σικές αρχές του διεθνούς δικαίου που επί σει-

ρά ετών ήταν θέσφατο.

Διεξοδικότερα, οι παλιοί και οι εθιμικοί κα-

νόνες του δικαίου της θάλασσας και των κυ-

ριαρχικών δικαιωμάτων κάθε χώρας αμφισβη-

τούνται, δίνοντας τη θέση τους στο «δίκαιο του

ισχυρότερου», καθώς η γεωπολιτική τράπουλα

παρασκηνιακά «αναμοιράζεται».

Η Τουρκία, μιμούμενη το γερμανικό ιστορικό

πρότυπο της θεωρίας του ζωτικού χώρου

(lebensraum), αλλά και η Κίνα, η οποία διεκδι-

κεί τη Νότια Σινική Θάλασσα ως γαλάζιο έδα-

φός της, φιλοδοξεί στο γεωπολιτικό της «στο-

μάχι» να ενσωματώσει την Κύπρο και τα νησιά

του Αιγαίου, με έωλα νομικά και πραγματιστικά

επιχειρήματα, ενισχυμένη από τη διεθνή ρα-

στώνη των fora.

Η ευρωατλαντική Δύση και οι ευρασιατικές

δυνάμεις τραβούν βιαίως, προϊόντος του χρό-

νου, τη γεωπολιτική διελκυστίνδα, δεν δε-

σμεύονται από συμμαχίες αλλά μόνο από μετα-

βαλλόμενα κοινά συμφέροντα, σε ένα περιβάλ-

λον που κυριαρχεί ο ρητορικός ιμπεριαλισμός

και η άκρατη προκλητικότητα κινήσεων.

Η γείτονα χώρα, διεπόμενη από το αυτοκρα-

τορικό της «κατάλοιπο», έχοντας αντιληφθεί

τους νέους όρους της γεωπολιτικής σκακιέρας,

αυτοανακηρύσσεται σε ρυθμιστή της λεκάνης

της Ανατολικής Μεσογείου και προσπαθεί να

κατακτήσει τον τίτλο του γεωπολιτικού αναδυό-

μενου δρώντα.

Την προσπάθειά της αυτή συνεπικουρεί με την

καθημερινή πλέον -και γραφική- αμφισβήτηση

στην οποία επιδίδεται του ελληνικού γεωσυστή-

ματος, προβαίνοντας σε άνευ προηγουμένου

εξωφρενικές αναγνώσεις του διεθνούς δικαίου.

Φυσικά, και υπό το πρίσμα των διεθνών γεω-

στρατηγικών ανακατατάξεων, η χώρα μας οφεί-

λει να αποκτήσει μια εντονότερη εθνοκεντρική

λειτουργία, ώστε να αναβαθμίσει τη γεωπολιτι-

κή της ταυτότητα, καθώς κανείς ευρωπαϊκός ή

διεθνής μηχανισμός δεν δείχνει διατεθειμένος

να επιβάλει αποτελεσματικές κυρώσεις σε

κράτη που δυναμιτίζουν την παγκόσμια ασφά-

λεια και υπονομεύουν τη διεθνή ειρήνη.

Καθίσταται αδήριτη ανάγκη να προσαρμο-

στούμε στη νέα ευρασιατική τράπουλα που δια-

μορφώνεται με γοργούς ρυθμούς, ώστε να δια-

σφαλίσουμε το γεωπολιτικό μας μέγεθος, χω-

ρίς ακρωτηριασμούς ή προσφυγή σε διαπραγ-

ματεύσεις που εξ ορισμού ενέχουν την «υπο-

ψία» του ανεπίτρεπτου υποχωρητισμού.

Από τον ευρωγενή κόσμο στην Ανατολή: Ιστορική 
μετάβαση του κέντρου βάρους του πλανήτη



Ένα άνευ προηγουμένου λάθος από απερισκεψία διέ-
πραξε η ηγεσία του γερμανικού στρατού, καθώς σε μια
παραγγελία για νέες στολές που έφτασαν στα στρατόπεδα
υπήρχε στην ετικέτα το σήμα «SS». Μόλις έγινε αντιληπτή
η γκάφα ολκής, οι Γερμανοί στρατιώτες πήραν την εντολή
να σκίσουν αμέσως τις ετικέτες του καινούργιου ρουχι-
σμού τους. Η συντομογραφία για το μικρό μέγεθος για
κοντόσωμους στρατιώτες (Small και Short = SS) συνδέε-

ται βέβαια με τα αρχικά «SS» της διαβόητης, βάναυσης
ναζιστικής στρατιωτικής οργάνωσης που σκόρπισε τον
τρόμο του Γ’ Ράιχ και ήταν υπεύθυνη για το Ολοκαύτωμα.

Τις τελευταίες εβδομάδες το υπουργείο Άμυνας της
Γερμανίας μοίρασε περίπου 313.000 σετ μαχητικού εξο-
πλισμού στα στρατεύματα, που συμπεριλάμβανε κράνη,
υπνόσακους, αδιάβροχα μπουφάν και παντελόνια, συνο-
λικού κόστους 2,3 δισ. ευρώ. Τα μεγέθη επισημάνθηκαν,

σύμφωνα με τους συνήθεις όρους, στην αγγλική γλώσσα.
Στη Γερμανία η εμφάνιση του συμβόλου «SS» απαγο-

ρεύεται διά νόμου ακόμη και στις πινακίδες των αυτοκι-
νήτων. Μετά τον σάλο που ξεσηκώθηκε για το λάθος στις
παραγγελίες, το υπουργείο διέταξε όσους στρατιώτες εί-
χαν πάρει μπουφάν με την ετικέτα «SS» να την αφαιρέ-
σουν αμέσως. Δεν έγινε σαφές πόσες στολές έπρεπε -εν
μέρει- να σκιστούν.

Ε
ννέα μήνες μετά τη ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία, ο στρα-
τός του Πούτιν χτυπάει ανηλε-
ώς ουκρανικές ενεργειακές

υποδομές, αφήνοντας τη μισή χώρα χω-
ρίς ρεύμα, ενώ μετά τη νίκη στη Χερσώνα
το Κίεβο δηλώνει αποφασισμένο να εκ-
διώξει τους Ρώσους από το 20% των εδα-
φών που έχουν καταλάβει. Αναλυτές
εκτιμούν ότι το «σκοτάδι του πολέμου»
μοιάζει πιο βαθύ από ποτέ, καθώς και τα
δύο μέρη έχουν νίκες και ήττες, με άγνω-
στο αν θα υπάρξουν σύντομα διαπραγμα-
τεύσεις Ρωσίας - Ουκρανίας για κατά-
παυση του πυρός ή κλιμάκωση των συγ-
κρούσεων.

Οι περισσότεροι ειδικοί θεωρούν ότι το
Κίεβο δεν πρόκειται να δεχτεί ειρηνευτι-
κές συνομιλίες αν δεν εκπληρωθεί η δια-
κηρυγμένη απαίτησή του για απόσυρση
του ρωσικού στρατού από όλα τα κατεχό-
μενα εδάφη (το 20% της χώρας στα νοτιοα-
νατολικά) και την Κριμαία που προσαρτή-
θηκε από τη Ρωσία το 2014. Τέτοιοι όροι
αποκλείεται να γίνουν αποδεκτοί από τον
Πούτιν, καθώς θα σήμαιναν μια ολική, τα-

πεινωτική ήττα στην Ουκρανία.
Κάποιοι πάντως βλέπουν μια στροφή

των ΗΠΑ υπέρ της αποκλιμάκωσης. Η
«Washington Post» αποκάλυψε ότι στο
παρασκήνιο οι Αμερικανοί ασκούν πιέσεις
στην ουκρανική κυβέρνηση «να δείξει
ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις με τη Ρω-
σία, προκειμένου να μη χάσει τη στήριξη
των διεθνών συμμάχων της».

Ήδη Λευκός Οίκος και Κρεμλίνο ανα-
ζητούν δίαυλο επικοινωνίας, όπως έδει-
ξε η συνάντηση που είχαν στην Άγκυρα
την περασμένη εβδομάδα οι «αρχικατά-
σκοποι» των δύο πλευρών, ο επικεφαλής
της CIA Γουίλιαμ Μπερνς και ο Ρώσος
ομόλογός του της SVR Σεργκέι Ναρίσκιν,
αν και επισήμως δεν επιβεβαιώθηκε ότι
συζήτησαν για την Ουκρανία, παρά μόνο
για τη «στρατηγική ασφάλεια» σχετικά με
τα πυρηνικά.

Φωνές για «στοχευμένα πυρά»
στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Στο πεδίο των μαχών, ο Διεθνής Οργανι-
σμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) κατήγ-
γειλε τα «σκόπιμα και στοχευμένα» πυρά

εναντίον του πυρηνικού σταθμού της Ζα-
πορίζια, που βρίσκεται κοντά στη γραμμή
του μετώπου στον Νότο.

«Μην παίζετε με τη φωτιά… Σταματήστε
αυτή την τρέλα», είπε ο επικεφαλής του
ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι, καθώς νέοι βομ-
βαρδισμοί στόχευσαν την περιοχή το Σαβ-
βατοκύριακο. Τα πυρά γύρω από τον πυ-
ρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας στη Ζαπορίζια προκαλούν φό-
βους για πυρηνικό δυστύχημα ανάλογο
του Τσερνόμπιλ. Μόσχα και Κίεβο αλλη-
λοκατηγορούνται επί μήνες για τους βομ-
βαρδισμούς κοντά στον σταθμό, τον οποίο
έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός, με
τους Ουκρανούς να μιλούν για «ρωσικές
δολιοφθορές».

ΣΣτους τρεις έφτασαν
οι νεκροί από
τις χιονοκαταιγίδες
στη Νέα Υόρκη 

Κλειστοί παραμένουν αυτοκι-
νητόδρομοι, σχολεία και υπηρε-
σίες λόγω της ιστορικής χιονο-
θύελλας που παρέλυσε τη Νέα
Υόρκη. Τουλάχιστον τρεις άνθρω-
ποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ
οι Αρχές απευθύνουν έκκληση
για περιορισμό ταξιδιών και μετα-
κινήσεων.

Με το χιόνι να έχει ξεπεράσει
τα δύο μέτρα σε δυτικές περιο-
χές, η πρωτοφανής κακοκαιρία
προκάλεσε απαγορεύσεις κυκλο-
φορίας και ακυρώσεις δεκάδων
πτήσεων λίγο πριν από τις διακο-
πές της Ημέρας των Ευχαριστιών,
μεθαύριο Πέμπτη. Άλλος ένας γύ-
ρος έντονων χιονοκαταιγίδων
χτύπησε χθες το Μπάφαλο, ακόμη
πιο δυτικά, με μεγάλες ποσότητες
χιονιού να πέφτουν στα άκρα της
λίμνης Ίρι και της λίμνης Οντάριο.

Καθώς η χιονόπτωση εντεινό-
ταν, δύο κάτοικοι της κομητείας
Ίρι πέθαναν από καρδιακές επι-
πλοκές, ενώ προσπαθούσαν να
φτυαρίσουν το πολύ βαρύ, υγρό
χιόνι από τους κήπους τους.

Η περιοχή κηρύχθηκε επισή-
μως σε κατάσταση έκτακτης κα-
ταστροφής, ενώ οι Αρχές εξέδω-
σαν προειδοποιήσεις για περισ-
σότερους από 8 εκατομμύρια αν-
θρώπους σε άλλες πέντε πολιτεί-
ες: Ουισκόνσιν, Μίσιγκαν, Ιντιάνα,
Οχάιο και Πενσιλβάνια.

Ώρα... μηδέν για τον πόλεμο
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Γκάφα στον γερμανικό στρατό, έραψαν το διακριτικό «SS» σε στολές

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι 
βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο 
σημείο όπου οι συγκρούσεις
στην Ουκρανία ή θα τελειώσουν 
ή θα κλιμακωθούν
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Τ
ο «κουβάρι» των καταγγελιών
για την Κιβωτό του Κόσμου ξεκι-
νούν να ξετυλίγουν οι δύο εισαγ-
γελείς Ανηλίκων, στρέφοντας το

ενδιαφέρον τους στα πρόσωπα που είτε
έχουν δηλώσει πρόθυμα να μιλήσουν και
να καταθέσουν για όσα γίνονταν εντός της
δομής είτε τα ονόματά τους προέκυψαν
από τα μέχρι στιγμής στοιχεία να γνωρί-
ζουν «πρόσωπα και πράγματα». 

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον
δύο πρώην φιλοξενούμενοι στην Κιβωτό
του Κόσμου φέρονται να έχουν επικοινω-
νήσει με την Εισαγγελία της Αθήνας, θέ-
τοντας τον εαυτόν τους στη διάθεση της
Δικαιοσύνης. Οι δύο νεαροί άνδρες εξέ-
φρασαν την επιθυμία τους να εμφανι-
στούν τις επόμενες ημέρες ενώπιον των
εισαγγελέων για να βεβαιώσουν ενόρκως
κακοποιητικές συμπεριφορές στη δομή
όσο καιρό βρίσκονταν φιλοξενούμενοι.
Στο κάδρο των ερευνών, σύμφωνα με
πληροφορίες, βρίσκονται ο πατήρ Αντώ-
νιος όσο και τρεις εργαζόμενοι στην Κι-
βωτό του Κόσμου. 

Άμεσα -αρχής γενομένης από σήμερα
(Τρίτη 22/11)- αναμένεται να εξεταστούν
τουλάχιστον πέντε πρόσωπα, τα οποία είτε
αυτοβούλως έχουν εμφανιστεί στις Αρχές
είτε γνωρίζουν -όπως προκύπτει από τις
μέχρι στιγμής καταθέσεις στην Υποδιεύ-
θυνση Προστασίας Ανηλίκων- αρκετά
στοιχεία για την υπόθεση. Μέχρι τώρα οι
εισαγγελείς έχουν στα χέρια τους επτά
καταθέσεις που δόθηκαν στην αστυνομία
από τρία παιδιά και τέσσερις πρώην εργα-
ζόμενους, οι οποίες χαρακτηρίζονται
«ευθυγραμμισμένες σε πολλά σημεία»,
αν και σε κάποια άλλα παρατηρούνται
ασάφειες ή αοριστίες. Οι πληροφορίες
αναφέρουν ότι ανάμεσά τους βρίσκεται
και μάρτυρας που κατοικεί στο εξωτερικό
και έχει δηλώσει ότι θέλει να καταθέσει
στην Εισαγγελία.

Κακούργημα και πλημμέλημα 
Σε αυτό το στάδιο ερευνώνται δύο αδι-

κήματα. Το πρώτο αφορά το κακούργημα
της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια και
το δεύτερο το πλημμέλημα της σωματικής
βλάβης σε βάρος αδύναμων. Συνολικά,
φαίνεται να υπάρχουν περίπου δέκα κα-
ταγγελίες από τον Συνήγορο του Πολίτη
(σ.σ.: οι οποίες αφορούν στην πλειονότητά
τους κακοποίηση, σωματικές τιμωρίες,
καταναγκαστική εργασία, απομόνωση
παιδιών από το σχολείο και παραμέληση
ιατρικής φροντίδας), οι οποίες έχουν δια-
βιβαστεί στη Δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τις
καταγγελίες, τα παιδιά υποχρεώνονταν
μεταξύ άλλων να σπάνε πέτρες για να έρ-
χονται, όπως τους έλεγαν, σε επαφή με
πρωτογενή υλικά της φύσης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη από τα
τέλη Αυγούστου, στην Εισαγγελία έφτα-
σαν δύο διαδοχικά emails του Συνηγόρου
του Πολίτη, ωστόσο σε αυτά δεν υπήρχε
άμεση αναφορά παθόντα για σεξουαλική
κακοποίηση. Πρώτος εμφανίστηκε για να
μιλήσει ένας 16χρονος, ο οποίος δήλωσε
αυτόπτης μάρτυρας στην καταγγελλόμενη
πράξη ασέλγειας σε βάρος 19χρονου από
τον πατέρα Αντώνιο. Από την κατάθεση
πάντως που έδωσε στη συνέχεια, παρά
τους αρχικούς του δισταγμούς, δεν μπο-
ρούσαν να εξαχθούν ασφαλή συμπερά-
σματα, καθώς ήταν έκδηλη η αμηχανία
του νεαρού.

Προσεκτικά αλλά με ταχύτητα
Η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί

άμεσα, πιθανότατα έως το τέλος της ερχό-
μενης εβδομάδας. Οι εισαγγελικές Αρχές
σκοπεύουν να προχωρήσουν πολύ προ-
σεκτικά, περιμένοντας κάποια επιπλέον
στοιχεία που μπορούν να ανάψουν το
«πράσινο φως» για τις επόμενες κινήσεις
τους. Πολλά θα εξαρτηθούν από το περιε-
χόμενο των μαρτυρικών καταθέσεων, αν
δηλαδή προκύπτουν στοιχεία και για σε-
ξουαλική κακοποίηση, προκειμένου να
κριθεί αν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις

σε βαθμό κακουργήματος. 
Είναι ανοιχτό, δε, το ενδεχόμενο όλες οι

δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί σε
άλλες πόλεις της Ελλάδας όπου υπάρχουν
δομές της Κιβωτού να συνενωθούν με τη
δικογραφία που έχει αυτή τη στιγμή στα
χέρια της η Εισαγγελία Ανηλίκων στην
Αθήνα.

Στο μεταξύ, την οργή του εξέφρασε ο
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για την κατά-
σταση που επικρατεί στην Κιβωτό. Μάλι-
στα, επέβαλε απαγόρευση ιεροπραξιών
στον πατέρα Αντώνιο.

Αρχίζει η… παρέλαση
στην Εισαγγελία Ανηλίκων

Αγωνία για 
τα παιδιά
που διαμένουν
στις δομές
Μπορεί οι καταγγελίες να έχουν πάρει
τον δρόμο της Δικαιοσύνης και η κυ-
βέρνηση να έχει σκύψει πάνω από το
ζήτημα των δομών, ωστόσο, τα τελευ-
ταία 24ωρα υπάρχει μια διάχυτη ανη-
συχία για το τι θα συμβεί με τα παιδιά
(σ.σ.: περισσότερα από 200) που διαμέ-
νουν στις δομές και τις οικογένειες
που βοηθούνται. Το πρωί της Δευτέρας
(21/11) στο κεντρικό κτίριο της Κιβω-
τού στον Κολωνό, υπήρξε ένταση -και
παραλίγο να ξεφύγουν άσχημα τα
πράγματα- από ένα ζευγάρι Σύριων που
ζητούσε πίσω τα τρία παιδιά του. Πλη-
ροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει διά-
χυτη ανησυχία και σε άλλους γονείς
για το μέλλον και αυτό είναι κάτι που θα
κληθεί να επιλύσει άμεσα η προσωρινή
διοίκηση που θα οριστεί. 

Παπ.

Πέντε άτομα θα περάσουν
σήμερα από τα γραφεία 
των δυο εισαγγελέων, 
που θα εξετάσουν τις πρώτες
από τις 10 καταγγελίες για 
την Κιβωτό του Κόσμου 
- Ο πατήρ Αντώνιος και άλλοι
τρεις εργαζόμενοι 
στο κάδρο της έρευνας
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Συναγερμός σήμανε χθες το πρωί στην
Πυροσβεστική Υπηρεσία της Εύβοιας,
έπειτα από κλήση από ένα άτομο που ανέ-
φερε πως ένας 60χρονος άνδρας εντοπί-
στηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε δε-
ξαμενή νερού στο Μανδράκι Αχλαδερής.

Όπως έγραφαν χθες τα τοπικά μέσα
ενημέρωσης, ο άτυχος άνδρας ανασύρ-
θηκε νεκρός από άνδρες της Πυροσβεστι-
κής. Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία κα-
θώς και ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε
τη σορό του ηλικιωμένου στο Κέντρο Υγεί-
ας Αλιβερίου. Στον τόπο της τραγωδίας
έφτασε αμέσως ο αντιδήμαρχος Αυλώνος
Γιώργος Κότσαρης, ο οποίος ενημερώθη-
κε από τις Αρχές για το περιστατικό.

Σύμφωνα με το evima.gr, ο 60χρονος

ήταν παντρεμένος, πατέρας τριών παιδιών
και μόνιμος κάτοικος της περιοχής. Τα
ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να
φανούν από τη νεκροψία-νεκροτομή, η
οποία διενεργείται ήδη από τον αρμόδιο ια-
τροδικαστή που ανέλαβε την υπόθεση.
Πάντως χθες πληροφορίες από την περιο-
χή ανέφεραν πως έχασε τη ζωή του από πα-
θολογικά αίτια, ωστόσο αυτό εξετάζεται
από τις Αρχές που χειρίζονται την υπόθεση.

«Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε
άνδρας από δεξαμενή νερού και παρελή-
φθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στην πε-
ριοχή Συκεές Ευβοίας. Επιχείρησαν 8 πυ-
ροσβέστες με 3 οχήματα», ανέφερε χθες
σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική.

M. ΣΑΚ.

Για λόγους υγείας του συνηγόρου υπερά-
σπισης του κατηγορουμένου οδηγού αναβλή-
θηκε η δίκη για το θανατηφόρο τροχαίο έξω
από τη Βουλή που είχε στοιχίσει τη ζωή, στις
12 Μαρτίου 2021, στον 23χρονο μοτοσικλετι-
στή Ιάσονα Λαλαούνη, ο οποίος αφού μετα-
φέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκο-
μείο, εξέπνευσε ύστερα από λίγα 24ωρα.

Στο εδώλιο του Α’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας κάθισε χθες ο οδη-
γός του υπηρεσιακού αυτοκινήτου της Ντόρας Μπακογιάννη, κατηγορούμενος
για ανθρωποκτονία από αμέλεια, μετά την έρευνα που διενεργήθηκε, σύμφωνα
με την οποία τραυμάτισε θανάσιμα τον 23χρονο, όταν επιχείρησε να στρίψει αρι-
στερά για να μπει στη Βουλή, κόβοντας το ρεύμα ανόδου, με αποτέλεσμα ο άτυχος
μοτοσικλετιστής να πέσει στο πίσω μέρος του οχήματός του και να εκσφενδονι-
στεί σε απόσταση. Η οικογένεια του 23χρονου, η οποία είχε βρει τη δύναμη, με-
τά τον θάνατό του, να δωρίσει τα όργανά του σε έξι ασθενείς με σοβαρά νοσή-
ματα, συγκινώντας το πανελλήνιο με την πράξη της, ήταν από νωρίς χθες στο
δικαστήριο όπου τελικά θα διεξαχθεί η δίκη στις 31 Οκτωβρίου 2023.

Αναβλήθηκε η δίκη για το θανατηφόρο 
τροχαίο έξω από τη Βουλή το 2021 

Μυστήριο με 60χρονο που βρέθηκε
νεκρός μέσα σε δεξαμενή νερού

«Δ
εν με άφηνε να κοιμηθώ και
την έπνιξα. Ελάτε να με συλ-
λάβετε αμέσως». Με αυτά τα
λόγια στους αστυνομικούς, η

οικιακή βοηθός ομολόγησε μέσω τηλεφώνου
ότι δολοφόνησε με άγριο τρόπο μια κατάκοιτη
ηλικιωμένη χθες το πρωί, στην περιοχή Καλυ-
θιές της Ρόδου. Ύστερα από λίγες ώρες η γυ-
ναίκα ομολόγησε πως είχε δολοφονήσει άλ-
λους δύο ηλικιωμένους κατά το παρελθόν, ενώ
προσπάθησε να σκοτώσει και το παιδί της!

Η συλληφθείσα φέρεται να είπε στους
αστυνομικούς ότι το 2012 φρόντιζε μια γυναί-
κα που έπασχε από διαβήτη και της έδωσε
σκοπίμως ζάχαρη και μέλι και πιθανολογεί ότι
ο θάνατός της προήλθε από αυτό. Επιπλέον, το
2021 είπε πως έδωσε σε άλλο ηλικιωμένο που
φρόντιζε μεγαλύτερη ποσότητα φαρμάκων
από αυτή που λάμβανε και πιθανολογεί ότι ο
θάνατός του προήλθε από την αυξημένη πο-
σότητα των φαρμάκων που του χορήγησε. Τέ-
λος, ομολόγησε ότι αποπειράθηκε να σκοτώ-
σει το παιδί της, πνίγοντάς το με μια ζώνη, χω-
ρίς ωστόσο να το καταφέρει, ενώ σύμφωνα με
ρεπορτάζ του Alpha η 45χρονη ομολόγησε
και τρίτη δολοφονία ηλικιωμένου, σε αυτή την
περίπτωση με ξυλοδαρμό.

Αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα
Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ροδιακή», η

μαρτυρία της γυναίκας αντιμετωπίζεται από
τους αξιωματικούς της Ασφάλειας Ρόδου με
ιδιαίτερη προσοχή, καθώς πάσχει από ψυχικό
νόσημα και μάλιστα είχε νοσηλευτεί στο πα-

ρελθόν σε κρατικό ίδρυμα. Σύμφωνα με αστυ-
νομικές πηγές, η 45χρονη γυναίκα φρόντιζε
την ηλικιωμένη, η οποία το τελευταίο διάστη-
μα αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και
δεν μπορούσε να αυτοεξυπηρετηθεί. Η κατη-
γορούμενη για τη δολοφονία φέρεται να τηλε-
φώνησε το πρωί στην αστυνομία και μιλώντας
να είπε: «Ελάτε γιατί την έπνιξα! Μιλούσε συ-
νέχεια και φώναζε και δεν άντεξα. Πήρα ένα

μαξιλάρι και την έπνιξα». Αμέσως σήμανε συ-
ναγερμός και στο σημείο της δολοφονίας
έσπευσαν πολύ γρήγορα αστυνομικοί, οι
οποίοι εντόπισαν την άτυχη ηλικιωμένη νεκρή
και τη 45χρονη μέσα στο σπίτι. Η οικιακή βοη-
θός ομολόγησε τι ακριβώς είχε συμβεί και
πώς δολοφόνησε την άτυχη γυναίκα μέσα στο
σπίτι της. Οι άνδρες της ΕΛΑΣ της πέρασαν
χειροπέδες και την οδήγησαν στο αστυνομικό

τμήμα της περιοχής. Οι ίδιες πηγές τονίζουν
πως η κατηγορούμενη προκάλεσε ασφυκτικό
θάνατο στο θύμα χρησιμοποιώντας ένα μαξι-
λάρι. Στο σπίτι της ηλικιωμένης έφτασε αμέ-
σως ιατροδικαστής, προκειμένου να εξετάσει
τη σορό της άτυχης γυναίκας για να διαπιστώ-
σει τα αίτια του θανάτου της και να βγάλει το
σχετικό πόρισμα.

«Η περιγραφή των αστυνομικών»
«Η οικιακή βοηθός πρόσεχε την ηλικιωμένη

τον τελευταίο μήνα. Επίσης πρόσεχε κι άλλα
άτομα στο χωριό Καλυθιές τους προηγούμε-
νους μήνες», έλεγε χθες στην «Political» αστυ-
νομική πηγή που έχει γνώση των ερευνών και
του συμβάντος.

Το έγκλημα έχει συνταράξει την τοπική κοι-
νωνία του νησιού. Η άτυχη γυναίκα, περίπου 75
ετών, είχε ένα παιδί το οποίο φιλοξενείται σε
ίδρυμα. Την υπόθεση χειρίζεται το ΑΤ Αρχαγ-
γέλου με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης
Ασφαλείας Ρόδου. Η γυναίκα που κατηγορείται
αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, προ-
κειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψής
της και στη συνέχεια να απολογηθεί ενώπιον
του ανακριτή. Ήδη από χθες έδωσε αναλυτική
προανακριτική κατάθεση στους αστυνομικούς
που ασχολούνται με την υπόθεση.

Οικιακή βοηθός
ομολόγησε πως
έχει…«καθαρίσει» 
4 ηλικιωμένουςτου 

Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Αρχικά είπε πως έπνιξε 
με μαξιλάρι τη γιαγιά που
φρόντιζε, επειδή της χάλαγε
τον ύπνο και μετά μίλησε 
για τρεις ακόμα φόνους 
και απόπειρα δολοφονίας 
του παιδιού της



Τ
έθηκε χθες σε λειτουργία βάζοντας τέ-
λος στην ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών
η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας, η οποία
φέρνει πραγματική «επανάσταση»

στην καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία.
Την Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας παρουσία-

σαν ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδά-
κης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κυριάκος Πιερρακάκης και η υφυπουργός
Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου. Θα αποτελεί το
ένα και μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο για
όλες ανεξαιρέτως τις δημόσιες υπηρεσίες,
σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την Εθνική Συ-
νομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣαμεΑ),
θα λειτουργεί σαν το φοιτητικό πάσο, οι κάτο-
χοί της θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότη-
τα, ενώ από χθες είναι διαθέσιμη ως ψηφιακή
εφαρμογή για κινητά και μπαίνει ως έγγραφο
στην εφαρμογή gov.gr wallet. Το αμέσως επό-
μενο διάστημα θα κυκλοφορήσει και σε πλα-
στική μορφή.

Κατά την εκδήλωση ο κ. Χατζηδάκης πα-
ρουσίασε άλλες έξι μεταρρυθμίσεις που έχουν
προωθηθεί για τη στήριξη των ατόμων με ανα-
πηρία. Πρόκειται για τη θέσπιση του πρώτου
Κανονισμού Λειτουργίας των Κέντρων Πιστο-
ποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), την κατάργηση
της υποχρεωτικής επανεξέτασης από ΚΕΠΑ
για μη αναστρέψιμες ασθένειες, την αναβάθ-
μιση των κτιριακών εγκαταστάσεων των ΚΕ-
ΠΑ, τη θέσπιση για ΕΦΚΑ και για τα ΚΕΠΑ των
ηλεκτρονικών ραντεβού που κατήργησαν τις
ουρές, τη νομοθετική ρύθμιση (συζητείται αυ-
τές τις μέρες στη Βουλή), με την οποία μειώνε-
ται το ποσοστό αναπηρίας (από 67% σε 50%) για
λήψη σύνταξης για όλους τους ασφαλισμέ-
νους του ΕΦΚΑ για τους οποίους προβλεπόταν
μεγαλύτερο ποσοστό, και τα ψηφιακά ΚΕΠΑ,
που έβαλαν τέλος στην ταλαιπωρία των ανα-

πήρων (το τελευταίο δίμηνο έχουν ήδη γί-
νει 43.600 αιτήσεις).

Χατζηδάκης: «Είναι 
μια κάρτα αξιοπρέπειας»

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης τόνισε:
«Η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας έρχεται σε
συνέχεια άλλων θετικών παρεμβάσεων για
τους αναπήρους και για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής τους και είναι μια “κάρτα
αξιοπρέπειας” για τους ίδιους και τις οικο-
γένειές τους». Ο υπουργός Επικρατείας και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερ-
ρακάκης δήλωσε: «Είναι μια μέρα χαράς,
μια μέρα που μαζί με το υπουργείο Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θεμελιώ-
νουμε ένα ακόμη κεκτημένο μέσα από την
επίλυση μιας σημαντικής εκκρεμότητας».

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε ότι «στις
κοινωνικές υποθέσεις λέμε ότι δεν περιμέ-
νουμε να πάει ο ευάλωτος πολίτης στην Πολι-
τεία αλλά η Πολιτεία στον ευάλωτο πολίτη και
με την Κάρτα Αναπηρίας αυτό καταφέραμε». 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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Επίθεση με εμπρηστικούς
μηχανισμούς (επί της ουσίας
πρόκειται για ενισχυμένες
βόμβες μολότοφ) καταγρά-
φηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημε-
ρώματα της Δευτέρας σε πο-
λυτελή μονοκατοικία στην
οδό Ικάρων στη Βάρη. Πρό-
κειται για το σπίτι 55χρονου
γνωστού επιχειρηματία στον
ναυτιλιακό κλάδο, η εταιρεία
του οποίου εδράζεται στο
Πέραμα και δραστηριοποιεί-
ται στη συντήρηση και την
επισκευή πλοίων. Οι άγνω-
στοι προσέγγισαν το σπίτι και
πέταξαν στην αυλή δυο τρεις
εμπρηστικούς μηχανισμούς
(πλαστικές φιάλες γεμάτες

με εύφλεκτο υγρό και ισχυ-
ρές κροτίδες), με την έκρηξη
να αναστατώνει τους ενοί-
κους και τη γειτονιά. Στο ση-
μείο ξέσπασε μικρή εστία
φωτιάς, η οποία είχε ως απο-
τέλεσμα να προκληθούν υλι-
κές ζημιές στην είσοδο και
σε εξωτερικούς της μονοκα-
τοικίας χώρας, ευτυχώς
όμως χωρίς να υπάρξει κά-
ποιος τραυματισμός.

Οι αστυνομικοί της Ασφά-
λειας περισυνέλεξαν τα υπο-
λείμματα των μηχανισμών,
αναζήτησαν υλικό από κάμε-
ρες ασφαλείας και έλαβαν
μαρτυρικές καταθέσεις προ-
κειμένου να διαπιστώσουν

τους δράστες αλλά και τα κί-
νητρα της επίθεσης. Σύμφω-
να με πληροφορίες, ο
55χρονος ιδιοκτήτης εται-
ρείας του ναυτιλιακού κλά-
δου δεν έχει απασχολήσει
τις Αρχές, ενώ και ο ίδιος
φέρεται να είπε στους αστυ-
νομικούς ότι δεν γνωρίζει
από ποια κέντρα μπορεί να
εκπορεύτηκε η συγκεκριμέ-
νη ενέργεια. Η προανάκριση
συνεχίζεται, με την ΕΛΑΣ να
εκτιμά ότι ενδεχομένως να
πρόκειται για «μήνυμα» που
αφορά την επαγγελματική
δραστηριότητα του γνωστού
επιχειρηματία. 

Κώστας Παπαδόπουλος

Τι βλέπει η ΕΛΑΣ πίσω από την έκρηξη 
στο σπίτι γνωστού επιχειρηματία στη Βάρη

Tέλος στην ταλαιπωρία με
Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας

Διαθέσιμη και
στο κινητό η
επαναστατική
εφαρμογή
μέσω gov.gr
wallet



Κολλημένοι στον μουσαμά
Στον ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης πραγματικά πρέπει να

ζουν σε άλλον κόσμο. Βρισκόμαστε στο 2022 και
επιμένουν ότι το μετρό μπορούσε να λειτουργεί από
το 2019. Τους έκαναν εκείνα τα εγκαίνια των μουσα-
μάδων και ακόμα πιστεύουν ότι το παρέδωσαν έτοι-
μο. Για να μην πούμε για το ατελέστατο και μη ρεαλι-
στικό σχέδιο για τη Βενιζέλου. 

Δυνατή τριάδα
Το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου θα έχουμε

τελικά την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων στο ΠΑ-
ΣΟΚ. Και στη Β’ Θεσσαλονίκης, έτσι όπως δομείται
το ψηφοδέλτιο, θα πέσουν κορμιά στην πρώτη τριά-
δα. Αδάμου, Αρβανιτίδης, Γλαβίνας αναμένεται να
είναι οι πρώτοι τρεις του ψηφοδελτίου. Ένας στους
τρεις κερδίζει…

Αναβλήθηκε η δίκη του 32χρονου νταή
που επιτέθηκε και χτύπησε αστυνομικό

Σ
το Αυτόφωρο οδηγή-
θηκε ο 32χρονος που
συνελήφθη τα ξημε-
ρώματα της Κυριακής

σε διαμέρισμα στην Τούμπα
Θεσσαλονίκης, όταν ύστερα από
κλήση γειτόνων στην Άμεση
Δράση για περιστατικό ενδοοι-
κογενειακής βίας, με φερόμενο θύμα τη σύζυγό του,
επιτέθηκε και χτύπησε αστυνομικό. 

Στην αίθουσα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου

Θεσσαλονίκης βρέθηκε και η
σύζυγός του, η οποία κρατούσε
σφιχτά στην αγκαλιά της το δύο
μηνών βρέφος τους. Τελικά, το
δικαστήριο ανέβαλε τη δίκη λό-
γω απουσίας των μαρτύρων
αστυνομικών, αίροντας αυτοδι-
καίως την κράτηση του 32χρο-

νου, υπό τον όρο να μην πλησιάσει την 27χρονη σύ-
ζυγό του σε απόσταση 100 μέτρων μέχρι να εκδικα-
στεί η υπόθεση.

Με μια σοκολατένια τούρτα και γεμάτοι χαμόγελα
γιόρτασαν στην οικογένεια Βασιλειάδη τα δεύτερα γε-
νέθλια της μικρής τους  κόρης. Μάλιστα ο
βουλευτής Πέλλας της ΝΔ ανάρτησε και μια φωτογρα-
φία κρατώντας αγκαλιά τις τρεις γυναίκες της ζωής του

και γράφοντας «χρόνια πολλά στη μικρή μας Σιμώνη
που σήμερα κλείνει δύο χρόνια ζωής».

Νονοί της μικρής Σιμώνης είναι ο περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και η
σύζυγός του Ελεάνα Βλάζου.

Η οικογένεια Βασιλειάδη και τα γενέθλια της μικρής Σιμώνης

ΕΕπιτυχημένη η εκδήλωση 
της ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης 
«Μ’ έναν σμπάρο δυο τρυγόνια» σκέφτηκαν κά-
ποιοι όταν είδαν ότι στο πρόγραμμα του υπουργού
Τουρισμού Βασίλη Κικίλια
βρίσκονται τα εγκαίνια της
Philoxenia. Με αφορμή,
λοιπόν, την παρουσία του
στην πόλη μας, η ΔΕΕΠ Α’
Θεσσαλονίκης και ο πρό-
εδρός της Θοδωρής Μη-
τράκας διοργάνωσαν μια
άκρως επιτυχημένη εκδή-
λωση στην Καλαμαριά με θέμα «Ο ρόλος του του-
ρισμού στην αναπτυξιακή προοπτική της οικονο-
μίας της Θεσσαλονίκης». Παρόντες στην εκδή-
λωση ήταν μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Εσωτερι-
κών, αρμόδιος για τη Μακεδονία και τη Θράκη, Σ.
Καλαφάτης, ο δήμαρχος Καλαμαριάς Γιάννης
Δαρδαμανέλης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κων-
σταντίνος Ζέρβας, οι βουλευτές της ΝΔ Κωνσταν-
τίνος Γκιουλέκας, Δημήτρης Κούβελας, Άννα Ευ-
θυμίου και Θεόδωρος Καράογλου, η διευθύντρια
του πρωθυπουργικού γραφείου Μαρία Αντωνίου,
ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων
Πάρις Μπίλιας και η πρόεδρος της Μητροπολιτι-
κής Επιτροπής Θεσσαλονίκης Γερακίνα Μπισμπι-
νά και πλήθος στελεχών και πολιτευτών της Νέας
Δημοκρατίας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το χαδιάρικο
Μαλινουά
και ο υφυπουργός
Στις εκδηλώσεις εορτασμού
της Ημέρας των Ενόπλων Δυ-
νάμεων, ημέρα εορτής των Ει-
σοδίων της Θεοτόκου, παρέ-
στη ο υφυπουργός Εσωτερι-
κών, αρμόδιος για θέματα Μα-
κεδονίας και Θράκης, Σταύρος
Καλαφάτης, ως εκπρόσωπος
της κυβέρνησης. Ο κ. Καλαφά-
της έκανε πέρασμα, όμως, και
από την έκθεση που βρίσκεται
στον αύλειο χώρο του Γ’ Σώμα-
τος Στρατού, όπου… του όρμη-
σε ένα βελγικό Μαλινουά. Μην
πάει το μυαλό σας στο κακό.
Μόλις ο υφυπουργός είδε τον
σκύλο, πρόκειται για έναν
στρατιωτικό σκύλο εφόδου
μάχης- έσπευσε να τον χαϊδέ-
ψει και εκείνος ανταποκρίθη-
κε στο χάδι!

Η Γκερέκου έκανε 
τη ρεπόρτερ
στον Βαν Νόρντεν
Τον ρόλο της δημοσιογρά-
φου «έπαιξε» η πρόεδρος
του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέ-
κου, κατά την απονομή τι-
μητικού βραβείου στον
Αμερικανό παραγωγό του
Χόλιγουντ, Ρομπ βαν Νόρν-
τεν, στο πλαίσιο της Philox-
enia. Η κ. Γκερέκου τον
ρώτησε πώς επιλέχτηκε η
Θεσσαλονίκη για τη δημι-
ουργία των κινηματογρα-
φικών στούντιο, με τον κ.
Βαν Νόρντεν να απαντά
αφοπλιστικά πως η Ελλάδα
«είναι σέξι» και πως οι
αστέρες του κινηματογρά-
φου όταν μαθαίνουν το μέ-
ρος στο οποίο θα γίνουν τα
γυρίσματα λένε αμέσως το
μεγάλο «ναι»!

Διαμαρτυρία με…
κηδειόχαρτα για 
τα κομμένα δέντρα
Κόλλησαν κηδειόχαρτα στους κορμούς των
δέντρων και με τον πρωτότυπο αυτό τρόπο θέ-
λησαν να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για το
εξοντωτικό κλάδεμα σε όλη την πόλη που συν-
τελείται από τη διοίκηση Ζέρβα. Μέλη της πα-
ράταξης «Οικολογία Αλληλεγγύη», με επικεφα-
λής τον Μιχάλη Τρεμόπουλο, συγκεντρώθηκαν
στο πάρκο της Κρήτης, όπου κόπηκαν 175 δέν-
τρα, και με κηδειόχαρτα ζήτησαν να σταματή-
σουν η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και το
κουτσούρεμα του πρασίνου.

Συνωστισμός υποψήφιων
δημάρχων Καλαμαριάς

Αυτή δεν ήταν κομματική εκδήλωση για το μέλ-
λον της Καλαμαριάς. Ήταν παρέλαση
υποψήφιων δημάρχων. Μιλάμε για την κυριακάτικη
εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης. Στο θεατράκι
της Χηλής βρέθηκαν όλοι όσοι λένε ότι θα διεκδι-
κήσουν τον δήμο από το «πράσινο» στρατόπεδο.
Μάλιστα, ήταν τόσο πολλές οι σέλφι που δεν ήξερες
ποιος θα πάει τελικά με ποιον. 
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Εξαιρετικά σημαντικό χαρακτήρισε το Ετή-
σιο Τακτικό Συνέδριο της Ένωσης, που πραγ-
ματοποιείται στον Βόλο, ο πρόεδρος της ΚΕ-
ΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς πραγμα-
τοποιείται σε μια κρίσιμη για την Αυτοδιοίκη-
ση συγκυρία με ανοιχτά πολλά φλέγοντα ζη-
τήματα. Από τη μια πλευρά αναγνώρισε τις
προσπάθειες της κυβέρνησης να βοηθήσει
τα οικονομικά των δήμων για την «κάλυψη»
της ενεργειακής κρίσης, όμως έκανε σαφές
ότι υπάρχουν πολλά «ανοιχτά θέματα» που
πρέπει να βρουν άμεσες λύσεις. Μεταξύ άλ-
λων, έβαλε θέμα όπως τα αναπτυξιακά προ-
γράμματα από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρί-
τσης» και την πορεία του μέχρι το πρόγραμμα
«Ηλέκτρα», τα προβλήματα που προκύπτουν

αλλά και το θέμα με την αλλαγή του τρόπου
κατανομής των ΚΑΠ, το θέμα των αρμοδιοτή-
των, της καταστατικής θέσης των αιρετών.
Ακόμη, οι δήμαρχοι περιμένουν από τους αρ-
μόδιους υπουργούς να ανακοινώσουν λύ-
σεις σε καυτά θέματα, όπως οι προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού για τη στήριξη των
ΔΕΥΑ, η χρηματοδότηση της καθαριότητας
των σχολείων, η ναυαγοσωστική κάλυψη αλ-
λά και η πρόσβαση δήμων σε έργα εξοικονό-
μησης ενέργειας. Όπως τονίζει ο κ. Παπα-
στεργίου, «το ζητούμενο σε αυτό το Συνέδριο
είναι να δούμε τι κάνουμε ως ΚΕΔΕ, καθώς
υπάρχουν ζητήματα που έχουν προχωρήσει
και άλλα που δεν έχουμε απαντήσεις για την
επίλυσή τους».

Έγινε παρεξήγηση
Σε κατηγορηματική διάψευση όλων των «σε-

ναρίων» που τον θέλουν συνεργαζόμενο ενόψει
των δημοτικών εκλογών με τον δήμαρχο Πε-
τρούπολης Στέφανο Βλάχο ή με οποιοδήποτε
άλλο σχήμα βρίσκεται στα σκαριά προχώρησε ο
επικεφαλής παράταξης της αντιπολίτευσης Μά-
νος Συλλιγνάκης. Όπως υποστήριξε ο προερχό-
μενος από τη ΝΔ, που στις εκλογές του 2019 είχε
πάρει 4,7%, οι φήμες τροφοδοτήθηκαν από μια
φωτογραφία που έβγαλε μαζί με τον δήμαρχο
και τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη
κατά την παράδοση του νέου νηπιαγωγείου και
ξεκαθάρισε πως θα είναι και πάλι υποψήφιος ή
πως όταν νιώσει ότι δεν μπορεί να προσφέρει
πλέον στην πόλη του, θα στηρίξει έναν νέο άν-
θρωπο από την παράταξή του…

Δικαιώθηκαν
Οι έντονες αντιδράσεις κυρίως από τον Δήμο

Καλλιθέας και δευτερευόντως από τους δήμους
Παλαιού Φαλήρου και Νέας Σμύρνης για τη δια-
κοπή λειτουργίας του ιατρείου αναφοράς Cοvid
του Κέντρου Υγείας Καλλιθέας προκάλεσαν την
άμεση αντίδραση της κυβέρνησης. Για την
ακρίβεια, ήταν η αναπληρώτρια υπουργός Υγεί-
ας Μίνα Γκάγκα που επιλήφθηκε του θέματος
και στην πρόσφατη συνάντηση που είχε με τους
δύο δημάρχους Καλλιθέας Δημήτρη Κάρναβο,
Παλαιού Φαλήρου Γιάννη Φωστηρόπουλο και
τον αντιδήμαρχο Νέας Σμύρνης Παναγιώτη Για-
τζίδη δεσμεύτηκε για άμεση επαναλειτουργία
του ιατρείου αναφοράς Cοvid στην Καλλιθέα,
αναγνωρίζοντας ότι εξυπηρετεί πολύ μεγάλο
αριθμό πολιτών σε όλα τα νότια προάστια. 

!
Αθώος ο Στεργίου
Αθώο έκρινε το
Τριμελές Εφε-
τείο Κακουργη-
μάτων τον
πρώην δήμαρχο
Πεντέλης Δη-
μήτρη Στεργίου
- Καψάλη για
την υπόθεση
που αφορούσε
χρέωση του Τέ-
λους Ακίνητης
Περιουσίας (ΤΑΠ) από τον Δήμο Πεντέλης. Να σημειωθεί ότι
της απόφασης αυτής είχε προηγηθεί η ομόφωνη αθωωτική
απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, γεγονός που δίνει το
δικαίωμα στον κ. Καψάλη να δηλώνει μέσω των δικηγόρων
του ότι «διασύρθηκε από τους πολιτικούς του αντιπάλους
άνευ προηγουμένου για μια υπόθεση κατ’ ουσίαν ανύπαρ-
κτη». Μάλιστα, με τον ίδιο τρόπο (καθώς από τη στιγμή που
επανήλθε στο Στράτευμα αποφεύγει τις δηλώσεις) καταφέρε-
ται και για όσους τον οδήγησαν σε αυτό τον δεκαετή δικαστικό
αγώνα, υποστηρίζοντας ότι πολλοί πολιτικά ευνοούμενοι του
πρώην δημάρχου «πριν αλέκτορα φωνήσαι» τον απαρνήθη-
καν, επιδιώκοντας μάλιστα να μοιράσουν τα ιμάτιά του. 
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Συνέδριο ΚΕΔΕ

Τι ζητούν οι δήμαρχοι για την «επιβίωση» των δήμων

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Ποιος δήμος της Αττικής προς τα δυτι-
κά της Αθήνας κινδυνεύει να «στερέ-
ψει» από καύσιμα για τα οχήματα;

Σύμφωνα με φήμες που κυκλοφορούν
στους διαδρόμους του δημαρχείου, η εταιρεία που
προμηθεύει καύσιμα έχει στείλει ήδη δύο εξώδικα
ζητώντας να πληρωθούν τα οφειλόμενα αλλά μέχρι
τώρα όχι μόνο δεν έχει πάρει χρήματα, αλλά ούτε
κάποια απάντηση από τη δημοτική αρχή. Το επόμενο
βήμα θα είναι να κοπεί η ροή των καυσίμων με ό,τι
σημαίνει αυτό…

Και άλλη απώλεια 
για Χουρσαλά

Συνεχίζονται οι απώλειες για τον δήμαρχο
Κορυδαλλού Νίκο Χουρσαλά, καθώς με επι-
στολή του προς την πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου ο δημοτικός σύμβουλος Νικό-
λαος Ζήσης δήλωσε την αποχώρησή του από
την παράταξη και παραμένει στο Συμβούλιο
ως ανεξάρτητος. Αυτή είναι η τρίτη απώλεια
για τη διοίκηση μέσα σε μικρό χρονικό διά-
στημα, καθώς είχε προηγηθεί η ανεξαρτητο-
ποίηση του Γιάννη Διάκου από τον συνεργα-
ζόμενο με τη δημοτική αρχή Γιώργο Δημό-
πουλο αλλά και του πρώην αντιδημάρχου
Γιάννη Πάχου, ο οποίος έφυγε από την πα-
ράταξη του δημάρχου. Στην αιτιολόγηση της
κίνησής του ο κ. Ζήσης επισημαίνει μεταξύ
άλλων και τις διαφωνίες του με σοβαρές
αποφάσεις της δημοτικής αρχής, κάνοντας
λόγο για «υπερβολικά μεγάλο αριθμό απευ-
θείας αναθέσεων σε συγκεκριμένες εται-
ρείες» και «μη νόμιμη απόφαση για την προ-
μήθεια φωτιστικών led ύψους 1,1 εκατ. ευ-
ρώ». Να δούμε αν θα ακολουθήσει και τον
ίδιο δρόμο προς την υποψηφιότητα του
πρώην δημάρχου Στέφανου Χρήστου. 
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Τ
ο τέλος της ενισχυμένης με-
ταμνημονιακής εποπτείας
και την έγκριση του τελευ-
ταίου «δώρου», ύψους 650

εκατ. ευρώ, αναμένεται να εγκρίνει
σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τα
πλέον θετικά λόγια η Κομισιόν θα κη-
ρύξει την επιστροφή της Ελλάδας στην
κανονικότητα, η οποία ολοκληρώνεται
με την επιστροφή της τελευταίας δό-
σης από τα κέρδη επί των ελληνικών
ομολόγων.

Συνολικά, η Ελλάδα με την τελευταία
δόση θα έχει εισπράξει το ποσό των
5,2 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο πρό-
σθετο μπόνους από τόκους. Η εξέλιξη
αυτή θεωρείται ακόμη ένα βήμα προ-
κειμένου η Ελλάδα να ανακτήσει την
επενδυτική βαθμίδα έπειτα από 13
χρόνια, κάτι που αναμένεται εντός του
2023 και πιθανότατα στο δεύτερο εξά-
μηνο. Ωστόσο, η αναβάθμιση αυτή
συνδέεται και με τις πολιτικές εξελί-
ξεις, ειδικότερα με το αποτέλεσμα των
εκλογών και τη συγκρότηση κυβέρνη-
σης, που θα βαδίσει ακριβώς στον
δρόμο που βαδίζει η σημερινή. 

Κανονικότητα και αστερίσκοι
Η αυριανή έκθεση της Κομισιόν

αποτελεί την πρώτη επίσημη... εξέτα-
ση της Ελλάδας σε περιβάλλον οικο-
νομικής κανονικότητας, παρά το γε-
γονός ότι υπάρχουν ακόμη κάποιες
εκκρεμότητες από το τρίτο μνημόνιο,
οι οποίες αφορούν τις ιδιωτικοποι-
ήσεις, το περιουσιολόγιο κλπ, ενώ εί-
ναι σε εκκρεμότητα και κάποια μέτρα
για την ελάφρυνση του χρέους. Πρέ-
πει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα έως το
τέλος πρόκειται να εξοφλήσει δάνεια
που είχε συνάψει από κράτη-μέλη το

2010 προτού εισέλθει στον Μηχανι-
σμό Στήριξης. 

Η όλη διαδικασία θα γίνει κατά τα
πρότυπα της αποπληρωμής του δανεί-
ου που είχε λάβει η Ελλάδα από το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο
αποπληρώθηκε πρόωρα. 

Σημειώνεται ότι με δηλώσεις του
την περασμένη εβδομάδα ο διοικητής
της Τραπέζης Ελλάδος Γιάννης Στουρ-
νάρας εξέφρασε την άποψη ότι η από-
κτηση-ανάκτηση επενδυτικής βαθμί-
δας από την Ελλάδα δεν αναμένεται να

επηρεαστεί από τον εκλογικό κύκλο,
αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να
υπάρξει θετική έκβαση πριν από τις
κάλπες! 

Πρόβλημα ο πληθωρισμός
Η ΕΕ επιφυλάσσει πολύ καλό βαθ-

μό για την Ελλάδα, επισημαίνοντας
ωστόσο ότι δεν μπορεί να υπάρξει
δημοσιονομικός εκτροχιασμός λόγω
του εκλογικού κύκλου και επιπλέον η
προσπάθεια μείωσης του δημόσιου
χρέους πρέπει να είναι σταθερή, χω-

ρίς να είναι ιδιαιτέρως... πιεστική από
την πλευρά των δανειστών. 

Ωστόσο, το μεγάλο πρόβλημα πα-
ραμένει ο πληθωρισμός και για τον
λόγο αυτόν αναμένεται να επισημαν-
θεί ο κίνδυνος για την ανταγωνιστικό-
τητα της οικονομίας μέσα στο 2023,
παρά το γεγονός ότι ο πήχης για την
επόμενη χρονιά θα πέσει στο 5%-6%
έναντι πρόβλεψης για διαμόρφωσή
του φέτος στο 9,5%-10%. 

Τέλος, θα επισημαίνεται η ανάγκη
για τη συνεχή μείωση του δημόσιου
χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ, το
οποίο παρουσιάζει ραγδαία αποκλι-
μάκωση, αλλά απειλείται από την
ισχυρή άνοδο των επιτοκίων των
κρατικών τίτλων. 

Αντιμέτωποι με πρόστιμα που φτάνουν ακόμη και έως τις
5.000 ευρώ βρίσκονται χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, οι
οποίοι... αγνόησαν τους βασικούς κανόνες του Airbnb με
αποτέλεσμα να βρεθούν εκτεθειμένοι στις διασταυρώσεις
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Συγκεκριμένα, οι ισχυρές ενδείξεις για εκτεταμένη φορο-
διαφυγή σε μακροχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb αναγκά-
ζουν το υπουργείο Οικονομικών στη λήψη δρακόντειων μέ-
τρων προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο που δείχνει

να έχει προσλάβει διαστάσεις... μάστιγας. Σε πρώτη φάση,
μετά τους διασταυρωτικούς ελέγχους της ΑΑΔΕ θα αποστα-
λούν ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις σε όσους δεν έχουν δηλώ-
σει το ακίνητο στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής, σε
όσους ανέβασαν το ακίνητο στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες
χωρίς την αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου, σε
όσους δεν έχουν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας και σε όσους
δεν διαθέτουν τον Μοναδικό Αριθμό Γνωστοποίησης.
Οι ιδιοκτήτες που εμπίπτουν σε αυτές τις τέσσερις κατηγο-

ρίες θα ζητηθεί να προβούν στις σχετικές διορθώσεις και
εφόσον δεν συμμορφωθούν, τότε θα έρθει η... λυπητερή με
πολύ τσουχτερά πρόστιμα. Μάλιστα, εκτός από τα πρόστιμα,
τα ακίνητα θα κατεβαίνουν από τις πλατφόρμες στις οποίες
έχουν αναρτηθεί. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με έρευνα της
ελεγκτικής εταιρείας Grand Thorton, φέτος ο τζίρος στην
αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων θα ξεπεράσει τα 3,3
δισ. ευρώ, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης διαμορφώνεται
κοντά στο 15%.

Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων Airbnb κινδυνεύουν με πρόστιμα

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Τελευταίο «δώρο» 650 εκατ.
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Σήμερα το επίσημο... απολυτήριο από
την ενισχυμένη μεταμνημονιακή εποπτεία
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Α
ποκλιμάκωση της τάξης του
10%-15% σε σχέση με τον
Νοέμβριο εμφανίζουν οι
χρεώσεις των προμηθευτών

για τα τιμολόγια ρεύματος τον Δεκέμ-
βριο, όπως ανακοινώθηκαν από τους
παρόχους ενέργειας τις πρώτες πρωι-
νές ώρες της Δευτέρας. 

Υπενθυμίζεται ότι το νέο μοντέλο
προβλέπει πως οι εταιρείες είναι υπο-
χρεωμένες να αναρτούν στις ιστοσελί-
δες τους έως τις 20 του μήνα τις χρεώ-
σεις που θα ισχύσουν τον επόμενο μή-
να.  Οι νέες χρεώσεις, που σημειωτέον
δεν αποτελούν την «καθαρή» χρέωση
του καταναλωτή που θα δει στον λογα-
ριασμό του, καθώς μένει να μεσολαβή-
σει η επιδότηση στους λογαριασμούς
ρεύματος, κυμαίνονται σε ένα εύρος
τιμών από 28,5 λεπτά του ευρώ ανά κι-
λοβατώρα η χαμηλότερη έως 38,9 λε-
πτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα η υψη-
λότερη χρέωση. 

Ειδικότερα, η νέα χρέωση της ΔΕΗ
για το οικιακό τιμολόγιο διαμορφώνε-
ται στα 38 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβα-
τώρα για καταναλώσεις μέχρι 500 κιλο-
βατώρες (1η κλίμακα κατανάλωσης) και
στα 39,2 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώ-
ρα για καταναλώσεις πάνω από 500 κι-
λοβατώρες. Οι αντίστοιχες χρεώσεις
της ΔΕΗ για τον μήνα Νοέμβριο ήταν
39,7 λεπτά του ευρώ για την 1η κλίμακα
κατανάλωσης και 40,9 λεπτά του ευρώ
για τη 2η κλίμακα κατανάλωσης.

Ακολούθως η Elpedison ανακοίνω-
σε χρέωση 35 λεπτά ανά kWh για το
πρόγραμμα «Electricity Home Day»
από 38 λεπτά τον Νοέμβριο. Το «Elpe-
dison Συνέπεια Day» προσφέρεται με
πάγιο 5 ευρώ αλλά και έκπτωση συνέ-
πειας, χάρη στην οποία η χρέωση Νο-
εμβρίου διαμορφώνεται στα 32,27 λε-
πτά ανά kWh.

Τα ποσά ανά εταιρεία
Οι υπόλοιπες χρεώσεις διαμορφώ-

νονται ως εξής: 
� Η ΗΡΩΝ ανακοίνωσε για τον Δεκέμ-
βριο για το GENEROUS Home τελική
(με έκπτωση συνέπειας 20%) χρέωση
30,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ η αρ-
χική τιμή (χωρίς την έκπτωση συνέπει-
ας) είναι 38 λεπτά.
� Η χρέωση της Protergia είναι 36,8
λεπτά του ευρώ ανά kWh, από 39,5 λε-
πτά/kWh τον Νοέμβριο. 
� H ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ανακοίνωσε αρχι-
κή τιμή 31,8 λεπτά την κιλοβατώρα, αλ-
λά με την έκπτωση συνέπειας κατεβαί-

νει στα 29,8 λεπτά την κιλοβατώρα.
� Η NRG ανακοίνωσε τιμοκαταλόγους
στα 36,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα και στο
πρόγραμμα Prime τιμή 31,9 λεπτά την
κιλοβατώρα.
� H Watt+Volt ανακοίνωσε χρέωση
στα 38,9 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβα-
τώρα από 40,6 λεπτά/kWh.
� Η ΖeniΘ ανακοίνωσε χρέωση 32,9
λεπτά/ kWh από 38,5 τον Νοέμβριο.
� Η Volterra ανακοίνωσε χρέωση 39,8
λεπτά/ kWh από 42,8 τον Νοέμβριο.
� Η τιμή της VOLTON είναι 36,67 λεπτά
η κιλοβατώρα από 39,6 λεπτά ανά kWh
τον Νοέμβριο. 
�Η Ελίν ανακοίνωσε για το πρόγραμμά
της Power On! Home Comfort τιμή στα
28,5 λεπτά/kWh από 39,5 λεπτά/kWh
τον Νοέμβριο.

Ελαφρώς μικρότερη η επιδότηση
Με βάση την κυβερνητική πολιτική,

σύμφωνα με την οποία, με βάση υπο-

λογισμού το τιμολόγιο της ΔΕΗ, δίνε-
ται επιδότηση τέτοια που να καταλή-
γει το οικιακό τιμολόγιο στα 15-16 λε-
πτά την κιλοβατώρα, θα χρειαστεί και
αυτόν τον μήνα να δοθούν επιδοτή-
σεις λίγο μικρότερες σε σχέση με τον
Νοέμβριο, όταν δόθηκαν 23,8 λεπτά
ανά κιλοβατώρα για τις αρχικές κατα-
ναλώσεις.

Το συνολικό ποσό που είχε δοθεί τον
Νοέμβριο για τις οικιακές καταναλώ-
σεις ήταν 270 εκατ. ευρώ, ενώ το συνο-
λικό πακέτο κρατικής στήριξης ανήλθε
για τον Νοέμβριο στα 430 εκατ. ευρώ,
τα οποία δίνονται από το Ταμείο Ενερ-
γειακής Μετάβασης χωρίς να χρειάζε-
ται να δώσει βοήθεια ο κρατικός προ-
ϋπολογισμός.

Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι οι
πόροι του Ταμείου Ενεργειακής Μετά-
βασης που προέρχονται από το πλαφόν
στα έσοδα των ηλεκτροπαραγωγών και
διατίθενται για τις επιδοτήσεις των λο-

γαριασμών ρεύματος, σημειώνουν τε-
ράστια «βουτιά» το τελευταίο διάστη-
μα, λόγω ακριβώς της μείωσης στην τι-
μή του αερίου και της χονδρεμπορικής
ρεύματος.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσί-
ευσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
(ΡΑΕ) και επικαιροποιεί καθημερινά,
για το διάστημα 1 έως 19 Νοεμβρίου
το πλαφόν που βάζει ο μηχανισμός
ανάκτησης μέρους εσόδων των ηλε-
κτροπαραγωγών έδωσε στο ΤΕΜ μό-
λις 100,6 εκατ. ευρώ. Τον Αύγουστο,
τον μήνα με τα υψηλότερα έσοδα που
ανακτήθηκαν από τις μονάδες παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΠΕ,
φυσικό αέριο, λιγνίτης και υδροηλε-
κτρικά), είχαν εκτοξευτεί στα 878,3
εκατ. ευρώ.

Όπως προκύπτει από τα στατιστικά
που έχει αναρτήσει η ΡΑΕ στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση από τις 8 Ιουλίου,
όταν εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ο
μηχανισμός ανάκτησης μέρους εσό-
δων των ηλεκτροπαραγωγών (πλαφόν
στη χονδρεμπορική αγορά), μέχρι και
τις 19 Νοεμβρίου οι πόροι που τράβηξε
το ΤΕΜ και πάνε για τις επιδοτήσεις
των λογαριασμών ρεύματος ήταν στα
2,423 δισ. ευρώ.

Πτώση 10%-15% σε σχέση
με τον περασμένο μήνα -
Πώς διαμορφώνονται 
τα τιμολόγια σε κάθε πάροχο 

Από 28,5 λεπτά
ανά kWh η τιμή
ρεύματος για
τον Δεκέμβριο
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Ο
ι νέες ταξιδιωτικές τάσεις
στη μετα-Covid εποχή «το-
ποθετούν» τη Σκόπελο
στον παγκόσμιο τουριστικό

χάρτη. Το δημοφιλές ελληνικό νησί,
που ανήκει στο σύμπλεγμα των Σπο-
ράδων, φιγουράρει ανάμεσα στους
δώδεκα κορυφαίους νησιωτικούς
προορισμούς παγκοσμίως.

Τα αποτελέσματα της λίστας των τοπ
προορισμών προέκυψαν έπειτα από
μεγάλη έρευνα της βραβευμένης
blogger Μάρτα Οστόγια μέσω του δη-
μοφιλούς ταξιδιωτικού blog «Where
Life is Great». H Οστόγια, η οποία είχε
επισκεφτεί τη Σκόπελο έπειτα από
πρόσκληση του δήμου, αναφέρει ότι
με «τη φήμη του πιο πράσινου νησιού
της Ελλάδας, η Σκόπελος προκαλεί
δέος με την αρμονική φυσική χρωμα-
τική παλέτα της αλλά και την πληθώρα
ποιοτικών επιλογών από πεζοπορία
και ποδηλασία μέχρι καταδύσεις,
Mamma Mia tours, θαλάσσιες εκδρο-
μές στα λημέρια των πειρατών και μα-
γείρεμα παραδοσιακής τυρόπιτας».

Η λίστα της Οστόγια παρουσιάστηκε
στη μεγαλύτερη τουριστική έκθεση

του κόσμου World Travel Market Lon-
don (WTM), όπου η χώρα μας εκπρο-
σωπήθηκε από 80 συνεκθέτες. Η Σκό-
πελος καταλαμβάνει την πρώτη θέση
και ακολουθούν η Τενερίφη, η Σαρδη-
νία, η Προτσίντα, η Ισλανδία, το Μπαλί,
η Ιαπωνία, η Σρι Λάνκα, οι Μαλδίβες,
οι Σεϋχέλλες, τα νησιά Μπαρμπάντος
και η Μαγιόρκα.

«Με το τέλος του χρόνου έρχεται
ένα σημαντικό ερώτημα: Πού να ταξι-
δέψω την επόμενη χρονιά; Κάθε Νο-
έμβριο συμμετέχω στο WTM στο Λον-
δίνο, το οποίο δεν είναι μόνο ένα εξαι-
ρετικό μέρος για δικτύωση αλλά και
μια τέλεια ευκαιρία να ανακαλύψετε
νέους και συναρπαστικούς προορι-
σμούς και να βρείτε έμπνευση για τις
διακοπές σας το 2023», σημειώνει η
Οστόγια στο blog της, παραθέτοντας
μια σειρά από μέρη που αξίζει κάποι-

ος να επισκεφτεί, όπως το Ακρωτήρι
Αμάραντος, η παραλία Μηλιά, η παρα-
λία Χόβολο, που βρίσκεται στις δυτι-
κές ακτές της Σκοπέλου, αλλά και το
εκπληκτικό σκηνικό που απολαμβάνει
κανείς από το ξωκλήσι του Αϊ-Γιάννη.

«Δέος από τη φυσική 
χρωματική παλέτα»

Ο Δήμος Σκοπέλου είχε προσκαλέ-
σει τη διάσημη blogger, η οποία είχε
την ευκαιρία να περιηγηθεί «στο πιο
πράσινο νησί της Ελλάδας», όπως ση-
μείωσε χαρακτηριστικά, προκαλών-
τας της δέος η φυσική χρωματική πα-
λέτα που αντίκρισε.

Στη Σκόπελο μπορεί κανείς να συν-
δυάσει την ξεκούραση των καλοκαιρι-
νών διακοπών με μια πληθώρα δρα-
στηριοτήτων που προσφέρονται στον
επισκέπτη. Μπορεί να απολαύσει πε-
ζοπορία, ποδηλασία, καταδύσεις, θα-
λάσσιες εκδρομές στα λημέρια των
πειρατών, αλλά και να γευτεί και την
παραδοσιακή σκοπελίτικη τυρόπιτα.

«Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα
που εισπράξαμε στην έκθεση WTM.
Παρά τη διεθνή κρίση, το ενδιαφέ-

ρον για τη Σκόπελο παραμένει σε
υψηλά επίπεδα από tour operators
και μικρότερα γραφεία. Όλον αυτό
τον καιρό επενδύσαμε σε θεματικά
τουριστικά προϊόντα που γοητεύουν
το ταξιδιωτικό κοινό και τα διεθνή
ΜΜΕ», δήλωσε η πρόεδρος της Επι-
τροπής Τουρισμού του δήμου Ιωάν-
να Ευσταθίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα
ολοκληρώθηκε μια πρωτότυπη συ-
νεργασία του Δήμου Σκοπέλου με τη
γαστρονομική μουσικοχορευτική πα-
ράσταση «Mamma Mia, The Party»
στο Λονδίνο.

Με σκοπό την προβολή του έργου των αρχιτεκτό-
νων της Αττικό Μετρό αλλά και την εξοικείωση των
πολιτών της Θεσσαλονίκης με το νέο μέσο, το οποίο
θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στο τέλος της επόμε-
νης χρονιάς, ο σταθμός Παπάφη ανοίγει τους πύλες
του στο κοινό το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, στο
πλαίσιο του 11ου Open House Thessaloniki.

Ο επισκέψιμος σταθμός του μετρό της Θεσσαλονί-
κης (μαζί με το Κέντρο Ελέγχου και Λειτουργίας) εί-
ναι ο έβδομος στη σειρά σταθμός της βασικής γραμ-
μής του μετρό Θεσσαλονίκης στην κατεύθυνση προς
τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό. Ακολουθεί τα τυπι-

κά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά όλων των σταθμών
της Θεσσαλονίκης, τα οποία έχουν προσαρμοστεί
στις πραγματικές συνθήκες της πόλης.

Κατασκευάστηκε στο οικόπεδο ιδιοκτησίας του
Παπαφείου Ιδρύματος, όπου εδρεύει και το σπου-
δαίο ιστορικό ίδρυμα της πόλης, στη συμβολή της
λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή και των οδών
Παπάφη και Συμεωνίδη.

Ο σταθμός διαθέτει δύο κύριες προσβάσεις, οι
οποίες βρίσκονται και στις δύο πλευρές της λεωφό-
ρου Καραμανλή. Κατά τη λειτουργία του στις ώρες
αιχμής από τον σταθμό θα διέρχεται ανά κατεύθυνση
ένας συρμός χωρητικότητας 450 επιβατών κάθε
ενάμισι λεπτό.

Ρ.Σ.

Η βραβευμένη Μάρτα
Οστόγια μέσω του
δημοφιλούς ταξιδιωτικού
blog «Where Life is Great»
την προτείνει ως έναν
συναρπαστικό τόπο
ταξιδιού για διακοπές 
το 2023

Ανοίγει για το κοινό ο σταθμός Παπάφη του μετρό Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο

Στους 12 τοπ
προορισμούς
παγκοσμίως
η Σκόπελος

Γράφει 
η Ρεγγίνα Σαβούρδου



Ο
ι αυξήσεις στις συντά-
ξεις κατά 7,75% και η
έμμεση αύξηση των μι-
σθών των δημοσίων

υπαλλήλων λόγω κατάργησης δύο
εισφορών, ύστερα από 12 ολόκλη-
ρα χρόνια, αποτελούν τις δύο θετι-
κές πρωτοτυπίες του προϋπολογι-
σμού του 2023, ο οποίος αναμένε-
ται να κινηθεί σε περιβάλλον μι-
κρότερου ελλείμματος, χαμηλότε-
ρης ανάπτυξης σε σχέση με το
2022, αλλά και με χειροπιαστή μεί-
ωση του δημοσίου χρέους και του
πληθωρισμού. 

Ο νέος προϋπολογισμός, ο οποί-
ος κατατέθηκε χθες στη Βουλή, θα
λάβει χώρα σε ένα περιβάλλον
υψηλής αβεβαιότητας, αλλά έχον-
τας ως θετική αφετηρία την αύξη-
ση του ΑΕΠ φέτος, τουλάχιστον
κατά 5,6%, έναντι 5,3% που περι-
λαμβανόταν στο προσχέδιο. Αλλά
και αυτή η θετική αναθεώρηση του

ΑΕΠ παραμένει συντηρητική, κα-
θώς η Τράπεζα της Ελλάδος θεω-
ρεί σίγουρη την υπέρβαση του 6%.
Παράλληλα, το 2022, ο πήχης για
την ανάπτυξη υποχωρεί στο 1,8%,
ενώ το peak του πληθωρισμού φέ-
τος θα είναι το 9,9% σε μέσα επίπε-
δα και του χρόνου αναμένεται ου-
σιαστική αποκλιμάκωση στο 5%.
Ειδικότερα:

1Το δημοσιονομικό έλλειμμα
αναμένεται να είναι λίγο χα-

μηλότερο για φέτος και θα φτάσει
στο 4,1% του ΑΕΠ από 4,4% του ΑΕΠ
που προέβλεπε το προσχέδιο. Το
2023 θα υποχωρήσει στο 2%.

2Το πρωτογενές έλλειμμα θα
διαμορφωθεί φέτος στο 1,6%,

ενώ το 2023 θα υπάρξει πρωτογε-
νές πλεόνασμα 0,7% του ΑΕΠ. 

3Το δημόσιο χρέος της χώρας
αναμένεται να παρουσιάσει

νέα ραγδαία υποχώρηση το 2023
στο 159,3% του ΑΕΠ και θα διαμορ-

φωθεί σε απόλυτες τιμές στα 357
δισ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι
το 2020, λόγω της ύφεσης που
προκάλεσαν τα περιοριστικά μέτρα
του κορονοϊού, το δημόσιο χρέος
είχε ανέλθει στο 206,5% του ΑΕΠ,
το 2021 υποχώρησε στο 194,5%,
φέτος θα διαμορφωθεί στο 168,9%
και του χρόνου θα υποχωρήσει στο
159,3% του ΑΕΠ! Δηλαδή, μέσα σε
τρία χρόνια, από το υψηλό του
2020, θα υποχωρήσει κατά 47 εκα-
τοστιαίες μονάδες στο τέλος της
επόμενης χρονιάς!

4Το ποσοστό ανεργίας αναμέ-
νεται να συρρικνωθεί περαι-

τέρω και να διαμορφωθεί σε 12,7%,
έναντι 13,9% που προβλεπόταν στο
Πρόγραμμα Σταθερότητας και
14,2% στον προϋπολογισμό του
2022.

5Το βασικό σενάριο του προ-
ϋπολογισμού προβλέπει επι-

βράδυνση της ιδιωτικής κατανά-
λωσης στο 1% από 7,2% φέτος.

6 Οι επενδύσεις θα αυξηθούν
15,5% φέτος και 10,5% το

2023.

7Οι εξαγωγές θα αυξηθούν
φέτος 9,7% και 1% το 2023. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Έκρηξη τουρισμού,
εξαγωγών αλλά και
ελλείμματος στο ισοζύγιο 

Η διαμόρφωση των τουριστικών ει-
σπράξεων στο 96,9% του 2019 και η εντυ-
πωσιακή αύξηση των εξαγωγών κατά 41%
στο εννεάμηνο συγκράτησαν την αύξηση
του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών, το οποίο έχει επιβαρυνθεί
θεαματικά από τις αυξημένες τιμές των
εισαγωγών. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης
της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου-Σε-
πτεμβρίου 2022 το έλλειμμα του ισοζυγί-
ου συναλλαγών αυξήθηκε κατά 4,7 δισ.
ευρώ λόγω της εκρηκτικής αύξησης των
εισαγωγών, φτάνοντας στα 10,8 δισ. ευρώ.
Τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα, αν
δεν υπήρχε η στήριξη από τις τουριστικές
εισπράξεις και τις εξαγωγές. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι οι εισαγωγές αυξήθηκαν
κατά 46,9%, ενσωματώνοντας την εντυπω-
σιακή αύξηση στις τιμές του φυσικού αε-
ρίου και του πετρελαίου. Η αύξηση του
πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών
οφείλεται στη βελτίωση κυρίως του ισο-
ζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, καθώς
και των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών
υπηρεσιών. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξι-
διωτών αυξήθηκαν κατά 103,9% και οι
σχετικές εισπράξεις κατά 78,3% σε σχέση
με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, αντι-
προσωπεύοντας το 87,9% και το 96,9% των
αντίστοιχων επιπέδων τους το 2019. 

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου
2022 καταγράφηκε πλεόνασμα στο ισοζύ-
γιο κεφαλαίων, το οποίο διαμορφώθηκε
στα 2,5 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η συγκράτη-
ση της αύξησης του ελλείμματος του ισο-
ζυγίου συναλλαγών οφείλεται και στις
άμεσες επενδύσεις από μη κατοίκους της
Ελλάδας, οι οποίες ήταν αυξημένες κατά
5,3 δισ. ευρώ. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022
τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας
διαμορφώθηκαν σε 11,3 δισ. ευρώ, έναντι
12,2 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου
2021.
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Χαμηλότερο δημόσιο χρέος
και πτώση στο… μισό 
για τον πληθωρισμό

Οι θετικές… πρωτοτυπίες
του νέου προϋπολογισμού



Η ΒΙΑΝΕΞ ανέλαβε την παγκόσμια παραγωγή της
κλασικής ηπαρίνης τής πολυεθνικής -δανέζικης-
Leo και αυτό οφείλεται στην υψηλή τεχνογνωσία
των εργοστασίων του ελληνικού ομίλου. Ο όμιλος
για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου proj-
ect, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει επενδύσει πά-
νω από 10 εκατ. ευρώ σε αγορά προηγμένου τεχνο-
λογικού εξοπλισμού τον τελευταίο έναν χρόνο. Η
επένδυση αυτή αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά
οφέλη για τις εξαγωγές της χώρας, ενώ ο ελληνικός
όμιλος θα αυξήσει και το ανθρώπινο δυναμικό που
απασχολεί. Αναμφίβολα, η συγκεκριμένη συνερ-
γασία αποτελεί αναγνώριση της δυναμικής και της
τεχνογνωσίας που διαθέτει η Ελλάδα στο φάρμακο,
διασφαλίζοντας παράλληλα και την επάρκεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πρώτης γραμμής θεραπεία. Ήδη η συνερ-
γασία βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης και αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός του 2023.
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διαίτερης σημασίας κρίνεται η
τρέχουσα εβδομάδα, καθώς διε-
θνώς οι ξένοι θεσμικοί κλείνουν
τα βιβλία τους στη λήξη του Νο-

έμβρη και του 11μήνου, οπότε απο-
κλείονται κινήσεις «καλλωπισμού» τι-
μών. Μέχρι στιγμής ο Νοέμβριος κυλά
ομαλά χρηματιστηριακά, με τους πε-
ρισσότερους δείκτες να κινούνται θε-
τικά. Το ελληνικό χρηματιστήριο επί-
σης δείχνει μεγάλη ανθεκτικότητα συ-
νεχίζοντας να έχει την καλύτερη έως
τώρα συμπεριφορά έναντι της συντρι-
πτικής πλειονότητας των διεθνών δει-
κτών και δεν αποκλείεται τις επόμενες
μέρες να υπάρξει νέα προσπάθεια
υπέρβασης των 900 μονάδων. Τεχνι-
κά, ο γενικός δείκτης έχει δώσει αγο-
ραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με

επιστροφή χαμηλότερα των 857 μονά-
δων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα
των 865 - 859 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200
ημερών), δεν μπορεί να αποκλειστεί
κίνηση προς τις 910, 944, 960 και 973
μονάδες. Το αγοραστικό σήμα διατη-
ρεί και ο δείκτης υψηλής κεφαλαι-

οποίησης, που ακυρώνεται με επι-
στροφή χαμηλότερα των 2.080 μονά-
δων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα
των 2.089 - 2.076 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ
200 ημερών) και των 2.130, θα ελπίζει
σε κίνηση προς τις 2.200 - 2.211 και
2.213 - 2.223 μονάδες.

Morgan Stanley: «Βλέπει»
κέρδη στις τράπεζες

Ενίσχυση 15% στα έσοδα από τόκους
προβλέπει για τις ελληνικές τράπεζες το
2023 η Morgan Stanley λόγω της αύξησης
των ευρωπαϊκών επιτοκίων. Ο αμερικανι-
κός οίκος προχωρά σε αναβάθμιση της σύ-
στασης για την Τράπεζα Πειραιώς σε «over-
weight» από «underweight», ενώ διατηρεί
ανάλογη σύσταση και για τη Eurobank, με
την Alpha Bank να λαμβάνει σύσταση «e-
qual weight». Ο οίκος δίνει τιμή-στόχο για
τη μετοχή της Τρ. Πειραιώς το 1,96 ευρώ,
δηλαδή υπάρχει περιθώριο ανόδου 45% σε
σύγκριση με τα τρέχοντα επίπεδα, για τη
Eurobank στο 1,38 ευρώ, με περιθώριο
ανόδου 33% και για την Alpha Bank στο 1,34
ευρώ με περιθώριο ανόδου 42%.

Τριπλή βράβευση 
της Space Hellas

Τρεις τιμητικές διακρίσεις έλαβε από τη
Cisco η Space Hellas στο Παγκόσμιο Cisco
Partner Summit που διεξήχθη 1-3 Νοεμ-
βρίου στο Λας Βέγκας. Ειδικότερα, τα βρα-
βεία «Cisco Partner of the Year Greece»,
«Software Partner of the Year» και «Cus-
tomer Experience Partner of the Year»
ΕΜΕΑ South Theatre απονεμήθηκαν στη
Space Hellas για τα εντυπωσιακά αποτελέ-
σματα που κατάφερε τη χρονιά που πέρασε. 

Ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως τις 28 Νο-
εμβρίου η διαπραγμάτευση των 271.448.946
παραστατικών τίτλων (warrants) της Attica
Bank που εκδόθηκαν υπέρ του ελληνικού
Δημοσίου στο πλαίσιο ενεργοποίησης του
νόμου για την αναβαλλόμενη φορολογία. Από
την 1η Δεκεμβρίου οι τίτλοι μετατρέπονται
αυτοδικαίως σε κοινές ονομαστικές μετοχές
της τράπεζας με αναλογία ενός τίτλου για μία
κοινή μετοχή. Έτσι, το ποσοστό του ΤΧΣ στην
Attica Bank αναμένεται να αυξηθεί περαιτέ-
ρω από το σημερινό 62,93% σε 69,51%. Αντί-
στοιχα, το ποσοστό του ΤΜΕΔΕ θα μειωθεί
από 14,7% σε 12,03%, του ΕΦΚΑ από 10,26% σε

8,40% και του Ellington από 9,87% σε 8,08%. Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας, επόμενος στόχος είναι η αύξη-
ση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 490 εκατ. ευρώ με στόχο να ολοκληρωθεί έως το α’ τρίμηνο του
2023. Και ο δρόμος αναμένεται γεμάτος συγκινήσεις.

ΧΑ: Θα σπάσει το τείχος των 900 μονάδων;

Attica Bank: Ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των warrants

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Συνεργασία ΒΙΑΝΕΞ - Leo για παγκόσμια παραγωγή ηπαρίνης

Στέλεχος
κοιτάζει 

προς ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Μαθαίνουμε ότι πρώην στέλεχος της
Άκτωρ, που παραιτήθηκε πρόσφατα,
έχει πάρει τον δρόμο προς τη ΓΕΚ ΤΕΡ-
ΝΑ. Το στέλεχος με μεγάλη εμπειρία
στον κατασκευαστικό κλάδο μετά την
αποχώρησή του από την εταιρεία, όπου
είχε τη θέση του CEO, βολιδοσκοπήθηκε
από τη διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και,
όπως λένε οι πληροφορίες, είναι θέμα
χρόνου να ανακοινωθεί η συνεργασία
των δύο πλευρών. Τώρα αν υπάρχουν και
άλλα tips, μετοχικού χαρακτήρα, αυτό
θα αποδειχτεί σύντομα. Υπομονή... 



ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL BUSINESS25

Ο
ΙΚ

Ο
Ν

Ο
Μ

ΙΑ

Η
Prodea Investments ανακοίνωσε την
Παρασκευή ότι απορροφά πέντε θυγα-
τρικές της. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη
σχετική ανακοίνωση, η Prodea αποφά-

σισε την εκκίνηση διαδικασίας συγχώνευσης με
απορρόφηση από την εταιρεία των 100% θυγατρι-
κών της εταιρειών ΗΛΔΗΜ Μονοπρόσωπη Ανώνυ-
μη Εταιρεία, New Metal Expert Μονοπρόσωπη
Ανώνυμη Εταιρεία, Ηρίννα Κτηματική Ανώνυμη
Εταιρεία, Ανάπτυξη Φραγκοκκλησιά Μονοπρόσω-
πη Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων και Ilida Office Μο-
νοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών και
Αξιοποίησης Ακινήτων (από κοινού οι «Απορρο-
φώμενες»), η οποία θα λάβει χώρα με συνδυαστική
εφαρμογή των άρθρων 6-21 και 30-38 του Ν.
4601/2019 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993,
έκαστος όπως ισχύει. Τα Διοικητικά Συμβούλια της
Prodea και των Απορροφώμενων όρισαν ως ημε-
ρομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού για τους
σκοπούς της συγχώνευσης την 30/9/2022 και προ-
χώρησαν στην από κοινού σύνταξη σχεδίου σύμβα-
σης συγχώνευσης με ημερομηνία 15/11/2022, το
οποίο καταχώρησαν στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕ-
ΜΗ στις 16/11/2022, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
κείμενης νομοθεσίας.

Οικογένεια Στεργίου: Αύξηση
22,7% στις πωλήσεις

Νέο κατάστημα στην Πάτρα
εγκαινίασε η Παγκρήτια

Παρουσία εκπροσώπων του επιχειρηματι-
κού κόσμου της αχαϊκής πρωτεύουσας πραγ-
ματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου καταστή-
ματος της Παγκρήτιας Τράπεζας στην πόλη
της Πάτρας, του πρώτου στην Πελοπόννησο,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Η έναρξη
λειτουργίας του καταστήματος ξεκίνησε πρό-
σφατα και εντάσσεται στον ευρύτερο στρατη-
γικό σχεδιασμό της τράπεζας για πανελλαδι-
κή επέκταση του δικτύου της σε νέες αγορές
με σημαντική δυναμική σε καίριους τομείς
της οικονομίας, όπως ο τουρισμός, η ενέργεια
και η αγροδιατροφή.

Πιστοποίηση Συστήματος
Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης της Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε την αξιο-
λόγηση και πιστοποίηση του Συστήματος Πε-
ριβαλλοντικής Διαχείρισης στα κτίριά της,
σύμφωνα με το αυστηρό περιβαλλοντικό πρό-
τυπο EMAS και το ISO 14001. Το Σύστημα πε-
ριλαμβάνει διαδικασίες και προγράμματα για
μείωση κατανάλωσης ενέργειας, χαρτιού, νε-
ρού και άλλων φυσικών πόρων, καθώς και για
ανακύκλωση υλικών, χρήση ανακυκλωμένου
χαρτιού και άλλων πράσινων προϊόντων. Το E-
MAS (Eco-Management and Audit Scheme)
αποτελεί ένα σχήμα περιβαλλοντικής διαχεί-
ρισης με σκοπό τον έλεγχο, την τεκμηρίωση
και τον περιορισμό των επιπτώσεών τους στο
περιβάλλον. 

Online φαρμακεία: 
Με 18% «τρέχουν» οι πωλήσεις

Με ρυθμό ανάπτυξης 18% στην αξία (ευρώ)
των ηλεκτρονικών πωλήσεων κατέγραψαν τα
online φαρμακεία κατά το τρίτο τρίμηνο του
2022, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο
του 2021. Σύμφωνα με το τριμηνιαίο report
της Convert Group, τα τρία πρώτα τρίμηνα του
2022 οι καταναλωτές στην Ελλάδα έχουν
πραγματοποιήσει αγορές αξίας 201 εκατ. ευ-
ρώ με ΦΠΑ. Ο μέσος όρος των εκπτώσεων
που βρίσκουν οι καταναλωτές στο ψηφιακό
ράφι των φαρμακείων κυμαίνεται στο 39%,
αυξημένος μάλιστα κατά 1 μονάδα συγκριτικά
με το προηγούμενο έτος.

Η Prodea Investments
απορροφά πέντε θυγατρικές της

Εγκαινιάστηκε η νέα βιομηχανική
μονάδα της Megaplast στη Θήβα

Τα εγκαίνια της νέας βιομηχανικής μονάδας της
εταιρείας Megaplast στη Θήβα, κορυφαίου κατα-
σκευαστή παγκο-
σμίως στον τομέα
της εύκαμπτης
σ υ σ κ ε υ α σ ί α ς ,
π ρ α γ μ α τ ο π ο ι -
ήθηκαν παρου-
σία εκπροσώπων
του πολιτικού και
επιχειρηματικού
κόσμου. Η δημι-
ουργία της μονάδας στη Θήβα αποτέλεσε μέρος του
επενδυτικού προγράμματος ύψους 23 εκατ. ευρώ
που υλοποίησε η Megaplast την τελευταία τριετία και
έρχεται να ενισχύσει την παραγωγική δυναμικότητα
και το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας με καινοτόμα και
αειφόρα προϊόντα. Η νέα μονάδα φιλοξενείται σε συ-
νολική έκταση 72.000 τμ και η στεγασμένη επιφάνεια
της φτάνει τα 9.100 τμ. Η ανέγερση της μονάδας ολο-
κληρώθηκε σε ένα έτος και αναμένεται να απασχο-
λήσει 70 άτομα προσωπικό.

Με σημαντική αύξηση των μεγεθών έκλεισε το
2021 για την εταιρεία Στεργίου, με τις πωλήσεις να ξε-
περνούν ακόμη και τα επίπεδα προ πανδημίας. Ειδι-
κότερα, ο τζίρος της ανήλθε σε €38,6 εκατ. από €31,58
εκατ. το 2020 με αύξηση 22,27%, ενώ για το 2022 η δι-
οίκηση περιμένει ότι «θα συνεχιστεί η σταθερή και
εντεινόμενη αύξηση των πωλήσεων». Παράλληλα,
τον περασμένο Σεπτέμβριο μπήκε στον αναπτυξιακό
νόμο μεγάλη επένδυση της εταιρείας, προϋπολογι-
σμού 20,313 εκατ. ευρώ, η οποία αφορά την ίδρυση
νέας βιομηχανικής μονάδας παρασκευής ειδών αρ-
τοποιίας και ζαχαροπλαστικής στον Αυλώνα, με το
ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της φορολογικής απαλ-
λαγής να ανέρχεται στα €4,062 εκατ. Η νέα μονάδα
στήνεται σε μισθωμένο για 12 έτη ακίνητο με σύνολο
επιφάνειας κτιρίων για βιομηχανική χρήση
16.034,705 τμ επί αγροτεμαχίου 25.871,22 τμ εντός
του Βιομηχανικού Πάρκου Αυλώνα και με τη λειτουρ-
γία της θα δημιουργηθούν 38 νέες θέσεις εργασίας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Μουζάκης: Νέο 
ανεξάρτητο μέλος στο ΔΣ

Η εταιρεία Μουζάκης ανακοίνωσε ότι ο Βασίλει-
ος Τσίρμπας, εκλεγείς από την από 9/9/2022 Τα-
κτική Γενική Συνέλευση με την ιδιότητα του Ανε-
ξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ, παραιτή-
θηκε από τα καθήκοντά του στις 8/11/2022 για
προσωπικούς λόγους. Κατόπιν τούτου, το Διοι-
κητικό Συμβούλιο στην από 14/11/2022 συνε-
δρίασή του, αφού έκανε δεκτή την παραίτηση του
Βασίλειου Τσίρμπα, αποφάσισε την εκλογή του
Ευάγγελου Β. Βασιλάκου, ως ανεξάρτητου μη
Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση του
παραιτηθέντος.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

«Κ
οιτάξτε ποιοι είμαστε,
είμαστε οι ονειροπό-
λοι, θα το κάνουμε
πραγματικότητα γιατί

το πιστεύουμε»… Αυτοί οι στίχοι του
«Dreamers», ενός από τα επίσημα τρα-
γούδια του Μουντιάλ, ήταν το κεντρικό
νόημα της υπερπολυτελούς παραγω-
γής της τελετής έναρξης του Μουντιάλ
στο Κατάρ, την οποία παρακολούθησαν
5 δισεκατομμύρια τηλεθεατές στον
πλανήτη.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το ζάπλου-
το κρατίδιο του Κόλπου προσπάθησε
να δείξει στην Υφήλιο ένα άλλο πρό-
σωπο μετά τον παγκόσμιο «βομβαρδι-
σμό» για τους 6.500 νεκρούς εργάτες,
τις δωροδοκίες για να πάρουν τη διορ-
γάνωση και τις κοινωνικές διακρίσεις.

Ο ίδιος ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι
Ινφαντίνο προσπάθησε να λειάνει αυ-
τή την κατάσταση δίνοντας έναν αμι-

γώς πολιτικό τόνο: «Σήμερα αισθάνο-
μαι άνθρωπος από το Κατάρ, σήμερα
αισθάνομαι Άραβας, σήμερα αισθάνο-
μαι Αφρικανός, σήμερα αισθάνομαι
ομοφυλόφιλος, σήμερα αισθάνομαι
ανάπηρος, σήμερα αισθάνομαι μετα-
νάστης εργάτης». Μονόλογος. Και κα-
τέληξε: «Για όσα εμείς οι Ευρωπαίοι
έχουμε κάνει τα τελευταία 3.000 χρό-
νια θα πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη
για τα επόμενα 3.000 χρόνια πριν δώ-
σουμε μαθήματα ηθικής σε άλλους.
Αυτά τα μαθήματα ηθικής είναι απλώς
υποκρισία».

Στο στάδιο «Αλ Μπάιτ» κατά την τε-
λετή έναρξης ο διάσημος Αμερικανός
ηθοποιός Μόργκαν Φρίμαν κινήθηκε
στο ίδιος μήκος κύματος ως αφηγη-
τής-παρουσιαστής, δίνοντας το μήνυ-
μα «ας γνωρίσουμε καλύτερα ο ένας
τον άλλον». Ακολούθησαν επιθέσεις
στα social media για τον βραβευμένο

με Όσκαρ ηθοποιό για την ταινία «Ο
ανίκητος», όπου υποδύθηκε τον Νέλ-
σον Μαντέλα. Δίπλα του ο Γκάνιμ αλ
Μουφτάχ, γνωστός και ως «Miracle
Boy», πρεσβευτής του Παγκοσμίου
Κυπέλλου. Ο Αλ Μουφτάχ πάσχει από
το σύνδρομο Caudaul Regression, μια
σπάνια διαταραχή που επηρεάζει το
κάτω μέρος της σπονδυλικής στήλης.

Στη συνέχεια οι Καταριανοί παρου-
σίασαν τη μασκότ, τη La’eeb, που ση-
μαίνει «πολύ ταλαντούχος παίκτης».
Πρόκειται για ένα μικρό φάντασμα που
φοράει κελεμπία. Παρουσιάστηκαν
και όλες οι μασκότ των προηγούμενων
Μουντιάλ. Ο άλλοτε πρωταθλητής κό-
σμου, ο Γάλλος Μαρσέλ Ντεσαγί, έφε-
ρε το τρόπαιο στον αγωνιστικό χώρο
και μίλησε ενωτικά: «Το ποδόσφαιρο
είναι για να ενώνει τους λαούς». Όταν
όμως άρχισε το παιχνίδι Κατάρ -
Εκουαδόρ, οι μη Άραβες θεατές φώ-

ναζαν ρυθμικά «θέλουμε αλκοόλ». Την
τελευταία στιγμή το Κατάρ απαγόρευ-
σε το αλκοόλ, παρότι είχε ετοιμάσει ει-
δικά στέκια αλλά και μίνι ιατρεία για
τους μεθυσμένους. Υπήρξε μεγάλο
πρόβλημα με τη φίρμα γνωστής γερ-
μανικής μπίρας που ήταν σπόνσορας
της διοργάνωσης. Ακολούθησε ο αγώ-
νας Κατάρ - Εκουαδόρ 0-2 και μισή
ώρα πριν από το τέλος έγινε ομαδική
αποχώρηση των θεατών για να προλά-
βουν το... μετρό. 

Πολιτικά μηνύματα 
στην τελετή έναρξης του 
Μουντιάλ από το Κατάρ 
και τον Ινφαντίνο αλλά 
και αποδοκιμασίες κατά 
του Μόργκαν Φρίμαν

Λούσο και υποκρισίες



Μ
ια σπαρακτική φωνή ελευθερίας ακούστηκε από
τα χείλη του διεθνούς Ιρανού αμυντικού της ΑΕΚ
Εχσάν Χατζισαφί πριν από το ματς με την Αγγλία

στο Μουντιάλ. Χωρίς περιστροφές ο αρχηγός της εθνικής
του Ιράν παραδέχτηκε ότι η κατάσταση στη χώρα τους δεν
είναι καλή με τις δολοφονίες γυναικών, την καταπίεση και
γενικά την τεταμένη πολιτική κατάσταση. Σχετικά τόνισε:
«Πρέπει να αποδεχτούμε πως η κατάσταση στη χώρα μας
δεν είναι καλή και πως ο λαός μας δεν είναι χαρούμενος.
Βρισκόμαστε εδώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν πρέπει
να γίνουμε η φωνή του ή δεν πρέπει να τον σεβαστούμε.
Όσα έχουμε είναι από αυτούς. Πρέπει να παλέψουμε.
Πρέπει να αγωνιστούμε καλά και να χαρίσουμε στον γεν-
ναίο ιρανικό λαό ένα καλό αποτέλεσμα. Ελπίζω η κατά-
σταση να αλλάξει, να γίνουν αυτά για τα οποία ελπίζουν οι
άνθρωποι». Όπως είναι γνωστό, η ιρανική ομοσπονδία εί-

χε προτρέψει τον Πορτογάλο τεχνικό να μην πάρει στην
αποστολή του Μουντιάλ τον Χατζισαφί. Αν θα έχει συνέ-
πειες, θα δείξει...

Χατζισαφί, ένας Ιρανός ακτιβιστής Συμφωνία με Χάμες,
προτάσεις για Χουάνγκ

Ο Ολυμπιακός ήρθε σε προφορική συμφωνία
παραμονής του Χάμες Ροντρίγκες μέχρι τον Ιού-
νιο του 2024, όταν ο διεθνής Κολομβιανός σού-
περ σταρ θα είναι 33 ετών. Αυτό έγραψαν εφημε-
ρίδες στην Κολομβία. Ωστόσο, το... πρόβλημα του
Ολυμπιακού είναι πως άρχισαν οι σειρήνες για
τον Νοτιοκορεάτη Ιν Μπέομ Χουάνγκ, κυρίως
από γερμανικές ομάδες, με πρώτη και καλύτερη
τη Φράιμπουργκ που τον γνωρίζει καλά.

Αγγλία - Ιράν 6-2: Έπαιξαν
Μοχαμάντι, Χατζισαφί

Όπως ήταν αναμενόμενο, η εθνική Αγγλίας όχι
μόνο νίκησε αλλά διέλυσε 6-2 το Ιράν των Χατζι-
σαφί και Μοχαμάντι (έγινε αλλαγή στο 64’), παι-
κτών της ΑΕΚ. Για τους Άγγλους, οι οποίοι κέρδι-
ζαν 3-0 στο ημίχρονο, τα πρώτα τρία γκολ πέτυ-
χαν οι Μπέλιγχαμ, Σακά και Στέρλινγκ. Στην επα-
νάληψη σκόραρε και πάλι ο Σακά για το 4-0, μεί-
ωσε ο Ταρεμί της Πόρτο σε 4-1, ο Ράσφορντ έκα-
νε το 5-1 και ο Γκρίλις το 6-1. Ο Ταρεμί με πέναλτι
έγραψε το τελικό 6-2.

Κριστιάνο: 
«Είμαι αλεξίσφαιρος»
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εμφανίστηκε απροειδο-

ποίητα στη συνέντευξη Τύπου της εθνικής Πορ-
τογαλίας. Και είπε: «Είμαι αλεξίσφαιρος, με σι-
δερένια πανοπλία. Σταματήστε να ρωτάτε τους
συμπαίκτες μου για εμένα. Με τον Μπρούνο
Φερνάντες παίζαμε, δεν έγινε κάτι. Άργησε να
έρθει, είχε καθυστέρηση το αεροπλάνο του και
του είπα “με το πλοίο ήρθες;”, αυτό ήταν». Τα έρι-
ξε και στους δημοσιογράφους: «Γράφετε περισ-
σότερα ψέματα για εμένα παρά αλήθειες».

Πήγε να τους χωρίσει 
και τραυματίστηκε

Από τα απίθανα που μπορεί να συμβούν σε
έναν αγώνα. Ο διαιτητής μπάσκετ Στέφανος
Μαγκλογιάννης υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα
στην προσπάθειά του να χωρίσει δύο παίκτες
από την ΑΕΚ και τον Ιωνικό (92-77) που ήρθαν
στα χέρια. Κάποιος τον χτύπησε άθελά του. Ο
τραυματισμός είναι σοβαρός και αναμένεται να
κρατήσει τον Έλληνα ρέφερι μακριά από τα παρ-
κέ για αρκετούς μήνες.

Ο Μέσι μπαίνει στο Μουντιάλ
Τέσσερα παιχνίδια θα γίνουν σήμερα για το Μουν-
τιάλ: Στις 12 το μεσημέρι Αργεντινή - Σαουδική Αρα-
βία (ΑΝΤ1), στις 15.00 Δανία - Τυνησία (ΑΝΤ1+), στις
18.00 Μεξικό - Πολωνία (ΑΝΤ1+) και στις 21.00 Γαλ-
λία - Αυστραλία (ΑΝΤ1). Το πλέον σημαντικό ματς εί-
ναι αυτό ανάμεσα στην Πολωνία και το Μεξικό, καθό-
τι θα εξαρτηθεί ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει τη
2η θέση πίσω από την Αργεντινή.

Ουγγαρία - Ελλάδα 2-1: 
Καμία βελτίωση

Την ήττα 2-1 από την Ουγγαρία σε φιλικό ματς στη Βουδαπέστη γνώρισε η Εθνική
μας ομάδα με γκολ που δέχτηκε στις καθυστερήσεις. Οι Ούγγροι προηγήθηκαν 
με το γκολ του Σάλαϊ, ισοφάρισε ο Μπακασέτας με πέναλτι και στο 93’ 
οι οικοδεσπότες σκόραραν με απευθείας φάουλ του Κάλμαρ.
Απογοήτευσε η Εθνική, όπως και στο προηγούμενο 2-2 με τη Μάλτα στη Βαλέτα. 

SPORTS
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα

Δάρδα

«Ο υπέροχος Γκάτσμπι» 
αλά ελληνικά!

Ε
να μυθιστόρημα-σταθμός, που σημά-
δεψε μια ολόκληρη εποχή, θα ανέβει
για πρώτη φορά σε ελληνική θεατρική
σκηνή! Η δραματική-αισθηματική νου-

βέλα του Αμερικανού συγγραφέα Φράνσις Σκοτ
Φιτζέραλντ με τίτλο «Ο υπέροχος Γκάτσμπι» θα
παρουσιαστεί στο «Αγγέλων Βήμα» σε διασκευή
του Σάιμον Λέβι και σκηνοθεσία του Αλέξιου Κο-
τσιώνη, ο οποίος ανέλαβε και τον πρωταγωνιστι-
κό ρόλο στην παράσταση.

Το κλασικό έργο, που μεταφέρθηκε το 2012
στον αμερικανικό κινηματογράφο με πρωταγωνι-
στή τον Χολιγουντιανό σούπερ σταρ Λεονάρντο
ντι Κάπριο, είναι μια από τις πιο γοητευτικές ερω-
τικές ιστορίες του 20ού αιώνα. Σε αυτό το μυθι-
στόρημα ο Φ. Σ. Φιτζέραλντ κατορθώνει να εκ-
φράσει με συγκινητικό τρόπο τις ψευδαισθήσεις
του έρωτα μέσα στο λαμπερό περιβάλλον της νε-
οϋορκέζικης «αριστοκρατίας». Είναι η εποχή της
τζαζ, μια εποχή υπερβολής, όπου κυριαρχεί ακό-
μη η πεποίθηση πως τα λεφτά μπορούν να αγο-
ράσουν την ευτυχία.

Η ιστορία
O επίδοξος συγγραφέας Νικ Κάραγουεϊ εγκατα-

λείπει τις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ για τη
Νέα Υόρκη της άνοιξης του 1922. Εκεί βασιλεύει
μια νέα τάξη που χαρακτηρίζεται από τον νεοπλου-
τισμό και τα χαλαρά ήθη. Κυνηγώντας το δικό του
αμερικάνικο όνειρο, ο Νικ Κάραγουεϊ θα βρεθεί
δίπλα στον μυστηριώδη εκατομμυριούχο Τζέι Γκά-
τσμπι και κοντά στην εξαδέλφη του Ντέζι και τον

ερωτύλο σύζυγό της Τομ. Ο ελκυστικός κόσμος του
έρωτα και της απάτης τους γίνεται πλέον ο κόσμος
του Νικ, ο οποίος καταγράφει την ιστορία του ατε-
λέσφορου έρωτα και των ονείρων των ηρώων.

Οι ήρωες είναι άνθρωποι της εποχής τους, μα
όσα τους ορίζουν και κυρίως τους στοιχειώνουν
μοιάζουν άχρονα, σημερινά. Ο κόσμος του Γκά-
τσμπι είναι ένα συναισθηματικό και ηθικό ναρκο-
πέδιο του αμερικάνικου ονείρου, του σαρωτικού
υλισμού, της απόστασης ανάμεσα στο προσωπείο
και τον αληθινό εαυτό μας.

Info: Η πρεμιέρα του έργου έχει προγραμματι-

στεί για τις 26 Νοεμβρίου με έναν υπέροχο θίασο
που θα απαρτίζεται από τους Αριστείδη Βέβη,
Ευγενία Καραμπεσίνη, Γιώργο Γκιόκα, Φωτεινή
Τεντολούρη, Λήδα Μανούσου Αλεξίου, Νάσο
Φρίγγη και Αλέξιο Κοτσώρη.

Μισή ώρα πριν από την έναρξη των σαββατιάτι-
κων παραστάσεων το κοινό θα έχει την ευκαιρία
να απολαύσει live πρόγραμμα jazz, swing και
free bar με αναψυκτικά και κρασί στο φουαγέ του
θεάτρου. Μια δωρεάν προσφορά στους θεατές
για να μπαίνουν στην αίθουσα έχοντας ήδη μπει
στον κόσμο του υπέροχου Γκάτσμπι! 



Η Νίνα Λοτσάρη είναι ερωτευμένη και δεν το
κρύβει. Έπειτα από ενάμιση χρόνο σχέσης με τον
γοητευτικό Χρήστο Λεμονή, η γνωστή performer
προχώρησε σε μια δημόσια ερωτική εξομολόγηση:
«Και ναι αλλάζω, δεν είναι ντροπή, ούτε αδυναμία.
Είναι ωριμότητα, είναι εξέλιξη. Αγαπάω σημαίνει
και αυταπάρνηση, θυσιάζω αυτά που έχω μάθει να
βολεύομαι. Να με προσέχεις, να προσέχεις την ψυ-
χή μου, αυτή που όταν ενώνεται με τη δική σου αι-
σθανόμαστε τον Θεό να τις αγκαλιάζει. Σ’ αγαπώ».

Το απόλυτο ζευγάρι

Η συγκίνηση της Λαίδης

Στην Ιερουσαλήμ ταξίδεψε η Άντζελα Δημη-
τρίου πραγματοποιώντας ένα όνειρο ζωής. Η
λαϊκή τραγουδίστρια παρέα με την κόρη της Όλ-
γα ξεναγήθηκε στα πιο διάσημα αξιοθέατα, έκα-
νε αργιλοθεραπεία στη Νεκρά Θάλασσα, βόλτα-
ρε με καμήλα, ενώ επισκέφτηκε και τους Αγίους
Τόπους: «Με αξίωσε ο Θεός να προσευχηθώ για
όλο τον κόσμο για υγεία, αγάπη και ειρήνη σε
αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε! Ευχαρι-
στώ τη σεβαστή μοναχή Δανιηλία που ήταν συ-
νοδοιπόρος μου σε αυτή την τόσο σημαντική
ημέρα για εμένα!».

Στο κοσμικό πάρτι της Κέιτ Μος
στο Λονδίνο ήταν καλεσμένη η
Μαρία Ολυμπία Γλύξμπουργκ!
Η εγγονή του τέως βασιλιά
Κωνσταντίνου, συνοδευόμενη
από τον Βρετανό κροίσο αρρα-
βωνιαστικό της Πέρεγκριν
Πίρσον, εμφανίστηκε με κομ-
ψή δημιουργία του Richard
Quinn, ψηλοτάκουνα Yves
Saint Laurent, αξίας 845 ευρώ,
και μακριά γάντια λάτεξ με πα-
νάκριβα δαχτυλίδια, μονοπω-
λώντας τα φλας με το εντυπω-
σιακό κομψό look.

Κομψή 
με γάντια λάτεξ!

FFull in love
Σπίτι στα νότια προάστια αναζητούν η Ιωάννα Μαλέσκου και ο
Κωνσταντίνος Δανιάς. Το ερωτευμένο ζευγάρι αποφάσισε να
κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του παίρνοντας την απόφα-
ση να συγκατοικήσει κάτω από την ίδια στέγη. Το ειδύλλιο,
όπως λένε πληροφορίες, πάει από το καλό στο καλύτερο, κα-
θώς έχουν πολλά κοινά, ένα εκ των οποίων η αγάπη τους για
τα ζωάκια.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έγινε και πάλι
το talk of the day με τη νέα extra sexy
φωτογραφία που δημοσίευσε στο Insta-
gram. H καλλονή παρουσιάστρια πόζαρε
τόπλες στην κουζίνα του σπιτιού της να
τηγανίζει αυγά, προκαλώντας απανωτά
εγκεφαλικά στον αντρικό πληθυσμό. Το
skiny μοντέλο, γυμνό από τη μέση και
πάνω με την πλάτη γυρισμένη στον φακό,
εμφανίστηκε ως... χαρωπή νοικοκυρά με
relaxed jean παντελόνι.
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Ξέφρενη βραδιά γενεθλίων

Τόπλες στην κουζίνα

Η
Δανάη Μπάρκα έκλεισε τα 30 και το γιόρτασε με ένα
επικό happy birthday party με σούπερ διάσημους καλε-
σμένους! Η βραδιά περιελάμβανε πολύ χορό, ποτό, ξε-
νύχτι και μια εντυπωσιακή τεράστια ροζ τούρτα, με τη

μαμά της Βίκυ Σταυροπούλου και τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη να
της εύχονται τα καλύτερα. Στο «Ηot Οfficial Thirty» της πρωινής οι-
κοδέσποινας του Mega παρευρέθηκαν συνεργάτες, πρόσωπα του
θεάματος και πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων η υπουργός
Παιδείας Νίκη Κεραμέως και η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η Μα-
ρία Καβογιάννη, ο σεφ Βασίλης Καλλίδης και ο Γιώργος Τσαλίκης.
«Δαναάκι μου, δεν έχω την ικανότητα να χωρέσω σε λέξεις την αγά-
πη μου που νιώθω για εσένα. Αυτό το μικρό μπουμπουκάκι που
πρωτοαγκάλιασα πριν από 30 χρόνια έγινε ο κήπος της χαράς μου»,
ήταν η ευχή της διάσημης μαμά της.



Π
ρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέ-
στησε τον προληπτικό έλεγχο όλων των
ανδρών για καρκίνο του προστάτη,
ακριβώς όπως συνιστάται σε όλες τις

γυναίκες να κάνουν προληπτικά μαστογραφία για
τον καρκίνο του μαστού. Σύμφωνα με αναθεωρη-
μένες συστάσεις που εξέδωσε, ο προληπτικός
έλεγχος πρέπει να γίνεται με μέτρηση του ειδικού
προστατικού αντιγόνου (PSA) σε τακτά χρονικά
διαστήματα.

Ο έλεγχος πρέπει να συνεχίζεται μέχρι την ηλι-
κία των 70 ετών. Αν κριθεί απαραίτητο, οι άνδρες
πρέπει να εξετάζονται και με ειδική μαγνητική το-
μογραφία. Ένας στους δύο κατοίκους της Ευρω-
παϊκής Ένωσης αναμένεται να εκδηλώσει κάποια
μορφή καρκίνου κάποια στιγμή στη ζωή του και
έως το 2035 ο καρκίνος θα αποτελεί την κύρια αι-
τία θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός και αν

ληφθούν πιο αυστηρά μέτρα εναντίον του. Η έγ-
καιρη διάγνωση μέσω του προσυμπτωματικού
ελέγχου του πληθυσμού είναι ένα από αυτά. Τις
συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαιρέτισε η
Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία (EAU). Σε ανα-
κοίνωση που εξέδωσε αποκαλεί τον καρκίνο του
προστάτη «σιωπηρό δολοφόνο» και τις νέες συ-
στάσεις «καθοριστικές» για την πορεία των πα-
σχόντων από τη νόσο.

Ο καρκίνος του προστάτη είναι η συχνότερη
μορφή κακοήθους νόσου στους άνδρες και η δεύ-
τερη κυριότερη αιτία θανάτου τους από καρκίνο.
Υπολογίζεται ότι κάθε άνδρας έχει μία στις οκτώ
πιθανότητες να τον εκδηλώσει κάποια στιγμή στη
ζωή του. Κάθε χρόνο σχεδόν 450.000 άνδρες στην
Ευρωπαϊκή Ένωση μαθαίνουν ότι πάσχουν από
αυτόν, ενώ περισσότεροι από 70.000 χάνουν τη
ζωή τους εξαιτίας του.

Ο καρκίνος του προστάτη είναι σχεδόν πάντοτε
ιάσιμος όταν ανιχνεύεται σε αρχικό στάδιο. Αν
όμως η διάγνωση καθυστερήσει πολύ και ανιχνευ-
τεί όταν πια υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστά-
σεις, οι πιθανότητες ιάσεως μειώνονται στο ένα
τρίτο. Στη χώρα μας περισσότεροι από 6.200 άν-
δρες μαθαίνουν κάθε χρόνο ότι έχουν καρκίνο του
προστάτη, όπως αναφέρει η Διεθνής Υπηρεσία
Έρευνας του Καρκίνου (IARC) που υπάγεται στον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Σε περισσότερους από 1.800 ανέρχονται εκεί-
νοι που πεθαίνουν ετησίως εξαιτίας του. Η εξέτα-
ση του PSA αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για
την έγκαιρη διάγνωσή του, παρότι δεν είναι τέ-
λεια. «Το PSA είναι μια πρωτεΐνη που παράγεται
μόνο από ορισμένα κύτταρα του προστάτη. Η
πρωτεΐνη αυτή εκκρίνεται από τον προστάτη στο
σπέρμα για να το υγροποιήσει μετά την εκσπερ-
μάτιση. Μικρή ποσότητα του PSA όμως διαφεύ-
γει στο αίμα και μπορεί να ανιχνευτεί με την εξέ-
ταση», εξηγεί ο χειρουργός - ουρολόγος, δρ
Ηρακλής Πούλιας, τέως πρόεδρος της Ελληνικής
Ουρολογικής Εταιρείας. 
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Είναι η συχνότερη μορφή
κακοήθους νόσου στους άνδρες 
και η δεύτερη κυριότερη αιτία
θανάτου τους από καρκίνο

«Τα επίπεδα του PSA δεν αυξάνονται μόνο σε περίπτωση καρκίνου αλλά και καλοηθών παθήσεων του
προστάτη, όπως η προστατίτιδα και η καλοήθης υπερπλασία του αδένα. Μπορεί επίσης να αυξηθούν έπει-
τα από διέγερση του προστάτη, όπως λχ συμβαίνει μετά την εκσπερμάτιση, έπειτα από έντονες ασκήσεις
όπως η ποδηλασία ή ύστερα από ιατρικές πράξεις (πχ κυστεοσκόπηση)», τονίζει ο δρ Πούλιας. Μελέτες
έχουν δείξει ότι το PSA μπορεί να αρχίσει να αυξάνεται 5-10 χρόνια προτού αναπτυχθεί ο καρκίνος. Δεδο-
μένου ότι ο καρκίνος του προστάτη είναι πιο συχνός στους άνδρες ηλικίας άνω των 60 ετών, ο ετήσιος προ-
ληπτικός έλεγχος συνήθως συνιστάται να αρχίζει στην ηλικία των 50 ετών. Αν όμως ένας άνδρας έχει έναν
συγγενή πρώτου βαθμού με τη νόσο, πρέπει να αρχίσει να ελέγχεται από τα 45 έτη. Και αν έχει δύο ή περισ-
σότερους νοσούντες συγγενείς πρώτου βαθμού, πρέπει να αρχίσει να ελέγχεται από τα 40 του.1

Ετήσιος προληπτικός έλεγχος

Προστάτης και έλεγχος PSA
Δρ Ηρακλής Πούλιας, χειρουργός -
ουρολόγος, τ. πρόεδρος της 
Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Ο Ήλιος περνά στο ζώδιο του Τοξότη και
ανανεώνει την ψυχολογία σας, σας κάνει
σταδιακά περισσότερο κοινωνικούς έπει-
τα από μια περίοδο που σας είχαν απα-
σχολήσει οικονομικές καταστάσεις, όπου
νιώθατε αποδυναμωμένοι.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Κάποιες οικονομικές καταστάσεις βρί-
σκουν τις λύσεις τους, ενώ θα πρέπει να
αντιμετωπίσετε τοξικές συμπεριφορές
που σας δημιουργούν ανασφάλεια και
εκνευρισμό. Είστε γεμάτοι προσμονή για
κάτι που έρχεται, ιδίως για όσους έχετε
γεννηθεί τις πρώτες μέρες του ζωδίου
σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Εσείς οι Δίδυμοι βρίσκεστε σε μια πολύ
εξελικτική περίοδο της ζωής σας, όπου
με καλούς χειρισμούς θα κερδίσετε πολ-
λά απ’ όσα έχετε ονειρευτεί. Για εσάς των
πρώτων ημερών αλλά και για εσάς των τε-
λευταίων θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες
και νέα ξεκινήματα.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς των πρώτων ημερών, τα επαγ-
γελματικά, η υγεία αλλά και οι διατροφι-
κές σας συνήθειες μπαίνουν σε μια νέα
ενδιαφέρουσα χρονική στιγμή. Είστε αρ-
κετά έτοιμοι για να ανανεώσετε κάποιες
συνήθειές σας, οι οποίες, απ’ ό,τι φαίνε-
ται, θα σας ευνοήσουν αρκετά.

Λέων
(23/7-22/8)
Ο Ήλιος περνά στο τρίτο πύρινο ζώδιο κα-
τά σειρά, όπου θα σας ευνοήσει αρκετά
και θα βρεθείτε σε μια όμορφη συναισθη-
ματική περίοδο με νέα ξεκινήματα. Η πα-
ραφωνία της μέρας είναι μια οικογενει-
ακή υπόθεση που σας έχει προβληματίσει
αρκετά. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους η οικογένεια θα
σας απασχολήσει αρκετά έντονα, ενώ θα
βρεθούν λύσεις σε ό,τι αφορά μια μετακί-
νησή σας σε καινούργια κατοικία λόγω
επαγγελματικών συνθηκών.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς των πρώτων ημερών η επικοινω-
νία σας αποκτά ενδιαφέρον και πολύ πι-
θανόν να μετακινηθείτε ή να ασχοληθείτε
με τη διδασκαλία ή τη μάθηση. Καλό είναι
σήμερα να μην πάρετε αποφάσεις που
αφορούν τα οικονομικά σας.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ο Ήλιος εγκαταλείπει το δικό σας ζώδιο
και περνά στον Τοξότη, όπου και γίνεστε
περισσότερο αισιόδοξοι με τα οικονομικά
σας, αν και θα πρέπει να ζυγίζετε καλά τις
καταστάσεις προτού κάνετε αγορές ή πω-
λήσεις. Από την άλλη, η Σελήνη στο ζώδιό
σας θα δεχτεί την έντονη αντίθεση του
Ουρανού, που θα σας θυμίσει ότι όλα μπο-
ρεί να ανατραπούν.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ο Ήλιος θα περάσει στο δικό σας ζώδιο
βάζοντας νέες προτεραιότητες, φροντί-
ζοντας την ψυχολογία σας και κάνοντας
νέα διαβήματα. Είναι η στιγμή της ανα-
νέωσης και της καλής τύχης, με ό,τι αυ-
τό σημαίνει για τον καθένα.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε ότι
όλα θα δουλέψουν για τη δική σας εξέλι-
ξη, κυρίως σε θέματα επαγγελματικά. Αν
χρειαστεί να πάρετε κάποια βοήθεια από
ειδικό ή να φροντίσετε κάποια θέματα
υγείας σας, είναι η πιο κατάλληλη στιγμή.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η κοινωνικότητά σας είναι πολύ σημαντι-
κή αυτή την περίοδο, ενώ θα μπορέσετε
να κάνετε καινούργιους κύκλους γνωρι-
μιών και να ξεκινήσετε ένα νέο σχέδιο το
επόμενο διάστημα. Βέβαια, η μέρα δεν εί-
ναι καλή, αν πρέπει να ασχοληθείτε με
κάποιο επαγγελματικό θέμα που μάλλον
βρίσκεται σε περίοδο αλλαγών. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς το πέρασμα του Ήλι-
ου στον Τοξότη θα σας δώσει μια πολύ θε-
τική ώθηση στα επαγγελματικά σας, όπου
θα νιώσετε έτοιμοι για νέα διαβήματα.
Επίσης, μια έντονη ανησυχία που έχετε
μπορεί να μην ανταποκρίνεται σε κανέναν
πραγματικό ή σημαντικό λόγο.
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ΟΉλιος προχωρά στο ζώδιο του
Τοξότη χαρίζοντας σε όλους μας
καλύτερη διάθεση, ενώ θα
σχεδιάσουμε και πράγματα για το

μέλλον. Τα ταξίδια αποκτούν μεγαλύτερη
συχνότητα, ενώ η παρουσία της Σελήνης
στο ζώδιο του Σκορπιού θα φέρει στο φως
κάποιες αποκαλύψεις που θα σοκάρουν. 



Δ
εν θα μπορούσε να έχει καλύτερη ευ-
καιρία ο Ταγίπ Ερντογάν να συναντη-
θεί με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αλ
Σίσι, με τον οποίο συναντήθηκε για

πρώτη φορά την Κυριακή έπειτα από εννέα
χρόνια. Το στάδιο που φιλοξενούσε την τελετή
έναρξης του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαί-
ρου στο Κατάρ ήταν ο ιδανικός χώρος από οποι-
αδήποτε άλλη διεθνή σύνοδο με καθαρά πολιτι-
κή ατζέντα. Διότι για πολλά μπορεί να κατηγο-
ρήσει κάποιος τον πρόεδρο της Τουρκίας, όχι
όμως ότι δεν ξέρει να εκμεταλλεύεται τις συγ-
κυρίες ή δεν έχει διαβάσει για τη «διπλωματία
του ποδοσφαίρου». Η συνάντηση Ερντογάν - Αλ
Σίσι είναι είδηση και ίσως δώσει την ευκαιρία
για διαβουλεύσεις με στόχο την ασφάλεια στην
Ανατολική Μεσόγειο, με την Αθήνα να χαιρετί-
ζει τη συνάντηση.

Και το μάθημα αυτό της παγκόσμιας ιστο-
ρίας έχει πολλά κεφάλαια να δώσει. Όπως το
2009 στην Προύσα, όταν ο τότε πρόεδρος της
Αρμενίας Σερζ Σαρκισιάν παρακολούθησε
δίπλα στον τότε πρόεδρο της Τουρκίας Αμ-
πντουλάχ Γκιουλ τον ποδοσφαιρικό αγώνα
μεταξύ των εθνικών ομάδων Τουρκίας - Αρ-

μενίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου
Κυπέλλου. Τότε οι δύο πρόεδροι είχαν στην
τσέπη τους τα υπογεγραμμένα πρωτόκολλα
με τα οποία επισφραγίστηκε η προσέγγιση
των δύο χωρών.

Αλλά και ο φίλος του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο
οποίος φιλοξένησε το Μουντιάλ του 2018, εκμε-
ταλλεύτηκε τη συγκυρία για να σημειώσει δι-
πλωματικά γκολ. Η αυλαία του Μουντιάλ της
Ρωσίας είχε ανοίξει με το παιχνίδι Σαουδική
Αραβία - Ρωσία. Ο Πούτιν αξιοποίησε την πα-
ρουσία του Σαουδάραβα πρίγκιπα Μοχάμεντ
μπιν Σαλμάν, συναντήθηκε μαζί του και συζήτη-
σε τη στενή συνεργασία των δύο χωρών, ιδιαίτε-
ρα σε σχέση με την προσπάθεια που κάνουν για
να αυξήσουν τη διεθνή τιμή του πετρελαίου, βά-
ζοντας τη Ρωσία στο επίκεντρο της διπλωματι-
κής δράσης. Ακολούθησε η ιστορική συνάντη-
ση με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ
Τραμπ, όπου του χάρισε μια μπάλα ποδοσφαί-
ρου.

Ένα σοβαρό διεθνές αθλητικό γεγονός παίζει
ρόλο στις διεθνείς σχέσεις και πολλές φορές με
καταλυτικές συνέπειες στη γεωπολιτική σκα-
κιέρα. Για παράδειγμα, το 1914, ανήμερα τα Χρι-

στούγεννα, Βρετανοί, Γάλλοι και Γερμανοί
στρατιώτες σταμάτησαν να πολεμούν και οργά-
νωσαν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα ανάμεσα στα
χαρακώματα. Ο αγώνας έγινε χωρίς διαιτητή
και τα τέρματα ήταν πρόχειρα, κατασκευασμένα
με ξύλα και κράνη. Ο αγώνας τέλειωσε όταν η
μπάλα χτύπησε πάνω σε ένα συρματόπλεγμα
και διαλύθηκε. Οι Γερμανοί κέρδισαν με σκορ
3-2, αλλά κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για το απο-
τέλεσμα. Οι στρατιώτες έδωσαν το σήμα αφή-
νοντας τα όπλα, ανταλλάσσοντας χριστουγεν-
νιάτικες ευχές, με την είδηση της άτυπης εκε-
χειρίας να ταξιδεύει παντού.

Το 1999 στήθηκε στο σημείο όπου έγινε ο
αγώνας του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου ένας ξύλι-
νος σταυρός εις μνήμην όλων των νεκρών που
χάθηκαν στον πόλεμο. Στη βάση του υπάρχει
πάντοτε μια μπάλα για να θυμίζει σε όλους το
πιο σημαντικό ποδοσφαιρικό ματς που έχει
συμβεί ποτέ στην ιστορία του αθλήματος. Δυ-
στυχώς στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο
είναι τόσο βαρύ το κλίμα στα Ελληνοτουρκικά
που αναρωτιέμαι αν ο αθλητισμός είναι ικανός
να ανατρέψει την προκλητική στρατηγική της
Άγκυρας.

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη

ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ32
Ένα σοβαρό
διεθνές αθλητικό
γεγονός παίζει
ρόλο στις διεθνείς
σχέσεις, πολλές
φορές με
καταλυτικές
συνέπειες στη
γεωπολιτική
σκακιέρα

Η διπλωματία του ποδοσφαίρου


