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ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Editorial
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Ο ΣΥΡΙΖΑ ποντάρει σε αυτό που ξέρει,
στην αναδιανομή της μιζέριας και της φτώχειας

Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει «πρώτη φορά»

Τ

ελικά ο λαός δεν ξεχνά εύκολα. Όσες λίστες και αν τον φορτώσεις, όσα ονόματα
χωρίς στοιχεία και αν του παρουσιάσεις,
όσα σκάνδαλα και αν κατασκευάσεις, όση
λάσπη και αν ρίξεις, αν έχει καεί στον χυλό φυσάει
και το γιαούρτι.
Η «πρώτη φορά Αριστερά» ήταν τόσο τραυματική
που ούτε ο χρόνος δεν κατάφερε να την απαλύνει. Παρά τις θεμιτές και αθέμιτες προσπάθειες του ΣΥΡΙΖΑ
να ανατρέψει την κυβέρνηση και να στοχοποιήσει τον
ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η ψαλίδα
μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ παραμένει -με μικρές διακυμάνσεις- εδώ και πολύ καιρό στα ίδια επίπεδα. Καμία
ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό, όσα ψέματα και όσες
υπερβολές και αν ειπωθούν.
Η χαμηλή συσπείρωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης δείχνει καθαρά ότι ο Αλέξης Τσί-

POLITICAL

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Φώτης Σιούμπουρας
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Kώστας Τσιτούνας
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Κώστας Ταμπαξής
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Ελένη Μπέρτσου
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΥΛΗΣ: Νίκος Τσούρτης

πρας δεν πείθει ούτε τους δικούς του. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα παρουσιάζει δύο εικόνες: η μία είναι τα στρατευμένα τρολ του διαδικτύου που αποθεώνουν τα fake news,
τη σκανδαλολογία, τη χολή, τις κατάρες και τα αναθέματα και η άλλη είναι ο αληθινός απογοητευμένος Συριζαίος που βλέπει ότι το κόμμα του δεν ξέρει ούτε
από πού έρχεται, ούτε πού βρίσκεται, ούτε πού πάει.
Μετά τον λαϊκισμό της «πρώτη φορά Αριστεράς», τις
αυταπάτες, τα ψέματα και την εξαπάτηση των ψηφοφόρων, η Κουμουνδούρου επιχείρησε για ένα διάστημα να παίξει το πυροτέχνημα ενός κάλπικου εκσυγχρονισμού, δήθεν ότι ενδιαφέρεται για τη μεσαία τάξη.
Ο κ. Τσίπρας ποτέ βέβαια δεν πίστεψε στις μεταρρυθμίσεις και ποτέ δεν θα μπορέσει να τις εφαρμόσει. Για
αυτό και επανήλθε στη μόνη πολιτική που γνωρίζει καλά, στην αναδιανομή της μιζέριας και της φτώχειας.
Δημιουργεί απλώς ένα κοινωνικό φαντασιακό με

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Σωτήρης Σταθόπουλος,
Αντώνης Αντωνόπουλος,
Σπύρος Μουρελάτος,
Aλεξία Τασούλη,
Σωτήρης Πίκουλας, Γιάννης Παργινός,
Αντώνης Αναστασόπουλος,
Στέλλα Παπαμιχαήλ, Αμαλία Κάτζου,
Λουκάς Γεωργιάδης, Ειρήνη Μητροπούλου,
Κατερίνα Παπακωστοπούλου,
Κώστας Παπαδόπουλος,
Μιχάλης Mαστοράκης, Γεωργία Γαραντζιώτη,
Δημήτρης Δημακόπουλος,
Μίλτος Σακελλάρης, Γιώργος Λαιμός,
Ρεγγίνα Σαβούρδου, Δήμητρα Δάρδα,
Άλκης Φιτσόπουλος, Νίκος Καϊμακούδης,
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

κουλτούρα συνωμοσιολογίας για να χαϊδεύει αυτιά σε
ένα συγκεκριμένο ακροατήριο.
Δεν είναι τυχαίο ότι κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν βγαίνει να συνταχθεί ευθέως με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει επιλέξει τον μονόδρομο του στείρου αντιπολιτευτικού λόγου χωρίς προτάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ παράγει μόνος του καταγγελίες και τις
προωθεί μόνος του. Σκηνοθετεί τον ίδιο του τον εαυτό
σε ένα δακρύβρεχτο σίριαλ αυτολύπησης, την ώρα
που στην Ελλάδα και την Υφήλιο συμβαίνουν κοσμογονικές αλλαγές. Δεν έχει να πει τίποτα για παραγωγή
πλούτου, τίποτα για υπεραξίες. Αναπαράγει συνθήματα και ιδεοληψίες που έχουν ξεπεραστεί από τις εξελίξεις. Αργά ή γρήγορα θα επανέλθει στα προ 2015 ποσοστά του ως ενός κόμματος αντίδρασης, αντισυστημικού, στον μικρόκοσμο των Εξαρχείων και του «εμπρός στον έτσι που χάραξε ο τέτοιος».
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«Μοντέλο» Αχαΐας
ενόψει των εκλογών

Μ

ε στόχο να υπερβεί το νοσηρό
κλίμα που εν πολλοίς συντηρούν με μονότονο και μονοθεματικό τρόπο η αντιπολίτευση αλλά και εξωθεσμικά κέντρα με
αφορμή το σοβαρό ζήτημα των παρακολουθήσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κήρυξε κατ’ ουσίαν από την Πάτρα χθες την
έναρξη του προεκλογικής εκστρατείας για
το κυβερνών κόμμα.
«Μπούσουλας» για την προεκλογική
συνταγή της Νέας Δημοκρατίας θα είναι το
πρωθυπουργικό πρόγραμμα όπως καταρτίστηκε για την Αχαΐα: παρουσίαση χειροπιαστού έργου, απολογισμός και προγραμματισμός της επόμενης 4ετίας, αδιαμεσολάβητη επαφή με τους πολίτες. Μάλιστα, συνεργάτες του πρωθυπουργού κάνουν λόγο για μίνι ΔΕΘ, καθώς η χθεσινοβραδινή ομιλία του ενώπιον κομματικού
ακροατηρίου και η σημερινή συνέντευξη
τύπου ύστερα από την παρουσίαση του
αναπτυξιακού σχεδίου για την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδος έχουν προφανή στοιχεία
που παραπέμπουν στην ετήσια πρωθυπουργική άνοδο στη Θεσσαλονίκη για τις
ανάγκες της Διεθνούς Έκθεσης. Τα ίδια
πρόσωπα τονίζουν πως το συγκεκριμένο
μοντέλο πρόκειται να ακολουθηθεί και
στις υπόλοιπες 12 περιφέρειες της χώρας
ενόψει της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης. Στελέχη κοντά στον πρωθυπουργό τονίζουν πως η επόμενη εξόρμηση του κ.
Μητσοτάκη θα είναι είτε στην Πελοπόννησο είτε στη Θεσσαλία, αφού πρώτα μεσο-

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

λαβήσει επίσκεψή του σε κάποια γειτονιά
της Αθήνας, πιθανότατα στη Β’ Αθηνών.

Κυβερνητική «απόβαση» στην Πάτρα
Συνοδεία πολυπληθούς κυβερνητικού κλιμακίου ώστε να αποτυπωθεί ανά
τομέα το έως τώρα έργο στην περιοχή
αλλά και να ιεραρχηθούν οι πρωτοβουλίες της επόμενης περιόδου, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει
στην Πάτρα τη φιλοσοφία και τους άξονες του ολιστικού - αναπτυξιακού σχεδίου για την περιφέρεια αλλά και να
απαντήσει στις ερωτήσεις του τοπικών

συναδέλφων που θα συμμετέχουν στη
συνέντευξη Τύπου. Μαζί με τον πρωθυπουργό θα είναι, μεταξύ άλλων, ο
υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος,
ο υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμανλής, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης,
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς, ο υπουργός Τουρισμού
Βασίλης Κικίλιας, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας
και ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης.

Επιδίωξη η σύγκριση
Είναι σαφές ότι στο κυβερνητικό επιτελείο επιδιώκουν τη σύγκριση των πεπραγ-

Στόχος της κυβέρνησης να κάνει
πράξη τις δεσμεύσεις της
Συνομιλώντας με τους πολίτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως στόχος της κυβέρνησης είναι πάντα να κάνει πράξη τις δεσμεύσεις της και να αγωνίζεται για τη στήριξη της κοινωνίας και την πρόοδο. «Σε αυτούς που ακόμη σκέφτονται αν πρέπει να μας
ψηφίσουν, θα τους ζητήσω να κάνουν μια απλή σύγκριση. Να θυμηθούν τι έγινε στη χώρα τα τέσσερα χρόνια που κυβέρνησε ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ και τι έγινε στη χώρα τα
τέσσερα χρόνια που κυβερνήσαμε εμείς. Και να μιλήσουν τα έργα μας. Σας ρωτώ όλους
εσάς τι θυμάστε ακριβώς από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ; Τι θυμούνται οι πολίτες; Το
δημοψήφισμα, τα κλειστά ΑΤΜ, τους συνταξιούχους στον δρόμο. Μια πορεία μιας χώρας που δεν στεκόταν καλά στα πόδια της», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Χειροπιαστά έργα
σε ολόκληρη την
επικράτεια
και αδιαμεσολάβητη
επαφή με τους πολίτες
στις εξορμήσεις
του Κυριάκου Μητσοτάκη

μένων της τωρινής κυβέρνησης με τα όσα
επιζήμια, όπως λένε στο Μέγαρο Μαξίμου,
έκανε η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ,
καθώς εκτιμούν πως η ξεκάθαρη υπεροχή
σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς είναι
ικανή να χαρίσει κρίσιμους πόντους ενόψει των πολύ κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων.
Μάλιστα, ο πρωθυπουργός δεν χάνει την
ευκαιρία και θέτει εκ νέου τα κεντρικά
προεκλογικά διλήμματα: «Το δίλημμα είναι θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω; Θα συνεχίσουμε
την προσπάθεια θωράκισης της άμυνας
της χώρας ή θα αρχίσουμε να λέμε κουβέντες του αέρα, ότι θα ακυρώσουμε την
ελληνογαλλική συμφωνία και δεν θα παραλάβουμε τα Rafale και τις Belharra,
όπως πρόσφατα ακούστηκε από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης; Με τη
Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα;». Μάλιστα, συνεκτιμώντας σενάρια
που μιλούν για κυβέρνηση συνεργασίας
ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΜέΡΑ25 από την πρώτη κάλπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να υπογραμμίζει σε όλους τους τόνους ότι η απλή αναλογική ισοδυναμεί με
συνταγή ακυβερνησίας. «Δεν θέλω να
μπλέκετε πρώτη και δεύτερη κάλπη. Μία
είναι η κάλπη, εθνική κάλπη είναι και θα
πάμε στην πρώτη Κυριακή να επιτύχουμε
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Γιατί αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία σημαίνει τελικά εγγύηση σταθερότητας».
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Σ

ήκωσαν κατακόρυφα τους αντιπολιτευτικούς τόνους, έριξαν λάσπη στους πολιτικούς τους αντιπάλους και επιχείρησαν να στήσουν μια δεύτερη Novartis, ωστόσο τα δημοσκοπικά οφέλη ήταν πενιχρά τόσο για
τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και για το ΠΑΣΟΚ, που
εξακολουθεί να ταυτίζεται με την Κουμουνδούρου στην υπόθεση των παρακολουθήσεων. Όπως άλλωστε είχε γράψει η
«Political», οι κυλιόμενες μετρήσεις που
διενεργεί το Μαξίμου είχαν δείξει ότι η κυβερνητική φθορά από την υπόθεση των
υποκλοπών θα ήταν της τάξεως του 1%, κάτι που αποτυπώθηκε στη μέτρηση της Alco
για τον Alpha.
Γράφει
ο Σωτήρης
Σταθόπουλος

Είναι ενδεικτικό πως στη συγκεκριμένη
δημοσκόπηση ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει μόλις
0,1% (!) και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα ίδια ποσοστά σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, ενώ η ΝΔ χάνει 0,9%.
Ωστόσο, το προβάδισμα των 7,3 μονάδων για την κεντροδεξιά παράταξη λίγους
μήνες πριν από τις κάλπες και τα κόμματα
της αντιπολίτευσης που στοχοποιούν τον
Κυριάκο Μητσοτάκη δείχνουν για μια ακόμη φορά τη λάθος στρατηγική που ακολουθούν στην Κουμουνδούρου και τη Χαριλάου Τρικούπη.
Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που ο
ΣΥΡΙΖΑ «πόνταρε» επικοινωνιακά σε ένα
ζήτημα με στόχο να πλήξει την κυβέρνηση
και προσωπικά τον πρωθυπουργό χωρίς
να έχει λάβει μέχρι στιγμής κανένα πολιτικό κέρδος.

ΝΔ: Σταθερό
προβάδισμα
παρά τη λάσπη
Εργαλεία οι δημοσκοπήσεις
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης
Οικονόμου δεν έκρυψε την ικανοποίησή
του για τα δημοσκοπικά ευρήματα, ωστόσο σημείωσε πως δεν θα πρέπει να υπάρξει κανένας εφησυχασμός.
«Αξιοποιούμε τις δημοσκοπήσεις ως

εργαλεία. Δεν μπορούμε παρά να εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός
ότι όλα αυτά τα χρόνια η ελληνική κοινωνία
με τη συμπεριφορά της, έτσι όπως καταγράφεται σε όλες τις έρευνες και σε όλες
τις δημοσκοπήσεις, δείχνει να εμπιστεύεται τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δη-

Ο κρίσιμος Δεκέμβρης
Το κυβερνητικό πρόγραμμα αναδεικνύεται συνεχώς μέσω των περιοδειών που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα προκειμένου η τοπική κοινωνία να γνωρίζει όσα έχουν
γίνει τα 3,5 χρόνια που πέρασαν. «Έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι εδώ και
πολύ καιρό η αξιωματική αντιπολίτευση, υιοθετώντας αυτή την ιδιότυπη στρατηγική
του τραμπισμού αλά γκρέκα, προσπαθεί να μας οδηγήσει σε ένα ιδιαίτερα τοξικό κλίμα. Εμείς θα μείνουμε προσηλωμένοι σε αυτό για το
οποίο ο ελληνικός λαός μάς εμπιστεύτηκε τη διακυβέρνηση της
χώρας. Με τις πολιτικές μας να παράγουμε μετρήσιμο αποτέλεσμα, που δίνει απαντήσεις και διεξόδους στα προβλήματα των
πολιτών και στις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας», τόνισε
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επισημαίνοντας ότι ο εκλογικός
σχεδιασμός δεν αλλάζει.
Αν και μπαίνουμε στον Δεκέμβριο, το πολιτικό θερμόμετρο θα χτυπήσει κόκκινο, καθώς μέσα στις αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται η συζήτηση για τις προτάσεις της κυβέρνησης για τις σαρωτικές αλλαγές στην ΕΥΠ, τις οποίες θα
καταψηφίσουν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ενώ στις 17 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η ψήφιση
του προϋπολογισμού. Πιθανότατα θα έχει προηγηθεί και η άρση ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή Ανδρέα Πάτση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

μοκρατία. Δείχνει να αναγνωρίζει τη δύσκολη προσπάθεια που γίνεται για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, για να δώσουμε λύσεις στους πολίτες, για να υποστηρίξουμε την ελληνική κοινωνία», επισήμανε ο κ. Οικονόμου.
Στο Μαξίμου ρίχνουν όλο το βάρος τους
στην αναχαίτιση της ακρίβειας, που είναι η
μεγαλύτερη ανησυχία για τους πολίτες,
γεγονός που επιβεβαιώνεται και στη δημοσκόπηση της Alco.
Οι ερωτηθέντες δείχνουν μεγαλύτερο
ενδιαφέρον για το καλάθι του νοικοκυριού
που επηρεάζει την καθημερινότητά τους
αλλά και την τσέπη τους. Η πλειοψηφία
των πολίτων πιστεύει πως το μέτρο έχει
πετύχει τον στόχο του, ενώ 5 στους 10 δηλώνουν πως έχουν αγοράσει τα συγκεκριμένα προϊόντα από το σουπερμάρκετ.
Στην κυβέρνηση πιστεύουν πως το επόμενο διάστημα θα είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο, καθώς θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία, ενώ σταδιακά θα μπαίνουμε στον
τελευταίο μήνα του χρόνου, στον οποίο
έχει προγραμματιστεί μια σειρά από μέτρα
στήριξης για τις ευπαθείς ομάδες.

Κανένα κέρδος από
την υπόθεση
των παρακολουθήσεων για
τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ Οικονόμου: «Η ελληνική
κοινωνία δείχνει να
αναγνωρίζει τη δύσκολη
προσπάθεια για να δώσουμε
απαντήσεις και διεξόδους στα
προβλήματα των πολιτών»
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ
ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ

Ο

ι παρακολουθήσεις μπορεί να
είναι «παντιέρα» για τον ΣΥΡΙΖΑ,
όμως -τουλάχιστον με βάση τα
δημοσκοπικά ευρήματα- δεν
«τραβάνε». Στην Κουμουνδούρου γνωρίζουν καλά ότι πρέπει να «απλώσουν» τον
αντιπολιτευτικό τους λόγο και σε ζητήματα
που φαίνεται να απασχολούν περισσότερο
τον κόσμο.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας
βρέθηκε την Τρίτη το μεσημέρι στου Ζωγράφου, μαζί με τη γραμματέα του κόμματος Ράνια Σβίγκου, στο σπίτι της συνταξιούχου δημοσιογράφου Ιωάννας Κολοβού.
Συναντήθηκαν μαζί της μια μέρα μετά την
επεισοδιακή επιχείρηση έξωσης και τη
μεγάλη κινητοποίηση ενάντια σε πλειστηριασμούς και εξώσεις που ακολούθησε.
Στη συζήτηση που είχε με τη χαμηλοσυνταξιούχο ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε τον
φόβο πως «την ιστορία αυτή θα τη βλέπουμε πλέον διαρκώς εξαιτίας του πτωχευτικού νόμου της κυβέρνησης Μητσοτάκη».
Βολικό το αφήγημα του προέδρου του
ΣΥΡΙΖΑ περί «πτωχευτικού Μητσοτάκη»,
όμως αφήνει έξω αρκετά κεφάλαια των
«νόμων Τσίπρα». Ξεχνά δηλαδή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι για να φτάσει να
πλειστηριαστεί η πρώτη κατοικία της χαμηλοσυνταξιούχου κάποια τράπεζα πούλησε το χρέος της σε fund. Τη δυνατότητα
αυτή δεν του την έδωσε ο «πτωχευτικός
Μητσοτάκη», αλλά η τήρηση των μνημονιακών δεσμεύσεων από τη δική του κυβέρνηση.
Γιατί σήμερα τα funds μπορεί να είναι
«αδηφάγα κοράκια» και «εποχή Πάτσηδων», αλλά τον Δεκέμβριο του 2015, λίγους μήνες δηλαδή αφού είχε πάρει ανανεωμένη εντολή τον Σεπτέμβριο, τα «κοράκια» είχαν μετατραπεί σε «δευτερογενή
αγορά» που, σύμφωνα μάλιστα με τον
Γιώργο Σταθάκη, υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ,
ίσως δίνει «μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξίας και διευρύνει το περιθώριο ευνοϊκής
αναδιάρθρωσης των δανείων».
Ο Αλέξης Τσίπρας στη συζήτηση με την
Ιωάννα Κολοβού ανέφερε ακόμη πως «την
περίοδο των μνημονίων, παρά τις πιέσεις
της τρόικα, υπήρχε προστασία της λαϊκής
πρώτης κατοικίας». Πρόκειται και εδώ
για μισή αλήθεια.
Ολόκληρη έχει ως εξής:

1

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος στις 30 Ιουλίου 2017 δήλωνε ότι «οι ηλεκτρονικοί
πλειστηριασμοί είναι σημαντικοί, όχι μόνο για να έχουμε καλές τράπεζες αλλά

Τα τέσσερα ψέματα για
τους πλειστηριασμούς
και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς
λόγους». Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ
Δημήτρης Μάρδας στις 3 Δεκεμβρίου
2017 υποστήριζε ότι «κακώς τα στελέχη
της ΝΔ νομοθετούσαν την προστασία της
πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς. Αν η ΝΔ είχε ξεκινήσει τους πλειστηριασμούς, τώρα τα πράγματα θα ήταν
πολύ πιο ομαλά».
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τον Δεκέμβριο του 2017 έφερε τροπολογία
για αυτεπάγγελτη δίωξη και αυτόφωρη
διαδικασία για όσους εμποδίζουν ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Η κυβέρνη-

2

ση του ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο 4354/2015 προέβλεψε ρητώς ότι οι αδειοδοτούμενες
εταιρείες διαχείρισης δανείων νομιμοποιούνται να ασκήσουν κάθε ένδικο βοήθημα
και δικαστική ενέργεια για την είσπραξη
των υπό διαχείριση απαιτήσεων.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν νομοθέτησε το δικαίωμα των δανειοληπτών να εξαγοράζουν το δάνειό τους κατά
τη μεταβίβαση των απαιτήσεων σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων με τον νόμο
4354/2015. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος στις 27 Σεπτεμβρίου 2017 υποστήριζε χαρακτηριστι-

3

Οι «καλοί», οι «κακοί» και οι... απαραίτητοι
Στις αρχές της κρίσης, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακόμη ένα μικρό κόμμα της αντιπολίτευσης,
ένα από τα πιο γνωστά και πιασάρικα συνθήματά του ήταν το «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Όταν πια έγινε κυβέρνηση
και υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο, οι πλειστηριασμοί έγιναν
κάπως πιο... υπερασπίσιμοι. «Είναι σημαντικοί, όχι μόνο
για να έχουμε καλές τράπεζες, αλλά και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους», έλεγε ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος υπερασπιζόμενος τους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασμούς. Η «Αυγή» κυκλοφορούσε με τίτλο
«Τέρμα η ασυλία στους κακοπληρωτές πολυτελείας» και
ο σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού -ακόμη τότε- Νίκος Καρανίκας χαρακτήριζε τους πλειστηριασμούς «απαραίτητους». Ευτυχώς που είναι λίγα ακόμη τα Μέσα με προσβάσιμο ηλεκτρονικό αρχείο και μπορεί κανείς να κάνει το άσπρο μαύρο ποντάροντας στα
κενά μνήμης του κόσμου.

κά: «Η κυβέρνηση δεν θα ζητήσει από τους
πιστωτές μας να δοθεί η δυνατότητα στους
δανειολήπτες να εξαγοράζουν τα δάνειά
τους στην τιμή που θέλουν να τα εξαγοράσουν τα funds. Δεν θα το θέσω (στους δανειστές μας) γιατί δεν είναι λογικό».
Η προστασία της πρώτης κατοικίας
είχε ημερομηνία λήξης και αυτή
ήταν τα τέλη του 2018. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έφερε νομοθεσία και για να αποφύγει τις κινητοποιήσεις ενάντια στους πλειστηριασμούς. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατάργησε οριζόντια την προστασία της πρώτης
κατοικίας τον Φεβρουάριο του 2019.
Αν λοιπόν η χαμηλοσυνταξιούχος κυρία
Κολοβού προσπαθούσε -για παράδειγμανα εμποδίσει τον πλειστηριασμό του ακινήτου της, θα μπορούσε να διώκεται και
μάλιστα αυτεπαγγέλτως με νόμο του ίδιου
ανθρώπου που την Τρίτη στεκόταν... αλληλέγγυος στο πλευρό της και συναισθανόταν το δράμα της.

4

Το βολικό αφήγημα
του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ περί
«πτωχευτικού Μητσοτάκη»
αφήνει έξω πολλά κεφάλαια
των «νόμων Τσίπρα»
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Ο

συνδυασμός «Η Κρήτη στην
καρδιά μας» με επικεφαλής τη
Ρένα Βασιλάκη κέρδισε τις
εκλογές στο μεγαλύτερο πνευματικό και πολιτιστικό σωματείο της χώρας. Την περασμένη Κυριακή κατά τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη
προέδρου και μελών διοικητικού συμβουλίου νέα πρόεδρος αναδείχτηκε η Ρένα
Βασιλάκη, επικεφαλής του συνδυασμού
της ΝΔ «Η Κρήτη στην καρδιά μας».
Ο συνδυασμός της Ρένας Βασιλάκη
έχει καθαρή πλειοψηφία με ποσοστό 61%
έναντι του συνδυασμού «Νέα Παγκρήτιος» με επικεφαλής τον Γιώργο Πετράκη
με ποσοστό 39%, ο οποίος είχε πριμοδοτηθεί από τον Παύλο Πολάκη και τον ΣΥΡΙΖΑ. Έπειτα από 32 χρόνια λοιπόν μια
γυναίκα αναλαμβάνει τα ηνία της Παγκρήτιας Ένωσης Αττικής. Στα 76 χρόνια
από την ίδρυση της ιστορικής Παγκρήτιας
Ένωσης, που αποτελεί το μεγαλύτερο
πνευματικό και πολιτιστικό σωματείο της
Ελλάδας και σημείο αναφοράς των Κρητών, από τη θέση του προέδρου έχουν περάσει έντεκα Κρητικοί και μία... Κρητικιά.
Ήταν την περίοδο 1987-1990 όταν η μοναδική Κρητικιά πρόεδρος είχε αναδειχτεί
η Φαλή Βογιατζάκη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάρωσε η Ρένα Βασιλάκη
στις εκλογές της Παγκρήτιας
Η επικεφαλής του συνδυασμού
της ΝΔ «Η Κρήτη στην καρδιά
μας» κέρδισε τις εκλογές
στο μεγαλύτερο πνευματικό
και πολιτιστικό σωματείο
της χώρας - Είναι ενεργό
μέλος της Ένωσης από
την ηλικία των 18 ετών

Ποια είναι η νέα πρόεδρος
Η Ρένα Βασιλάκη είναι σύμβουλος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων. Κατά τη
μακρά επαγγελματική της διαδρομή έχει
διατελέσει επικεφαλής Δημοσίων Σχέσεων σε γραφεία κορυφαίων υπουργών, είναι στενή συνεργάτις του Άδωνι Γεωργιάδη -τη συνεχάρη για την εκλογή της- ενώ
διαθέτει μακρόχρονη πορεία στον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά.
Υπηρετεί τη Δημόσια Διοίκηση εδώ και
30 χρόνια. Μέσα από μια σειρά νευραλγικών θέσεων ευθύνης γνωρίζει πολύ καλά
τον πολυδιάστατο χώρο της Ναυτιλίας. Είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη στον απαιτητικό
τομέα των Δημοσίων Σχέσεων των ιδιαιτέ-

ρων γραφείων τεσσάρων υπουργών. Έχει
διατελέσει πρόεδρος των Ετεροδημοτών
της Νέας Δημοκρατίας. Το 2006 εξελέγη
νομαρχιακή σύμβουλος Πειραιά και το
2010 έλαβε την πρώτη θέση σε σταυρούς
ως περιφερειακή σύμβουλος στον Νότιο
Τομέα Αθηνών. Το 2009 και το 2019 έθεσε

Πεπεισμένοι είναι πλέον στη Χαριλάου Τρικούπη ότι όσο η
τοξικότητα θα δηλητηριάζει την πολιτική ζωή του τόπου με
ευθύνη της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο θα αναδεικνύεται η ουσία των πολιτικών επιλογών του ΠΑΣΟΚ να κινείται σε θεσμικές ράγες μακριά από κραυγές και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Σε αυτό το πολιτικό «αναθάρρεμα» συνέβαλε και
η δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό του Alpha,
που έδειξε μεν ένα ποσοστό της τάξης του 11,4%, αλλά το κυριότερο είναι ότι προδιαγράφει ανοδική
πορεία και διαρροές από τον ΣΥΡΙΖΑ που κατευθύνονται προς το ΠΑΣΟΚ. Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ
καταγράφει συσπείρωση στο 69%, αλλά διαπιστώνονται διαρροές προς το ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό 8%, 4%
πάει προς το ΜέΡΑ25, 2% προς ΝΔ και ΚΚΕ, ενώ ένα 12%
οδεύει προς τους αναποφάσιστους. Στο τελευταίο εύρημα

υποψηφιότητα για το βουλευτικό αξίωμα
με τη Νέα Δημοκρατία.

Η τεράστια δράση
Από την ηλικία των 18 ετών είναι ενεργό
μέλος της Παγκρήτιας Ένωσης, ενώ έχει
εκλεγεί δύο φορές στη διοίκησή της.

Γιατί χαμογελούν
στο ΠΑΣΟΚ;
εστιάζεται το βλέμμα του κομματικού επιτελείου του
ΠΑΣΟΚ. Η δεξαμενή των αναποφάσιστων του 12%
θεωρούν ότι πρόκειται για δικούς τους ψηφοφόρους και πως η μόνη πολιτική που θα τους κάνει
να γυρίσουν είναι η σοβαρότητα και οι ρεαλιστικές προτάσεις για την «επόμενη μέρα».
Στο πλαίσιο αυτό αποτελεί πλέον στρατηγική επιλογή η προγραμματική αντιπολίτευση σημείο προς σημείο.
Στόχος είναι, όπως λένε, μια πολιτική αντιπαράθεση όπου δεν

Συμμετέχει στην Αδελφότητα Κρητών
Πειραιά «Η Ομόνοια», στον Σύνδεσμο Γυναικών Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, στην
Ένωση Γυναικών Κρήτης και σε πολλά
ακόμη κρητικά σωματεία. Ως άνθρωπος
με έντονη κοινωνική δράση, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικότητάς της, διετέλεσε γενική γραμματέας της Εταιρείας Φίλων Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για δεκαπέντε συναπτά έτη,
ενώ έχει διατελέσει και πρόεδρος της
Εξελεγκτικής Επιτροπής του αθλητικού
σωματείου «Καλλιπάτειρα». Ξεχωριστό
σταθμό της διαδρομής της αποτελεί η
ίδρυση των Αθηναΐδων, τμήμα των Daughters of Penelope, του γυναικείου τμήματος του μεγαλύτερου ελληνοαμερικανικού οργανισμού AHEPA, όπου είναι εν
ενεργεία πρόεδρος.
Ο Παύλος Πολάκης είχε κάνει εκστρατεία υπέρ του Γιώργου Πετράκη, αλλά πήρε το μισό ποσοστό από τη Ρένα Βασιλάκη.

θα κυριαρχούν τα «θα» αλλά οι προτάσεις με θετικό κοινωνικό
πρόσημο που μπορούν άμεσα να υλοποιηθούν. Με εφόδιο τη
δουλειά που γίνεται για το πρόγραμμα του κόμματος, ήδη έχει
υπάρξει μια πολιτική αντιπαράθεση προτάσεων σε πεδία όπως
η υγεία, η ενέργεια, η «φτηνή κατοικία», η ακρίβεια. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα αφήσουν στον ΣΥΡΙΖΑ τον χώρο στην
«πολιτική αρένα» για μια σειρά θεμάτων όπως οι υποκλοπές.
Απεναντίας, όπως λένε, η θεσμική στάση και οι πρωτοβουλίες
που θα αναλάβει το ΠΑΣΟΚ θα αποτελούν για τους πολίτες τη
«ζυγαριά ακριβείας» για να μπορέσουν να συγκρίνουν τα δύο
κόμματα και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Το επόμενο
διάστημα αναμένεται να ξεδιπλωθεί η πολιτική στρατηγική του
κόμματος με την παρουσίαση του προγράμματος και την ανακοίνωση των υποψήφιων βουλευτών.
Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος
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Περί αποτελεσματικότητας

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…
Τον ενόχλησε τον Παύλο Πολάκη η εκλογή της Ρένας Βασιλάκη στην προεδρία της Παγκρήτιας Ένωσης. Όχι μόνο διότι δεν πήγε καλά το ψηφοδέλτιο του Γιώργου Πετράκη που
στήριξε, αλλά γιατί η Ρένα είναι πολύ
στενή φίλη του Άδωνι Γεωργιάδη και τη
στήριξε πολύ. Φανταστείτε τώρα την ψυχολογία του Παύλου... Μέσα στην οργάνωση που νόμιζε ότι
ορίζει, να κάνει κουμάντο ο αιώνιος... εχθρός του.

Σημαντική δράση
για τη νησιωτική
πολιτική
Ούτε ένα ούτε δύο αλλά 46 νησιά
ωφελούμενα από τη νέα κοινωνική
δράση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής υπό
τον Μανώλη Κουτουλάκη για μελλοντικούς και νέους γονείς! Η Γενική
Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής εκκίνησε προ ημερών το Πρόγραμμα
Υποστήριξης Εγκύων και Νέων
Γονέων που κατοικούν σε μικρά
νησιά της επικράτειας (με πληθυσμό μικρότερο των
3.000 μόνιμων κατοίκων) σε
συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Φαιναρέτη». Το
πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση
των νέων οικογενειών και στην εξασφάλιση ισότιμης προγεννητικής
φροντίδας για τους υποψήφιους και
νέους γονείς μέσω της δωρεάν παροχής, με τη χρήση ψηφιακής πλατφόρμας, υπηρεσιών μαιευτικής
φροντίδας - συμβουλευτικής, ψυχολογικής υποστήριξης και ψυχιατρικής παρακολούθησης.

Συνεχίζουν παρά
τη σκανδαλολογία
Την ψηφιακή κάρτα αναπηρίας αλλά
και το ψηφιακό μητρώο αναπηρίας, απ’
όπου θα αντλούνται τα στοιχεία τού κάθε εξεταζόμενου, εγκαινίασαν προχθές
ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης και
η υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου. Κάποιοι παρά τη σκανδαλολογία,
από την οποία βάλλονται προσωπικά,
συνεχίζουν το έργο και βελτιώνουν στη
πράξη την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό είναι το σημαντικό…

KENTΡΙ
Κατακλύστηκε από μηνύματα συγχαρητηρίων το ποστ του υπουργού Προστασίας
του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου, που πληροφορούσε τους πολίτες ότι έχει πιαστεί ο
φερόμενος δράστης της εμπρηστικής επίθεσης στα γραφεία της «Real News» πριν
από λίγους μήνες, όταν παραλίγο να καεί ζωντανός και ένας εργαζόμενος. Η είδηση χαιρετίστηκε και από τον εκδότη του ομίλου Νίκο Χατζηνικολάου, ο οποίος πόσταρε την ανάρτηση του υπουργού. Το έχουμε ξαναπεί, το επίπεδο των εξιχνιάσεων
εγκληματικών ενεργειών έχει ανέβει πολύ επί υπουργίας Θεοδωρικάκου. Όσο για
το συγκρότημα που επικρίνει τον υπουργό επειδή αναρτά συνέχεια τις επιτυχίες
του στα social media, ο κύριος Τάκης δεν δίνει πλέον καμία σημασία...

Τα είπαν οι παλιοί
φίλοι στη Σπάρτη

Έναν πρωτοποριακό τρόπο
βρήκε για να κάνει τις
αναδασώσεις στα Γεράνεια όρη ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς μετά την καταστροφική πυρκαγιά
που είχε γίνει πριν από
δύο χρόνια στο Αλεποχώρι. Τα όρη αυτά
είναι δύσβατα και με μεγάλες κλίσεις
και δεν είναι εύκολο να πάει συνεργείο
για αναδασώσεις. Έτσι, με τη βοήθεια
drones θα πετάγονται οι σπόροι στις
αναδασωτέες περιοχές… Όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπος…

Η Κεραμέως
φέρνει και αγγλικά
πανεπιστήμια

Τ

ην ευκαιρία να τα πουν είχαν ο Αχιλλέας Καραμανλής και ο Ιωάννης
Βαρβιτσιώτης -τα παιδιά τους πρωταγωνιστούν πολιτικά- στη Σπάρτη,
στα εγκαίνια της Οικίας των Ψηφιδωτών που αναπαριστούν την αρπαγή
της Ευρώπης και τον Ορφέα ως γητευτή των ζώων. Στην εκδήλωση βρέθηκε
και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος -ιδιαίτερα δραστήριος τελευταία σε πολιτικές
συναντήσεις-, ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας, ο υφυπουργός
Υποδομών Μιχάλης Παπαδόπουλος και ο πρώην υπουργός Κ. Αρβανιτόπουλος.
Για την ιστορία, τα ψηφιδωτά τα είχε ανακαλύψει ο μπαρμπα-Γιάννης και με
προσπάθειές του τα ανέδειξε, τα φρόντισε, τα έκανε μέρος της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς. Με τη βοήθεια βέβαια του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του
Α. Γ. Λεβέντη αλλά και του υπουργείου Πολιτισμού.

Η ΝΔ ετοιμάζει εκδήλωση
για τη Μικρασιατική Καταστροφή
Μαθαίνω από έγκυρες πηγές ότι η Νέα
Δημοκρατία ετοιμάζεται για μια μεγαλειώδη εκδήλωση για τα 100 χρόνια από
τη Μικρασιατική Καταστροφή. Την
υψηλή επιστασία της εκδήλωσης έχει
το γραφείο του γραμματέα Παύλου Μαρινάκη. Το μόνο που ξέρουμε για την ώρα είναι ότι η εκδήλωση θα γίνει
κάπου στη Νέα Σμύρνη, περιοχή που κατακλύστηκε πριν από 100 χρόνια
από Έλληνες πρόσφυγες της Μικρασίας.

Μετά την επιτυχημένη συμφωνία συνεργασίας των αμερικανικών πανεπιστημίων με ελληνικά ΑΕΙ, η υπουργός Παιδείας βρέθηκε στο
Λονδίνο για να υπογράψει συμφωνίες με αγγλικά πανεπιστήμια. Συγκεκριμένα, τα Πανεπιστήμια Oxford, Cambridge, Imperial, King’s, London School of Economics (LSE),
Birmingham, Bristol, Cardiff, Durham, Glasgow, Leeds, Liverpool, Nottingham,
Southampton,
Warwick, Queen
Mary, University
College London
(UCL), Exeter, Edinburgh, York συμμετείχαν με εκπροσώπους τους στις
συναντήσεις της
υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως και των πρυτάνεων από το ΕΚΠΑ,
το ΑΠΘ, το ΕΜΠ και το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας. Υπεγράφη και ένα νέο μνημόνιο
συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου του Liverpool. Πάντως, και οι Άγγλοι εκπρόσωποι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον. Επί
Κεραμέως, τα ελληνικά ΑΕΙ έχουν γίνει η 9η
επιλογή για τους Αμερικανούς φοιτητές…
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Αντί για κόμματα,
θα κλείσουν… σπίτια
Αναστάτωση έχει προκαλέσει ο πρόεδρος
Νίκος με την πρότασή του να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που να ελέγχει, λέει,
τα κινητά όλων των βουλευτών αν βρίσκονται υπό παρακολούθηση… Και ποιος
του είπε του κ. Ανδρουλάκη ότι οι βουλευτές (όλων των κομμάτων) είναι διατεθειμένοι να θέσουν τα κινητά τους υπό έλεγχο; Είναι σίγουρος επί τούτου; Διότι αν γίνει κάτι τέτοιο, βλέπω να κλείνουν σπίτια
αντί κόμματα.

Χρονικό του Χρόνου
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Αρένα με
λιοντάρια…

Η

Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τον προβληματισμό της και τη στενoχώρια της για «όσα δημοσιογραφικά βλέπουν το
φως της δημοσιότητας
για την Κιβωτό του Κόσμου και παρακαλεί
αφενός τους εμπλεκόμενους και μη συνηγόρους (των οποίων ενδεχομένως να ζητηθεί η
γνώμη από ΜΜΕ) και
αφετέρου τα ίδια τα
ΜΜΕ να σεβαστούν το
τεκμήριο αθωότητας
κάθε τυχόν υπόπτου αλλά και κατηγορουμένου, το οποίο έχει καταστρατηγηθεί βάναυσα
στις μέρες μας σε μια
σειρά υποθέσεων, με
ευθύνη όλων μας, καθότι το αίμα, η αρένα και
τα λιοντάρια δεν αρμόζουν στο νομικό μας πολιτισμό και τη δίκαιη
δίκη, η οποία είναι το ζητούμενο για τον καθένα και αποτέλεσε το αντικείμενο του πρόσφατου 23ου Συνεδρίου μας», αναφέρουν ο
πρόεδρος Γιάννης Γλύκας και ο γραμματέας
Βαγγέλης Γκιγκιλίνης.

LOCK
Επιστροφή του Πανίκα;
Φτάνουν στα αυτιά μου ορισμένες πληροφορίες για την επιστροφή στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση ενός παλαιού γνώριμου
από τη Βόρεια Ελλάδα. Οι πληροφορίες
αναφέρουν ότι ο πάλαι ποτέ «νομάρχης
της καρδιάς μας», ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, θα είναι υποψήφιος στον Δήμο Δέλτα
της Δυτικής Θεσσαλονίκης! Βλέπεις, το
μικρόβιο της πολιτικής δεν λέει να του
φύγει, ακόμα και ύστερα από τόσα χρόνια
που είναι εκτός. Ο πρώην περιφερειάρχης λένε στη Θεσσαλονίκη ότι είδε το κενό που υπάρχει στην περιοχή και φαίνεται
πως πήρε τη μεγάλη απόφαση για κάθοδο.

ΚΕΝΤΡΙ

Μαθαίνω ότι από την Προεδρία της Δημοκρατίας εστάλη μήνυμα
προς όλες τις κατευθύνσεις και ειδικά προς την πλατεία Κουμουνδούρου
να μην επιχειρηθεί ούτε
κατά διάνοια οιαδήποτε πολιτική
εμπλοκή της Αικατερίνης Σακελλαροπούλου σε αυτήν τη θολή ιστορία
με τις καταγγελίες περί παρακολουθήσεων και τα σχετικά… Μην αρχίσει ο άλλος και ζητά συναντήσεις με
την Πρόεδρο για λίστες χωρίς αποδείξεις κ.λπ.…

Ο Χατζηδάκης
τους άφησε… Συριζαίους
Κανένα περιθώριο… απορίας ή αμφισβήτησης δεν αφήνει ο χρηστικός οδηγός που
έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας σχετικά με τη λειτουργία της Ψηφιακής
Κάρτας Αναπηρίας. Μέσα από 14 ερωτήσειςαπαντήσεις, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον
ιστότοπο του υπουργείου, οι ενδιαφερόμενοι
λαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για την
«επανάσταση» που έρχεται στην καθημερινότητά τους. Εμείς το μόνο που έχουμε να
πούμε είναι ότι μέσα από το κλείσιμο των εκκρεμών υποθέσεων για τις συντάξεις, τις παρεμβάσεις για τα άτομα με αναπηρίες, τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου 1555 και
πολλά άλλα, ο Κωστής Χατζηδάκης έχει αφήσει… Συριζαίους τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Οι πέντε ώρες
του εκδότη
Για πέντε ώρες παρέμεινε στο εισαγγελικό
γραφείο ο εκδότης και δημοσιογράφος της
εφημερίδας «Documento» Κώστας Βαξεβάνης, ο οποίος κατέθεσε στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται για τις καταγγελίες που αφορούν τηλεφωνικές παρακολουθήσεις
προσώπων από την πολιτική και την οικονομική
ζωή της χώρας, από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών. Ο εκδότης, η εφημερίδα του οποίου εδώ και
τρεις βδομάδες δημοσιεύει λίστες προσώπων που σύμφωνα με τα δημοσιεύματα τέθηκαν υπό παρακολούθηση κυρίως
μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator,
καταθέτοντας ενώπιον της εισαγγελέως Αγγελικής Τριανταφύλλου φέρεται να αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα πρόσωπα και να έδωσε στοιχεία για την υπόθεση που έχει δημοσιοποιήσει. Τι στοιχεία έδωσε, δεν μάθαμε…
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ΚΕΝΤΡΙ
Τσάμπα τα έξοδα της «Αυγής»

Το... Πρόσωπο

Μεγαλύτερο ήταν το ενδιαφέρον της Κουμουνδούρου για
την παρουσία του Κώστα Καραμανλή στη Λάρισα για το βιβλίο του Μανώλη Κοττάκη παρά των Νεοδημοκρατών. Πώς
μπορεί να εξηγήσει κανείς το γεγονός πως η «Αυγή» έκανε
αποστολή στη θεσσαλική πρωτεύουσα για την εκδήλωση;
Ούτε τον πρόεδρο Τσίπρα δεν ακολουθεί στην περιφέρεια η
κομματική εφημερίδα, αλλά για τον «γαλάζιο» πρώην πρωθυπουργό όλα φαίνεται πως είναι εφικτά.
Από ό,τι μαθαίνουμε, περίμεναν πως θα μιλούσε ο πρώην
πρωθυπουργός, αλλά τελικά οι πληροφοριοδότες τους τούς
έριξαν στα βράχια…

Ποιος είναι ο άχαστος των δημοσκοπήσεων;
Άλλος έχει το όνομα κι άλλος τη χάρη του άχαστου στις εκλογικές
διαδικασίες… Σε όλες τις δημοσκοπήσεις που γίνονται το τελευταίο
διάστημα, κρυφές και φανερές, μόνο ένας δεν φαίνεται να χάνει, όποιον
και αν του βάλουν απέναντι. Βεβαίως δεν μιλάω ούτε για αρχηγό κόμματος
ούτε για βουλευτή… Για περιφερειάρχη μιλάω…

Καυτή η επόμενη εβδομάδα

Πάρτε, σας παρακαλώ, και μια
ωραία φωτογραφία με αστική
ευγένεια από την εποχή που ο
Ευκλείδης Τσακαλώτος έτρεχε ως «Ρομπέν των πλειστηριασμών» σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά του ΕΝΦΙΑ και
κατά των τραπεζών με το σύνθημα «κανένα σπίτι στα χέρια
τραπεζίτη»… Η συνέχεια είναι
γνωστή.

Άρση ασυλίας
για Πάτση
Την άρση της βουλευτικής ασυλίας
του ανεξάρτητου βουλευτή Ανδρέα
Πάτση, προκειμένου να ασκηθεί σε
βάρος του ποινική δίωξη για παραβάσεις του νόμου περί πόθεν έσχες, ζήτησε ο αρμόδιος εισαγγελέας. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας για θέματα πόθεν έσχες Χαράλαμπος Τζώνης διαβίβασε, μέσω της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, τον φάκελο στη Βουλή, προκειμένου να αποφασίσει αν θα αρθεί ή
όχι η ασυλία του κ. Πάτση.
Αφού μελέτησε επί σχεδόν ένα δεκαήμερο τα στοιχεία από την Επιτροπή
Πόθεν Έσχες της Βουλής, ο εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι προκύπτουν
επαρκείς ενδείξεις σε βάρος του ανεξάρτητου, σήμερα, βουλευτή προκειμένου να ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για
ελλιπείς και ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες από το 2019 έως και σήμερα.

Οι… Ρομπέν
των φτωχών

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Κ

οινοβουλευτικά καυτή αναμένεται η επόμενη εβδομάδα, καθώς στην αρμόδια επιτροπή θα ξεκινήσει η συζήτηση του νομοσχεδίου για τις αλλαγές
στην ΕΥΠ, ενώ τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου έχουν κληθεί σε ακρόαση από την
Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Γρηγόρης Δημητριάδης και οι επιχειρηματίες Φέλιξ Μπίτζιος, Γιάννη Λαβράνος και Ταλ Ντίλιαν που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση των παρακολουθήσεων.
Η απόφαση για τη συνεδρίαση της Επιτροπής ελήφθη μετά τα αιτήματα που υποβλήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και το ΚΚΕ, συμπληρώνοντας κατά τον Κανονισμό της Βουλής τον απαιτούμενο αριθμό των 2/5 για τη σύγκληση της Επιτροπής.
Η διάταξη μπορεί να ενεργοποιηθεί μία φορά τον μήνα και τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το
ΠΑΣΟΚ έχουν δηλώσει ότι θα εξαντλήσουν τη συγκεκριμένη δυνατότητα, προκειμένου
να διαλευκανθεί η υπόθεση των υποκλοπών. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για την καθολική απαγόρευση και χρήση κακόβουλων λογισμικών και την αναδιάρθρωση της
ΕΥΠ εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει κατατεθεί στη Βουλή, ώστε να
μπει προς επεξεργασία στις αρχές της επόμενης.

Το κενό του Ευκλείδη
στα οικονομικής φύσεως ζητήματα είναι δυσαναπλήρωτο, μου έλεγε σύντροφος Συριζαίος, εκφράζοντας μια
πικρία για την Έφη, η
οποία προσπαθεί να
τζαρτζάρει τον Σταϊκούρα στη Βουλή, αλλά
δεν τα καταφέρνει…
«Έχει μια ροπή προς το
lifestyle», μου έλεγε,
σε αντίθεση με τον Τσακαλώτο που έχει ακαδημαϊκό προφίλ…. Τι
να σας πω, σύντροφοι,
αυτά είναι δικά σας ζητήματα και επιλογές.
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
Μήνυμα προς
την Τουρκία
η συμφωνία
που υπεγράφη
στο Κάιρο
- Νέο
παραλήρημα
της Άγκυρας
για τα νησιά
του Αιγαίου και
την Κύπρο

Ισχυρή
συμμαχία
Ελλάδας Αιγύπτου

Μ

ήνυμα προς την Τουρκία αποτελεί η συμφωνία που υπεγράφη χθες στο Κάιρο και που
έρχεται ως συνέχεια της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ που υπέγραψε ο
Νίκος Δένδιας με τον Αιγύπτιο ομόλογό
του το καλοκαίρι του 2020.
Γράφει η
Αλεξία Τασούλη

«Η συμφωνία αποδεικνύει για ακόμη μία
φορά ότι η Μεσόγειος δεν αποτελεί -δεν
αποτέλεσε ποτέ άλλωστε- εμπόδιο μεταξύ
της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής.
Αποτελεί γέφυρα μεταξύ των λαών των
τριών αυτών ηπείρων. Η Ελλάδα και η Αίγυπτος συνεχίζουν να εργάζονται με βάση
αυτή τη φιλοσοφία και να δίνουν το σχετικό
παράδειγμα και προς άλλες χώρες της Μεσογείου», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας.
Στη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο

υπουργό Εξωτερικών Σάμεχ Σούκρι συζητήθηκε το θέμα του διπλωματικού επεισοδίου στο αεροδρόμιο της Τρίπολης, ενώ για
την τουρκική προκλητικότητα ο κ. Δένδιας
είπε ότι δεν έχει υπάρξει καμία πρόοδος.
Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εξωτερικών
της Τουρκίας κατηγόρησε την Ελλάδα για
εχθρική στάση στην ετήσια έκδοση του
δελτίου του, όπου συνοψίζονται οι θέσεις,
οι πολιτικές και οι επιδιώξεις της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Στο δελτίο καταγράφεται και επισήμως η απόφαση της
Άγκυρας για αναστολή όλων των συνομιλιών με την Ελλάδα, ενώ υπογραμμίζεται ο
νέος στόχος της Τουρκίας για αναγνώριση
του ψευδοκράτους.
Στα κεφάλαια «Αν. Μεσόγειος, Κύπρος,
Ελλάδα» συμπυκνώνεται η παρουσίαση
που έκανε ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού πριν από δέκα ημέρες, η
οποία περιλάμβανε τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης.
Καταγράφεται ότι η Τουρκία έχει νόμι-

μα δικαιώματα και συμφέροντα που
απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο στις
θαλάσσιες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου. Μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Στο
Αιγαίο, στοχεύουμε σε μια δίκαιη λύση
όλων των αλληλένδετων προβλημάτων
μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας μας
στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και
σύμφωνα με τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας.
Οι παράνομες αξιώσεις και οι προκλητικές ενέργειες της Ελλάδας καταγγέλλονται σε διμερές επίπεδο και ενώπιον τρίτων
μερών με κάθε ευκαιρία, ενώ οι ενέργειες
αυτές απαντώνται κατάλληλα. Η παραβίαση από την Ελλάδα του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος των νησιών του
Ανατολικού Αιγαίου τίθεται υπόψη της διεθνούς κοινότητας με επιστολές που αποστέλλονται στον ΟΗΕ και στις συναντήσεις
με την ελληνική πλευρά τονίζεται ότι η
Τουρκία διαθέτει την απαραίτητη πολιτική
βούληση για την επίλυση των τρεχόντων
προβλημάτων. Η σημερινή πολιτική της
Ελλάδας της έντασης και της έκφρασης

παραπόνων κατά της Τουρκίας προς τρίτους θα βλάψει περισσότερο την ίδια».

Φρενίτιδα κατά της Ελλάδας
Μια άνευ προηγουμένου φρενίτιδα κατά
της Ελλάδας βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στην Τουρκία, τόσο από την
πολιτική ηγεσία της χώρας όσο και από τα
τουρκικά ΜΜΕ, τη στιγμή που η ελληνική
αποστολή στην Αίγυπτο με επικεφαλής
τους Ν. Δένδια και Ν. Παναγιωτόπουλο
υπογράφει συμφωνίες που έρχονται σε αντίθεση με το τουρκικό δόγμα περί «Γαλάζιας πατρίδας».
«Η Ελλάδα κάνει κάθε είδους προσπάθειες να αυξήσει την ένταση με συνεχείς
προκλητικές ενέργειες και επιθετική ρητορική με διεκδικήσεις», υποστήριξε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ. Περιγράφοντας το Κυπριακό ως εθνικό ζήτημα, ο Ακάρ επανέλαβε προκλητικά ότι η
αναζήτηση λύσης στην Κύπρο έχει παραμείνει μέχρι στιγμής ασαφής λόγω της
«αδιάλλακτης στάσης της ελληνοκυπριακής πλευράς».

Η «Σμύρνη μου αγαπημένη» εξοργίζει τους Τούρκους
Την οργή τουρκικών ΜΜΕ έχει προκαλέσει η ταινία
«Σμύρνη μου αγαπημένη», με τον εκνευρισμό να αποτυπώνεται σε μεγάλη εφημερίδα της χώρας. Το προκλητικό θέμα
φιλοξενήθηκε σε πρωτοσέλιδο της «Χουριέτ» και έδειξε
ηθοποιούς της ταινίας με την ελληνική σημαία, με τους
Τούρκους να τα βάζουν ακόμη και με τη Μιμή Ντενίση!
Οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας έγραψαν για «ελληνική προπαγάνδα, η οποία δείχνει μια εντελώς διαφορετική ιστορική πραγματικότητα». «Ο Έλληνας “εισβολέας” επιχειρεί να παρουσιάσει τα γεγονότα ως γενοκτονία», ανέφερε χαρακτηριστικά η εφημερίδα. «Χρησιμοποιούν ακόμη και το σινεμά για λόγους προπαγάνδας και
αυτό είναι ξεκάθαρο», ανέφερε το άρθρο, ενώ ο τουρκικός Τύπος προχώρησε στην αναπαραγωγή του σε μεγάλο

βαθμό, καθώς φιλοξενήθηκε από πολλές ιστοσελίδες.
Ο εκνευρισμός της τουρκικής εφημερίδας προκύπτει
από το γεγονός ότι η ταινία πρόκειται να προβληθεί στις
ΗΠΑ αλλά και στο Ευρωκοινοβούλιο στις 11 Ιανουαρίου
2023. Κατηγόρησαν ακόμη και τον Τούρκο ηθοποιό

Μπουράκ Χακί, ο οποίος πρωταγωνιστεί στο φιλμ. Ο συγκεκριμένος ηθοποιός βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια
στην Ελλάδα και στην ιστορία της ταινίας υποδύεται έναν
Τούρκο. Σημειώνεται πως η οικουμενική ιστορία της ταινίας μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο με μια υπερπαραγωγή υψηλών προδιαγραφών και διεθνές καστ, ενώ
απέσπασε πέντε βραβεία από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και αγαπήθηκε από το κοινό για την αυθεντικότητά της. Η ταινία και η σειρά, σε σενάριο Μιμής
Ντενίση & Martin Sherman και σκηνοθεσία του Γρηγόρη
Καραντινακη, βασίζονται στο ομώνυμο βιβλίο και θεατρικό της κορυφαίας Ελληνίδας ηθοποιού και θεατρικής
συγγραφέως.
Μίλτος Σακελλάρης

ΡOLITICAL

11

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Τ

εράστια αναστάτωση έχει δημιουργηθεί από δημοσιεύματα σύμφωνα
με τα οποία η Αρχή Καταπολέμησης
της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει στείλει στις
εισαγγελικές Αρχές πόρισμα με το οποίο η
ΜΚΟ Human Rights 360 ερευνάται για «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης».
Τον μίτο της Αριάδνης που συνδέει Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με διακίνηση μεταναστών αλλά και χρηματοδοτήσεις άλλων δραστηριοτήτων καλείται να ξετυλίξει η Εισαγγελία,
στον οποίο βρίσκεται ο φάκελος της ΜΚΟ Human Rights 360, καθώς και άλλων οργανώσεων
που έχουν αντικείμενο το Μεταναστευτικό.
Στο μικροσκόπιο, λοιπόν, θα μπουν η ΜΚΟ
Human Rights 360 και ο ιδρυτής της που έγιναν
ευρέως γνωστοί για την εμπλοκή τους στις καταγγελίες πως οι ελληνικές Αρχές άφησαν στην
τύχη τους 38 μετανάστες στον Έβρο τον Δεκαπενταύγουστο, αν και βρίσκονταν σε ελληνικό
έδαφος, με αποτέλεσμα να πεθάνει ένα παιδί.
Καταγγελίες που έγιναν θέμα σε Μέσα Ενημέρωσης και που σχεδόν έναν μήνα μετά σε
ανακοίνωσή του ο ιδρυτής της οργάνωσης πήρε
πίσω, κάνοντας λόγο για «εσφαλμένη πεποίθηση» ότι οι 38 βρίσκονταν στην ελληνική πλευρά.

Κάθε χρόνο ανέβαιναν οι δωρεές…
Το «καμπανάκι» για τη Human Rights 360
είχε σημάνει, ωστόσο, νωρίτερα. Σύμφωνα με
πρόσφατο δημοσίευμα της «Real News», τα
έσοδα της οργάνωσης από δωρεές συνεχώς
ανέβαιναν:
• το 2017 ήταν 18.750 ευρώ
• το 2018 ανέβηκαν στις 430.700 ευρώ
• το 2019 έφτασαν στις 679.722 ευρώ
• το 2020 στο 1.558.491 ευρώ και
• το 2021 στο 1.048.280 ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, θα εξεταστεί και
τυχόν χρηματοδότηση από τον παχυλό προϋπολογισμό της οργάνωσης σε ομάδες «ερευνητικής δημοσιογραφίας» με στόχευση το Μεταναστευτικό και όχι μόνο, καθώς στους ισολογισμούς της ΜΚΟ, σύμφωνα πάντα με τις
ίδιες πληροφορίες, εντοπίζονται δαιδαλώδεις

Human Rights 360

Στον εισαγγελέα
για σύσταση
εγκληματικής
οργάνωσης
μεταφορές χρημάτων μεταξύ φορέων και
εταιρειών που δημιουργούν εύλογα ερωτήματα που πρέπει να ελεγχθούν.

Έλεγχοι για σύσταση
εγκληματικής οργάνωσης
Το πόρισμα κατατέθηκε στην Εισαγγελία και
στα συναρμόδια υπουργεία από την Αρχή Κα-

ταπολέμησης Μαύρου Χρήματος (Αρχή για το
Ξέπλυμα), η οποία ζητά να ερευνηθεί ο ιδρυτής
της ΜΚΟ Human Rights 360 για το κακούργημα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης (με
ποσά άνω των 120.000 ευρώ), με βασικό αδίκημα την απιστία. Σύμφωνα με το dikastiko.gr,
έχουν ήδη δεσμευτεί οι λογαριασμοί του ιδίου,
καθώς και άλλων προσώπων. Κατά την ίδια πη-

Η απάντηση της ΜΚΟ
Κάνοντας λόγο για «ανακριβή και εσφαλμένα στοιχεία», η οργάνωση με χθεσινή της ανακοίνωση διαψεύδει τα δημοσιεύματα και υποστηρίζει ότι δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση,
ούτε ειδοποίηση από τις αρμόδιες Αρχές. «Η Human Rights 360 δηλώνει ρητά και κατηγορηματικά ότι τα στοιχεία που αναφέρονται και συνδέονται με την οργάνωσή μας στο άρθρο
αυτό είναι ανακριβή και εσφαλμένα», τονίζει στην ανακοίνωσή της η οργάνωση, επισημαίνοντας ότι το γεγονός ότι επιλέχθηκε από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό των ΕΕΑ Grants,
στις 19 Φεβρουαρίου 2019, να ενεργήσει ως διαχειριστής επιχορήγησης των προγραμμάτων
«Τοπική ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας» και «Άσυλο και Μετανάστευση», για τη χρονικό περίοδο 2019-2024, αντικρούει τους όποιους ισχυρισμούς περί κακοδιαχείρισης. Όπως
επισημαίνει, «για το σύνολο των προγραμμάτων μας λογοδοτούμε έμπρακτα και επιδιώκουμε τη διαφάνεια με κάθε μέσο. Έχουμε θεσπίσει αυστηρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς,
όπως η ετήσια ανάθεση σε εξωτερικούς ορκωτούς λογιστές του ελέγχου των οικονομικών
μας στον τομέα των προγραμμάτων και της διαχείρισής τους», ενώ σημειώνει πως όλες οι
αναφορές δράσης και οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις αποστέλλονται σε όλη τη βάση
των δωρητών, κρατικών και μη φορέων και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΜΚΟ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

γή, στήθηκε ένα δίκτυο συνεργαζόμενων ΜΚΟ,
στις οποίες ο επικεφαλής της Human Rights
360 διοχέτευε μεγάλα χρηματικά ποσά για παροχή υπηρεσιών προς τη δική του ΜΚΟ. Ο ίδιος
φέρεται επιπλέον να είχε συνάψει σχέση εργασίας με τις εν λόγω ΜΚΟ και εισέπραττε τα χρήματα που πήγαιναν από τη Human Rights 360
στις συνεργαζόμενες ΜΚΟ.
Στις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της οργάνωσης στις 31 Δεκεμβρίου 2021, που δημοσιοποιήθηκαν στις 23 Μαΐου 2022, αναφέρεται: «Επεκτείναμε και ανανεώσαμε όλες τις χρηματοδοτήσεις μας από το
προηγούμενο έτος, συμπεριλαμβανομένης
της χρηματοδότησης από την κυβέρνηση της
Νορβηγίας, των επιχορηγήσεων της Νορβηγίας του ΕΟΧ, του Rockefeller Brothers Fund,
του Open Society Foundations, του Social Change Initiative και του Kahane Foundation
(σ.σ.: Αυστρία)».

Τα συγκοινωνούντα δοχεία…
Στη συνέχεια σημειώνεται ότι η ΜΚΟ έχει
ανοίξει διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας για υποστήριξη και από μεγάλα ελληνικά
ιδρύματα, ενώ λίγο πιο κάτω αναφέρει: «Στα
άμεσα σχέδιά μας είναι να επιδιώξουμε χρηματοδότηση μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ. {…} Αναμένουμε νέες σημαντικές επιχορηγήσεις από το Global Whole
Being Fund και το Open Society Foundations
και σκοπεύουμε να αναζητήσουμε χρηματοδότηση από δέκα νέα ιδιωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των γερμανικών ιδρυμάτων,
στα οποία ήδη έχουμε υποβάλει αίτηση. {…} Τέλος, διαφαίνονται αρκετές ευκαιρίες χρηματοδότησης για την υποστήριξη πληθυσμών που
έρχονται στην Ελλάδα από την Ουκρανία και
που υπολογίζονται ήδη σε 25.000 άτομα».

Από κόσκινο οι δαιδαλώδεις
μεταφορές χρημάτων και η
«ερευνητική» δημοσιογραφία
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ΑΜΥΝΑ

Στο Κάιρο μπήκε ταφόπλακα
στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Μ

ετά την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, Αθήνα
και Κάιρο προχώρησαν στην
υπογραφή της νέας διακρατικής συμφωνίας για τη συνεργασία στους τομείς Αεροναυτικής και Ναυτικής Έρευνας
και Διάσωσης σε μια ειδική τελετή, που έλαβε χώρα στο Κάιρο. Στη συμφωνία καθορίζονται τα όρια της δικαιοδοσίας και των περιοχών ευθύνης για την Έρευνα και Διάσωση
μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου που ταυτίζονται με τα FIR Αθηνών και Καΐρου αντίστοιχα,
με πλήρη εφαρμογή και απόλυτο σεβασμό
στο Διεθνές Δίκαιο.
Όπως είπε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, «σε
αντιδιαστολή, τα αποκαλούμενα “Μνημόνια
Συνεργασίας” μεταξύ της Τουρκίας και της
κυβέρνησης της Τρίπολης συνιστούν συμπεριφορές παράνομες, παραβατικές, άκυρες
και αποσταθεροποιητικές. Καταδικάζουμε
κάθε μορφή αναθεωρητισμού και μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν την κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και την
εδαφική ακεραιότητα. Τώρα θα αντιμετωπίζουμε μαζί προκλήσεις και απειλές στη περιοχή μας».
Η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας
Ελλάδας και Αιγύπτου αποτελεί μεγάλο «αγκάθι» για τα σχέδια της Τουρκίας στη Μεσόγειο, κάτι που φάνηκε και στις δηλώσεις του
Τούρκου υπουργού άμυνας, Χουλουσί Ακάρ,
ο οποίος δήλωσε ότι «δεν επιτρέψαμε και δεν
θα επιτρέψουμε κανένα τετελεσμένο στην
Κύπρο, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Είμαστε αποφασισμένοι και ικανοί να
προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα μας και των Κυπρίων αδελφών
μας». Όπως μας έλεγαν στρατιωτικές πηγές,
«μετά την υπογραφή των πρωτοκόλλων μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου για κοινές επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης, μπήκαν τα
καρφιά στη νεκροφόρα που σέρνει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο».
Ελλάδα και Αίγυπτος ενισχύουν τη συμμα-

Γράφει η
Γεωργία Γαραντζιώτη

χία τους, βρίσκονται συνεχώς σε ανοιχτή
γραμμή και στέλνουν δυναμική απάντηση
στην Τουρκία τόσο με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας για την οριοθέτηση ζωνών Έρευνας και Διάσωσης, όσο και με τη
μεγάλη διασυμμαχική άσκηση «Μέδουσα»
που άπλωσε ήδη τα πλοκάμια της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στη θαλάσσια περιοχή της Αλεξάνδρειας
Η φετινή «Μέδουσα» θα διαρκέσει έως τις
25 Νοεμβρίου, έχει επίκεντρο τη θαλάσσια
περιοχή της Αλεξάνδρειας και οι Ένοπλες
Δυνάμεις των δύο χωρών θα συνεκπαιδευτούν μεταξύ άλλων σε σενάρια απόβασης.
Εκτός από την Ελλάδα και την Αίγυπτο, συμμετέχουν η Κύπρος, οι ΗΠΑ με μια ομάδα πεζοναυτών και για πρώτη φορά η Σαουδική
Αραβία που έστειλε στην Αίγυπτο μια κορβέτα, ένα ελικόπτερο, μια ομάδα ειδικών δυνάμεων και μια πεζοναυτών. Παράλληλα, θα
συμμετάσχουν ως παρατηρητές η Γαλλία, η
Γερμανία, η Ινδία, η Ιορδανία, τα Ηνωμένα

Αραβικά Εμιράτα, το Κονγκό, το Μαρόκο, το
Μπαχρέιν, η Ρουμανία και η Σερβία.
Πηγές από το αιγυπτιακό επιτελείο εξηγούν στην «Political» ότι η επιχειρησιακή εκπαίδευση σε διακλαδικό επίπεδο και σε ένα
περιβάλλον πολλαπλών απειλών ενισχύει τον
ρόλο της Ελλάδας και της Αιγύπτου στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, της Μέσης
Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής ως πυλώνες σταθερότητας και ασφάλειας, πάντα με
κοινό στόχο την ειρήνη στην περιοχή.
Σήμερα έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί
η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών, την
οποία θα παρακολουθήσουν οι δύο αρχηγοί
από το αιγυπτιακό ελικοπτεροφόρο.
Το βασικό κομμάτι της άσκησης θα γίνει
στην ακτή «EL OMAYED» με αμφίβιες επιχειρήσεις, άλματα στατικού ιμάντα και ελεύθερη
πτώση αλεξιπτωτιστών από ελικόπτερα, καταρρίχηση με τη μέθοδο fast rope, νηοψία σε
ύποπτο πλοίο καθώς και εικονικές αεροπορικές προσβολές από μαχητικά αεροσκάφη και
των δύο χωρών. Οι αιγυπτιακές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν με 18 μαχητικά, 6 ελικόπτερα, ένα ελικοπτεροφόρο Μistral, φρεγάτα, υποβρύχιο, κορβέτες, σκάφη ειδικών επιχειρήσεων, ειδικές δυνάμεις, αλεξιπτωτιστές
και λόχο μηχανοκίνητου πεζικού.

Συνάντηση Φλώρου - Ασκάρ
αμέσως μετά τις υπογραφές
Μόλις έπεσαν οι υπογραφές της ελληνοαιγυπτιακής
συμφωνίας, οι αρχηγοί Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδας και
Αιγύπτου συναντήθηκαν, όπως είχαν προγραμματίσει,
στο αιγυπτιακό στρατηγείο. Οι δύο στρατηγοί συζήτησαν
τις λεπτομέρειες αυτής της σημαντικής συμφωνίας, καθώς
αναλαμβάνουν άμεσα, σε συντονισμό με τις αρμόδιες Αρχές
των δύο χωρών, την υλοποίηση της συμφωνίας και τον συντονισμό των επιχειρήσεων διάσωσης της ανθρώπινης ζωής στις περιοχές δικαιοδοσίας τους στα διεθνή ύδατα της Ανατολικής Μεσογείου, με προσωπικό και μέσα τους. Στο τραπέζι
έπεσαν, ωστόσο, και κοινές ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις, αλλά και η τουρκική
προκλητικότητα.

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν με μαχητικά αεροσκάφη F-16 της 347
Πολεμικής Μοίρας «Περσέας», επιθετικά ελικόπτερα Apache και Κiowa Warriors, φρεγάτες, αρματαγωγό, υποβρύχιο, ομάδα υποβρυχίων καταστροφών, πεζοναύτες και αλεξιπτωτιστές και στελέχη της ΔΕΠ. Το σίγουρο είναι
ότι η «Μέδουσα» έχει καθιερωθεί ως μια από
τις μεγαλύτερες αεροναυτικές ασκήσεις συνεργασίας στη Μεσόγειο, κάθε χρόνο αναβαθμίζεται και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον
των αραβικών χωρών, με τις οποίες έχει αναπτυχθεί ιδιαιτέρως η στρατιωτική συνεργασία
τα τελευταία χρόνια, γεγονός που λειτουργεί
αποτρεπτικά στον μεγαλοϊδεατισμό του Ερντογάν. Φέτος ύστερα και από αυτή τη συμφωνίασταθμό για τις ελληνοαιγυπτιακές στρατιωτικές σχέσεις, Ελλάδα και Αίγυπτος στέλνουν με
τη «Μέδουσα» ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία ότι
τα νταηλίκια και οι έκνομες ενέργειες στην
Ανατολική Μεσόγειο τελείωσαν.
Θυμίζουμε ότι η Αίγυπτος είναι η υπερδύναμη του αραβικού κόσμου και υποστηρίζει
σθεναρά τον στρατάρχη Χαφτάρ και το Κοινοβούλιο της Βεγγάζης, με τους οποίους συναντήθηκε πρόσφατα ο κ. Δένδιας.
Επίσης, ήταν μία από τις πρώτες χώρες που
αντέδρασαν άμεσα μετά την τελευταία παράτυπη τουρκολιβυκή συμφωνία για έρευνα και
εξόρυξη υδρογονανθράκων.

Δυναμική απάντηση
στην Τουρκία τόσο
με τη συμφωνία Ελλάδας
και Αιγύπτου για
την οριοθέτηση ζωνών
Έρευνας και Διάσωσης όσο και
με τη μεγάλη διασυμμαχική
άσκηση «Μέδουσα»
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ΕΕ: Βαλκάνιοι
«Εσκομπάρ»
ελέγχουν
τα ναρκωτικά

Μ

αφιόζοι από τα Δυτικά Βαλκάνια έχουν απλώσει τα… δίχτυα τους στις αγορές των
ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Οι σύγχρονοι «νονοί» κινούνται
υπόγεια και κερδίζουν εκατομμύρια τον
χρόνο από το εμπόριο του… θανάτου με
θύματα εκατομμύρια εξαρτημένους χρήστες, οι οποίοι πολλές φορές φτάνουν στο
σημείο να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα
με έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) που δόθηκε στη δημοσιότητα, τα εγκληματικά δίκτυα στα Δυτικά Βαλκάνια έχουν γίνει βασικοί παράγοντες στις αγορές ναρκωτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάνουν χρυσές
δουλειές.
του
Μίλτου Σακελλάρη
sakellarismiltos@yahoo.com

Οι επιχειρήσεις των ναρκωτικών φαίνεται πως πλέον έχουν… υπερκέρδη και
ελέγχουν πρόσωπα και καταστάσεις σε
αρκετά σημεία σε όλα τα Βαλκάνια. Ειδικότερα, η έκθεση έδειξε ότι η στρατηγική
γεωγραφική θέση χωρών όπως η Αλβανία, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία, η Βοσνία/Ερζεγοβίνη και το
Κοσσυφοπέδιο, σε συνδυασμό με την
υψηλή ζήτηση για ναρκωτικά, ιδιαίτερα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία,
έχουν επιταχύνει τις επιχειρήσεις εγκληματικών ομάδων.

Στρατολογούν μετανάστες
«Ορισμένες χώρες της ΕΕ βρίσκονται
σε διαδρομές διακίνησης που περνούν
από τα Δυτικά Βαλκάνια πριν από την
επανείσοδό τους στην ΕΕ. Αυτό σημαίνει
ότι οι ροές εμπορίας μπορεί να είναι περίπλοκες», αναφέρει η υπηρεσία στην έκ-

Τι αναφέρει η έκθεση
του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Παρακολούθησης
Ναρκωτικών και
Τοξικομανίας για
τους μαφιόζους που κάνουν
εμπόριο θανάτου
στη Γηραιά Ήπειρο
θεση, η οποία αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης περιφερειακής μελέτης που διεξήχθη μεταξύ 2019 και 2022. Είναι χαρακτηριστικό πως αρκετά μεγάλες ομάδες
μεταναστών από τις περιοχές αυτές αποτελούν μια σημαντική «δεξαμενή» προσωπικού. Τα συγκεκριμένα άτομα αρκετές φορές είναι ευάλωτα, οι διακινητές
μπορούν να τα εκμεταλλευτούν ή να τα
στρατολογήσουν εύκολα, σύμφωνα με
την ίδια έκθεση. Ο λόγος δεν είναι άλλος
από το γεγονός πως έχουν μεταναστεύσει
και αντιμετωπίζουν αρκετά δύσκολες
συνθήκες ζωής στις περιοχές όπου έχουν
εγκατασταθεί, με αποτέλεσμα να στρέ-

φονται στη διακίνηση ναρκωτικών.
Επιπλέον, το EMCDDA επισημαίνει τη
διαπιστωμένη επιχειρησιακή παρουσία
ομάδων των Δυτικών Βαλκανίων στο Βέλγιο και την Ολλανδία, όπου τα λιμάνια της
Αμβέρσας και του Ρότερνταμ είναι σημαντικά για τη διανομή και την εισαγωγή ναρκωτικών στην ΕΕ. Επιπλέον, η ίδια έκθεση
αναφέρεται και στη Γερμανία, την Ιταλία,
την Ισπανία, την Ελβετία και το Ηνωμένο
Βασίλειο, τονίζοντας πως οι συγκεκριμένες χώρες είναι επίσης σημαντικές τοποθεσίες για αυτές τις ομάδες στις αγορές
κοκαΐνης, ηρωίνης και κάνναβης στην Ευρώπη.

Έχει κατηγορηθεί και η Τουρκία
Κατά το παρελθόν, και η κυβέρνηση της Τουρκίας είχε κατηγορηθεί πως «κλείνει το μάτι» και ανοίγει τον δρόμο και σε πολλά καρτέλ ναρκωτικών στη χώρα. Ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης και ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος
(CHP) Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου κατηγόρησε το κυβερνών κόμμα πως «βοηθάει» τους
διακινητές ναρκωτικών να «ανθίσουν». Ειδικότερα, στις αρχές Νοεμβρίου είχε δηλώσει πως η χώρα του έχει μετατραπεί σε καταφύγιο για τα καρτέλ ναρκωτικών και πως ο
ίδιος «προτιμά να γίνει ακρόαση για να μπορέσει να κατονομάσει αυτά τα καρτέλ».
Όπως είχε μεταδώσει το yetkinreport.com, ο Κιλιτσντάρογλου ήταν ο πρώτος πολιτικός
ενάντια στον οποίο άνοιξε έρευνα στο πλαίσιο του νέου αμφιλεγόμενου νόμου περί παραπληροφόρησης που εγκρίθηκε από την τουρκική Βουλή τον Οκτώβριο.

Χρησιμοποιούν drones και κάνουν
κρυπτογραφημένες συνομιλίες
Ακόμη ένα χαρακτηριστικό που αναφέρεται στην έκθεση είναι ότι αυτά τα δίκτυα,
που θυμίζουν μαφία, έχουν επίσης υιοθετήσει την πιο πρόσφατη διαθέσιμη τεχνολογία για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της παραγωγής ναρκωτικών, της
διακίνησης και του ξεπλύματος βρόμικου
χρήματος. Η τεχνολογία περιλαμβάνει
έναν αρκετά σύνθετο εξοπλισμό για καλλιέργεια σε εσωτερικούς χώρους, drones
ή χρήση κρυπτονομισμάτων και κρυπτογραφημένων επικοινωνιών. Παράλληλα,
όπως τονίζεται στην έκθεση, τόσο τα Δυτικά Βαλκάνια όσο και οι χώρες της ΕΕ χρησιμεύουν ως καταφύγιο για εγκληματίες
που κρύβονται από αντίπαλες εγκληματικές ομάδες ή τις αρχές επιβολής του νόμου. «Μέλη ιταλικών και τουρκικών εγκληματικών δικτύων φέρεσςται να καταφεύγουν στα Δυτικά Βαλκάνια για να μην
πέσουν στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ
ρωσικές εγκληματικές οργανώσεις πιστεύεται ότι εμπλέκονται σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά μήκος της ακτογραμμής της περιοχής», τονίζεται χαρακτηριστικά.
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Η δική «τους» Ιστορία και το πολιτικό σήμερα

Σ
τoυ

Θανάση
Διαμαντόπουλου*

Καθηγητής στο
Τμήμα Διεθνών και
Ευρωπαϊκών
Σπουδών
του Παντείου
Πανεπιστημίου

ε αντίθεση με το ατυχήσαν 2021, το 2022
έδωσε την ευκαιρία για έναν βαθύ κριτικό
αναστοχασμό της ελληνικής κοινωνίας επί
του παρελθόντος της, οδηγώντας σε παραγωγή
πολλών ιστορικών πονημάτων, αρκετών εκ των
οποίων πραγματικά εξαιρετικών.

Στο πλαίσιο της βιβλιοπαραγωγής αυτής διεφάνησαν δύο τάσεις ως προς την αξιολόγηση του
τραγικού 1922 (Τραγικού, ίσως όμως υπό μια έννοια και σωτήριου, γιατί χωρίς την εθνική ομοιογενοποίηση που τελικώς προκάλεσε και με δεδομένη τη δημογραφική δυναμική των μουσουλμάνων η διατήρηση της συνοχής του ελληνικού
κράτους θα ήταν αμφίβολη…)
Η πρώτη τάση εκφράζει έναν ήπιο αναθεωρητισμό. Εν πρώτοις υποβαθμίζει σχετικά τη σημασία της επανενθρόνισης του Κωνσταντίνου ως
παράγοντα που καθόρισε τη μεταστροφή της
στάσης των Δυνάμεων έναντι της χώρας μας.
Εμφανίζει την παλινόρθωση του γερμανόφιλου
μονάρχη ως παράγοντα που απλώς διευκόλυνε
τη δικαιολόγηση έναντι των εθνικών κοινών
γνωμών τη μεταστροφή αυτή, επί της ουσίας
αποδιδόμενη σε πολύ βαθύτερους διεθνοπολιτικούς παράγοντες που άλλαξαν κυρίως τον προσανατολισμό της Γαλλίας εις την Εγγύς Ανατολή
(σύγκρουση με Αγγλία, επανάσταση Φεϋζάλ στη
Συρία, κατίσχυση μπολσεβίκων στη Ρωσία και
προσέγγισή τους με τον Κεμάλ, πιέσεις των κατόχων οθωμανικών ομολόγων κ.λπ.). Η τάση αυτή δεν αρνείται τις ευθύνες των μετανοεμβριανών αντιβενιζελικών κυβερνήσεων, που συνέχισαν την πολιτική Βενιζέλου σε ένα πολύ
δυσμενέστερο διεθνές περιβάλλον, φοβήθηκαν την ιστορική σύγκριση, δεν τόλμησαν δε
έναν επώδυνο -και με μεγάλο το πολιτικό κόστος- συμβιβασμό. Εστιάζει ωστόσο κυρίως
στο εξ αρχής ανέφικτο του εγχειρήματος Βενιζέλου, που υποτίμησε τις διαιρέσεις μεταξύ
των Συμμάχων (και στον οποίο απλώς αναγνωρίζει το ευεργέτημα της αμφιβολίας: ίσως
θα τολμούσε έγκαιρα την αναδίπλωση…). Βεβαίως, δε, αναδεικνύει τη λεγόμενη Δίκη των
«Έξι» ως «ενδικοφανή φόνο».
Η δεύτερη τάση πρωτίστως εκφράζεται από
δύο, αλλά εξαιρετικά προβαλλόμενους επιστήμονες, τον Μαυρογορδάτο (γιο βενιζελικού
γερουσιαστή) και τον Αγτζίδη, πολιτικό κινούμενο στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ρεύμα σκέψης που αυτοί εκφράζουν, ωστόσο, δεν ενοχλεί ότι δεν κάνουν στάθμιση και επιμερισμό
ευθυνών, καταλογίζοντας όλη την ενοχή για

την Καταστροφή στους αντιβενιζελικούς. Αυτό
είναι μια -ενδεχομένως αμφισβητήσιμη αλλάυποστηρίξιμη άποψη. Είναι ότι υιοθετούν απόλυτα το κατηγορητήριο που αντιμετώπισε τον τελευταίο εθνικό αρχιστράτηγο, τρεις αιρετούς και κοινοβουλευτικά νομιμοποιημένους πρωθυπουργούς και τους σημαντικότερους υπουργούς τους
ως «εκουσίως και εκ προθέσεως υποστηρίξαντες(!) τον τουρκικό εθνικιστικό στρατό όπως καταλάβη εδάφη του Βασιλείου»!!!
Και υιοθετούν και όλα τα επιμέρους σημεία του
κατηγορητηρίου, βάσει των οποίων τεκμηριώνεται, υποτίθεται, η γενική κατηγορία περί προδοσίας! Ποια είναι αυτά;
Πρώτον, ότι οι καταδικασθέντες αντικατέστησαν «εμπειροπόλεμους» (διάβαζε: βενιζελικούς)
διοικητές μονάδων με «απόλεμους» (κωνσταντινικούς). Και τέτοιες, εν πολλοίς πολιτικά υποκινούμενες, αντικαταστάσεις έγιναν πράγματι. Δεν
τις έκανε όμως ο υπόδικος Χατζηανέστης, αρχιστράτηγος της τελευταίας στιγμής, αλλά ο επί
ενάμιση χρόνο προκάτοχός του και κατεξοχήν
φανατικός κωνσταντινικός Παπούλας, που ήταν
μάρτυρας κατηγορίας!
Δεύτερον, ότι λόγω «εμπάθειας και ιδιοτέλειας» εμπόδισαν την υπέρ των εθνικών συμφερόντων αξιοποίηση -ως εθνικού εκπροσώπου στις
διεθνείς συνδιασκέψεις όπου κρινόταν η τύχη
της χώρας- του Ελευθερίου Βενιζέλου. Πέραν
όμως του ότι, μετά την ακραία τυραννική κατά των

αντιπάλων βενιζελική διακυβέρνηση της τριετίας
1917-20 ουδείς αντιβενιζελικός θα μπορούσε να
σταθεί αν επιχειρούσε να συνεργαστεί με τον
ανατραπέντα από τη λαϊκή ψήφο «τύραννο» (ο
πρώτος μετανοεμβριανός πρωθυπουργός Δημήτριος Ράλλης που το επιχείρησε ανατράπηκε
αμέσως από τους υπουργούς του, ακόμη και
τον… γιο του), μπορεί κανείς να φανταστεί πως,
με διακύβευση τεραστίων συμφερόντων και τον
διεθνοπολιτικό ανταγωνισμό μεταξύ Γαλλίας και
Αγγλίας ευρισκόμενο σε έξαρση, θα άλλαζε τη
στάση των Δυνάμεων το πρόσωπο του Έλληνα
διαπραγματευτή;
Τέλος, τρίτον, το ότι αγνόησαν τις συμμαχικές
προειδοποιήσεις και επανέφεραν τον Κωνσταντίνο, βλάπτοντας έτσι τα εθνικά συμφέροντα. Και
αυτό πράγματι ισχύει -και θα μπορούσε να αποτελέσει βάση του κατηγορητηρίου- ακόμη και
στον βαθμό που η παλινόρθωση του γερμανόφιλου μονάρχη απλώς διευκόλυνε τη γαλλική κυβέρνηση να δικαιολογήσει ενώπιον της εθνικής
δημόσιας γνώμης της εγκατάλειψη ενός κράτους
«προστάτη των χριστιανών της Ανατολίας» πρώην
συμμάχου. Αλλά αυτή την απόφαση την πήρε η
κυβέρνηση Δημητρίου Ράλλη. Στην οποία εκ των
καταδικασθέντων μετείχε… μόνο ο Δημήτριος
Γούναρης. Στους άλλους καταλογίστηκε… αναδρομική ευθύνη, αφού ανέλαβαν αργότερα
υπουργικά καθήκοντα!
Η προσέγγισή τους ωστόσο θα ήταν μια απλώς
επιστημονικά αμφισβητήσιμη θεώρηση, αν η
παρούσα συγκυρία και ο φανατισμός που αναβιώνει στην εποχή μας («υπάρχει κατάλυση της
δημοκρατίας λόγω των υποκλοπών», «είναι
εθνικά επικίνδυνοι έως προδότες οι μεν, γιατί
πήραν δυνάμεις από τα νησιά και τις έστειλαν
στην Ουκρανία», «είναι εθνικά επικίνδυνοι έως
προδότες οι δε, γιατί δεν υπερψήφισαν το ελληνογαλλικό αμυντικό σύμφωνο») δεν έκαναν
εθνικά επικίνδυνη κάθε διχαστική προσέγγιση
που βλέπει τους αλλόγνωμους και τους υποστηρικτές μιας άλλης εξωτερικής πολιτικής ως δυνάμει προδότες.

* Ο καθηγητής Θανάσης Διαμαντόπουλος -συγγραφέας του έργου Ο Εθνικός Διχασμός και η
κορύφωσή του, Η Δίκη των « Έξι»: Εξιλασμός ή
δικαστικός φόνος;- θα μιλήσει για το θέμα αυτό,
στο πλαίσιο συνεδρίου που οργανώνει ο Δήμος
Κηφισιάς, στις 12.15 μμ της 27ης Νοεμβρίου στο
ξενοδοχείο Domotel Kastri, στις δε 28 Νοεμβρίου -100ή επέτειο από την εκτέλεση των Έξι- ώρα
7 μμ στο βιβλιοπωλείο Ευριπίδης Κηφισιάς.
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ΘΕΣH

Τι πραγματικά συνέβη με το ΚΕΘΕΑ «Προμηθέας»

Π
του

Xρίστου
Χ. Λιάπη

MD, MSc,PhD,
ψυχίατρος,
διδάκτωρ Παν/μίου
Αθηνών, πρόεδρος
ΔΣ ΚΕΘΕΑ, μέλος
Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων
Δημόσιας Υγείας,
chliapis@yahoo.gr

αρότι η έρευνα των αρμόδιων Αρχών της
Θεσσαλονίκης για τα όσα φέρεται να συνέβησαν στο ΚΕΘΕΑ «Προμηθέας» αφορά σε χρονικές περιόδους πριν από την ανάληψη
της διοίκησης του οργανισμού από εμένα και το διοικητικό μου συμβούλιο, προς χάριν της αλήθειας
αλλά και της αναγνώρισης της σημαντικής προσπάθειας που καταβάλλει η μεγάλη πλειονότητα
των εργαζόμενων του ΚΕΘΕΑ, σε όλη την Ελλάδα,
θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε τα παρακάτω, καθώς κατά τον Αριστοτέλη οι άδικες αλλά και οι δίκαιες πράξεις ορίζονται: 1ον εν σχέσει με τους Νόμους και 2ον εν σχέσει με τα πρόσωπα.

Ως προς τους Νόμους επιλαμβάνεται ήδη η Δικαιοσύνη. Ως προς τα πρόσωπα, δέον να σημειωθεί πως στις 28 Ιουνίου 2019 συντάχθηκε πόρισμα το οποίο αφορούσε στο Πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ «Προμηθέας», το οποίο λειτουργεί στις Φυλακές Διαβατών. Το πόρισμα αυτό βασίστηκε στα
συμπεράσματα Ομάδας Έρευνας, η οποία διεξήχθη από ομάδα στελεχών του ίδιου του ΚΕΘΕΑ,
τα οποία είχαν ανεβεί στη Θεσσαλονίκη, καθώς
κυκλοφορούσαν ανησυχίες για ατασθαλίες στο
συγκεκριμένο Πρόγραμμα, οι οποίες αφορούσαν
πρωτίστως την πιθανή χορήγηση πλαστών βεβαιώσεων σε εμπόρους ναρκωτικών, οι οποίοι «βαπτίζονταν» χρήστες, αλλά και άλλες απαράδεκτες
συμπεριφορές εντός του Προγράμματος. Επρόκειτο δηλαδή για μια εσωτερική διαδικασία εξυγίανσης και διαφάνειας που ξεκίνησε από τα ίδια
τα στελέχη του ΚΕΘΕΑ και δεν επιβλήθηκε ούτε

έξωθεν ούτε κατόπιν κινητοποίησης της ποινικής
Δικαιοσύνης.
Το πόρισμα αυτό κατέληγε σε συμπεράσματα τα
οποία έριχναν όλο το βάρος των αξιόποινων ατασθαλιών και παρατυπιών σε θανόν στέλεχος του
ΚΕΘΕΑ που κατείχε θέση ευθύνης στον «Προμηθέα», καταλογίζοντας επίσης και διοικητικές ευθύνες περί μη σωστής εποπτείας του. Το εν λόγω
πόρισμα τέθηκε σε γνώση του υπουργείου Υγείας
τον Οκτώβριο του 2019. Κατά το διάστημα αυτό
πέρασε από την ελληνική Βουλή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που με πρώτο στόχο την καλύτερη εποπτεία της Πολιτείας προς αποφυγή τέτοιων σκιών που θα μπορούσαν να αμαυρώσουν
το σημαντικό έργο της προσφοράς του ΚΕΘΕΑ
στην κοινωνία όριζε πως πλέον το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ θα ορίζεται από τον
υπουργό Υγείας. Υπό αυτό το νομοθετικό πλαίσιο
και εν μέσω αυτών των τρικυμιωδών συνθηκών
ανέλαβα τον Νοέμβριο του 2019 την τιμή και την
ευθύνη της προεδρίας του ΔΣ του ΚΕΘΕΑ. Απάντηση ως προς το κατά πόσον ήταν δικαιολογημένο το κύμα αντιδράσεων που είχε ξεσπάσει τότε
κατά αυτής της ΠΝΠ δόθηκε από το Συμβούλιο
της Επικρατείας, το οποίο αποφάσισε τον Ιούλιο
του 2022 υπέρ της συνταγματικότητάς της.
Ο τότε υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας έφερε το προαναφερθέν Πόρισμα στη Βουλή και διάβασε -από του βήματος της εθνικής αντιπροσωπείας- αποσπάσματά του, δεσμευόμενος να το
διαβιβάσει στις αρμόδιες εισαγγελικές Aρχές.

Όλο αυτό το διάστημα που οι ανακριτικές Aρχές
επεξεργάζονταν τις καταγγελίες του Πορίσματος,
μέχρι την παρούσα φάση που ο ανακριτής στη
Θεσσαλονίκη ξεκίνησε να καλεί για την υπόθεση
αυτή ανθρώπους από τις εκεί δομές του ΚΕΘΕΑ
για καταγγελίες που αφορούν καταστάσεις προτού αναλάβουμε τη διοίκηση του Οργανισμού, ως
νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ προχωρήσαμε στις ακόλουθες ενέργειες:
• Αναδιοργάνωση του συστήματος διοίκησης
και εποπτείας των Δομών του ΚΕΘΕΑ στη
Θεσσαλονίκη.
• Ενοποίηση όλων των Θεραπευτικών Προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ που λειτουργούν εντός φυλακών υπό κοινή εποπτεία και διοίκηση ώστε να εξασφαλίζονται ο κεντρικός έλεγχός τους σε πανελλήνια κλίμακα και η εμπέδωση της διαφάνειας.
• Ανανέωση όλων των Πρωτοκόλλων αποδοχής χρηστών -που μπορεί να κατηγορούνται
και για εμπορία- στα θεραπευτικά Προγράμματα που λειτουργούν εντός των φυλακών,
ώστε να εξασφαλιστεί η μη επανάληψη τέτοιων φαινομένων, όπως αυτά που φαίνεται να
συνέβαιναν στον «Προμηθέα», πριν αναλάβει
το νέο ΔΣ του ΚΕΘΕΑ.
Αναμένοντας τις τελικές αποφάσεις της ελληνικής Δικαιοσύνης, η οποία επιτελεί απαρέγκλιτα
τον σεβαστό από όλους ρόλο της, οι υπηρεσίες
απεξάρτησης που παρέχει το ΚΕΘΕΑ στους κρατούμενους χρήστες ουσιών εξακολουθούν απερίσπαστες να κάνουν πράξη το δικαίωμα των
κρατουμένων στην υγεία και την κοινωνική
φροντίδα και να είναι αποτελεσματικές τόσο σε
σχέση με την εξάρτηση όσο και ως μέσα ειδικής
πρόληψης, αναδεικνύοντας το πρόσωπο ευαισθησίας της Πολιτείας.
Το αποτέλεσμα που θα προκύψει από το έργο
των ανακριτικών και εισαγγελικών Aρχών προσδοκούμε πως θα ρίξει άπλετο φως στην υπόθεση, απομακρύνοντας τις όποιες σκοτεινές υπόνοιες μπορεί να κλονίσουν την εμπιστοσύνη της
κοινωνίας στη μακρά διαδρομή προσφοράς του
ΚΕΘΕΑ, η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών του οποίου εργάζεται με διαφάνεια και
αποτελεσματικότητα για να παρέχει ολοκληρωμένα Προγράμματα και στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής Δικαιοσύνης, εξασφαλίζοντας
ανθρώπινες και σύγχρονες συνθήκες πρόσβασης σε υπηρεσίες συμβουλευτικής, θεραπείας
απεξάρτησης, εκπαίδευσης και κοινωνικής
επανένταξης σε άνδρες και γυναίκες που κρατούνται ή αποφυλακίζονται.
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Η «άγνωστη» κόρη του Κιμ διεκδικεί ρόλο στο μέλλον της Βόρειας Κορέας
Την ύπαρξη μιας κόρης του αποκάλυψε για
πρώτη φορά στον κόσμο ο Βορειοκορεάτης
«πυρηνικός δικτάτορας» Κιμ Γιονγκ Ουν, ενώ
επέβλεπε την εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου. Η απρόσμενη εμφάνιση
της μικρής ενίσχυσε τις εικασίες ότι μπορεί
να είναι μια δυνάμει διάδοχος στη δυναστεία
των Κιμ, που κυριαρχείται από άνδρες.

Στη φωτογραφία, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από τα ελεγχόμενα κρατικά ΜΜΕ,
ο 38χρονος Κιμ εμφανίστηκε κρατώντας από
το χέρι ένα νεαρό κορίτσι που φορούσε λευκό πουπουλένιο μπουφάν και κόκκινα παπούτσια. Η μικρή πιθανολογείται ότι είναι το
δεύτερο παιδί του Κιμ, η Ζου Άε.
Πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι η παρου-

σία της με φόντο έναν πύραυλο ήταν συμβολική προκειμένου οι πολίτες της Βόρειας Κορέας να λάβουν τη διαβεβαίωση ότι
τα πυρηνικά όπλα θα προστατεύσουν τα
παιδιά τους. Εκτιμάται ευρέως ότι οι πιθανότητες να αποδεχτούν οι πατριαρχικές
ελίτ της χώρας ως ηγέτιδα την κόρη του Κιμ
είναι σχεδόν μηδαμινές.

ΗΠΑ και Ρωσία αντιδρούν
για το «Γαμψό Ξίφος»

Τ

όσο η Ουάσιγκτον όσο και η Μόσχα κατήγγειλαν τις αλλεπάλληλες αεροπορικές επιδρομές της
Τουρκίας κατά των Κούρδων σε
Συρία και Ιράκ, ενώ ο Ταγίπ Ερντογάν
απείλησε χθες ότι θα διατάξει νέα ευρείας
κλίμακας χερσαία επίθεση στο πλαίσιο
της επιχείρησης «Γαμψό Ξίφος» κατά
«των τρομοκρατών».
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ξεκαθάρισε ότι οι
ΗΠΑ αντιτίθενται στους τουρκικούς βομβαρδισμούς που «αποσταθεροποιούν τη
Συρία και παραβιάζουν την κυριαρχία του
Ιράκ», ζητώντας «αποκλιμάκωση για να
προστατευτεί η ζωή των αμάχων και να
υποστηριχθεί ο κοινός σκοπός να ηττηθεί
το Ισλαμικό Κράτος». Αλλά και το Κρεμλίνο κάλεσε τον Ερντογάν να δείξει «αυτοσυγκράτηση» και να μην κάνει «αποσταθεροποιητικά βήματα που θα μπορούσαν
να γυρίσουν μπούμερανγκ».
Ο νεοσουλτάνος κώφευσε απειλώντας
ότι «σύντομα θα ξεριζώσουμε τους τρομοκράτες με τα τανκς και τους στρατιώτες
μας» και απαιτώντας από την Ουάσιγκτον
«να σταματήσει την υποστήριξη» στους
Κούρδους της Συρίας.
Τουρκικό drone χτύπησε χθες κοινή
βάση του διεθνούς συνασπισμού στη Συρία, η οποία τελεί υπό την ηγεσία των ΗΠΑ
και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), επίσημης αμυντικής δύναμης
της αυτονομημένης περιοχής της Ροζάβα
(δυτικό Κουρδιστάν), με αναφορές για νεκρούς και τραυματίες. Η αυτόνομη διοίκηση της Ροζάβα κάλεσε τη διεθνή κοινότητα, ιδίως τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, να πάρουν
«ξεκάθαρη θέση απέναντι στα επιθετικά
σχέδια της Τουρκίας και τον συνεχή πόλεμο που διεξάγει κατά των Κούρδων», προειδοποιώντας ότι «οι τουρκικές επιθέσεις
δεν θα μείνουν αναπάντητες».

Τουλάχιστον 37 νεκροί
Οι αιματηρές επιδρομές ξεκίνησαν την
Κυριακή, όταν η αεροπορία της Άγκυρας
βομβάρδισε στόχους του ΡΚΚ στο Βόρειο
Ιράκ και της πολιτοφυλακής των Κούρδων
της Συρίας (YPG), συμμάχων των ΗΠΑ
στον πόλεμο κατά των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους, στη Βόρεια και Ανατολική Συρία.
Σύμφωνα με τον απολογισμό του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τουλάχιστον 37 άνθρωποι,
ανάμεσά τους και 18 μέλη των συριακών
ενόπλων δυνάμεων, έχουν σκοτωθεί από
τις επιδρομές των Τούρκων στη Συρία.
Η λεγόμενη επιχείρηση «Γαμψό Ξίφος»
του Ερντογάν είναι τα αντίποινα για την

τρομοκρατική επίθεση της 13ης Νοεμβρίου σε κεντρικό δρόμο της Κωνσταντινούπολης με έξι νεκρούς. Η Άγκυρα κατηγόρησε από την πρώτη στιγμή το ΡΚΚ και την
YPG, αλλά οι δύο κουρδικές οργανώσεις
αποποιήθηκαν κάθε ευθύνη.
Το ΡΚΚ έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και
την ΕΕ.

Οι Κούρδοι της Συρίας καλούν
τη διεθνή κοινότητα να πάρει
ξεκάθαρη στάση απέναντι
στα επιθετικά σχέδια της Τουρκίας

Πρόκληση Όρμπαν
με κασκόλ για
τη «Μεγάλη Ουγγαρία»
Φορώντας ένα κασκόλ με τον
χάρτη της «Μεγάλης Ουγγαρίας»,
ο αυταρχικός πρωθυπουργός της
χώρας Βίκτορ Όρμπαν εκδήλωσε
για άλλη μια φορά τον αναθεωρητισμό του, προκαλώντας ευθέως
γειτονικές χώρες (Αυστρία, Σλοβακία, Ρουμανία, Κροατία, Σερβία
και Ουκρανία), τμήματα των οποίων ανήκαν μέχρι τα τέλη του Α’
Παγκοσμίου Πολέμου στο βασίλειο της Ουγγαρίας.
Ο 59χρονος Όρμπαν φόρεσε το
κασκόλ έπειτα από φιλικό αγώνα
της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου
της Ουγγαρίας εναντίον της Ελλάδας (2-1) το βράδυ της Κυριακής
στη Βουδαπέστη. Μετά το διπλωματικό επεισόδιο ζήτησε χθες να
«μην αναμειγνύονται ποδόσφαιρο και πολιτική».
Προ διετίας προκάλεσε πάλι
αναρτώντας φωτογραφία της
υδρογείου με τα σύνορα του ουγγρικού βασιλείου. Ο φιλορώσος
εθνικιστής Ορμπάν βρίσκεται αντιμέτωπος με μεγάλη εσωτερική
κρίση, καθώς ο πληθωρισμός βρίσκεται σε υψηλό 20ετίας, το φιορίνι έχει βυθιστεί σε ιστορικό χαμηλό και η οικονομική ενίσχυση
από την ΕΕ βρίσκεται στον αέρα
εξαιτίας διαμάχης για την υπονόμευση των δημοκρατικών θεσμών
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στην Ουγγαρία.
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Στη «μέγγενη»
ο πατέρας Αντώνιος

Τ

ην ώρα που η Δικαιοσύνη (σ.σ.: για
την ακρίβεια οι δύο εισαγγελείς
Ανηλίκων) έχει πάρει τη σκυτάλη
από την Ελληνική Αστυνομία στη
διερεύνηση των όσων καταγγέλλονται ότι
συνέβαιναν επί χρόνια πίσω από τις κλειστές πόρτες της Κιβωτού του Κόσμου, ο
ιδρυτής της ΜΚΟ και άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του μαζί της, πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου, επιλέγει να σωπαίνει…
Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Η τελευταία ανακοίνωση της Κιβωτού
εκδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου, εκφράζοντας πίστη στη Δικαιοσύνη και επισημαίνοντας ότι «το θέμα δεν είναι νομικό αλλά
πρωτίστως ηθικό», ενώ ο πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου και η πρεσβυτέρα του
και τέως πρόεδρος του ΔΣ δεν ανταποκρίνονται στις οχλήσεις των δημοσιογράφων
μετά τη συνέντευξη της Παρασκευής στην
ΕΡΤ, επιλέγοντας τη στάση της σιωπής. Την
ίδια ώρα, όμως, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές με τον επικεφαλής της Αρχής για το
Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπο
Βουρλιώτη, να ζητά τη διενέργεια επείγουσας έρευνας στα οικονομικά-περιουσιακά
στοιχεία «του επικεφαλής της δομής, στενών συγγενών του αλλά και τρίτων προσώπων, στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι
είχαν σχέση με τα οικονομικά της δομής».

Η μέθοδος «follow the money»
Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι θα αναζητηθούν τόσο η διαδρομή χρημάτων όσο

και η διαχείριση ποσών που εισέρρεαν
στα ταμεία της Κιβωτού του Κόσμου από
χορηγίες, επιχορηγήσεις αλλά και δωρεές
πολιτών. Η Αρχή θα ελέγξει τη νομιμότητα
της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
των συγκεκριμένων προσώπων, ερευνώντας το ενδεχόμενο να έχει διαπραχθεί το
αδίκημα της υπεξαίρεσης από τα ταμεία
της δομής.
Στο… μικροσκόπιο της έρευνας θα
μπουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των
ελεγχόμενων προσώπων, ενώ παράλληλα
θα ερευνηθεί η απόκτηση ακίνητης και κινητής περιουσίας, προκειμένου, σε αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα στις φορολογικές τους δηλώσεις, να διαπιστωθεί εάν
μέρος της περιουσίας τους αποκτήθηκε
ενδεχομένως από εγκληματικές πράξεις.
Με απλά λόγια, θα ακολουθηθεί η μέθοδος «follow the money», που σε πολλές
περιπτώσεις έχει αποβεί καταλυτική για το
«δέσιμο» ποινικών δικογραφιών.
Η κίνηση αυτή ήρθε σε συνέχεια της

ανακοίνωσης από την υφυπουργό Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου, νέας προσωρινής
διοίκησης της ΜΚΟ -μετά την απόφαση να
«ξηλωθεί» το προηγούμενο ΔΣ που ελεγχόταν από τον πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου και την πρεσβυτέρα του- με πρόεδρο
την Αλεξάνδρα Μαρτίνου.

Διαχειριστικός και οικονομικός έλεγχος
Στην ανακοίνωσή της η κ. Μιχαηλίδου
αναφέρει πως το νέο ΔΣ «καλείται να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του φορέα αλλά και να διενεργήσει διαχειριστικό
και οικονομικό έλεγχο. {…} Οι καταγγελίες
που έχουν γίνει για κακοποιητικές συμπε-

Το προφίλ των επτά του νέου ΔΣ
Από άτομα που δραστηριοποιούνται εδώ και δεκαετίες σε δομές με παιδιά, άριστους γνώστες της ποινικής δικονομίας και
οικονομολόγους απαρτίζεται το νέο προσωρινό ΔΣ της Κιβωτού
του Κόσμου, με την Αλεξάνδρα Μαρτίνου (φωτό) ως πρόεδρο να
αποτελεί μια ξεχωριστή παρουσία.
1. Αλεξάνδρα Μαρτίνου, οικονομολόγος, πρόεδρος της ένωσης «Μαζί για το Παιδί»
2. Ιωάννης Σπυρίδων Τέντες, πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
3. Ιωάννης Παπαδάτος, παιδίατρος, τ. διευθυντής ΜΕΘ Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»
4. Γιώργος Πρωτόπαπας, γενικός διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS
5. Έρρικα Οικονόμου, ψυχολόγος, γραμματέας «Φίλων της Θεοτόκου»
6. Ανδρέας Ζομπανάκης, οικονομολόγος, πρόεδρος του Κέντρου Ειδικών Ατόμων «Η Χαρά»
7. Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης, δικηγόρος, διευθυντής υπουργικού γραφείου υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

ριφορές είναι πολύ σοβαρές και έως ότου
ολοκληρωθεί η έρευνα, πρέπει να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της δομής και
η εμπιστοσύνη όλων μας προς αυτή».
Σε δικονομικό επίπεδο, τέλος, την Τρίτη
(22/11) ξεκίνησε η διαδικασία λήψης νέων
μαρτυρικών καταθέσεων από την Εισαγγελία, με το πρώτο άτομο που κλήθηκε να είναι πρώην εργαζόμενος στη δομή, ο οποίος
παρέμεινε για πολλές ώρες στην Ευελπίδων εισφέροντας στη Δικαιοσύνη όσα
γνωρίζει για την υπόθεση. Παράλληλα, σε
στάδιο διερεύνησης είναι και οι καταγγελίες, που πλέον έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας, από άτομα που υποδεικνύουν
το ηγετικό στέλεχος της δομής ως «πρωταγωνιστή» σε πλήθος κακοποιητικών συμπεριφορών. Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι ο πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου
βρίσκεται πλέον σε «μέγγενη», καθώς από
τη μία ελέγχεται δικονομικά και από την
άλλη οικονομικά.

Μετά την έρευνα
της Δικαιοσύνης ξεκινά έλεγχος
και για τα οικονομικά
της Κιβωτού - Ανοίγουν
οι τραπεζικοί λογαριασμοί
του ίδιου και της συζύγου του
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«Έτσι έκανα τους τέσσερις φόνους»

Σ

οκαρισμένη εξακολουθεί να είναι η τοπική κοινωνία της Ρόδου
με την υπόθεση της «serial killer» οικιακής βοηθού που δολοφόνησε προχθές το πρωί μια κατάκοιτη
ηλικιωμένη στις Καλυθιές, με τη 45χρονη
γυναίκα που είχε αναλάβει τη φροντίδα
της να τηλεφωνεί στην Αστυνομία και να
λέει «ελάτε, την έπνιξα, δεν άντεξα, δεν με
άφηνε να κοιμηθώ».
του
Μίλτου Σακελλάρη
sakellarismiltos@yahoo.com
Η ομολογία της για τους άλλους τρεις
φόνους ήταν σοκαριστική. Όλα ξεκίνησαν
όταν συνελήφθη από αστυνομικούς που
έφτασαν στο σπίτι της άτυχης ηλικιωμένης. Η 45χρονη τους ενημέρωσε πως την
έπνιξε με ένα μαξιλάρι και άμεσα της πέρασαν χειροπέδες. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής,
εκεί όπου άρχισε να δίνει αναλυτική κατάθεση για το τελευταίο της έγκλημα. Έπειτα από ερωτήσεις των Αρχών Ασφαλείας
ανέφερε πως έχει σκοτώσει ακόμη τρία
άτομα και ότι στο παρελθόν είχε προσπαθήσει να δολοφονήσει ακόμη και τον ενός
έτους γιο της (αυτός ήταν άλλωστε και ο
λόγος που είχε κλειστεί σε ψυχιατρείο
πριν από χρόνια).
Πριν από δέκα χρόνια, όταν και έλαβε
εξιτήριο από το ψυχιατρείο της Λέρου,
έμεινε στο σπίτι ενός άνδρα και φρόντιζε
μια 63χρονη ηλικιωμένη, η οποία είχε

πρόβλημα με την καρδιά της. Ένα βράδυ
την ώρα που εκείνη κοιμόταν πήρε μια
σύριγγα, έβαλε μέσα νερό και χάπια της
πίεσης και της τα χορήγησε από το στόμα
με αποτέλεσμα τον θάνατό της. Την επόμενη μέρα πήγε και στην κηδεία της φορώντας μαύρα ρούχα.

Έδωσε ζάχαρη και μέλι σε διαβητική
Στη συνέχεια κατέθεσε πως πριν από
δύο χρόνια είχε αναλάβει να φροντίζει
έναντι 650 ευρώ μια 86χρονη. Όπως είπε,
η συγκεκριμένη ηλικιωμένη είχε κολίτιδα
και σάκχαρο και όταν σταμάτησε τα χάπια
που λάμβανε για την αντιμετώπιση της
σχιζοφρένειας έβαλε σε μια σύριγγα γι-

αούρτι και ζάχαρη ή μέλι και της το έδωσε. Η άτυχη γυναίκα μία μέρα μετά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο
και μία εβδομάδα αργότερα άφησε την
τελευταία της πνοή. Έπειτα από λίγο ανέλαβε τη φροντίδα μιας 70χρονης που
έπασχε από άνοια, ήταν παχύσαρκη και
κατάκοιτη. Όπως είπε, τη χτυπούσε γιατί
δεν έτρωγε το φαγητό της. Πιθανότατα να
ευθύνεται και για αυτό τον θάνατο, καθώς
είχε σταματήσει να λαμβάνει την αγωγή
της για την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας και την είχε χτυπήσει αρκετές φορές στο κεφάλι.
Βάσει της κατάθεσής της, που δεν ήταν
αρκετά σαφής σε πολλά σημεία, η μη λή-

ψη των φαρμάκων τής προκαλούσε
εκνευρισμό και αισθήματα που δεν μπορούσε να ελέγξει και ισχυρίστηκε ότι η τελευταία ηλικιωμένη που φρόντιζε την
εκνεύρισε γιατί δεν την άφηνε να ηρεμήσει με αποτέλεσμα να τη σκοτώσει.

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες
από την κυνική ομολογία
της οικιακής βοηθού
από τη Ρόδο που σκότωσε
τέσσερις ηλικιωμένους

Η μεγαλύτερη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στη Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια
Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε χθες τα ξημερώματα γύρω στα
55 ναυτικά μίλια δυτικά της Πύλου. Συγκεκριμένα, οι
μετανάστες που βρίσκονταν πάνω στο αλιευτικό κάλεσαν στο 112 για βοήθεια, καθώς οι καιρικές συνθήκες
ήταν αρκετά άσχημες. «Άμεσα δεσμεύτηκαν τρία παραπλέοντα πλοία για παροχή συνδρομής στο εν λόγω
σκάφος, ένα εκ των οποίων, το “Laura Bassi” με σημαία
Ιταλίας, έχει περισυλλέξει τους επιβαίνοντες του ανωτέρω Ι/Φ σκάφους, στο σύνολο 92 άτομα, όλοι καλά
στην υγεία τους και κατευθύνεται στον λιμένα Καλαμάτας. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην ανωτέρω θαλάσσια περιοχή είναι άνεμοι νότιοι 6 BF», ανέφερε το Λιμενικό σε ανακοίνωσή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μετανάστες είπαν
πως πάνω στο αλιευτικό βρίσκονταν 400 με 500 άτομα, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε. Οι ίδιες πληροφο-

ρίες ανέφεραν πως ανάμεσα στους μετανάστες ήταν
και ένας 15χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γιατί έχει σάκχαρο. Όπως ανέφεραν οι αλλοδαποί, ξεκίνησαν από τα τουρκικά παράλια και ο προορισμός τους ήταν η Ιταλία. Οι αρμόδιες Αρχές ψάχνουν τους διακινητές.

Πλακιωτάκης: «Το Λιμενικό
τα κατάφερε σε αντίξοες συνθήκες»
Αντίστοιχη επιχείρηση είχε γίνει πριν από λίγες μέρες από το Λιμενικό στην Κω. Οι άνδρες του Λιμενικού
είχαν καταφέρει και είχαν εντοπίσει και έναν Τούρκο
διακινητή, ο οποίος είχε μεταφέρει τουλάχιστον πέντε
φορές μετανάστες από τη γείτονα στην Ελλάδα. Οι Αρχές θα βρίσκονται σε επιφυλακή το επόμενο διάστημα
υπό τον φόβο της αύξησης των προσφυγικών ροών στα
νησιά του Βορείου αλλά και του Νοτίου Αιγαίου, καθώς

η Τουρκία συνεχίζει να εργαλειοποιεί σε μεγάλο βαθμό
το Μεταναστευτικό.
Με την ολοκλήρωση της γιγαντιαίας επιχείρησης διάσωσης του ακυβέρνητου σκάφους με τους μετανάστες, ο
υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης
Πλακιωτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του «για την
επιτυχή μεγαλύτερη επιχείρηση διάσωσης των τελευταίων ετών στη Μεσόγειο και τη σωτηρία εκατοντάδων συνανθρώπων μας. Θέλω να συγχαρώ τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος που σχεδίασαν και έφεραν σε πέρας την
επιχείρηση διάσωσης, κάτω μάλιστα από αντίξοες καιρικές συνθήκες, αλλά και να διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα θα
συνεχίσει να προστατεύει αποτελεσματικά τα θαλάσσια
σύνορά μας, που είναι και θαλάσσια σύνορα της Ευρώπης, σώζοντας ζωές συνανθρώπων μας και εξαρθρώνοντας τα δίκτυα θανάτου των αδίστακτων διακινητών».
Μ. ΣΑΚ.
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Σταθερά τα κρούσματα, αλλά αύξηση 23% στους θανάτους από κορονοϊό
Η επιδημιολογική εικόνα της
χώρας βάσει των τεστ που δηλώνονται δείχνει να παραμένει σε
σταθερά σημεία με κάποιες μικρές αυξομειώσεις. Έτσι, για τη
βδομάδα 14-20 Νοεμβρίου, καταγράφηκαν 53.800 νέα κρούσματα
κορονοϊού με μια μικρή μείωση 4% σε σχέση με την προηγούμενη
βδομάδα. Το 27% από αυτά αποτελούν επαναλοιμώξεις. Ο δείκτης
μεταδοτικότητας είναι στο 0,87%.
Οι νοσηλευόμενοι στις ΜΕΘ είναι
89, ενώ καταγράφηκαν 147 θάνατοι, με μια αύξηση 23% σε σχέση

Γράφει
η Κατερίνα
Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr

με την προηγούμενη βδομάδα. Ο
δείκτης θετικότητας επί των τεστ
είναι 7,97%, ενώ αύξηση του ιού
στα λύματα καταγράφεται σε Πάτρα +70%, Αττική +22% και Άγιο
Νικόλαο Κρήτης +37%.
Σε σχέση με τις νέες υποπαραλλαγές που μας απασχολούν
αυτή την περίοδο, σύμφωνα με τη

γονιδιωματική ανάλυση καταγράφονται 46 κρούσματα της
Κένταυρος, 29 της XBB, 9 της
B.Q.1 και 36 της B.Q.1.1. Άρα, για
την τελευταία βδομάδα λήψης
δείγματος, προηγείται η υποπαραλλαγή BQ.1.1 με 8,8% και ακολουθεί η Κένταυρος με 6,9%.
Ιθάκη, Μήλος, Ζάκυνθος και
Κάρπαθος έχουν αύξηση κρουσμάτων, ενώ σε πτώση είναι τα
κρούσματα σε πολλές μεγάλες
πόλεις και νησιά, όπως Φλώρινα,
Φθιώτιδα, Μύκονος, Πάρος και
Σποράδες.

Μέτρα για τις
ελλείψεις φαρμάκων
Σε σχέση με τις ελλείψεις
φαρμάκων που παρατηρούνται
στη χώρα, ο υπουργός Υγείας
μετά τα μέτρα που έλαβε, όπως
έκδοση της επικαιροποιημένης
λίστα απαγόρευσης των παράλληλων εξαγωγών, ηλεκτρονική
συνταγογράφηση των ελλειπτικών φαρμάκων και αύξηση των
εισαγωγών, αλλά και μετά την
καταγγελία του Πανελλήνιου
Συλλόγου Φαρμακαποθηκάριων, με χθεσινή του γραπτή δή-

λωση αναφέρει: « Έδωσα σήμερα εντολή στον ΕΟΦ να ελέγξει
5 πολυεθνικές εταιρείες που
φέρεται ότι εισάγουν μικρότερες ποσότητες στην ελληνική
επικράτεια από όσες απαιτούνται για την κάλυψη του πληθυσμού και σε περίπτωση που
συμβαίνει αυτό, να επιβληθούν
οι αυστηρότερες των ποινών
στις συγκεκριμένες εταιρείες.
Πρέπει να καταστεί σαφές ότι
κανένας δεν θα παίζει με τη δημόσια υγεία και τα φάρμακα των
πολιτών».

Χειροπέδες στον βασικό ύποπτο...

«Α

κόμη μία εγκληματική
πράξη εξιχνιάστηκε.
Ύστερα από οργανωμένη
επιχείρηση της Ελληνικής
Αστυνομίας, συνελήφθη σήμερα ο φερόμενος ως δράστης της εμπρηστικής επίθεσης στα γραφεία της “Real News” πριν από
λίγους μήνες. Συνεχίζουμε αποτελεσματικά. Για να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη οι
δράστες κάθε εγκληματικής δράσης».
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Βλέπουν(;) κι άλλες επιθέσεις

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Μια ανάρτηση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου, στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίς το πρωί
της Τρίτης (22/11) ακολούθησε την αστυνομική επιχείρηση στα Προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα και με αυξημένα μέτρα αυτοπροστασίας. Κάπως έτσι
συνελήφθη ένας 27χρονος, ο οποίος θεωρείται από τις Αρχές ως «πρωταγωνιστής»
της εμπρηστικής επίθεσης στα γραφεία
του δημοσιογραφικού ομίλου του Νίκου
Χατζηνικολάου στο Μαρούσι, τον περασμένο Ιούλιο.
Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας είχαν εδώ και καιρό πληροφορίες ότι ο 27χρονος είχε βρει καταφύγιο σε έναν χώρο που θεωρείται άντρο του
αντιεξουσιαστικού χώρου, έτσι χρειάστηκε
η συνδρομή της Αντιτρομοκρατικής, των
ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ κατά την επιχείρηση,
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα

υπάρξει αντίσταση. Ακόμη και έτσι, πάντως, επικράτησε ένταση, καθώς άτομα με
καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους ανέβηκαν σε ταράτσες του κτιριακού συγκροτήματος και πέταξαν πέτρες
προς την πλευρά των αστυνομικών.

Μεγάλη επιχείρηση στα Προσφυγικά
της λεωφόρου Αλεξάνδρας και σύλληψη 27χρονου
αντιεξουσιαστή - Τι άλλο ψάχνει η ΕΛΑΣ

Ο 27χρονος κρατείται από την Κρατική
Ασφάλεια, που έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν
μπει ένα ηλεκτρονικός υπολογιστής και δύο
κινητά τηλέφωνα που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα όπου κρυβόταν. Πηγές της ΕΛΑΣ κάνουν λόγο για γνωστό πρόσωπο στον αντιεξουσιαστικό χώρο, με συμμετοχή κατά το παρελθόν και σε άλλες ενέργειες, το οποίο δύσκολα θα «σπάσει» και θα ομολογήσει τη
συμμετοχή του στην εμπρηστική επίθεση που
λίγο έλειψε να κοστίσει και ανθρώπινες ζωές.
Η ΕΛΑΣ επιχειρεί να ταυτοποιήσει τυχόν
εμπλοκή του και σε άλλες εμβληματικές εμπρηστικές επιθέσεις, όπως σε γραφεία της
Νέας Δημοκρατίας στην Πεύκη (σ.σ.: περί τα
τέλη Απριλίου 2022). Σε βάρος του σχηματίζεται βαρύτατη ποινική δικογραφία, για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, κατοχή εκρηκτικών, πρόκληση εμπρησμού κ.ά.
Να σημειώσουμε, τέλος, ότι στο διαμέρισμα όπου κρυβόταν ο 27χρονος εντοπίστηκε
και μια νεαρή κοπέλα, η οποία προσήχθη και
αυτή στη ΓΑΔΑ, ωστόσο, ύστερα από εξακρίβωση στοιχείων δεν βρέθηκε κάτι εναντίον
της και αφέθηκε ελεύθερη. Αργά το απόγευμα της Τρίτης (22/11) υπήρξε συγκέντρωση
ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου στα
Προσφυγικά, καθώς υπήρξε πληροφορία ότι
η ΕΛΑΣ είχε κυκλώσει τον χώρο και ετοίμαζε
νέα επιχείρηση.
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Χειροπέδες στη σπείρα που έκλεβε οχήματα
και μπούκαρε με αυτά σε καταστήματα
Πενήντα κλοπές αυτοκινήτων, πρατηρίων
υγρών καυσίμων, εταιρειών και καταστημάτων
κατηγορούνται ότι διέπραξαν τέσσερα άτομα
από 18 έως 34 χρόνων.
Αστυνομικοί του τμήματος εγκλημάτων κατά
ιδιοκτησίας της ασφάλειας Θεσσαλονίκης εντόπισαν και συνέλαβαν
τους δύο (20 και 29 χρόνων). Ο πρώτος μετά την απολογία του κρίθηκε
προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στις φυλακές, ενώ ο δεύτερος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
Το χαρακτηριστικό της ομάδας ήταν ότι με κλεμμένα οχήματα έσπαζαν τις προθήκες των καταστημάτων
και εισέρχονταν στο εσωτερικό αρπάζοντας ό,τι πολύτιμο έβρισκαν. Συνελήφθησαν ύστερα από κλοπή

Πρωτοβουλία Σιμόπουλου
για ενδοοικογενειακή βία
«Μίλα, είμαστε μαζί σου» είναι ο τίτλος ενημερωτικών δράσεων που ξεκινάει ο Στράτος Σιμόπουλος για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Η αρχή από τον βουλευτή της
ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης θα γίνει σήμερα σε
κεντρικό καφέ της πόλης, ενώ θα δοθεί η ευκαιρία και για συζήτηση της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας.

Συζητήσεις με
τους δημότες άρχισε
ο Γιάννης Δαρδαμανέλης
σε εταιρεία με παλέτες. Στις απολογίες τους στην
ανακρίτρια Θεσσαλονίκης σήμερα Τρίτη παραδέχτηκαν ορισμένες κλοπές, αρνήθηκαν όμως ότι εμπλέκονται σε όλες τις περιπτώσεις. Η λεία τους υπολογίζεται σε 43.000 ευρώ, ενώ οι ζημιές που προκάλεσαν φτάνουν τις 30.000 ευρώ.
Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας έχουν ταυτοποιήσει
δύο ακόμη άτομα 18 και 35 χρόνων, τα οποία αναζητά.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ανακοινώνει
τη 2η «παρτίδα»
με τους υποψηφίους
Για τη δεύτερη παρουσίαση των
ονομάτων υποψηφίων δημοτικών συμβούλων που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο του
ετοιμάζεται ο Κωνσταντίνος
Ζέρβας. Με πυρετώδεις ρυθμούς τα νέα πρόσωπα του συνδυασμού πέρασαν από το δημαρχείο, φωτογραφήθηκαν με
τον δήμαρχο και λίαν συντόμως
θα υπάρξουν ανακοινώσεις.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Αλλαγή μέρας
του briefing
Θεσσαλονίκης

Έντονη παρουσία
ο Γλαβίνας
Μπορεί να είναι διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚΚΙΝΑΛ, παρ’ όλα αυτά ο Θανάσης Γλαβίνας καταγράφει έντονη παρουσία
στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, μόλις
προχθές κλήθηκε να δώσει τα «φώτα»
του ως νομικού σε εκδήλωση του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος με αφορμή τη
Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της
Βίας κατά των Γυναικών. Στην εισήγησή του ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
ανέλυσε τις νομικές προεκτάσεις του
φαινομένου της βίας.

Σε διαφορετική μέρα και ώρα
από εκείνη που είχαμε συνηθίσει πραγματοποιήθηκε το briefing του Γιάννη Οικονόμου προς
τους πολιτικούς συντάκτες της
Θεσσαλονίκης. Όπως μάθαμε, ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος
έπρεπε να φύγει νωρίς προκειμένου να συνοδεύσει τον πρωθυπουργό στη διήμερη περιοδεία του στην Αχαΐα.

Τετ α τετ με
τους δημότες
του ξεκινά ο
δήμαρχος Καλαμαριάς Γιάννης Δαρδαμανέλης στη μεταπανδημική περίοδο.
Από τη μία θα ακούει τα παράπονά τους και από
την άλλη θα ενημερώνει για τα έργα της κάθε περιοχής. Η έναρξη των συζητήσεων θα γίνει από
τον Φοίνικα και σειρά θα πάρουν όλες οι περιοχές του δήμου.

Στην... τσιπουρόπολη νυν
και υποψήφιοι δήμαρχοι
Στον Βόλο μετακόμισαν όλοι οι δήμαρχοι της
Θεσσαλονίκης για το τριήμερο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Και όχι μόνοι οι δήμαρχοι, αφού εκεί είδαμε
υποψήφιους δημάρχους που ετοιμάζονται για τις
εκλογές του 2023, αντιδημάρχους, εν ενεργεία
δημοτικούς συμβούλους και υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους! Για να θυμούνται οι παλιοί
και να μαθαίνουν οι νέοι τα αυτοδιοικητικά ζητήματα…

Ο Χάρης ανάμεσα στον Τύπο
Αυτό που μας έκανε εντύπωση ήταν ότι πέραν
των δημοσιογράφων στην πρώτη σειρά για το
briefing με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο καθόταν
ο Χάρης Αηδονόπουλος. Τυχαίο; Να υπενθυμίσουμε πως από το νέο σχήμα διοίκησης Ζέρβα
απουσιάζει ο Χάρης Αηδονόπουλος, που θεωρούνταν βέβαιο ότι θα επανέλθει στη διοίκηση ως
αντιδήμαρχος.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Συνέδριο ΚΕΔΕ

Τι έδωσε ο Μ. Βορίδης στους αιρετούς
Μπορεί για τους δήμους να μην είχε να δώσει
κάποια επιπλέον οικονομικά ή θεσμικά στηρίγματα, αλλά για τους δημάρχους και τους
δημοτικούς συμβούλους ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης επιφύλαξε κάποια
«δωράκια». Για την ακρίβεια, ο υπουργός μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ που γίνεται στον Βόλο και όσον αφορά τους δημάρχους ανακοίνωσε ότι πλέον καταργείται το
Αυτόφωρο για τους αιρετούς. Όπως τόνισε:
«Το επόμενο χρονικό διάστημα, θα νομοθετήσουμε την ειδική δωσιδικία για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Κάτι που σημαίνει ότι οι αιρετοί θα δικάζονται μόνο στο τριμελές Εφετείο
Πλημμελημάτων και δεν θα έχουν τη διαδικασία του Αυτοφώρου». Για τους προέδρους των

Λύση για τις ΔΕΥΑ
και τέλος ταφής

Στο μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του στο
ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας
ανέφερε τις σημαντικότερες παρεμβάσεις
που έχουν ήδη γίνει από την κυβέρνηση, όμως
ήρθε να δώσει λύσεις σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι
που έχουν Εταιρείες Ύδρευσης. Για την ακρίβεια, ανακοίνωσε ότι δρομολογείται άμεσα
στήριξη ύψους 20 εκατ. ευρώ, ενώ πρόκειται
σε δεύτερο χρόνο να ακολουθήσει συνεννόηση για ένα προσωρινό πλαίσιο εφόσον εγκριθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να εξεταστεί η αύξηση της επιδότησης
μέχρι τα 40 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα έδωσε και μια ανάσα όσον
αφορά το τέλος ταφής απορριμμάτων που καλούνται να πληρώσουν οι δήμοι, καθώς ο κ.
Πέτσας επεσήμανε ότι είναι μια υποχρέωση
που σχετίζεται με ορόσημα εκταμιεύσεων για
το Ταμείο Ανάκαμψης, ωστόσο ο υπολογισμός
μπορεί να γίνει απολογιστικά το έτος 2023 αντί
του 2022.

δημοτικών συμβουλίων που είναι και δημόσιοι υπάλληλοι και μέχρι σήμερα θα έπρεπε να
επιλέξουν ανάμεσα στις δύο αμοιβές, θα μπορούν να λαμβάνουν και τις δύο ενώ για τους
δημοτικούς συμβούλους αυξάνεται κατά 30%
η αποζημίωση των αιρετών για τις παραστάσεις στα δημοτικά συμβούλια. Όπως τόνισε
χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης, πλέον καταργούνται οι διατάξεις για τις αποζημιώσεις για
τις παραστάσεις στα δημοτικά συμβούλια.
Δηλαδή, πλέον, θα λαμβάνουν το 70% της αποζημίωσης μετά την αύξηση του 30% και οι δημοτικοί σύμβουλοι της Περιφέρειας Αττικής,
του Νομού Θεσσαλονίκης αλλά και όσοι
έχουν κατοικία λιγότερο από 10 χιλιόμετρα
από την έδρα του δήμου.

!

Εξωστρέφεια
της Αττικής

Ένα μεγάλο όφελος είχε η Περιφέρεια Αττικής από τη
συμμετοχή του περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη στο
πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο Ελλήνων Ιατρών της Διασποράς στη Μελβούρνη. Και αυτό γιατί πέτυχε τη διενέργεια του Ομογενειακού Παγκόσμιου Ιατρικού Συνεδρίου στην Αττική, ενώ παράλληλα προανήγγειλε τον
σχεδιασμό ενός μεγάλου «φεστιβάλ για όλες τις ελληνικές κοινότητες της Διασποράς από όλες τις γωνιές της
Γης, που με παλμό και δύναμη θα αντηχήσει τη φωνή
της Μεγάλης Ελλάδας από τη μητέρα πατρίδα». Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό Κέντρο της
Μελβούρνης και έλαβαν μέρος Έλληνες επιστήμονες
από την Ελλάδα, την Κύπρο και ολόκληρο τον κόσμο.
Στόχος του συνεδρίου ήταν να δημιουργηθούν ευκαιρίες κοινών δράσεων και στενής συνεργασίας όλων των
Ελληνικών Ιατρικών Συλλόγων της Διασποράς.

Συνεχίζει να… λαϊκίζει
Μετά την Περιφέρεια Αττικής ανέλαβε και ο ΕΔΣΝΑ
να απαντήσει στην πρώην περιφερειάρχη Ρένα Δούρου
στις κατηγορίες περί «ελεγχόμενου διαγωνισμού για
την εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων στη Δυτική Αττικής. Αρχικά ο σύνδεσμος έκανε λόγο για «το σημαντικό όφελος που θα έχει ο ΕΔΣΝΑ τόσο σε επίπεδο
κόστους όσο και σε επίπεδο εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των υποδομών του από τον διαγωνισμό», ενώ
καταθέτει στοιχεία για «τις νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες που ακολουθούνται». Όμως η κ. Δούρου επανήλθε αμφισβητώντας αυτά τα στοιχεία και προκάλεσε
την έντονη αντίδραση του ΕΔΣΝΑ που κατηγορεί την
πρώην περιφερειάρχη ότι «καταφεύγει σε ύβρεις και
απαράδεκτους χαρακτηρισμούς» και την καλεί «αντί
να επιδίδεται σε λαϊκισμούς να δοκιμάσει επιτέλους
τον δρόμο της σοβαρότητας».

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα νότια της Αθήνας, η διαδικασία εκλογής
αρχηγού σε παράταξη είναι κοντά στο
να οδηγήσει στη διάλυσή της; Ο λόγος
για την παράταξη που στηρίχθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ
και που ξεκίνησε με μεγάλη αισιοδοξία τις διαδικασίες για εκλογή νέου επικεφαλής, αλλά την πρώτη
διαδικασία ακολούθησε μπαράζ παραιτήσεων με
καταγγελίες για νοθεία στην εκλογή. Το ερώτημα τώρα είναι αν θα ακολουθήσει δεύτερος γύρος…

Μείζον πρόβλημα
η επικάλυψη αρμοδιοτήτων
Από το βήμα του συνεδρίου της ΚΕΔΕ που πραγματοποιείται
στον Βόλο, ο υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής
Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης παραδέχθηκε ότι όσον
αφορά τις φυσικές καταστροφές στην Ελλάδα η επικάλυψη
αρμοδιοτήτων είναι το μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. «Αυτό
που είναι λυμένο
σε άλλες χώρες, το
πού αρχίζει η αρμοδιότητα του δήμου, της περιφέρειας και του
υπουργείου για μια σειρά ζητημάτων, όπως στα ρέματα, είναι
ένα μείζον θέμα», είπε, «που πρέπει το συντομότερο να ξεπεραστεί. Είναι νομικό και όχι πολιτικό το πρόβλημα και πρέπει να επικεντρωθούμε στη μεταρρύθμιση. Δεν είναι εύκολο,
αλλά πρέπει όλοι να κάνουμε την προσπάθεια να το λύσουμε». Τέλος, αναφέρθηκε στο νέο πρόγραμμα, ύψους 130
εκατ. ευρώ, που διαμορφώνεται για οχήματα και εργαλεία
που θα δοθούν στους δήμους.

ΡOLITICAL

22

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Σ

ε μείζον πανευρωπαϊκό πρόβλημα εξελίσσεται το ιδιωτικό χρέος, το οποίο, λόγω της
ενεργειακής κρίσης και του
υψηλού πληθωρισμού, βρίσκεται σε
πορεία… εκτροχιασμού!
Γράφει
ο Λουκάς
Γεωργιάδης
loukas1972@gmail.com

Τόσο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας όσο και ο διοικητής
της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης
Στουρνάρας προειδοποιούν για τους
κινδύνους που κρύβει εντός του 2023 η
συνεχής συρρίκνωση της αγοραστικής
δύναμης των νοικοκυριών, κάτι που
αναπόφευκτα θα οδηγήσει περισσότερους σε αθέτηση πληρωμών.
Η περίοδος 2015-2019 με την τρίτη
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
άνοιξε τον ασκό του Αιόλου, ενώ οι συνέπειες της πανδημίας και της ρωσικής
εισβολής στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με την έκρηξη του πληθωρισμού
και των επιτοκίων, έχουν επιδεινώσει
την κατάσταση.

ΕΛΛΑΔΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ

Αναζήτηση
λύσεων για
γενναίες
ρυθμίσεις

Ισχυρό δίχτυ προστασίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η κυβέρνηση με τον εξωδικαστικό
συμβιβασμό, τα προγράμματα «Ηρακλής» και «Γέφυρα», καθώς και με τον
Πτωχευτικό Κώδικα έχει δημιουργήσει
ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας, έτσι ώστε
να βγουν ωφελημένοι από τις ρυθμίσεις τόσο οι οφειλέτες όσο και το Δημόσιο και οι τράπεζες.
Οι φόβοι του οικονομικού επιτελείου
εστιάζουν περισσότερο στη δημιουργία
νέων χρεών από οφειλέτες οι οποίοι
ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους,
αλλά και από αυτούς που εντάχθηκαν
σε ρυθμίσεις με διαγραφή χρέους και
διευκόλυνση αποπληρωμής σε πολλές
δόσεις.

Ανασταλτικοί παράγοντες η ενεργειακή κρίση και
ο πληθωρισμός - Σταϊκούρας, Στουρνάρας προειδοποιούν
για τους κινδύνους που κρύβει εντός του 2023 η συνεχής
συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών

Οι οφειλές
Σημειώνεται ότι οι συνολικές οφειλές προς τις τράπεζες και τα funds
ανέρχονται σε 111 δισ. ευρώ, προς την
εφορία στα 112,6 δισ. ευρώ και προς
τον ΕΦΚΑ στα 45,5 δισ. ευρώ. Μέσα
από τις ρυθμίσεις που έχουν προωθηθεί από το 2019 και κυρίως με το μέτρο
αναστολής των πληρωμών έχουν ρυθμιστεί 746.000 περιπτώσεις στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων. Ταυτόχρονα, η μείωση
του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων κάτω από το 10% επιτεύχθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος «Ηρακλής».
Το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης είναι η περαιτέρω ώθηση στο
πρόγραμμα εξωδικαστικού συμβιβασμού, όπου είχαν καταγραφεί σημαντικές καθυστερήσεις, προκαλώντας
μάλιστα και την παρέμβαση του
υπουργού Οικονομικών Χρήστου
Σταϊκούρα. Σύμφωνα με τα τελευταία
στοιχεία που κατέθεσε προχθές στη
Βουλή, μέχρι στιγμής έχουν υλοποιηθεί 2.072 ρυθμίσεις οφειλών, συνολικού ύψους 373 εκατ. ευρώ, ενώ μόνο τον τελευταίο μήνα πραγματοποιήθηκαν 500 περίπου νέες ρυθμίσεις
οφειλών και ο στόχος για τους επόμενους μήνες είναι να ρυθμιστούν οφειλές πάνω από 1 δισ. ευρώ.
Πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο και η Κεντρική
Τράπεζα έχουν κρούσει τον κώδωνα
του κινδύνου προς τις κυβερνήσεις
για μια εκτίναξη του ιδιωτικού χρέους, λόγω της ενεργειακής κρίσης
και του πληθωρισμού, που μοιραία
οδηγούν σε συνεχείς αυξήσεις των
επιτοκίων. Μάλιστα, ειδική ομάδα τεχνοκρατών της ΕΕ επεξεργάζεται τα
νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες και μέσα
στο 2023 αναμένονται σημαντικές
αποφάσεις.

Τελευταία ευκαιρία για την επιδότηση των 14.800 ευρώ προς νέους επιχειρηματίες
Την προσεχή Παρασκευή στις 15.00 λήγει η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τον Β’ κύκλο του προγράμματος νεανικής
επιχειρηματικότητας, με έμφαση στις γυναίκες.
Στόχος της 12μηνης δράσης είναι η προώθηση στην
αυτοαπασχόληση 1.000 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων. Το ποσό ενίσχυσης
των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και
θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση, ύψους
4.000 ευρώ, θα δοθεί μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ, η δεύτερη των 5.400 ευρώ μετά τη λήξη

του Α’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης και η
τρίτη, επίσης 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του Β’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης.
Δικαιούχοι της δράσης είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι
18-29 ετών που θα υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης,
στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση επιχειρηματικού
σχεδίου. Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση
https://www.ependyseis.gr.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού
43.400.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό
Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο/Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, στο πλαίσιο του
επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014 2020». Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια
αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται αναλυτικά
στη δημόσια πρόσκληση. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον
ιστότοπο της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr.
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Συμμαχία για
την ενεργειακή
ασφάλεια
στη ΝΑ Ευρώπη
του Μιχάλη Μαστοράκη

Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

θωράκιση των ενεργειακών συστημάτων στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων βρέθηκε στο επίκεντρο των εργασιών της πρώτης Διυπουργικής Διάσκεψης για την Ενέργεια που πραγματοποιήθηκε χθες
στην Αθήνα (1st Athens Ministerial
Energy Dialogue).
Στο Υπουργικό Στρογγυλό Τραπέζι
συμμετείχαν ο υπουργός Πράσινης
Μετάβασης της Ιταλίας Gilberto Pichetto Fratin (μέσω τηλεδιάσκεψης), η
υπουργός Υποδομών και Ενέργειας
της Αλβανίας Belinda Balluku, ο
υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας
Rosen Hristov, ο υπουργός Ενέργειας
της Ρουμανίας Virgil Daniel Popescu
και η Κοσοβάρα υπουργός Οικονομικών Artane Rizvanolli.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση
του ΥΠΕΝ, σκοπός της διάσκεψης
είναι η εμβάθυνση της συνεργασίας
μεταξύ των συμμετεχόντων, προκειμένου να επιτευχθεί η ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής και να διασφαλιστούν προσι-

τές τιμές για τους καταναλωτές.
«Η Ελλάδα σήμερα διοργανώνει την
πρώτη υπουργική συνδιάσκεψη με
συμμετοχή των ομολόγων μου από
χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Σκοπός μας
είναι να τη μετατρέψουμε σε έναν θεσμό διαλόγου, συνεργασίας και ενότητας. Γιατί μόνο μέσα από τις συμμαχίες και την ενεργειακή συνεργασία
μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα
αποτελέσματα για τους πολίτες μας,
σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο που η
ενεργειακή κρίση απειλεί τη συνοχή
της κοινωνίας μας, αλλά και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας»,
ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας
Σκρέκας.

Άλμα πέντε θέσεων για την Ελλάδα
Παράλληλα, στην πρώτη Διυπουργική Διάσκεψη για την Ενέργεια πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις για την
ενεργειακή ασφάλεια και την πράσινη
μετάβαση από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ Μανούσο Μανουσάκη, τη διευθύνουσα
σύμβουλο του ΔΕΣΦΑ Μαρία Ρίτα
Γκάλι, τον διευθυντή του Γραφείου Ελ-

λάδας του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP AG) Ιωάννη Μαρή
και την επενδυτική λειτουργό στην
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Δέσποινα Τωμαδάκη. Θα ακολουθήσει
συζήτηση και τα τελικά συμπεράσματα των παρουσιάσεων.
Μιλώντας στη συνέχεια σε ανοικτή
συζήτηση με τους υπουργούς Ενέργειας των χωρών της ΝΑ Ευρώπης στο
πλαίσιο του 26ου Εθνικού Συνεδρίου
Ενέργειας «Ενέργεια+Ανάπτυξη» που
διοργανώσει το ΙΕΝΕ, ο Κώστας Σκρέκας αναφέρθηκε εκτενώς στην ελληνική εμπειρία αντιμετώπισης της
ενεργειακής κρίσης.
Μάλιστα, όπως πρόσθεσε, η πρόσφατη ταξινόμηση της Ελλάδας σε μελέτη της Ernst&Young στις χώρες με
τον υψηλότερο δείκτη ελκυστικότητας
επενδύσεων σε ΑΠΕ παγκοσμίως αναλογικά με το ΑΕΠ της χώρας συνιστά
μια σημαντική επίδοση για τη χώρα,
παρακαταθήκη για τη συνέχεια. Η εν
λόγω επίδοση αφορά άλμα πέντε θέσεων στον γενικό δείκτη, ενώ η εταιρεία παρατηρεί μεταξύ άλλων ότι η
χώρα μας απένειμε 538 μεγαβάτ στον
πιο πρόσφατο διαγωνισμό της. Ταυτό-

χρονα, καταγράφει την προσπάθεια
για επιτάχυνση της αδειοδότησης και
προώθηση των υπεράκτιων αιολικών.
Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο
θέμα των υδρογονανθράκων, υπογραμμίζοντας ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης και του υπουργείου έχουν
ως αποτέλεσμα σε μόλις δύο χρόνια
(2020-2022) να έχουν ολοκληρωθεί οι
σεισμικές έρευνες σε πέντε περιοχές.
Πρόθεση του υπουργείου είναι να
προχωρήσει το πρόγραμμα ανάπτυξης στην πλήρη του εξέλιξη έως ότου
τα τελικά νούμερα προκύψουν από τις
σεισμικές έρευνες και κυρίως από τις
ερευνητικές γεωτρήσεις.

Όλα όσα έγιναν
στην 1η Διυπουργική
Διάσκεψη για την Ενέργεια
χθες στην Αθήνα - Κώστας
Σκρέκας: «Με συνεργασίες
μπορούμε να πετύχουμε
καλύτερα αποτελέσματα
για τους πολίτες μας»

Η Linde Hellas ξεκινά την πρώτη παραγωγή πράσινου υδρογόνου στην Ελλάδα
Ένα σημαντικό βήμα για την καθιέρωση της οικονομίας του πράσινου υδρογόνου στην Ελλάδα αποτελεί η
είδηση πως η Linde Hellas ξεκινά την παραγωγή πράσινου υδρογόνου στις εγκαταστάσεις της στη Μάνδρα,
χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για
την ηλεκτρόλυση διαλύματος ΚΟΗ. Η εταιρεία έχει λάβει το πιστοποιητικό παραγωγής πράσινου υδρογόνου
από την TÜV SÜD.
Το πράσινο υδρογόνο αποτελεί βασικό παράγοντα για
την ενεργειακή μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία και
περιβάλλον, καθώς και για την επίτευξη του στόχου μηδενικών εκπομπών των χωρών. Το ενδιαφέρον για λύσεις
πράσινου υδρογόνου αυξάνεται σημαντικά σε βιομηχανίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Όλο και πε-

ρισσότερες χώρες θέτουν φιλόδοξους στόχους ουδετερότητας άνθρακα και αναζητούν λύσεις που θα τους επιτρέψουν να επιτύχουν τους στόχους αυτούς. Το υδρογόνο
αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση προς καθαρότερα καύσιμα.

«Είμαστε υπερήφανοι που η Linde κάνει ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς την καθιέρωση της οικονομίας πράσινου υδρογόνου στην Ελλάδα, επιτρέποντάς μας να προωθήσουμε την ατζέντα βιωσιμότητας σε ολόκληρη τη χώρα», δήλωσε η Oana Reiber, γενική διευθύντρια της
Linde Hellas. «Αυτό ήταν μόνο το πρώτο στάδιο, θα συνεχίσουμε να διερευνούμε νέα έργα και να επενδύουμε στο
πράσινο υδρογόνο, ώστε να επιτύχουμε την απαλλαγή
από τις ανθρακούχες εκπομπές σε όλους τους τομείς της
βιομηχανίας και της αυτοκίνησης». Η Linde δραστηριοποιείται σε όλη την αλυσίδα αξίας από την ενεργειακή πηγή έως την κατανάλωση, παρέχοντας λύσεις για τη χρήση
του υδρογόνου στη βιομηχανία και την αυτοκίνηση.
Μ. ΜΑΣΤ.
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Διπλό success story
στην Ελλάδα βλέπουν
ΕΕ και ΟΟΣΑ

Έρχεται food pass
στα νοικοκυριά το 2023

Τ

Ποιοι θα πάρουν το έκτακτο
επίδομα - Συνεχής στήριξη
στην τελική ευθεία
προς τις εκλογές

Το επίδομα θα βασίζεται στα
πρότυπα του αντίστοιχου για τη
θέρμανση καθώς και σε εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ενώ
οι αρχικές πληροφορίες κάνουν
λόγο για ένα ποσό της τάξης των
100-120 ευρώ και θα αυξάνεται
προοδευτικά ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Θα αποτελεί, δηλαδή, μια έξτρα «επιταγή», σαν εκπτωτικό κουπόνι σε ηλεκτρονική
μορφή, με το οποίο οι καταναλωτές
θα προβαίνουν σε αγορές. Με το
κουπόνι αυτό, ο δικαιούχος θα
μπορεί να αγοράζει προϊόντα που
περιλαμβάνονται στο «καλάθι του

νοικοκυριού» και θα υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί, ώστε το μέτρο
να αφορά αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη. Εκτιμάται ότι στην
περίμετρο του συγκεκριμένου μέτρου θα ενταχθούν τουλάχιστον
2.500.000 πολίτες, καθώς θα αφορά άγαμους και έγγαμους χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους,
τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία και μακροχρόνια άνεργους και όσους
λαμβάνουν το Επίδομα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς
του υπουργείου Οικονομικών, το
συγκεκριμένο μέτρο έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης μέσα στο πρώτο
τρίμηνο του επόμενου έτους, το
οποίο είναι ιδιαίτερα επίφοβο για
την οικονομία, καθώς αναμένεται
να σημειωθεί μικρή ύφεση. Ταυτόχρονα, το μέτρο αυτό θα αποτελέ-

ην καταβολή οικονομικής ενίσχυσης μέσω του
«επιδόματος τροφίμων»
δρομολογεί η κυβέρνηση
για το 2023, σε μια προσπάθεια να
στηρίξει τα νοικοκυριά, ώστε να
αντεπεξέλθουν στις υψηλές τιμές
των προϊόντων στα ράφια των σουπερμάρκετ.
Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

loukas1972@gmail.com

σει μια ισχυρή τονωτική ένεση για
την αντιμετώπιση της ακρίβειας
και μάλιστα στην τελική ευθεία
προς τις εκλογές, καθώς το συγκεκριμένο πρόβλημα αξιολογείται
μακράν ως το πλέον σοβαρό για την
ελληνική κοινωνία. Το μέτρο αυτό
θα λειτουργήσει ενισχυτικά, καθώς την ίδια στιγμή θα εφαρμόζονται οι γενναίες επιδοτήσεις στο
ρεύμα, ενώ 1.600.000 συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις τουλάχιστον
7,75% στις μηνιαίες αποδοχές τους
και περίπου 600.000 δημόσιοι
υπάλληλοι θα έχουν αυξημένες
αποδοχές κατά τουλάχιστον 2,83%,
λόγω της κατάργησης της Έκτακτης Εισφοράς Αλληλεγγύης, αλλά
και της κράτησης 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.
Η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει,
ανάλογα με τις δημοσιονομικές
συνθήκες, συνεχείς ενέσεις ρευστότητας προς τους καταναλωτές,
τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο
του νέου έτους, καθώς το συγκεκριμένο διάστημα συνδέεται με την
πορεία προς τις εθνικές εκλογές,
οι οποίες κατά τα φαινόμενα θα είναι διπλές.

Ένα επιτυχημένο success story στην
Ελλάδα στους τομείς του δημοσίου χρέους και της ανάπτυξης διαπιστώνουν η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Οργανισμός
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
Ειδικότερα, στην έκθεση χειμερινών
προβλέψεων της ΕΕ, η Ελλάδα παρουσιάζεται ως «πρωταθλήτρια» στη μείωση
του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του
ΑΕΠ. Με βάση τη σύγκριση της περιόδου
2019-2022, η Ελλάδα κατάφερε να μειώσει το χρέος κατά 18,4 εκατοστιαίες
μονάδες, ωστόσο, με βάση τη βαθιά ύφεση του 2020, η μείωση μέσα σε τρία χρόνια είναι κάθετη. Για την ακρίβεια, από το
206,3% του ΑΕΠ πρόπερσι, η Ελλάδα θα
μειώσει το χρέος της στο 161,9% στο τέλος του 2023, δηλαδή κατά 44,4 εκατοστιαίες μονάδες, λόγω του υψηλού πληθωρισμού! Μάλιστα, η πορεία αυτή κλείνει θεαματικά την ψαλίδα με τις πλέον
αναπτυγμένες οικονομίες της Ευρωζώνης, καθώς σε Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία το δημόσιο χρέος αυξάνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Από την άλλη πλευρά, ο ΟΟΣΑ ανεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης για τη φετινή
χρονιά στο 6,7%, προβλέποντας ότι το
2023 θα υποχωρήσει στο 1,6% (στο ίδιο
ποσοστό προσδιορίζεται και για το 2024),
έναντι 1,8% που προβλέπει το τελικό
σχέδιο του προϋπολογισμού. Ο ΟΟΣΑ
επισημαίνει ότι η αξιόπιστη πολιτική που
ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση βοηθάει στην ανάκτηση της επενδυτικής
βαθμίδας, ωστόσο, επισημαίνει ότι η
εξέλιξη αυτή μπορεί να καθυστερήσει,
αν οι πιέσεις στα δημοσιονομικά είναι
πιο έντονες από ό,τι προβλέπεται, κατά
το δεύτερο εξάμηνο του 2023. Επισημαίνει, δε, ότι η υποχώρηση των τιμών της
ενέργειας θα οδηγήσει σε μείωση του
πληθωρισμού στην Ελλάδα, στηρίζοντας
την ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης από το 2024.
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Aλ. Εξάρχου: «Στοίχημα η απορρόφηση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων»
Μείζονα εθνικό στόχο, που
δεν πρέπει να χαθεί, αποτελεί η απορρόφηση εθνικών
και ευρωπαϊκών κονδυλίων
για την ανάπτυξη της χώρας.
Αυτό δήλωσε στο 5ο Επενδυτικό Φόρουμ των Αθηνών
ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Intrakat
Αλέξανδρος Εξάρχου, παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και του
υφυπουργού Γιώργου Καραγιάννη. Ο κ. Εξάρχου αλλά
και η πολιτική ηγεσία του

υπουργείου επεσήμαναν την
ανάγκη συνεργασίας των
φορέων, ώστε να επιτευχθεί
το μάξιμουμ της απορρόφη-

σης πόρων και να μη χαθεί ο
κοινός στόχος της υλοποίησης κρίσιμων εθνικών
υποδομών, λόγω καθυστε-

ρήσεων ή ανταγωνιστικών
σκοπιμοτήτων.
Ο κ. Εξάρχου, συμμετέχοντας στην ενότητα «Νέα
έργα και επενδύσεις στον
κατασκευαστικό τομέα λόγω
των πράσινων υποδομών Βιώσιμη ανάπτυξη και ψηφιακός μετασχηματισμός
στον κατασκευαστικό κλάδο», με κεντρικό ομιλητή τον
υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, σημείωσε πως τα 118 μεγάλα έργα πράσινων υποδομών, που έχουν δρομολογη-

θεί στην Ελλάδα ως το 2030,
«συνιστούν τη μεγαλύτερη
εθνική πρόκληση και ευκαιρία για τον ευρύτερο μετασχηματισμό των υποδομών
της χώρας μας, στο πλαίσιο
της βιώσιμης ανάπτυξής
της». Επεσήμανε, δε, την
ανάγκη προώθησης των έργων με διαδικασίες fast
track, ενώ ζήτησε από την
κυβέρνηση να επανεξετάσει
το ζήτημα του κόστους των
κατασκευών, λόγω της εκρηκτικής αύξησης των τιμών
των οικοδομικών υλικών.

Η Ελλάδα τρίτη
ισχυρότερο
τουριστικό
brand διεθνώς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ι

σπανία, Τουρκία, Ελλάδα, Μεξικό
και Ταϊλάνδη είναι οι πέντε κορυφαίοι τουριστικοί προορισμοί
παγκοσμίως, για τους τουρίστες
που αναζητούν τον ήλιο και τη θάλασσα, σύμφωνα με τη μελέτη του World
Travel Monitor και της Deloitte. Στην
τρίτη θέση φιγουράρει η γαλανόλευκη
σημαία, με ποσοστό 16,8% στο σύνολο
των ταξιδιών παγκοσμίως.
Οι μελετητές σημειώνουν πως ο
προορισμός με γνώμονα το «ήλιος και
θάλασσα» παρουσιάζει την υψηλότερη ζήτηση, σε παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφοντας υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε ποσοστό 9,4% ανά έτος, από
το 2015 έως το 2019, με 226.000.000
περισσότερα ταξίδια το 2019. Οι ταξιδιώτες επιθυμούν ολοένα και περισσότερες μοναδικές εμπειρίες που
συνδυάζουν πολλαπλά τουριστικά
προϊόντα με έμφαση στη βιωσιμότητα.
Στις αναπτυξιακές δυνατότητες της
χώρας μας στον τομέα του τουρισμού,

Γράφει
η Ρεγγίνα Σαβούρδου

στις τελευταίες εξελίξεις αλλά και στις
ενδεδειγμένες δράσεις, ώστε ο ελληνικός τουρισμός να καταστεί βιώσιμος, αναφέρθηκαν οι συμμετέχοντες
στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο
Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), στο πλαίσιο της
37ης διεθνούς τουριστικής έκθεσης
Philoxenia.

Κικίλιας: «Με το βλέμμα στο 2030»
«Ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας
ένωσαν τις δυνάμεις τους ώστε φέτος
ο ελληνικός τουρισμός να ξεπεράσει
όλες τις δυσκολίες. Οι πρωτοβουλίες
του ΣΕΤΕ, του ΙΝΣΕΤΕ και της Marketing Greece είναι με το βλέμμα στο
2030, σε ένα, δηλαδή, μακροπρόθε-

σμο πλάνο για να παραμείνει το ελληνικό τουριστικό προϊόν υψηλά με
όρους βιωσιμότητας», σημείωσε ο
υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του,
τονίζοντας πως η μεγάλη επιτυχία του
τουρισμού είναι προϊόν ομαδικής
δουλειάς και συλλογικής εργασίας.
Οι επιχειρηματίες του κλάδου επικεντρώνονται στον τουρισμό της επόμενης ημέρας και διαβεβαιώνουν πως
το όραμα μπορεί να γίνει πράξη και
πραγματικότητα.
«Ύστερα από μια δύσκολη αλλά καλή σε επιδόσεις χρονιά, έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον, το οποίο επηρεάζει όλους τους κλάδους της οικονομίας και δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό και για τον χειμώνα που
θα διανύσουμε και για την επόμενη
χρονιά. Η Ελλάδα παραμένει ένας πολύ ισχυρός προορισμός και ένα πολύ
δυνατό brand, μέσα στα πέντε παγκο-

σμίως, το οποίο με συνεργασία, σκληρή δουλειά και στήριξη των επιχειρήσεων από την κυβέρνηση μπορεί να
γίνει ακόμα πιο δυνατό», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γιάννης Ρέτσος.
Ο απολογισμός των ιθυνόντων είναι
θετικός, σημειώνοντας πως σήμερα η
Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή, επισημαίνουν ωστόσο πως για να διατηρηθεί η χώρα μας ανάμεσα στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς
παγκοσμίως θα πρέπει να εφαρμοστεί
εθνική στρατηγική για τον τουρισμό.

Μελέτη του World Travel
Monitor και της Deloitte
μάς δίνει ποσοστό 16,8%
στο σύνολο των ταξιδιών
ανά την υφήλιο
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ΕΧΑΕ: Στα 6,8 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο

Ο

κύκλος εργασιών το εννεάμηνο του 2022 για τον
Όμιλο Χρηματιστηρίου
Αθηνών διαμορφώθηκε
σε 29,3 εκατ., έναντι 27,0 εκατ. την
αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,5%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Το
57% του κύκλου εργασιών του ομίλου προέρχεται από έσοδα από τη
διαπραγμάτευση, την εκκαθάριση
και τον διακανονισμό των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εμφανίζοντας μια μεταβολή 1,5 εκατ.
ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2021, ήτοι αύξηση
10,1%. Ποσοστό 13% του κύκλου εργασιών αφορά έσοδα που διαμορφώνονται κατά κύριο λόγο σε συ-

νάρτηση με το ύψος της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, τα οποία σημείωσαν αύξηση κατά 0,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με το περυσινό εννεάμηνο (+26%), κυρίως λόγω της αύξησης του μεγέθους της αγοράς. Τέλος, 30% του κύκλου εργασιών προ-

ήλθε από υπηρεσίες και δεδομένα
που παρέχει ο όμιλος και παρέμεινε
στο επίπεδο του εννεαμήνου του
2021. Σημειώνεται πως κατά το εννεάμηνο του 2022 η μέση ημερήσια
αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε
στα 78,8 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά
6,9% σε σχέση με το εννεάμηνο του
2021 (73,7 εκατ. ευρώ), αν και η μέση επίδοση Γ’ τριμήνου διαμορφώθηκε σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα από την αντίστοιχη του Α’ εξαμήνου (56,3 εκατ. ευρώ έναντι 91
εκατ. ευρώ αντίστοιχα). Το εννεάμηνο του 2022, τα ενοποιημένα καθαρά
κέρδη του ομίλου μετά από φόρους
διαμορφώθηκαν στα 6,8 εκατ. ευρώ
έναντι 7,0 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο
του 2021, παρουσιάζοντας μείωση

Ideal Holdings:
Αύξηση 22% στα EBITDA
Η Ideal Holdings ΑΕ ανακοίνωσε τα Proforma βασικά οικονομικά μεγέθη του εννεαμήνου 2022: Αύξηση των εσόδων κατά
38% στα 134,5 εκατ. ευρώ. Αύξηση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
(EBITDA) κατά 22% στα 19,2 εκατ. ευρώ. Αύξηση των κερδών προ φόρων κατά 17% στα
15,0 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των χρηματικών
διαθεσίμων ανέρχεται σε 40,4 εκατ. ευρώ
και οι δανειακές της υποχρεώσεις σε 49,3
εκατ. ευρώ. Έως τις 16 Δεκεμβρίου θα γίνει
η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου 0,12
ευρώ/μετοχή.

Νέες προσθήκες
στον στόλο άμεσης βοήθειας
της Interamerican

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μαζική αντίδραση των φορέων της αγοράς για το «ψηφιακό χαράτσι»
Την έντονη αντίθεση και δυσαρέσκειά τους για το
«ψηφιακό χαράτσι» εκφράζουν με κοινή τους ανακοίνωση θεσμικοί, παραγωγικοί και καταναλωτικοί
φορείς (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και
Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας ΓΣΕΒΕΕ, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Αθηνών - ΕΒΕΑ, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς - ΕΒΕΠ, Ένωση Καταναλωτών-Η Ποιότητα Της Ζωής - ΕΚΠΟΙΖΩ, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών - ΕΕΑ, Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας - ΕΣΕΕ, Ελληνικός
Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών Αθηνών - ΕΣΥΝΕ
Αθηνών, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Λιανικής
Πωλήσεως Ελλάδος ΣΕΛΠΕ). Πρόκειται για
τέλος 2% που επιβάλλεται
στην αξία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και
που εισπράττουν Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης Δημιουργών (συγγραφέων, καλλιτεχνών,
φωτογράφων) και τη διανέμουν στα μέλη τους για
αντιστάθμιση (αποζημίωση) της νόμιμης αναπαραγωγής των έργων τους
για ιδιωτική χρήση.
Το υπουργείο Πολιτισμού -όπως τονίζουν από κοινού οι παραπάνω φορείς- επιμένει, παρά τις δεσμεύσεις της ΝΔ όταν βρισκόταν στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2017 ότι θα το καταργούσε, στη διατήρηση του υψηλότατου «ψηφιακού τέλους» στα ψηφιακά προϊόντα που εισάγονται, παράγονται και διατίθενται στη χώρα, αλλά και στη στρεβλή και άδικη εφαρμογή του νομού.
Η κυβέρνηση, μέσω και στελεχών του υπουργείου

Πολιτισμού, παρά το ότι είχε δεσμευθεί πως με το υπό
ψήφιση νομοσχέδιο θα διευκρίνιζε την ενιαία αντιμετώπιση των tablets και smartphones ως υπολογιστών και θα αποσαφήνιζε την ορθή δήλωση των υποκείμενων σε εύλογη αμοιβή ειδών, αθετεί τη δέσμευσή της. Το υπουργείο Πολιτισμού δεσμεύτηκε και κατέθεσε στο προσχέδιο του νόμου, στη διαδικασία της
διαβούλευσης, το άρθρο 43, το οποίο εξορθολόγιζε
και διευκρίνιζε τη σωστή εφαρμογή της υπάρχουσας
νομοθεσίας, αντιμετωπίζοντας τις παράλογες στρεβλώσεις και αδικίες και αίροντας ερμηνευτικές αμφιβολίες, οι οποίες δημιουργούσαν σειρά προβλημάτων και δικαστικών αγώνων. Προφανώς, όμως,
υποκύπτοντας σε διάφορες εκβιαστικές και μονομερείς πιέσεις σε αυτήν την παρατεταμένη
εκλογική περίοδο, λίγο
πριν κατατεθεί το νομοσχέδιο, το υπουργείο
Πολιτισμού απέσυρε το
άρθρο 43, βλάπτοντας
τόσο τους πολίτες-καταναλωτές όσο και την επιχειρηματικότητα, αλλά
και το Δημόσιο.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως το εν λόγω «ψηφιακό χαράτσι» υπολογίζεται πως κοστίζει περισσότερο από 70 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο στους Έλληνες καταναλωτές,
στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, στους επαγγελματίες
αλλά και στο Δημόσιο. Ειδικά, μάλιστα, για τις επιχειρήσεις, οργανισμούς, επαγγελματίες και το Δημόσιο η επιβάρυνση αυτή είναι πέρα για πέρα παράνομη και οι σχετικές πληρωμές εκατομμυρίων ευρώ
έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως και πρέπει να αναζητηθούν, ενώ με την απόσυρση του άρθρου 43 θα
εξακολουθήσουν να καταβάλλονται και στο μέλλον.

Η Interamerican με στόχο την περαιτέρω
μείωση του χρόνου ανταπόκρισης σε περιστατικά άμεσης βοήθειας των ασφαλισμένων της, καθώς και την ενίσχυση της επιχειρησιακής δυνατότητας σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, προχώρησε σε σημαντική
ενίσχυση του στόλου των οχημάτων οδικής
και άμεσης ιατρικής βοήθειας, σύμφωνα
με σχετική ανακοίνωση. Συγκεκριμένα, τα
ήδη 222 ιδιόκτητα οχήματα οδικής και 17
ασθενοφόρα ενισχύθηκαν από 10 μηχανές
650cc, 4 οχήματα 4X4, 8 πλατφόρμες ρυμούλκησης και 5 ασθενοφόρα.

Πάνω από 20 ελληνικές
εταιρείες στην έκθεση
EquipHotel Paris
Την πέμπτη θέση μεταξύ των χωρών με
τον μεγαλύτερο αριθμό ξένων εκθετών κατέλαβε η Ελλάδα, η οποία συμμετείχε με 21
εταιρείες στη Διεθνή Έκθεση Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού EquipHotel Paris 2022,
που έγινε από 6 έως 10 Νοεμβρίου 2022 στο
Παρίσι. Η ελληνική συμμετοχή διοργανώθηκε με τη στήριξη της Ελληνικής Εταιρείας
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
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Νέο θέρετρο Sani/Ikos
στη Μαγιόρκα της Ισπανίας

Σβήνει τον εξωτερικό φωτισμό
το βράδυ η Coffee Island

Ευρωσύμβουλοι:
Στα €4,7 εκατ. αυξήθηκαν
οι πωλήσεις στο 9μηνο

Μινέρβα: Πουλάει το εργοστάσιο
φέτας στα Ιωάννινα

Να αναθεωρήσει πλήρως την παραγωγική δραστηριότητα που μέχρι πρότινος ασκούσε στον τομέα
της φέτας επιδιώκει σύμφωνα με πληροφορίες η Μινέρβα, καθώς προχωράει στην πώληση του εργοστασίου που διατηρεί στο Επισκοπικό Ιωαννίνων. Η εταιρεία, την οποία διαχειρίζονται μετοχικά οι Deca Investments, EOS Capital Partners και Elikonos 2 SCA
Sicar, έλαβε την απόφαση να προχωρήσει σε διαγωνισμό, προκειμένου να διαθέσει το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο σε ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Ο όμιλος Ευρωσύμβουλοι ΑΕ εμφάνισε κατά το Γ’
τρίμηνο του 2022 πωλήσεις περιόδου ύψους 2,45
εκατ. ευρώ, έναντι πωλήσεων ύψους 1,22 εκατ. ευρώ
το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ σε σύνολο εννεαμήνου οι πωλήσεις ανέρχονται στο ποσό των 4,7
εκατ. ευρώ, έναντι πωλήσεων 3,21 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, επιβεβαιώνοντας
μέχρι στιγμής και με το παραπάνω τις προβλέψεις της
διοίκησης, τόσο στο κλείσιμο των περσινών οικονομικών καταστάσεων όσο και στο κλείσιμο των φετινών
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Το ΕΒΙTDA
για την περίοδο του Γ’ τριμήνου του 2022 ανήλθε σε
0,88 εκατ. ευρώ, έναντι 0,26 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο
περσινό διάστημα, ενώ για την περίοδο του εννεαμήνου το EBITDA του 2022 ανήλθε στο 1,33 εκατ. ευρώ.

Pet City: Ανάπτυξη 5%
με συντηρητικές εκτιμήσεις
το 2022

Ενίσχυση του δικτύου καταστημάτων και νέα
προϊόντα και μερίδια στα σουπερμάρκετ συντηρούν ανοδικές τάσεις και το 2022 στα μεγέθη της
Pet City, εταιρείας προϊόντων για κατοικίδια που
πέρασε στον έλεγχο του fund BC Partners GR Investments LP από την οικογένεια Μαντζουρανάκη, η οποία ελέγχει σήμερα το 5,8% της εταιρείας. Το 2021 η Pet City Group AEBE έκλεισε με
καθαρά κέρδη 6,2 εκατ. ευρώ και με αύξηση πωλήσεων 11%, ξεπερνώντας τα 50 εκατ. ευρώ. Με
βάση συντηρητικές εκτιμήσεις της διοίκησής
της, το 2022 θα κλείσει με αύξηση 5%, ενώ προσδοκίες για ισχυρή ανάπτυξη στο μέλλον καλλιεργεί η είσοδος του νέου μετόχου.

Διεθνή διάκριση
απέσπασε η Stirixis
Η Stirixis Group βραβεύτηκε με πέντε αστέρια, την υψηλότερη διάκριση, στην κατηγορία
«Best Office Interior» των International Property Awards, για τον σχεδιασμό του νέου εργασιακού χώρου της Tüv Austria Hellas. Η
ετήσια απονομή βραβείων των International
Property Awards πραγματοποιήθηκε φέτος
στις 27 Οκτωβρίου στο Royal Lancaster Hotel,
στο Λονδίνο. Το βραβείο αυτό πιστοποιεί για
άλλη μία φορά την προσήλωση της εταιρείας
στη δημιουργία καινοτόμων έργων που ωθούν
την πραγματική ευημερία των πελατών της.

Προσφορές Black Friday
στο eshop του My market
Η Black Friday του eshop του My market
έρχεται εμπλουτισμένη και φέρνει δώρα και
εκπλήξεις. Για την περίοδο 21/11 με 28/11, οι
πελάτες που πραγματοποιούν αγορές από το
eshop άνω των 100 ευρώ, κερδίζουν αυτόματα έκπτωση αξίας 10 ευρώ. Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με κάθε ολοκληρωμένη παραγγελία αξίας 100 ευρώ και
άνω, οι πελάτες μπαίνουν αυτόματα στην κλήρωση που θα τους χαρίσει 8 iPhone 14, καθώς
και 40 αφυγραντήρες Inventor.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η

Coffee Island αξιοποιεί τη γνώση που
διαθέτει και εισάγει μια σειρά μέτρων
και τεχνικών λύσεων στα καταστήματά
της για τη μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να συμβάλει έμπρακτα
στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Για
τον έλεγχο, τη συγκράτηση και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας η εταιρεία ξεκίνησε να υλοποιεί στα καταστήματά της, ανάμεσα σε άλλα, τον
έλεγχο χρονοδιακοπής λειτουργίας μηχανών
espresso, τις multi boiler μηχανές espresso με
στάδια προθέρμανσης, αντικατάσταση φωτισμού
με LED, συνεχή καταγραφή θερμοκρασιών ψυγείων και θερμοθαλάμων. Για το ίδιο θέμα, με μία ουσιαστική αλλά και συμβολική κίνηση, η εταιρεία
ανακοίνωσε το κλείσιμο εξωτερικού φωτισμού και
σήμανσης στα καταστήματά της κάθε μέρα μετά τις
22.00, από τις 15 Νοεμβρίου 2022.

Ο Όμιλος Sani/Ikos ανακοινώνει την έβδομη προσθήκη στα βραβευμένα πολυτελή allinclusive θέρετρα Ikos Resorts, εγκαινιάζοντας το νέο Ikos Porto Petro στη Μαγιόρκα της
Ισπανίας, το οποίο θα ανοίξει τις πόρτες του
τον Ιούνιο του 2023. Όπως αναφέρει σχετική
ανακοίνωση, το εμπορικό σήμα Ikos Resorts
συνεχίζει τη δυναμική του ανάπτυξη σε εμβληματικούς προορισμούς της Ελλάδας και
της Ισπανίας, με το Ikos Porto Petro να αποτελεί το δεύτερο θέρετρο του ομίλου στην Ιβηρική Χερσόνησο, μετά το Ikos Andalusia στη
Μαρμπέλα-Εστεπόνα που ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάιο του 2021. Πρόκειται επίσης για το δεύτερο προγραμματισμένο λανσάρισμα του Ομίλου Sani/Ikos για το 2023, ακολουθώντας το Ikos Odisia στην Κέρκυρα που
ανοίγει στις 19 Μαΐου.
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SPORTS
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Μουντιάλ στη Βόρεια Κορέα!

O

Τζιάνι Ινφαντίνο, ο
Ιταλοελβετός πρόεδρος της FIFA,
ένα αμιγώς πολιτικό πρόσωπο και διαχειριστής δισεκατομμυρίων, συνέλαβε μια
φαεινή ιδέα, σε μια προσπάθεια
να λειάνει τις παγκόσμιες αντιδράσεις για το Μουντιάλ στο
Κατάρ των άπειρων σκανδάλων. Να διοργανώσει Μουντιάλ
και η… Βόρεια Κορέα! Ναι, η
χώρα του Κιμ με το… κουμπί
των πυρηνικών.
Οι δηλώσεις του έχουν μια επίφαση ισότητας μεταξύ των λαών
και των πολιτισμών, αλλά ο Ινφαντίνο ξέρει τι κάνει και τι λέει.
Στις επόμενες εκλογές της FIFA
θα έχει πάρει μαζί του ολόκληρο
τον αραβικό κόσμο και μέρος
των Ασιατών που αισθάνονται
ριγμένοι από την εναλλαγή των
διοργανώσεων σε Ευρώπη και

αμερικανική ήπειρο. Παντού η
ίδια πατέντα, όταν πρόκειται για
εκλογές.
Ο Ινφαντίνο, που ξεκίνησε από
απλός υπάλληλος της UEFA και
τραβούσε τα μπαλάκια στις κληρώσεις των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων, βρέθηκε
πρόεδρος της FIFA. Αδιαφόρησε
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και
τους 6.715 νεκρούς στα κάτεργα του Κατάρ για χάρη του λούσου της διοργάνωσης, αδιαφόρησε για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων («είναι ζημιά του
μυαλού») και φορώντας φωτοστέφανο αγγέλου, τόνισε:
«Οποιαδήποτε χώρα μπορεί να
διοργανώσει ένα event. Αν η Βόρεια Κορέα θέλει να διοργανώσει κάτι… Βασικά πήγα στη Βόρεια Κορέα πριν από μερικά χρόνια και τους ζήτησα αν ήταν
έτοιμοι να φιλοξενήσουν ένα

Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών.
Είμαστε ένας παγκόσμιος οργανισμός και θέλουμε να παραμείνουμε ένας οργανισμός που
ενώνει τον κόσμο. Δεν κατάφερα
να τους πείσω». Ευτυχώς που
δεν το κατάφερε. Η Βόρεια Κορέα, με την πιο στυγνή δικτατορία στον κόσμο. Μήπως γνωρίζει
ο Ινφαντίνο τι απέγινε ο προπονητής της Βόρειας Κορέας,
Χουν, μετά τη συντριβή 7-0 από
την Πορτογαλία στο Μουντιάλ
της Νότιας Αφρικής το 2010;
Τον κατηγόρησε ο πατέρας του
Κιμ, Κιμ Γιoνγκ Ιλ, για «ιδεολογικές αδυναμίες», τον ανέκριναν
400 άτομα ταυτόχρονα, δημοσιογράφοι, εργάτες, μαθητές. Κατέρρευσε και από τότε αγνοείται
η τύχη του.
Και όπως κάνει ένας γνήσιος
πολιτικός, ο Ινφαντίνο το γύρισε
στο Κατάρ. Πως το ποδόσφαιρο

είναι για να ενώνει τους λαούς
και πως η Δύση πρέπει να ανοίξει τα μάτια της στον αραβικό
κόσμο. Δυστυχώς για αυτόν, η
Δύση τα έχει ανοιχτά και θρηνεί
τους νεκρούς εργάτες, για τους
οποίους ο Ινφαντίνο αρνήθηκε
να καταβάλει 440 εκατ. ευρώ
(τόσα θα μοιραστούν οι 32 ομάδες των τελικών) ως αποζημίωση στις οικογένειές τους, όπως
τον πιέζουν ακόμα οι χορηγοί.
Απαγόρευσε και το «Love» στις
φανέλες για τους ομοφυλόφιλους. Το «Love» σημαίνει αγάπη. Άλλη «αγάπη» επικαλείται ο
Ινφαντίνο…

Ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι
Ινφαντίνο δεν τρελάθηκε,
ψηφαλάκια μαζεύει, μαζί του
όλος ο αραβικός κόσμος
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SPORTS
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Τέλος Μαρσέλο και Βρσάλικο
Τελείωσαν από τον Ολυμπιακό ο
Βραζιλιάνος Μαρσέλο και ο Κροάτης Βρσάλικο. Με «βελούδινο διαζύγιο» αποχαιρετούν την Ελλάδα ως
οι μεγαλύτερες μεταγραφικές
«φούσκες» όλων των εποχών. Την
ώρα που ο Βρσάλικο έπρεπε να βρίσκεται στο Ρέντη για προπόνηση,
αυτός ήταν στο… Κατάρ, κοντά στην
εθνική Κροατίας. Είχε συμφωνήσει
σε συναινετικό «διαζύγιο» με την
ΠΑΕ, παρότι είχε κλειστό συμβόλαιο
2 εκατ. ευρώ για δυο χρόνια. Απέτυχε παταγωδώς, είχε αλλεπάλληλους
τραυματισμούς, δεν έπαιξε ποτέ σε
ολόκληρο παιχνίδι, τέλος. Ο Μαρσέλο ήρθε στην Ελλάδα ως… Ρωμαίος
αυτοκράτορας, συγκεντρώνοντας
20.000 κόσμο στην υποδοχή, αλλά

Δανία - Τυνησία 0-0,
χωρίς συγκινήσεις
Δανία και Τυνησία πήραν από έναν βαθμό στην
πρεμιέρα τους στον όμιλο του Μουντιάλ. Οι δύο
ομάδες είδαν να τους ακυρώνεται από ένα γκολ
για οφσάιντ, ενώ οι Δανοί είχαν και δοκάρι με τον
Κορνέλιους στο 70’. Το παιχνίδι δεν είχε ευκαιρίες, οι Τυνήσιοι το πάλεψαν και τελικά κατάφεραν να μη χάσουν.

Πατατράκ για Μέσι:
Αργεντινή - Σ. Αραβία 1-2!
με παραπανίσια κιλά. Τα οποία δεν
κατάφερε ποτέ να τα χάσει. Έπαιξε
κι αυτός ελάχιστα, κυρίως με την
υστεροφημία του, φεύγει. Ο Ολυμ-

πιακός θα αγοράσει δυο πλάγια
μπακ πρώτης γραμμής, όπως και
έναν κεντρικό αμυντικό, πιθανότατα
και έναν φορ.

Η Αργεντινή των 36 σερί αγώνων χωρίς ήττα
υπέστη ιστορικό, ανεπανάληπτο κάζο από τη
Σαουδική Αραβία στην πρεμιέρα (1-2) και μπαίνει από νωρίς σε μπελάδες. Ο Μέσι με πέναλτι
άνοιξε το σκορ στα πρώτα λεπτά, τρία τα ακυρωθέντα γκολ των Αργεντινών και μετά, πατατράκ.
Οι Σαουδάραβες ισοφάρισαν στο 48’ με τον Αλ
Σεχρί και πέτυχαν λίγο μετά την ανατροπή με
τον Αλ Ντοσαρί.

Μουντιάλ:
Τέσσερα ματς σήμερα

Τυχεροί οι Ολλανδοί,
ματσάρα ΗΠΑ - Ουαλία
Η Σενεγάλη, με τον Σισέ του Ολυμπιακού στη βασική της ενδεκάδα, είχε τις καλύτερες
ευκαιρίες, αλλά οι Ολλανδοί ήταν αυτοί που νίκησαν 2-0 στα τελευταία λεπτά με γκολ
των Χάπκο και Κλάασεν. Συγκλονιστικό ήταν το ματς ΗΠΑ - Ουαλία 1-1, όπου
οι Αμερικανοί προηγήθηκαν στο πρώτο μέρος με τον Τίμοθι Γουεά, γιο της μεγάλης δόξας
Ζορζ Γουεά, και οι Ουαλοί ισοφάρισαν με πέναλτι του Γκάρεθ Μπέιλ.

Ο Γιάννης τούς έβαλε στα καλάθια
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «φόρτωσε» το καλάθι των Μπλέιζερς με
37 πόντους και οδήγησε το Μιλγουόκι στη 12η νίκη του στη σεζόν,
119-111, διατηρώντας το καλύτερο ρεκόρ έδρας στο ΝΒΑ. Ο «Greek
Freak» είχε 16/23 δίποντα, 5/12 βολές, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 λάθος, 3 φάουλ, 8 κερδισμένα φάουλ σε 35:05. Άξιος συμπαραστάτης του ο Τζρου Χόλιντεϊ με 17 πόντους.

Τέσσερα ματς γίνονται σήμερα στο Μουντιάλ
του Κατάρ, τα τρία είναι στη συνδρομητική πλατφόρμα του ΑΝΤ1. Στις 12.00 το μεσημέρι (ΑΝΤ1+)
το Μαρόκο θα αντιμετωπίσει την Κροατία. Τρεις
ώρες αργότερα, στις 15.00 (ΑΝΤ1+), η Γερμανία
θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ιαπωνία. Στις 18.00
(ΑΝΤ1+) η Ισπανία θα παίξει με την Κόστα Ρίκα
και στις 21.00 (ΑΝΤ1) θα τεθούν αντιμέτωποι Βέλγιο και Καναδάς.

Μουντιάλ: Δέκα
διαιτητές σε κάθε ματς!
Οι διαιτητές του Μουντιάλ αυξάνονται σε… δέκα, πλέον, για καλύτερη επιτήρηση των αγώνων.
Στην εξάδα (διαιτητής, βοηθοί, 4ος, VARίστας,
βοηθός VARίστα) θα προστεθούν ένας ανάμεσα
στους δύο πάγκους, στο VAR θα υπάρχει ο offside VAR, ένας support VAR και ένας stand by VAR
σε διπλανό δωμάτιο, έτοιμος να αναλάβει σε περίπτωση τεχνικού ή ανθρώπινου κωλύματος.
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«Χρυσά» κορίτσια

Επιμέλεια:
Δήμητρα
Δάρδα

στο ημερολόγιο της Pirelli
POLITICAL ΑRT

Ο

ι διασημότερες κουκλάρες του πλανήτη πόζαραν στο θρυλικό
ημερολόγιο της Pirelli 2023. Στην 49η ονειρική πολυτελή έκδοσή του, τα τοπ μόντελ Κάρα Ντελεβίν, Άσλεϊ Γκράχαμ, Μπέλα
Χαντίντ, Έμιλι Ραταϊκόφσκι, Σάσα Πιβοβάροβα, Κάρλι Κλος, Λίλα Μος, Γκινεβέρ βαν Σενούς, Οκάι Κάγια κ.ά. φωτογραφήθηκαν από την
Αυστραλιανή Έμα Σάμερτον σε ένα πρωτοποριακό πρότζεκτ με τίτλο
«Γράμματα αγάπης στη Μούσα», εμπνευσμένο από την
ελληνική μυθολογία.
Τα αστέρια της πασαρέλας πόζαραν στον φακό σε ρόλους διαφορετικούς, με φόντο περίτεχνα μαγικά σκηνικά ανάμεσα σε πικραλίδες, σκοτεινά δάση, κουκουβάγιες και οπτικούς καθρέφτες.
Το styling του καστ επιμελήθηκε η διευθύντρια μόδας
Αμάντα Χάρλετς, ενώ οι χαρακτήρες επιλέχθηκαν από
τη φημισμένη επαγγελματία φωτογράφο, η οποία έντυσε την Κάρα Ντελεβίν ως ηθοποιό, τη Σάσα Πιβοβάροβα
ως ζωγράφο, την Κάρλι Κλος ως τεχνικό, την Έμιλι Ραταϊκόφσκι ως συγγραφέα, την Γκινεβέρ βαν Σενούς ως
φωτογράφο, ενώ την Άσλεϊ Γκράχαμ ως ακτιβίστρια.
«Βασίλισσα» του Pirelli 2023 στέφθηκε το μοντέλο Λόρεν Γουάσερ, η
ιστορία της οποίας συγκλόνισε τον κόσμο, όταν το 2021 οι γιατροί ακρωτηρίασαν και τα δύο της πόδια, εξαιτίας συνδρόμου τοξικού σοκ που προκλήθηκε έπειτα από χρήση ταμπόν.
Η Γουάσερ φωτογραφήθηκε ως αθλήτρια πάνω σε μια χρυσή ημισέληνο. Με φόντο τον ωκεανό και κρατώντας ένα μεγάλο ασημένιο σπαθί, το
τοπ μόντελ πόζαρε σε στάση πολεμιστή φορώντας χρυσά προσθετικά πόδια για τις ανάγκες του πρότζεκτ.
Στην επίσημη ανακοίνωσή της η εταιρεία ανέφερε πως το φετινό κόνσεπτ αποτελεί ένα φόρο τιμής στις γυναίκες, ενώ η ιδέα να εστιάσει στις
κόρες του Δία, τις Μούσες, αποδόθηκε στην καλλιτεχνική επιρροή της
Έμα Σάμερτον: «Μούσες, οι φανταστικές και αρχετυπικές φιγούρες που
έχουν εμπνεύσει τη φωτογράφο σε όλη της τη ζωή. Είναι ένας φόρος τιμής
σε όλες τις γυναίκες που έχουν εμπνεύσει τη Σάμερτον από τη μητέρα της
μέχρι τις τραγουδίστριες, τις ηθοποιούς, καλλιτέχνιδες, συγγραφείς, ακτιβίστριες, ζωγράφους και άλλες. Πολλές από τις ιδέες της και τις δημιουργίες της προέρχονται από αυτές τις γυναίκες, που είναι τόσο πραγματικές
όσο και φανταστικές».
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GOSSIP
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

«Συστοιχίες
της αυριανής εξορίας»

Κ

υκλοφόρησε η νέα ποιητική συλλογή του κριτικού λογοτεχνίας και τέχνης Λεόντιου Πετμεζά με τίτλο «Συστοιχίες της αυριανής εξορίας». Η έκδοση συγκροτείται από
επίκαιρα ποιήματα που έγραψε ο συγγραφέας στην περίοδο της δοκιμασίας που βιώνουμε, με πρόλογο και εικονογράφηση της κριτικού λογοτεχνίας και τέχνης Μαριλένας Φωκά. «Πρόκειται για ένα νέο μεγίστου ενδιαφέροντος βιβλίο, το οποίο είχα τη χαρά να προσεγγίσω κριτικά και να εικονογραφήσω στο εξώφυλλο,
στο οπισθόφυλλο και εσωτερικά. Ουσιαστικό, καταγγελτικό και
προφητικό, μας αποκαλύπτει τη μοναδική ποιητική γραφή του που
έχει αφήσει το στίγμα του στον χώρο της εικαστικής τέχνης και όχι
μόνο. Σαφείς οι επιρροές από τα μεγάλα φιλοσοφικά και καλλιτεχνικά ρεύματα του Στωικισμού, του Μηδενισμού και της Σχολής της
Φρανκφούρτης που γιγαντώνονται σε μια παράλληλη καταναλωτική
περιδίνηση και πνευματική ολίσθηση στην πορεία της ανεύρεσης
του εγώ», ανέφερε σε δηλώσεις της η εικαστικός.

Με την…
κοιλίτσα
στο στόμα
Η εγκυμονούσα Μαίρη Συνατσάκη μετράει πλέον αντίστροφα! Η ηθοποιός διανύει τον
όγδοο μήνα και δεν χορταίνει
να φωτογραφίζει το υπέροχο
θαύμα ζωής που βιώνει, καταγράφοντας μήνα μήνα τις αλλαγές στο σώμα της. Μάλιστα,
δημοσίευσε με ενθουσιασμό
στο Instagram ένα στιγμιότυπο
από την αρχή της κύησης μέχρι
σήμερα, σχολιάζοντας τρυφερά: «30 εβδομάδες διαφορά - 6
weeks VS 36 weeks».

Το παραδέχτηκε

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος είναι ερωτευμένος! Ο
νικητής του «Survivor» παραδέχτηκε για πρώτη
φορά πως είναι σε σχέση, αποφεύγοντας ωστόσο
να αποκαλύψει τα στοιχεία της γυναίκας που του
έκλεψε την καρδιά. «Είναι επικίνδυνος ο έρωτας,
αλλά εξαρτάται και σε τι ηλικία θα σου έρθει. Αν είσαι στα 15-30, που ακόμα ψάχνεις τον εαυτό σου,
μπορεί να καταστραφείς. Ο πραγματικός έρωτας σε
αναζωογονεί και σου κάνει ένα restart. Είμαι ερωτευμένος. Λεπτομέρειες δεν χρειάζεται να δώσω»,

Χωρίζουν;

Δεν έχουν ησυχία
Ταξίδι του μέλιτος για το βιβλίο Γκίνες!
Από τον περασμένο Ιούλιο που τελέσθηκε ο παραμυθένιος γάμος τους στην Κρήτη, η Κόνι Μεταξά και ο σύζυγός της Μάριος Καπότσης συνεχίζουν ακάθεκτοι το
ταξίδι του μέλιτος all over the world, ποζάροντας αυτή τη φορά στο διάσημο
Μπέβερλι Χιλς. Η τραγουδίστρια και ο
Ολυμπιονίκης φωτογραφήθηκαν στο φημισμένο Rodeo Drive, στέλνοντας τους
χαιρετισμούς τους στην Ελλάδα!

Θύμα e-απάτης
Το φυσάει και δεν κρυώνει ο Στέλιος Κουδουνάρης. Ο πρώην
κριτής του «My Style Rocks» έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης από επιτήδειους που του άδειασαν τον τραπεζικό λογαριασμό από το τηλέφωνο. «Τυχαία σταμάτησε όλο αυτό, ηλεκτρονικά δεν προστατεύτηκα πουθενά. Πήγε ένας κύριος που
ήταν μέλος της σπείρας σε ένα υποκατάστημα στη Θήβα και
από εκεί με ενημέρωσαν για το τι είχε συμβεί», αποκάλυψε ο
σχεδιαστής.

Σύννεφα στον γάμο της Μαρίας Λουίζας Βούρου με τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Το άλλοτε
αγαπημένο ζευγάρι φαίνεται να αντιμετωπίζει
σοβαρή κρίση στη σχέση του, με τις φήμες να
υποστηρίζουν πως έχει χωρίσει. Τρία χρόνια μετά τον γάμο τους και την απόκτηση ενός αγοριού,
η παρουσιάστρια λέγεται πως ζει με τον μικρό
Ιάσονα σε άλλο σπίτι, σε μια προσπάθεια να δώσουν χώρο και χρόνο ο ένας στον άλλο, με σκοπό
να ξεπεραστεί το πρόβλημα.
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Δρ Χρήστος Στάμου,
δερματολόγος-αφροδισιολόγος

Τριτογενές
κάπνισμα και
δερματικές
παθήσεις

Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Π

ρόσφατα οι ειδικοί διαπίστωσαν πως η
επαφή με τους ρύπους που αφήνει το
κάπνισμα στο περιβάλλον, όπως στα
ρούχα, τις επιφάνειες των επίπλων, τις
κουρτίνες ή τις ταπετσαρίες του αυτοκινήτου, πυροδοτεί και τους μηχανισμούς που ευθύνονται για
την εμφάνιση φλεγμονωδών δερματικών νόσων,
όπως η ψωρίαση.
«Το κάπνισμα είναι γνωστό για τις σημαντικές
βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο δέρμα και τους βλεννογόνους, ορισμένες
από τις οποίες μπορεί να είναι απειλητικές για τη
ζωή, εξαιτίας των 7.000 βλαβερών ουσιών που περιέχει.
Στις άμεσες επιπτώσεις περιλαμβάνεται το κιτρίνισμα των δακτύλων και των νυχιών και η καθυστέρηση της επούλωσης των πληγών, ενώ εκείνες

που εμφανίζονται έπειτα από χρόνια καπνίσματος
είναι το ξηρό δέρμα και η πρόωρη γήρανση.
Έχει αποδειχθεί, δε, ότι οι καπνιστές με δερματολογικές παθήσεις όπως η ψωρίαση, η παλαμοπελματιαία φλυκταινώδης δερματίτιδα και ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος έχουν εντονότερα συμπτώματα. Επίσης, το κάπνισμα αυξάνει
τον κίνδυνο καρκίνου, κυρίως μέσα και γύρω από
το στόμα, ενώ διπλασιάζει τις πιθανότητες ανάπτυξης ακανθοκυτταρικού καρκινώματος», επισημαίνει ο δερματολόγος-αφροδισιολόγος δρ
Χρήστος Στάμου.
«Εξίσου επιβλαβές για το δέρμα είναι το παθητικό ή δευτερογενές κάπνισμα, το οποίο αφορά την
εισπνοή του εκπνεόμενου από καπνιστή καπνού
και την άμεση δερματική επαφή με τον καπνό που
αφήνει η καύση προϊόντων του, δεδομένου ότι από

Προστασία παιδιών και μη καπνιστών
«Είναι αποδεδειγμένο ότι όσοι
κάνουν χρήση προϊόντων καπνού έχουν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν ψωρίαση
από τους μη καπνιστές, κυρίως
όσοι έχουν οικογενειακό ιστορικό. Επίσης, είναι σοβαρότερης μορφής και δυσκολότερο
να θεραπευτούν.
Όσον αφορά τη γνώση μας σχετικά με τις επιδράσεις του καπνίσματος από τρίτο χέρι, αυτή

είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία,
πάντως, φαίνεται ότι είναι εξίσου επικίνδυνη με το κάπνισμα
και το δευτερογενές κάπνισμα.
Είναι, λοιπόν, προτιμότερο να
προστατεύουμε τον εαυτό μας,
τα παιδιά και τους ηλικιωμένους κάνοντας πιο σοφές επιλογές, όπως την αποφυγή παραμονής σε χώρους που επιτρέπουν το κάπνισμα (παρά την

απαγόρευση) ή που έχουν
εκτεθεί επί μακρόν σε καπνό
τσιγάρων (πχ, δωμάτια ξενοδοχείων, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα).
Αυτή η επιμονή θα μας προστατεύσει από την εμφάνιση δερματικών παθήσεων που ταλαιπωρούν τους ασθενείς και φυσικά από κάθε επίπτωση που
έχει στον οργανισμό», καταλήγει ο δρ Χρήστος Στάμου.

τις 7.000 χημικές ουσίες τοξικές είναι αρκετές
εκατοντάδες και περίπου 70 είναι καρκινογόνες.
Το τριτογενές κάπνισμα ή κάπνισμα από τρίτο
χέρι, που αφορά την επαφή με επιφάνειες που
έχουν συσσωρευτεί ρύποι του καπνού, είναι επίσης επικίνδυνο για την υγεία του δέρματος. Αυτοί
μπορεί να παραμείνουν πάνω σε μαλακές κυρίως
επιφάνειες (όπως ρούχα, κλινοσκεπάσματα και
χαλιά) επ’ αόριστον. Επίσης, ουσίες που εκλύονται
στον αέρα καθιζάνουν ως σωματίδια που μοιάζουν με σκόνη σε σκληρές επιφάνειες όπως
πάγκοι, τραπέζια, τοίχοι, δάπεδα και μέσα σε οχήματα και μπορούν να παραμείνουν εκεί για πολλούς μήνες. Αυτοί οι ρύποι επανεκπέμπονται ως
αέρια ή αντιδρούν με οξειδωτικά και άλλες ενώσεις στο περιβάλλον, δίνοντας δευτερογενείς ρύπους, όπως οι νιτροζαμίνες, οι οποίες προκαλούν
βλάβες στο δέρμα», προσθέτει. Οι τρεις κύριοι
τρόποι έκθεσης στο τριτογενές κάπνισμα είναι η
εισπνοή, η κατάποση και η δερματική επαφή. Δεδομένης της έκτασης του δέρματος, η έκθεση μέσω αυτού είναι η μεγαλύτερη και συνεπώς αυτή
που δυνητικά έχει τις περισσότερες επιπτώσεις.

Αφορά την επαφή με επιφάνειες
όπου έχουν συσσωρευτεί ρύποι
καπνού, όπως ρούχα, επιφάνειες
επίπλων, κουρτίνες ή ταπετσαρίες
του αυτοκινήτου
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ΖΩΔΙΑ
Oι καθημερινές προβλέψεις

Γράφει

www.facebook.com/alexandra.karta
astro.karta19@gmail.com - Τηλ.: 697 3232 775

η Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός

Ζυγός

Ταύρος

Σκορπιός

(21/3-20/4)
Η ψυχολογία σας είναι αρκετά μπερδεμένη
σήμερα, εφόσον πολλές υποθέσεις σας εκκρεμούν και όλο αυτό σας κουράζει. Τα καλά
νέα είναι ότι η σημερινή οπτική των πραγμάτων αλλάζει από αύριο και θα σας δοθούν
αρκετές λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί.

(21/4-20/5)
Η Σελήνη συνεχίζει να βρίσκεται στο διαμετρικά απέναντι ζώδιο από το δικό σας, ενεργοποιώντας τις διαπροσωπικές σας σχέσεις.
Ίσως να υπάρξουν πολλές αλλαγές στη διάθεσή σας, αλλά μην αφήσετε να υπερισχύσουν, γιατί αύριο είναι μια καινούργια μέρα
που θα φέρει νέες προοπτικές.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Νιώθετε μια μετάβαση σε κάθε κατάσταση
που αφορά την καθημερινότητά σας. Είστε
έτοιμοι να ανασύρετε τα άσχημα που σας
φέρνουν πίσω σε καταστάσεις που δεν σας
αξίζουν, ενώ για εσάς των πρώτων ημερών τα
πράγματα θα κυλήσουν πολύ καλά.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Τα συναισθήματά σας βρίσκονται σε μια αρκετά ευαίσθητη χρονική στιγμή, με τα αγαπημένα σας πρόσωπα να συμμετέχουν με
θετικό ή αρνητικό τρόπο στις μεταξύ σας
σχέσεις.

Λέων

Μ

ία μέρα πριν από τη Νέα Σελήνη,
όλα δείχνουν ότι υπάρχει η τάση να
αφήσουμε πίσω καταστάσεις,
βάζοντας πλώρη για νέα
επιτεύγματα, που πλαισιώνονται με αισιοδοξία
και θάρρος. Σήμερα επίσης καλό είναι να
αφήσετε για λίγο στην άκρη τα σημαντικά,
λόγω κενής πορείας της Σελήνης από 20.17
έως 22.15.

(23/7-22/8)
Σήμερα θα έχετε μεγαλύτερη δραστηριότητα
με θέματα που αφορούν την οικογένειά σας,
αλλά και θα δεχθείτε κάποιες συμπεριφορές
που αφορούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
Για εσάς που έχετε γεννηθεί τις πρώτες ημέρες, θα υπάρξουν συναισθηματικές και οικονομικές εξελίξεις.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Αν και δεν είστε στην πιο καλή στιγμή να πάρετε αποφάσεις και να βάλετε ένα πιο ήρεμο
πρόγραμμα στα επαγγελματικά σας, από αύριο θα έχετε τη δυνατότητα να ξεκινήσετε μια
σειρά από επιτυχημένες δραστηριότητες,
που αφορούν την οικογένειά σας και την κατοικία σας.

(23/9-23/10)
Η Σελήνη σήμερα συνεχίζει την πορεία της
στο ζώδιο του Σκορπιού, όπου θα συνεχίσουν να υπάρχουν κάποιες ανασφάλειες
στον οικονομικό σας τομέα. Φροντίστε να
απαλλαγείτε από πρόσωπα που σας προκαλούν ταραχή και εκνευρισμό.
(24/10-21/11)
Η Σελήνη συνεχίζει σήμερα την πορεία της
στο δικό σας ζώδιο, ενώ θα δεχτεί αρκετές
πλανητικές όψεις, μέχρι να περάσει στο ζώδιο του Τοξότη. Εκεί θα συναντήσει σε όψη
συνόδου τον Ήλιο, κάνοντας μια δυναμική
και τυχερή Νέα Σελήνη να ανανεώσει την οικονομική σας κατάσταση.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Είναι μια μέρα που θα τη χαρακτηρίσω
ανανεωτική, γιατί επενεργεί εσωτερικά
λίγο πριν από τον νέο κύκλο της Σελήνης.
Στον καθένα σας σημαίνει και κάτι διαφορετικό, ανάλογα με την ηλικία και τις
ανάγκες σας. Η αυριανή μέρα είναι πολύ
σημαντική για όσους έχουν γεννηθεί 23,
24 και 25 Νοεμβρίου.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Έχουν λαβωθεί τα συναισθήματά σας, ενώ
βρίσκεστε σε μια περίοδο όπου το έντονο
παρασκήνιο μεγαλώνει κάθε μέρα και περισσότερο. Μια εσωτερική ένταση σας ταλαιπωρεί, που μπορεί να προέρχεται από τους
ανθρώπους που σας πλαισιώνουν, επαγγελματικά ή συναισθηματικά.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Σήμερα μια μικρή ένταση θα την έχετε στα
επαγγελματικά σας, αν μάλιστα ανήκετε στο
δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο. Φροντίστε να
μην πάρετε σήμερα καμία απόφαση, αλλά
δώστε έμφαση στην ηρεμία σας και στην
απομάκρυνση από τοξικές συμπεριφορές.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Συναισθηματική μέρα, με τη Σελήνη να βρίσκεται σε συμβατό ζώδιο με το δικό σας και
να σας φροντίζει συναισθηματικά, κυρίως
εσάς των τελευταίων ημερών. Γενικότερα θα
έχετε αισιοδοξία σε ό,τι αφορά μελλοντικά
σας σχέδια.
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ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
Χρειαζόμαστε
μια αντεπίθεση
των δυνάμεων
της λογικής
και της σύνεσης
πέρα από κόμματα
και παρατάξεις

To αντίδοτο στην τοξικότητα

Α

Της
Αλεξίας
Τασούλη

πό τη μία είναι οι υποθέσεις με
την Κιβωτό του Κόσμου και τον
πατέρα Αντώνιο και νωρίτερα με
το κύκλωμα παιδεραστών με τον
Ηλία Μίχο. Και από την άλλη η υπόθεση με
τις υποκλοπές - έγιναν, δεν έγιναν, ποιος
γνώριζε και ποιος όχι. Το κλίμα είναι τοξικό,
ας μην κρυβόμαστε. Το παραδέχτηκε και ο
ίδιος ο πρωθυπουργός πριν από λίγες μέρες.
Το τοξικό σύννεφο απλώνεται πάνω από την
πολιτική σκηνή και η αντιπαράθεση σκιάζεται από καταγγελίες, σκανδαλολογία και αμφισβήτηση των θεσμών.
Το ερώτημα είναι τι πρέπει να γίνει ως χώρα, τι πρέπει να κάνουμε ως πολίτες μέχρι
τις εκλογές που αργά ή γρήγορα θα έρθουν.
Διότι το μείζον είναι μέχρι τότε να μην κυλήσει η χώρα σε μια άνευ προηγουμένου λασπολογία, να μην εξαντληθεί η πολιτική αντιπαράθεση στο ποιος είναι χειρότερος, φτωχαίνοντας και στενεύοντας τη χώρα πλήττοντας το κύρος της.
Ο πρωθυπουργός λοιπόν εκτιμά ότι το αντίδοτο στην τοξικότητα είναι το να παρουσιά-

ζεις θετικό έργο. Να αναλαμβάνεις πρωτοβουλίες, να κάνεις έργα. Σε μια χρονική συγκυρία που οι λαϊκίστικες φωνές μπερδεύονται με τις φωνές πολιτικού ρεαλισμού, σε μια
συγκυρία που αναπαράγουμε τις χειρότερες
παραδόσεις του πολιτικού μας συστήματος,
χρειαζόμαστε μια αντεπίθεση των δυνάμεων
της λογικής και της σύνεσης πέρα από κόμματα και παρατάξεις. Η κυβέρνηση το βλέπει
αυτό για αυτό, και θέλει να δώσει μεγάλη βάση στις κοινωνικές ομάδες που συμπιέζονται περισσότερο από την οικονομική κρίση.
«Αποφύγαμε τα οριζόντια μέτρα, ακριβώς
γιατί κρίναμε ότι έπρεπε τους πόρους που
μας προσφέρει η υψηλή ανάπτυξη να τους
διαθέσουμε στοχευμένα σε αυτούς που
έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Και σε αυτήν τη
γραμμή θα εξακολουθούμε να πορευόμαστε», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι θέλει όλο το επόμενο διάστημα έως τις εκλογές να δώσει έμφαση στα
όσα έχει κάνει η κυβέρνησή του, όπως στις
ρυθμίσεις του ασφαλιστικού νομοσχεδίου
που έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή,

να λυθούν κάποιες χρόνιες εκκρεμότητες
από το παρελθόν, ζητήματα παραγραφής
χρεών, γονική άδεια για τις εργαζόμενες
στον ιδιωτικό τομέα και να νομοθετηθεί και
το επίδομα στήριξης, το οποίο θα δοθεί σε
λίγες μέρες.
Ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να μιλήσει ο
ίδιος για την υπόθεση των υποκλοπών και
να μην αφήσει καμία σκιά, καθώς πιστεύει
ότι υπάρχει μια οργανωμένη προσπάθεια
από κέντρα που επιθυμούν να πλήξουν ευθέως την κυβέρνηση και τον ίδιο, θέτοντας
σε κίνδυνο την πορεία της χώρας. Άλλωστε,
από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας το Μέγαρο Μαξίμου μίλησε για εκστρατεία πολιτικής σπίλωσης και σκανδαλολογίας από τον ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία προς τις
εκλογές. Έτσι ώστε όταν ξεκινήσει και επισήμως η προεκλογική περίοδος, όταν η πόλωση θα χτυπήσει κόκκινο, όταν η άποψη
θα προηγείται των γεγονότων, όταν το κλίμα
θα είναι καθημερινά τοξικό, το αντίδοτο θα
είναι τα ίδια τα πεπραγμένα του Κυριάκου
Μητσοτάκη.

