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H
κυρία Φον ντερ Λάιεν επανήλθε με δηλώ-
σεις της στην αντιπαράθεση της Ευρώπης
με τη Ρωσία: «Θα χτυπήσουμε τη Ρωσία
όπου πονάει». Μέχρις εδώ τίποτα κακό...

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προανήγ-
γειλε δηλαδή ένα νέο, ένατο πακέτο κυρώσεων κατά
της Μόσχας.

Δεν λέμε ότι έχει άδικο, όμως αυτό που προέχει εί-
ναι να σταθούν οι λαοί της Ευρώπης στα πόδια τους
και μετά πολύ ευχαρίστως να τιμωρήσουμε τον Πού-
τιν, διότι εδώ και έναν χρόνο η Ένωση απλώς κυνηγά-
ει την ουρά της και πυροβολεί τα πόδια της. «Εργαζό-
μαστε σκληρά για να χτυπήσουμε τη Ρωσία όπου πο-
νάει, να αμβλύνουμε ακόμη περισσότερο την ικανό-
τητά της να διεξάγει πόλεμο στην Ουκρανία και μπο-
ρώ να ανακοινώσω σήμερα ότι εργαζόμαστε με πλή-

ρη ταχύτητα για ένα 9ο πακέτο κυρώσεων», είπε η
Φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη Τύπου.

Το κακό είναι ότι αυτά τα έχουν ξαναπεί οι αξιωμα-
τούχοι της ΕΕ και δυστυχώς οι κυρώσεις δεν ήταν τό-
σο καταστροφικές όσο ήλπιζαν. Το αντίθετο θα λέγα-
με… Η ραχοκοκαλιά της ρωσικής οικονομίας -οι
εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου- παραμέ-
νει σε μεγάλο βαθμό άθικτη. Οι παγκόσμιες τιμές του
πετρελαίου αυξήθηκαν κατακόρυφα μετά την έναρξη
του πολέμου και η Ρωσία είναι σε καλό δρόμο για να
κερδίσει φέτος περισσότερα από τις πωλήσεις πε-
τρελαίου απ’ όσα το 2021, παρά τα μποϊκοτάζ των
Ηνωμένων Πολιτειών και αρκετών συμμάχων. Η Κίνα
και η Ινδία είναι μεταξύ των εθνών που έχουν αυξήσει
τις εισαγωγές τους. Ταυτόχρονα, όσο πλησιάζει ο χει-
μώνας η Gazprom εντείνει τις απειλές μείωσης των

ποσοτήτων φυσικού αερίου που στέλνει στην Ευρώ-
πη. Όπως υποστηρίζει η εταιρεία, οι ποσότητες που
προορίζονται για τη Μολδαβία παρακρατούνται από
την Ουκρανία και από την επόμενη εβδομάδα θα
εφαρμόσει ισόποσες περικοπές.

«Το να μπει μια οροφή (ένα πλαφόν) στα 275 ευρώ
δεν είναι στην ουσία οροφή», τόνισε πολύ σωστά ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας
Σκρέκας και επισήμανε ότι ένα πλαφόν μεταξύ «150
ευρώ και 200 ευρώ είναι ρεαλιστική οροφή» και εδώ
τίθεται ένα ζήτημα: Τι απέγινε η περίφημη ευρωπαϊ-
κή αλληλεγγύη; Η υποκρισία στους κόλπους της
Ένωσης περισσεύει. Η κρίση είναι σοκαριστική πρω-
τίστως για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και χά-
νουμε πολύτιμο χρόνο χωρίς αποτελέσματα. 

E
d
it
o
ri
a
l

«P»

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Φώτης Σιούμπουρας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Kώστας Τσιτούνας
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Κώστας Ταμπαξής

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΥΛΗΣ: Νίκος Τσούρτης

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)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:

Κωνσταντίνος Αραβώσης, Καθηγητής ΕΜΠ

Θανάσης Διαμαντόπουλος, Καθηγητής, 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Κώστας Κόλλιας, Πρόεδρος ΟΕΕ (προσκεκλημένος αρθρογράφος)

Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος ΕΒΕΠ

Νότης Μαριάς, Καθηγητής Θεσμών Ε.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης 

(πρώην ευρωβουλευτής)

Γιώργος Μέργος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών

Θανάσης Παπαμιχαήλ, Επικοινωνιολόγος

Ιωάννης Π. Παναγιωτούλιας, δρ Χημείας - Τεχνολογίας και Διαχείρισης

Περιβάλλοντος, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Κλεισθένη

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

POLITICAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Aριέτα Μουρτοπάλλα

ΕΜΠΟΡΙΚH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
Μαρίνα Πέππα

ΑΤΕΛΙΕ: 
Ευτυχία Κόλβερη,  
Βασίλης Υψηλός,
Κατερίνα Χατζηλαζάρου

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Κώστας Κουτσογιάννης,
Μαριλένα Ιορδανίδου

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Επικεφαλής: Δημήτρης Δραγώγιας
Κώστας Καντούρης, Αναστασία Καρυπίδου, Φιλίππα Βλαστού, Φένια Κλιάτση

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: Ιωάννης Σαρακηνός dpo@sarakinoslaw.com

Διεύθυνση: Συγγρού 206, Αθήνα •Τηλέφωνο: 210-9568066 • FAX: 210-3645608   • www.political.gr

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL 2 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Αυτό που προέχει είναι να σταθούν 
οι λαοί της Ευρώπης στα πόδια τους 
και μετά πολύ ευχαρίστως 
να τιμωρήσουμε τον Πούτιν

Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πάει... περίπατο;
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Σ
το κενό δείχνει να πέφτει ο πόλε-
μος λάσπης που δέχεται το τε-
λευταίο διάστημα ο πρωθυπουρ-
γός από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς οι

πολίτες εκφράζουν σε όλες τις δημοσκο-
πήσεις την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο
του Κυριάκου Μητσοτάκη για την αντιμε-
τώπιση των κρίσιμων ζητημάτων.

Άλλωστε η κυβέρνηση της ΝΔ επί 3,5
χρόνια δοκιμάζεται συνεχώς από πρωτο-
φανείς κρίσεις, οι οποίες οφείλονται κυ-
ρίως σε εξωγενείς παράγοντες, όπως η
πανδημία και ο εισαγόμενος πληθωρισμός
με τον πόλεμο στην Ουκρανία, που έβαλαν
«φωτιά» στις τιμές των προϊόντων και των
καυσίμων. Η κοινή γνώμη είδε στην πράξη
τη διαχείριση που έγινε από την πλευρά της
κυβέρνησης, όπως επίσης και τα μέτρα
στήριξης που λαμβάνονται συνεχώς για την
ενίσχυση των ευάλωτων νοικοκυριών και
των επιχειρήσεων. 

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως στις
τρεις τελευταίες δημοσκοπήσεις που είδαν
το φως της δημοσιότητας οι ερωτηθέντες
δηλώνουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης εί-
ναι καταλληλότερος σε σχέση με τον Αλέξη
Τσίπρα να διαχειριστεί δύσκολες καταστά-
σεις. «Η κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να
στηρίζει την ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι

ξεκάθαρο. Έχουμε πετύχει, με το σχέδιο
που εφαρμόζουμε, ο Έλληνας καταναλω-
τής να πληρώνει πολύ φθηνότερο ρεύμα
συγκριτικά με τους υπόλοιπους καταναλω-
τές σε όλη την Ευρώπη και θα συνεχίσουμε
στην κατεύθυνση αυτή. Έχουμε θεσμοθε-
τήσει έναν μηχανισμό ανάκτησης υπερ-
κερδών, τα οποία αποδίδουν στην ελληνική
κοινωνία», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Γιάννης Οικονόμου. 

Οικονομία - εθνικά θέματα
Είναι ενδεικτικό πως σύμφωνα με τη μέ-

τρηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ οι ερωτηθέν-
τες υποστηρίζουν σε ποσοστό 35% πως ο
Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να διαχειρι-

στεί καλύτερα τα ζητήματα της οικονομίας
από τον Αλέξη Τσίπρα, που συγκεντρώνει
26%, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα στην ενερ-
γειακή κρίση. 

Η ψαλίδα ανάμεσα στον πρωθυπουργό και
τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης
ανοίγει σημαντικά όταν τίθεται το ερώτημα
για τα εθνικά ζητήματα και τα Ελληνοτουρκι-
κά. Οι πολίτες επικροτούν τη στάση του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος συγκεντρώνει
το 43% των θετικών απόψεων, σε αντίθεση
με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ που είναι στο
26%. Στη μοναδική κατηγορία που προηγεί-
ται οριακά ο Αλέξης Τσίπρας του πρωθυ-
πουργού είναι στα ζητήματα της διαφάνειας.

Στη δημοσκόπηση της ALCO για τον Alpha

και στο ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό εμ-
πιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 8
μονάδες διαφορά του Αλέξη Τσίπρα. 

Στο Μαξίμου 6 μειονοτικά σχολεία 
Τους μαθητές και τις μαθήτριες έξι μει-

ονοτικών σχολείων του Νομού Ροδόπης
υποδέχθηκε το απόγευμα ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρωθυ-
πουργός συζήτησε με τα παιδιά και τους
δασκάλους τους για τη λειτουργία των σχο-
λείων, τις επιδόσεις των μαθητών και τα αι-
τήματα που έχουν, όπως την ενίσχυσή τους
με καθηγητές Πληροφορικής και Εικαστι-
κών. Ένας από τους εκπαιδευτικούς θυμή-
θηκε και την επίσκεψη του Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη στην περιοχή: «Δεν ξεχνάω
ποτέ στη ζωή μου, είχε πει ο συγχωρεμέ-
νος ο κύριος Μητσοτάκης εκεί μια φράση η
οποία έμεινε αξέχαστη: “Ισονομία, ισοπο-
λιτεία”. Αυτή τη λέξη, αυτή τη φράση την εί-
χε πει μπροστά στην κοινότητα Οργάνης».
« Ήμουν σε αυτήν την επίσκεψη. Και η
πρώτη φορά που επισκέφτηκα τα μειονοτι-
κά χωριά ήταν τότε, στο τέλος της δεκαε-
τίας του ’80 και εκεί κατάλαβα πόση δου-
λειά έπρεπε ακόμα να γίνει, ώστε να γίνει
πράξη η ισονομία και η ισοπολιτεία την
οποία διακήρυξε και εφάρμοσε πρώτος ο
πατέρας μου, για αυτό και είχε πάντα πάρα
πολύ στενές σχέσεις με τη μειονότητα. Και
από τότε πιστεύω ότι έχουν γίνει πολλά βή-
ματα προόδου, εσείς το ξέρετε καλύτερα
εξάλλου από εμάς», σημείωσε ο πρωθυ-
πουργός. 

Γράφει 
ο Σωτήρης 
Σταθόπουλος 

Μία ακόμη δημοσκόπηση δείχνει πως η υπόθεση των υποκλοπών δεν «τραυμάτι-
σε» ουσιαστικά την κυβέρνηση. Σύμφωνα με τη μέτρηση της Metron Analysis για το
MEGA, στην πρόθεση ψήφου η διαφορά ανάμεσα στη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ κυμαίνεται
στο 8%. Συγκεκριμένα, η κεντροδεξιά παράταξη συγκεντρώνει 28,9% έναντι 20,9% του
κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ακολουθούν ΠΑΣΟΚ 11,3%, ΚΚΕ 4,8%
Ελληνική Λύση 3,4% ΜέΡΑ25 3,6% ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος φτάνει στο 12,4%. 

Στην εκτίμηση ψήφου, η διαφορά ανάμεσα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ φτάνει στις 10,2 πο-
σοστιαίες μονάδες. Το πρώτο ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες δεν είναι άλλο από
την ακρίβεια και την οικονομία. Ακολουθούν η εξωτερική πολιτική, η ενεργειακή
κρίση και το πολιτικό σύστημα. Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία προηγεί-
ται με 20 μονάδες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που συγκεντρώνει 37% έναντι 17% του
Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να πλησιάσει
τον πρωθυπουργό και να μειώσει τη διαφορά παρά το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ση-
κώσει κατακόρυφα τους αντιπολιτευτικούς τόνους.

Στις 8 μονάδες η διαφορά ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ 
Metron Analysis:

Κυρίαρχος
ο πρωθυπουργός

σε όλους τους
κρίσιμους 

τομείς 

Μητσοτάκης vs Τσίπρα

Στις τρεις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο πρόεδρος της ΝΔ είναι μακράν 
ο καταλληλότερος να διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις σε σχέση με τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ 
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Δύο δικηγόροι έχουν μπει στο κάδρο των ερευνών του αντι-
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς φέρονται να λειτουρ-
γούσαν ως «μεσάζοντες» στην παράνομη διακίνηση μετανα-
στών και να είχαν στενές σχέσεις με Τούρκους δουλεμπόρους
στην περιοχή του Έβρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρόμι-
κου Χρήματος με διάταξή της προχώρησε στη δέσμευση των
τραπεζικών λογαριασμών τους, εντοπίζοντας ύποπτες συναλ-
λαγές με Τούρκους, οι οποίοι βάσει στοιχείων που υπάρχουν
φέρονται να εμπλέκονται με διακινητές μεταναστών. Μάλιστα,
κάποιοι από τους δουλεμπόρους τα ονόματα των οποίων εντο-

πίστηκαν στις ύποπτες συναλλαγές είχαν εντοπιστεί κατά το
παρελθόν σε υποθέσεις μεταφοράς μεταναστών.

Το πόρισμα που συντάχθηκε από την Αρχή για τους δύο δι-
κηγόρους, οι οποίοι είναι αρκετά γνωστοί στη Θράκη, εστάλη
την περασμένη εβδομάδα και στην Εισαγγελία της περιοχής,
ούτως ώστε να ξεκινήσει άμεσα ενδελεχής έρευνα για τα αδι-
κήματα όπως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και η συνέργεια
σε διακίνηση μεταναστών. Στο συγκριμένο πόρισμα περιγρά-
φεται αναλυτικά ότι εντοπίστηκαν επανειλημμένες χρηματι-
κές καταβολές (συνολικά περίπου 15-20.000 ευρώ) από Τούρ-
κους, κάποιοι εκ των οποίων συναντώνται ως «διακινητές» σε

δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί στη χώρα μας για εισροές
προσώπων που φτάνουν στα ελληνικά σύνορα από τη γειτονι-
κή χώρα. Βάσει των αναλυτικών περιγραφών της αρμόδιας
Αρχής, οι δυο δικηγόροι αναλαμβάνουν τη νομική εκπροσώ-
πηση των μεταναστών που συλλαμβάνονται, την υποστήριξη
αιτημάτων τους για άσυλο κ.λπ. Αυτό το οποίο θεωρείται ιδιαί-
τερα ύποπτο από την Αρχή δεν είναι το γεγονός πως αναλαμ-
βάνουν τη νομική εκπροσώπησή τους αλλά ότι πληρώνονται
απευθείας από Τούρκους διακινητές και όχι από τους μετανά-
στες που συλλαμβάνονται στη χώρα μας.

Μίλτος Σακελλάρης

Τ
ην επόμενη εβδομάδα αναμένε-
ται να έρθει προς συζήτηση στην
αμερικανική Γερουσία η τροπο-
λογία που αφορά την πώληση των

F-16 στην Τουρκία. Τα μηνύματα που λαμ-
βάνει η Άγκυρα από τους Αμερικανούς δεν
είναι καθόλου καλά.

Το State Department ζήτησε από την
Τουρκία να εγκαταλείψει το ρωσικό αντιπυ-
ραυλικό σύστημα S-400 και να μην το χρη-
σιμοποιήσει, στον απόηχο των δηλώσεων
του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών
Xουλουσί Ακάρ ότι η χώρα του θα προβεί σε
χρήση των S-400 «εάν υπάρξει απειλή».

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών
ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε νέα συναλλα-
γή με τη ρωσική αμυντική βιομηχανία ενέ-
χει τον κίνδυνο της επιβολής πρόσθετων
κυρώσεων CAATSA. «Η Τουρκία είναι ση-
μαντικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, η
απόκτηση των S-400 έρχεται σε άμεση αν-
τίθεση με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν
όλοι οι σύμμαχοι στη Σύνοδο Κορυφής του
ΝΑΤΟ το 2016 στη Βαρσοβία για τη μείωση
των εξαρτήσεων από τον ρωσικό εξοπλι-
σμό», συμπλήρωσε, προειδοποιώντας την
Τουρκία και όλους τους εταίρους και τους
συμμάχους των ΗΠΑ να αποφύγουν μελ-
λοντικές αγορές ρωσικών όπλων, συμπερι-
λαμβανομένων πρόσθετων S-400. 

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουρ-
γείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, οποιεσδήποτε
τέτοιες συναλλαγές θα μπορούσαν να φέ-
ρουν νέες κυρώσεις, επιπλέον αυτών που
έχουν ήδη επιβληθεί. 

Την ίδια ώρα, με tweet του ο πρόεδρος
της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της
Γερουσίας Ρόμπερτ Μενέντεζ τράβηξε για
άλλη μια φορά το αυτί στον Ερντογάν. «Οι
αεροπορικές επιδρομές της Τουρκίας στο

Ιράκ και τη Συρία, συμπεριλαμβανομένων
κατά των δυνάμεων εταίρων των ΗΠΑ στις
SDF (Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις),
έχουν ήδη σκοτώσει αμάχους και κατα-
στρέψει κρίσιμες αστικές υποδομές, ενώ
απειλούν να υπονομεύσουν τη μάχη κατά
του ISIS. Αυτές δεν είναι ενέργειες συμμά-
χου», ανέφερε στο tweet του.

Σε αυτό το κλίμα ο Νίκος Δένδιας θα βρε-
θεί στον ίδιο χώρο με τον Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου στο Βουκουρέστι για τη Σύνοδο των
Υπουργών Εξωτερικών των χωρών μελών
του ΝΑΤΟ. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν

έχει οριστεί καμία διμερής συνάντηση στο
περιθώριο της συνόδου και όλα δείχνουν ότι
οι όποιες επαφές θα είναι και πάλι τυπικές. 

Δεν ακούει ούτε τους Ρώσους
Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Τούρκος

υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ δήλωσε
στον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Σοϊγκού,
σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν
χθες, ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να απαντά
σε επιθέσεις από τη Βόρεια Συρία. 

Ο Ακάρ είπε στον Σοϊγκού ότι «προτεραι-
ότητα της Τουρκίας είναι να αποτρέψει αμε-

τάκλητα την τρομοκρατική απειλή (από τη
Βόρεια Συρία)», σημειώνοντας ότι θα πρέ-
πει να τηρηθούν οι προηγούμενες συμφω-
νίες για αυτό το θέμα, ανέφερε σε ανακοί-
νωσή του το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Το State Department 
προειδοποιεί την Τουρκία με
νέες κυρώσεις για το ρωσικό
αντιπυραυλικό σύστημα 

Αγνοεί επιδεικτικά 
και τις ΗΠΑ και τη Ρωσία 

Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΚΑΙ ΟΙ S-400

Γράφει η 
Αλεξία Τασούλη

Δικηγόροι στο κύκλωμα διακίνησης μεταναστών στον Έβρο 
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«ΑΜΠΝΤΟΥΛΧΑΜΙΤ ΧΑΝ»

Σ
τη Μεσόγειο πρόκειται να

βγει εκ νέου τις επόμενες

ημέρες το πλοίο-γεωτρύπα-

νο «Αμπντουλχαμίτ Χαν»,

σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο διευ-

θυντής της Εταιρείας Πετρελαίου της

Τουρκίας (TPAO) Μελίχ Χαν Μπιλγκίν.

Ακόμη και τα τουρκικά Μέσα αναφέρ-

θηκαν στην είδηση με πανηγυρικούς

τόνους. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα,

το γεωτρύπανο θα ξεκινήσει τις έρευ-

νες μέσα στις επόμενες ημέρες, χωρίς

ωστόσο να διευκρινίζεται ακριβώς η

περιοχή ή η μέρα της έναρξης των νέ-

ων εργασιών που θα πραγματοποιήσει.

Είναι ενδεικτικό πως η εφημερίδα

«Hurriyet», με ρεπορτάζ της το οποίο

έχει τίτλο «Το “Αμπντουλχαμίτ Χαν”

ετοιμάζεται για τη Μεσόγειο», στέκε-

ται στις δηλώσεις Μπιλγκίν σε συνέ-

δριο για την ενέργεια που πραγματο-

ποιήθηκε στην Τουρκία. Βάσει των

όσων ανέφερε ο διευθυντής της ΤΡΑΟ,

το πλοίο-γεωτρύπανο βρίσκεται για

ετοιμασίες στο λιμάνι Τάσουτζου και το

επόμενο διάστημα θα βγει στη Μεσό-

γειο για έρευνες «σε κάθε γωνιά της

“Γαλάζιας Πατρίδας”», όπως δήλωσε

χαρακτηριστικά. Επιπρόσθετα, γνω-

στοποιήθηκε πως έχει ήδη καταρτιστεί

ο προγραμματισμός των εργασιών του

«Αμπντουλχαμίτ Χαν», που θα πραγμα-

τοποιηθούν με νέες σύγχρονες τεχνι-

κές, χωρίς όμως να αποκαλύψει τα ση-

μεία που θα κινηθεί το πλωτό γεωτρύ-

πανο και εάν αφορούν περιοχές για τις

οποίες Ελλάδα και Κύπρος προβάλ-

λουν έντονες ενστάσεις.

Πριν από τρεις μήνες ο Τούρκος πρό-

εδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ανα-

κοινώσει ότι το «Αμπντουλχαμίτ Χαν»

κινήθηκε για εργασίες στο οικόπεδο

Yörükler-1, στον κόλπο της Αττάλειας

και εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας. 

«Σύμβολο της Άγκυρας 
στον ενεργειακό τομέα»

Σήμερα αποτελεί ένα φλέγον ζήτημα

το σενάριο η Άγκυρα να αποστείλει για

εργασίες το πλοίο-γεωτρύπανο σε πε-

ριοχές συμφερόντων Ελλάδας και Κύ-

πρου, αμφισβητώντας ευθέως μέρος

της ελληνικής ή της κυπριακής ΑΟΖ,

εντείνοντας έτσι την αντιπαράθεση με

Αθήνα και Λευκωσία. Ο Ρετζέπ Ταγίπ

Ερντογάν είχε χαρακτηρίσει τον περα-

σμένο Αύγουστο το «Αμπντουλχαμίτ

Χαν» σύμβολο της Άγκυρας στον ενερ-

γειακό τομέα, τονίζοντας ότι «η Τουρ-

κία έχει έναν σπάνιο στόλο γεωτρήσε-

ων στον κόσμο, με τα πλοία “Φατίχ”,

“Κανουνί”, “Γιαβούζ” και “Αμπντουλ-

χαμίτ Χαν”».

Τον Ιούλιο η

Τουρκία είχε αιφ-

νιδιάσει και πάλι

τις γειτονικές της

χώρες βγάζοντας

το γεωτρύπανο για

έρευνες. Τότε

όμως τουρκικά

ΜΜΕ ανέφεραν

ότι «το τεράστιο

πλοίο, μήκους 238

μέτρων και πλά-

τους 42, θα προ-

χωρήσει τις εργα-

σίες του στη “Γαλάζια Πατρίδα” και

ήδη προκαλεί το ενδιαφέρον των πολι-

τών. Το αγορασμένο από τη Νότια Κο-

ρέα, έβδομης γενιάς πλοίο, τόσο με τον

τεχνικό εξοπλισμό του όσο και με τα

φυσικά του χαρακτηριστικά, κατέστη

το πλέον ισχυρό στον στόλο της “Γαλά-

ζιας Πατρίδας”. Η πρώτη περιοχή του

γεωτρύπανου “Αμπντουλχαμίτ Χαν”

αναμένεται πως θα είναι στην Ανατολι-

κή Μεσόγειο».

Μόνιμες οι βολές στην Ελλάδα
«Κανείς δεν πρέπει να δοκιμάσει

την αποφασιστικότητα της Τουρκίας,

το τέλος θα είναι μόνο απογοήτευση»,

είχε δηλώσει τότε ο εκπρόσωπος του

κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ, Ομέρ

Τσελίκ, αναφερόμενος στη νέα απο-

στολή του γεωτρύπανου «Αμπντουλ-

χαμίτ Χαν». Ο ίδιος ανέφερε, μάλιστα,

ότι όταν η Τουρκία αρχίζει έρευνες, η

Ελλάδα αμέσως ξεκινά τις προκλή-

σεις. Κινούμενος για ακόμη μία φορά

προκλητικά κατά της Ελλάδας, είπε,

«ας μη δοκιμάσουν την αποφασιστικό-

τητα της Τουρκίας στο θέμα της χερ-

σαίας πατρίδας, της “Γαλάζιας Πατρί-

δας” ή της εναέριας πατρίδας».

«Δεν θα δώσουμε σε κανέναν ούτε

βότσαλο, ούτε σταγόνα νερό, ούτε

μια σπιθαμή αέρα της πατρίδας μας.

Σύντομα, ο πρόεδρός μας θα αποχαι-

ρετήσει το γεωτρύπανο “Αμπντουλ-

χαμίτ Χαν” από τη Μερσίνη. Πρόκει-

ται για βήματα που γίνονται με απο-

φασιστικότητα και δύναμη για την

προστασία των συμφερόντων τόσο

της Τουρκίας όσο και της “ΤΔΒΚ”.

Γιατί υπάρχουν πόροι πετρελαίου

και φυσικού αερίου σε σημεία που

βρήκαν αυτά τα πλοία κάτω από τη

θάλασσα και το υπέδαφος, που είναι

ο πλούτος του έθνους μας. Θα χρησι-

μοποιήσουμε αυτές τις τεχνολογίες

για να τα εξορύξουμε και να τα θέ-

σουμε στην υπηρεσία των πολιτών

μας», ανέφερε ο Ομέρ Τσελίκ. 

Και τότε η Ελλάδα είχε διεθνοποι-

ήσει την τουρκική προκλητικότητα,

γεγονός που είχε προκαλέσει τον

εκνευρισμό της Άγκυρας. 

Το δημοσίευμα της «Hurriyet» για την έξοδο
του τουρκικού πλοίου-γεωτρύπανου

Βγαίνει ξανά στη Μεσόγειο
για να μας προκαλέσει...

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Αν και δεν διευκρινίζεται το πού και πότε, Τούρκος
αξιωματούχος δήλωσε πως θα κάνει έρευνες 
σε κάθε γωνιά της «Γαλάζιας Πατρίδας» τους



Τ
η φορολόγηση των υπερκερδών των με-
γάλων εταιρειών απαίτησε, μιλώντας σε
διεθνές συνέδριο για την αντιμετώπιση
της κλιματικής κρίσης στη Μεσόγειο, ο

Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ανέφερε ότι η ενεργει-
ακή μετάβαση φορτώνεται στην πλάτη των πιο
ευάλωτων στρωμάτων της κοινωνίας, τονίζοντας
ότι η λύση «είναι η φορολόγηση των υπερβολικών
κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων και των υψη-
λών εισοδημάτων».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «ξεσπάθωσε» κατά της
Κομισιόν, την οποία κατηγόρησε εμμέσως πλην
σαφώς πως παίζει το «παιχνίδι» του Βερολίνου.
Κάλεσε, μάλιστα, την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
να… μεταφέρει το γραφείο της στο Βερολίνο και
αυτό για «να είναι πιο εύκολη η μεταβίβαση των εν-
τολών, γιατί το Βερολίνο-Βρυξέλλες έχει μια από-
σταση. Ή η Καγκελαρία να μεταφερθεί στις Βρυ-
ξέλλες…».

Σχολιάζοντας τις συζητήσεις για το πλαφόν στο
φυσικό αέριο, ανέφερε ότι στην τιμή που συζητεί-
ται να μπει ο «κόφτης», «θα δημιουργήσει μεγαλύ-
τερα προβλήματα», εκτιμώντας ότι «θα αυξηθεί η
τιμή αν μπει εκεί το πλαφόν». Παράλληλα επιτέθη-
κε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που όπως τόνισε «αντι-
μετωπίζει την ενεργειακή κρίση σαν να είναι μονά-
χα πρόβλημα επάρκειας και όχι πρόβλημα υψηλού
κόστους».

Ο Αλέξης Τσίπρας, πάντως, σημείωσε ότι «η
ενεργειακή μετάβαση αποτελεί μονόδρομο, αν θέ-
λουμε να παραδώσουμε έναν βιώσιμο πλανήτη
στις επόμενες γενιές. Σε αυτό όλοι θα συμφωνή-
σουμε, το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα επιτευχθεί
και με ποιους όρους».

«Η αντικατάσταση του άνθρακα στις οικονομίες
μας οφείλει να γίνει με φιλικές προς το περιβάλλον
μορφές ενέργειας και όχι με άλλα ορυκτά καύσι-
μα, για να ανταποκριθούμε στην ανάγκη για ταχύ-
τατη μείωση εκπομπών, αλλά και στις απαιτήσεις
για ενεργειακή ασφάλεια. Αυτό μας διδάσκει τόσο
η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης όσο και η
αποτυχημένη επικοινωνιακή εξαγγελία της βίαιης

απολιγνιτοποίησης χωρίς κατάλληλες δικλίδες
ενεργειακής ασφάλειας και με ενίσχυση του εισα-
γόμενου φυσικού αερίου που αποφασίστηκε το
2019», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Η «κανονικότητα» του Ευκλείδη
Το βάρος της υπεράσπισης της πολιτικής που

ακολούθησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο ζήτημα των
πλειστηριασμών, που ήρθε και πάλι στην επιφά-
νεια με την υπόθεση του σπιτιού της Ιωάννας Κο-
λοβού, ανέλαβε ο άλλοτε υπουργός Οικονομικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ υπεραμύνθηκε των επι-
λογών της κυβέρνησής του, τονίζοντας πως επί των
ημερών της δεν υπήρξε πλειστηριασμός πρώτης κα-
τοικίας, αλλά και πως η δήλωσή του, του 2017, την
οποία του υπενθύμιζαν τα στελέχη της ΝΔ σε κάθε
ευκαιρία πως «οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί είναι
σημαντικοί, όχι μόνο για να έχουμε καλές τράπεζες,

αλλά και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λό-
γους», αφορούσε «κανονικές συνθήκες».

Στην επίθεση η Αχτσιόγλου
Και αν ο Ευκλείδης Τσακαλώτος έπαιξε «άμυνα»

στην υπόθεση των πλειστηριασμών, η τομεάρχης
Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αχτσιόγλου πέρασε
στην επίθεση σε ραδιοφωνική της συνέντευξη
«Στο Κόκκινο», τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν βλέ-
πει εξαρχής και συλλήβδην τους πολίτες σαν στρα-
τηγικούς κακοπληρωτές». Αναφερόμενη στην πε-
ρίπτωση της έξωσης της χαμηλοσυνταξιούχου
Ιωάννας Κολοβού, επιτέθηκε στον αναπληρωτή
υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη, που
όπως ανέφερε «έφτασε να πει ότι ο πλειστηρια-
σμός έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δεν έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ,
επειδή υπήρχε ακριβώς πλαίσιο προστασίας της
πρώτης κατοικίας».
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Τους πρόλαβε
στη «στροφή» 
ο Νίκος 
Ανδρουλάκης

Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να
«φωνάζει» για τους πλει-
στηριασμούς και την προ-
στασία των δανειοληπτών
με αφορμή την υπόθεση
του σπιτιού της Ιωάννας
Κολοβού, την οποία ο
Αλέξης Τσίπρας επισκέ-
φθηκε μέσα στην εβδο-
μάδα, όμως μένει στην
υπεράσπιση της δικής του
κυβέρνησης χωρίς να
έχει μέχρι στιγμής προ-
τείνει λύση.

Αντίθετα, νομοθετική
πρωτοβουλία ανέλαβε το
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, το οποίο
κατέθεσε τροπολογία για
την προστασία της κύριας
κατοικίας και το δικαίωμα
προαίρεσης του δανειολή-
πτη στην αγορά του δανεί-
ου του. Η τροπολογία του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μεταξύ
άλλων προβλέπει αποπλη-
ρωμή του ποσού που οι πι-
στωτές θα εισέπρατταν
από τη ρευστοποίηση σε
ρύθμιση που φτάνει μέχρι
τα 35 έτη για κύρια κατοι-
κία με αντικειμενική ή εμ-
πορική αξία μέχρι 300.000
ευρώ για τετραμελή οικο-
γένεια και μέχρι 200.000
ευρώ για μονοπρόσωπο
νοικοκυριό.

Τροπολογία για το ζήτη-
μα των πλειστηριασμών
έχει καταθέσει και το
ΚΚΕ. Στη δική του προ-
βλέπεται παύση πλειστη-
ριασμών, πράξεων αναγ-
καστικής εκτέλεσης σε
βάρος της πρώτης-κύ-
ριας κατοικίας και άλλων
περιουσιακών στοιχείων
των λαϊκών στρωμάτων.

Χακάρισμα αλλά και αφαίρεση ποσών από τον βουλευτικό της λογαριασμό κατήγγειλε
την Πέμπτη η γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη,

συνδέοντας μάλιστα τις καταγγελίες της με την υπόθεση των υποκλοπών.
«Σε συνέχεια του σκανδάλου των υποκλοπών από το Ενιαίο Κέντρο Πα-
ρακολουθήσεων ΕΥΠ - Predator, στόχος του οποίου υπήρξα και η ίδια
και για το οποίο ήδη έχω κινηθεί νομικά, καταγγέλλω δημόσια τη γενι-

κευμένη ηλεκτρονική επίθεση - χακάρισμα που λαμβάνει χώρα σε βά-
ρος μου από χθες (σ.σ.: Τετάρτη). Ήδη έχουν δεχτεί ηλεκτρονική επίθε-

ση και έχουν αποσπαστεί χρηματικά ποσά από τους βουλευτικούς τραπεζι-
κούς μου λογαριασμούς αλλά και είναι υπό ηλεκτρονική επίθεση τα μέσα κοινωνικής μου
δικτύωσης». Η Όλγα Γεροβασίλη τόνισε ότι έχει προβεί στις «αναγκαίες ενέργειες ενώ-
πιον των αρμόδιων Αρχών για την αποκάλυψη των υπαιτίων».

Κατήγγειλε χακάρισμα  η Όλγα Γεροβασίλη

του Αντώνη 
Αναστασόπουλου

antonis.anastasopoulos@gmail.com

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «ξεσπάθωσε»
κατά της Κομισιόν για το φυσικό αέριο,
κατηγορώντας την ότι παίζει 
το «παιχνίδι» της Γερμανίας

Τσίπρας: Go to… Berlin 
madame Von der Leyen



Σημειώστε κάπου ότι μετά το
Ηνωμένο Βασίλειο ο πρωθυ-
πουργός σχεδιάζει ταξίδια σε
δύο κρίσιμες ευρωπαϊκές χώ-
ρες. Στη Γαλλία όπου θα μιλή-
σει σe business forum και στην
Ισπανία, συγκεκριμένα στο
Αλικάντε, όπου θα συνεδριάσει
το EU Med ή, αλλιώς, Euromed
9. Σημαντικά και τα δύο. 

Ένα ενδιαφέρον και χαμογελαστό τετ α τετ είχαν στο Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλής
ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και η Όλγα Κεφαλογιάννη κατά την ομιλία
του Σλοβάκου πρώην πρωθυπουργού Μίκλας Τζουρίντα, ο οποίος είναι πλέον επικεφαλής
του Ιδρύματος Μάρτενς του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Τζουρίντα και Καραμανλής εί-
ναι πολύ καλοί φίλοι και τα λένε συχνά. Στη Φιλοθέη βρέθηκαν και άλλοι βουλευτές και
υπουργοί, όπως ο Νότης Μηταράκης, ο Δημήτρης Καιρίδης, ο Στέφανος Γκίκας της Κέρκυ-
ρας, ο Γιάννης Βαλυνάκης, ο πρώην Κώστας Αρβανιτόπουλος, ο Μιχάλης Παπαδόπουλος
κ.ά. Φυσικά η εκδήλωση έγινε υπό το ζωηρό βλέμμα του Αχιλλέα Καραμανλή. 
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Το σπίτι του
στρατηγού Ζέρβα

Εγκαινιάστηκε χθες στο Μεταξουρ-
γείο η οικία του αρχηγού του ΕΔΕΣ και
της Εθνικής Αντίστασης, στρατηγού
Ναπολέοντα Ζέρβα, και θα λειτουργεί
ως παράρτημα του Πολεμικού Μου-
σείου. Η οικία ήταν δωρεά της συζύ-
γου του στρατηγού Ζέρβα Αικατερί-
νης, την οποία «έτρεξαν» οι κόρες του
στρατηγού Εύα και Βασιλική σε συ-
νεργασία με τον Αναστάσιο Λιάκο,
πρόεδρο του Μουσείου. Στα εγκαίνια
αυτού του σημαντικού έργου έσπευ-
σαν να δώσουν το «παρών» ο αντιπρό-
εδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμά-
νης και ο αρχηγός του ΓΕΕΘΑ, στρα-
τηγός Κωνσταντίνος Φλώρος. Αμφό-
τεροι, όπως έμαθα, εντυπωσιάστηκαν
από το κέρινο ομοίωμα του στρατηγού
Ζέρβα. Έγινε πολύ καλή δουλειά. 

Τετ α τετ Καραμανλή - Κεφαλογιάννη στη Φιλοθέη

Τ
ελικά, η συνάδελφος που έχασε το σπίτι της ήταν συστηματική κακοπληρώ-
τρια, αφού εκτός από δάνεια καταναλωτικά και πιστωτικές κάρτες είχε απλή-
ρωτες κλήσεις, απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και απλήρωτους φόρους.
Γενικά η άτυχη δημοσιογράφος, την οποία εκμεταλλεύτηκαν πολιτικά οι Συρι-

ζαίοι, αν και έχουν το κύριο μερίδιο ευθύνης για την κατάστασή της, καβάλησε, όπως
πολλοί, το ρεύμα Δεν Πληρώνω της προηγούμενης δεκαετίας και όπου βγει... 

Άμεσα τα ανακλαστικά 
της Μαρίας Συρεγγέλα

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλει-
ψη της Βίας κατά των Γυναικών, το υπουρ-
γείο Εργασίας και η Μαρία Συρεγγέλα διορ-
γανώνουν σήμερα εκδήλωση με θέμα «Πο-
λιτικές για την Εξάλειψη της Βίας κατά των
Γυναικών». Ό,τι πιο επίκαιρο δηλαδή. Η εκ-
δήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα
Μείζονος Ελληνισμού στις 5 το απόγευμα,
παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας
Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του πρω-
θυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. 

Το ρεύμα Δεν Πληρώνω 
και ο ΣΥΡΙΖΑ

Στη Βαρσοβία
Έλληνες βουλευτές

Στη Βαρσοβία βρίσκεται αντι-
προσωπεία Ελλήνων βουλευτών
για τη συνεδρίαση της κοινοβου-
λευτικής συνέλευσης του Οργα-
νισμού Ασφάλειας και Συνεργα-
σίας στην Ευρώπη. Εκεί βρίσκον-
ται οι Δημήτρης Μαρκόπουλος,
Θεόδωρος Καράογλου, Νόνη
Δούνια, Αναστασία Γκαρά και
Γιώργος Αρβανιτίδης. Η συνε-
δρίαση είναι πολύ κρίσιμη γιατί οι
Πολωνοί αρνούνται τη συμμετοχή
του Ρώσου ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ
στον ΟΑΣΕ, τον μόνο οργανισμό
στον οποίο συμμετέχουν ΗΠΑ, ΕΕ
και Ρωσία. 

Υμηττός Τrail

Το Υμηττός Trail, μια νέα πεζοπο-
ρική διαδρομή στον Υμηττό, εγκαι-
νίασε ο υφυπουργός Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς
παρέα με τους δημάρχους Ελληνι-
κού - Αργυρούπολης Γιάννη Κων-
σταντάτο και Καισαριανής Χρήστο
Βοσκόπουλο. Εκεί λοιπόν μάθαμε
ότι το 10% του πληθυσμού της Ελλά-
δας ζει γύρω από τον Υμηττό.
Ασύλληπτο ε; Για αυτό και στο
υπουργείο παίρνουν ειδικές μέρι-
μνες, όπως εργασίες καθαρισμού
του βουνού, συντήρηση οδικού δι-
κτύου και απομάκρυνση κάθε αυ-
θαιρέτου. Ο προϋπολογισμός αυ-
τών, πάνω από 6 εκατ. ευρώ. 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ… 
Σας είχαμε ενημερώσει πρώτοι
για την εκδήλωση της ΝΔ για τα
100 χρόνια από τη Μικρασιατική
Καταστροφή. Τελικά, αυτή θα γί-
νει στις 28/11 στην Εστία Νέας
Σμύρνης και θα μιλήσουν ο σκη-
νοθέτης Γιάννης Σμαραγδής, ο
υφυπουργός Παιδείας Άγγελος
Συρίγος, ο πρόεδρος του ΚΕΜΙΠΟ
Λουκάς Χριστοδούλου και η Πί-
στη Κρυσταλλίδου, ενώ χαιρετι-
σμό θα απευθύνουν ο υφυπουρ-
γός παρά τω πρωθυπουργώ Γιάν-
νης Μπρατάκος και ο γραμματέας
της Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ
Παύλος Μαρινάκης. 



Ε
πανέρχομαι στο θέμα μεταξύ Κώ-
στα Μπακογιάννη και Μάκη Βορί-
δη… Στενοί συνεργάτες του δη-
μάρχου με διαβεβαιώνουν ότι ούτε

υπήρχε ούτε υπάρχει κάποια κόντρα του
Κώστα Μπακογιάννη με τον Μαυρουδή Βο-
ρίδη. Το αντίθετο, έχουν πολύ καλές σχέσεις
και άψογη συνεργασία. Το «σίφουνας», που
είπε για τον Μάκη ο δήμαρχος Κώστας, το εί-
πε απολύτως θετικά για τον υπουργό επειδή
έκανε με τα κρεμμυδάκια τους Συριζαίους…

Μια σημαντική διάκριση είχε ο Ανδρέας Λο-
βέρδος. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος
βρίσκεται στην Ισπανία, κατάφερε να επανε-
κλεγεί αντιπρόεδρος της Επιτροπής για τις
Μελλοντικές Δυνατότητες Ασφάλειας και
Άμυνας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης
του ΝΑΤΟ. Κάνοντας τη σχετική ανάρτηση,
τη συνόδευσε και από φωτογραφίες από τις
εργασίες της Επιτροπής. 

ΗΗ επανεκλογή 
του Λοβέρδου

Πώς ζαλίζουν 
το χρήμα οι ΜΚΟ;

Για να ξέρετε, οι αποκαλύψεις γύρω από
την υπόθεση των ΜΚΟ που ελέγχονται πλέον
για ξέπλυμα χρήματος και σύσταση εγκλημα-
τικής οργάνωσης παίζουν σύστημα «καρου-
ζέλ»… Τι είναι
αυτό; Ζαλίζουν
το χρήμα γύρω
γύρω καθότι
υπάρχουν «μη-
τρικές» εταιρεί-
ες και «θυγατρι-
κές». Παίρνει τις
επιδοτήσεις η «μαμά ΜΚΟ» και τις μοιράζει
συνεχώς σε μικρότερες εταιρείες για να είναι
δαιδαλώδης η ροή και να μη βρίσκεται τίποτα
και ποτέ… Στο πολυσέλιδο πόρισμά της η Αρ-
χή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος περι-
γράφει οικονομικές δράσεις που παραπέμ-
πουν σε τριγωνικές συναλλαγές. 
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Την υπόθεση με το γεύμα που είχε παρα-
θέσει στο μπαλκόνι του σπιτιού του ο κα-
θηγητής Στεφανάδης στον πρωθυπουργό
εν μέσω κορονοϊού και είχε ξεσηκωθεί ο
ΣΥΡΙΖΑ τη θυμάστε; Τελικά, ήταν αρνητι-
κή η εισήγηση
της Κοινοβου-
λευτικής Επι-
τροπής Δεοντο-
λογίας για την
άρση της βου-
λευτικής ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ
Χριστόδουλου Στεφανάδη, τον οποίο είχε
μηνύσει πολίτης για παραβίαση υγειονο-
μικών συνθηκών με αφορμή γεύμα που
είχε παραθέσει τον Φεβρουάριο του 2021
στην Ικαρία με προσκεκλημένο τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη. Το «όχι» στην άρση
ήταν από τέσσερα κόμματα, καθώς ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ απουσίαζε. Συγκεκριμένα, ΝΔ, ΠΑ-
ΣΟΚ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ25 εισηγήθηκε προς
την Ολομέλεια την απόρριψη του αιτήμα-
τος άρσης ασυλίας του κ. Στεφανάδη. Η
κοινή λογική επικράτησε... 

Τέλος με την άρση
ασυλίας Στεφανάδη

«Υπογλώσσια» 
στην Κουμουνδούρου
Το ότι το «καλάθι του νοικοκυριού» πάει καλά
το πιστοποιούν και τα ρεπορτάζ των καναλιών
που κάνουν αυτοψίες στα σουπερμάρκετ,
ακόμη και αυτά που ανήκουν σε εκδοτικούς
ομίλους που «χτυπάνε» την κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη. Και, φυσικά, βλέποντάς τα αυτά η
Κουμουνδούρου είναι με υπογλώσσια. Όπως
καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα αβαντάζ για
τον αρμόδιο υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη αλλά
και για την κυβέρνηση απέναντι στο πρόβλη-
μα της ακρίβειας. Διότι ο κόσμος δεν ενδια-
φέρεται τόσο για τις υποκλοπές όσο για την
τσέπη του και η ατζέντα της καθημερινότητας
και της οικονομίας θα κάνει τη διαφορά στην
τελική ψήφο, ιδίως των αναποφάσιστων…

Ετοιμάζουν μπάχαλο
στην Επιτροπή Θεσμών
«Κούγκι» ετοιμάζεται να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ,
όπως μαθαίνω, στην Επιτροπή Θεσμών και
Διαφάνειας που συνεδριάζει τη Δευτέρα με
την κλήση των τριών επιχειρηματιών που
σχετίζονται με το Predator και τον Γρηγόρη
Δημητριάδη. Σύμφωνα με πηγές από την
αξιωματική αντιπολίτευση, τα μέλη του κόμ-
ματος της Επιτροπής δεν θα δεχτούν η συνε-
δρίαση να είναι κλειστή, καθώς υποστηρί-
ζουν ότι πρόκειται για ιδιώτες, ενώ δεν θα
κάνουν αποδεκτό υπόμνημα των τεσσάρων
μαρτύρων και ετοιμάζονται να ζητήσουν
ακόμη και τη βίαιη προσαγωγή τους. Θα μου
πείτε, είναι η πρώτη φορά που θα κάνουν σό-
ου σε Εξεταστική; Όχι βέβαια. Μας έχουν συ-
νηθίσει σε ανάλογες παραστάσεις. 

Τι πραγματικά
συμβαίνει με
Κώστα και Μάκη

Χατζηδάκης:
«Ιλαροτραγωδία»
Πάντως, χθες ο υπουργός Εργασίας Κωστής
Χατζηδάκης, ο οποίος προκλήθηκε από τον
ΣΥΡΙΖΑ στην Ολομέλεια, χαρακτήρισε «σενά-
ρια επιστημονικής φαντασίας» τα δημοσιεύ-
ματα που τον έφεραν να εί-
ναι επισυνδεδεμένος
από την ΕΥΠ, επιση-
μαίνοντας πως δεν
θέλει να είναι μέ-
ρος αυτής της ιλα-
ρ ο τ ρ α γ ω δ ί α ς .
«Δεν μπορώ να νο-
μιμοποιήσω με τη
στάση μου τις καταγγε-
λίες ότι με παρακολουθεί
ένας πρωθυπουργός με τον οποίο έχω συμπο-
ρευτεί από τα 20 μου χρόνια», είπε ο υπουρ-
γός Εργασίας, καλώντας όποιον έχει στοιχεία
να τα πάει στη δικαιοσύνη. Σημείωσε δε ότι
«δεν υπάρχει καμία απολύτως απόδειξη.
Υπάρχουν δημοσιεύματα με αναφορές ονο-
μάτων και τίποτα περαιτέρω».
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Τ
η «διπλή γλώσσα» του ΣΥΡΙΖΑ για τον νόμο Κατσέλη (ν. 3869/2010) στη-
λίτευσε από τη Βουλή ο επικεφαλής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
Μιχάλης Κατρίνης, απαντώντας στον Πάνο Σκουρλέτη. Ο κοινοβουλευτι-
κός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, επιδεικνύοντας αξιοθαύμαστα «κοντή»

θεσμική μνήμη, μίλησε για νόμο «Κατσέλη - Σταθάκη», προσπαθώντας να βάλει
και το κόμμα του στο κάδρο μιας ευεργετικής διάταξης της κυβέρνησης του ΠΑ-
ΣΟΚ, που διέσωσε την πρώτη κατοικία δεκάδων χιλιάδων νοικοκυριών στα κρίσι-
μα μνημονιακά χρόνια. Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Κατρίνης απάντησε πως,
παρότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ευπρόσδεκτος να υπερθεματίζει έστω και εκ των υστέρων
για τον νόμο Κατσέλη, ωστόσο την κρίσιμη στιγμή, το 2010, δεν τον είχε ψηφίσει.
Επιπλέον, ο επικεφαλής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε πως στα χρόνια διακυ-
βέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Σταθάκης «απονεύρωσε» τον νόμο Κατσέλη από κρίσι-
μες προβλέψεις του, με αποτέλεσμα το πλαίσιο προστασίας για την πρώτη κατοικία
να καταλήξει απολύτως αποτυχημένο, με μόλις 2.300 ρυθμίσεις οφειλών έναντι
περίπου 100.000 του νόμου του ΠΑΣΟΚ.

Περιπέτεια για τον σύμβουλο του πρωθυπουργού
Μια πολύ κακή εμπειρία είχε ο δημοσιογράφος Ιάσων

Πιπίνης, ο οποίος εργάζεται ως σύμβουλος του πρωθυ-
πουργού για θέματα Λατινικής Αμερικής. Πήγε ο άν-
θρωπος να παρκάρει τη μηχανή του και δύο άγνωστοι
που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα τού έκλεψαν την τσάντα
και έγιναν καπνός… Αμέσως τηλεφώνησε στην αστυνο-
μία, που ευτυχώς τους εντόπισε και επέστρεψε στον δη-
μοσιογράφο την τσάντα και το πορτοφόλι του… 

Γιατί καθυστέρησε 
το νομοσχέδιο 
για την ΕΥΠ;

Τον λόγο που υπήρξε καθυστέρηση
στην κατάθεση του νομοσχεδίου για τις
αλλαγές στην ΕΥΠ αποκάλυψε ο πρό-
εδρος της Βουλής. Μιλώντας στους
δημοσιογράφους, ο Κώστας Τασούλας
είπε ότι τελικά θα κατατεθεί στα τέλη
της επόμενης εβδομάδας και όχι της
τρέχουσας, όπως είχε αρχικώς υπο-
στηριχτεί, καθώς θα γίνουν τροποποι-
ήσεις που προέκυψαν από τη διαβού-
λευση. Ο Κώστας Τασούλας, σχολιά-
ζοντας τη διάταξη που ορίζει ότι ο πρό-
εδρος της Βουλής εγκρίνει το αίτημα
για παρακολούθηση πολιτικού προσώ-
που, είπε ότι τον βρίσκει σύμφωνο και
πως ξεπεράστηκε ο προβληματισμός
του για το αν πρέπει η παρέμβασή του
να γίνεται πριν ή μετά τους δικαστές.
Την ίδια ώρα, η κυβερνητική πλειοψη-
φία θεωρεί ότι δεν μπορεί να ισχύσει
το άρθρο για τη βίαιη προσαγωγή ανα-
φορικά με τους τέσσερις που έχουν
κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Δια-
φάνειας την ερχόμενη Δευτέρα, καθώς
οι συγκεκριμένοι δεν καλούνται ως
μάρτυρες και πως αυτό μπορεί να συμ-
βεί μόνο σε η προανακριτική επιτροπή.  

Επιτυχία 
της «γαλάζιας»
ευρωομάδας 

Αποτέλεσμα της συντονισμένης πίε-
σης που ασκεί η ιδιαίτερα δραστήρια
«γαλάζια» ευρωομάδα, υπό τον Ευάγ-
γελο Μεϊμαράκη, είναι το ψήφισμα του
Ευρωκοινοβουλίου που
καλεί τη Λιβύη να
ακυρώσει το παρά-
νομο και άκυρο
τουρκολιβυκό μνη-
μόνιο αλλά και να
μην εφαρμόσει καμία
ρήτρα της συμφωνίας για
τους υδρογονάνθρακες. Στην παρέμβα-
σή της η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου
τόνισε μεταξύ άλλων πως «η υπηρεσια-
κή κυβέρνηση της Λιβύης όχι μόνο δεν
κάνει εκλογές, αλλά υφαρπάζει την πα-
ραμονή της εκμεταλλευόμενη κατά το
δοκούν τους πόρους της χώρας και
υπογράφει και με τους Τούρκους». Στο
τελικό κείμενο της έκθεσης εξάλλου
συμπεριλαμβάνονται και οι δύο τροπο-
λογίες τού επίσης ευρωβουλευτή της
ΝΔ Μανώλη Κεφαλογιάννη.

Οι εισπρακτικές
τρέμουν τον Πάνο…

Εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποί-
ος συγκίνησε τα πλήθη με την εμφάνι-
σή του στο σπίτι της κυρίας Κολοβού,
εμφανίστηκε και ο παλιός του συγκυ-
βερνήτης, ο Πάνος Καμμένος. Έξαλλος
ο Πάνος με τις εισπρακτικές… «Τα
τσουτσέκια των εισπρακτικών εταιρει-
ών και όποιος συνεργάζεται μαζί τους
είναι εχθροί όλων των Ελλήνων ανε-
ξάρτητα κομμάτων. Θα μας βρουν ενω-
μένους απέναντί τους. Θα αναρτούμε
ονόματα, φωτογραφίες, διευθύνσεις
των σπιτιών τους όλοι μαζί», έγραψε
στο Twitter. Tώρα ανάβει το παιχνίδι...  

Ο Λαφαζάνης και η σκάλα...
Ακούω τα παιδιά της Κουμουνδούρου να λένε ότι επί
ΣΥΡΙΖΑ δεν γίνονταν πλειστηριασμοί. Το είπε και ο
Αλέξης Τσίπρας στην κυρία Κολοβού. Της είπε ότι
επί δικής του πρωθυπουργίας υπήρχε ένα ισχυρό
πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Και τότε
ο Λαφαζάνης, το 2018, γιατί σκαρφάλωνε στις σκά-
λες και έκανε γκράφιτι κατά των πλειστηριασμών;
Σε άλλη χώρα τα έκανε αυτά; Για δείτε τον ξανά στη
φωτογραφία, ρε σύντροφοι… Ο Παναγιώτης είναι σε
συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά των πλειστηρια-
σμών του ΣΥΡΙΖΑ.

Το μπρα ντε φερ 
Κατρίνη - Σκουρλέτη

Για την ερχόμενη Τετάρτη 30 Νοεμ-

βρίου προγραμματίζεται μια ενδια-

φέρουσα εκδήλωση στο ξενοδοχείο

Μεγάλη Βρετανία, όπου οι απόφοιτοι

του Χάρβαρντ θα έχουν την ευκαιρία

να ακούσουν τον Κυριάκο Μητσοτά-

κη να αναλύει το όραμά του για την

Ελλάδα του 2030. 

Σε ποιους θα μιλήσει 
ο Μητσοτάκης;



Τ
ην ώρα που η Τουρκία συνεχώς
κλιμακώνει την ένταση στον ου-
ρανό του Αιγαίου και δοκιμάζει
τα ανακλαστικά των ελληνικών

Ενόπλων Δυνάμεων, η Πολεμική μας Αε-
ροπορία βρίσκεται σε κάθε γωνιά του Αι-
γαίου υπερασπίζοντας τα σύνορα της πα-
τρίδας μας.

Χθες ήταν μια δύσκολη μέρα στον ουρα-
νό του αρχιπελάγους, με ποιοτικά αναβαθ-
μισμένες υπερπτήσεις, που έγιναν με τρία
ζεύγη τουρκικών F-16. Το μεσημέρι της
Πέμπτης η τουρκική αεροπορία έστειλε
στο Αιγαίο έναν σχηματισμό αποτελούμε-
νο από έξι F-16, τα οποία αφού παραβία-
σαν τον εθνικό εναέριο χώρο, στη συνέ-
χεια χωρίστηκαν και δύο από αυτά στις
13.31 πέταξαν πάνω από τους Ανθρωποφά-
γους και το Μακρονήσι σε ύψος 28.000
ποδών. Με διαφορά δύο λεπτών, στις
13.34, τα υπόλοιπα τέσσερα πέταξαν εκ νέ-
ου πάνω από το Μακρονήσι και τους Αν-
θρωποφάγους σε ύψος 24.000 και 15.000
ποδών. Ελληνικά μαχητικά έσπευσαν να
αναχαιτίσουν τα τουρκικά F-16, ενώ ακο-
λούθησαν σκληρές αερομαχίες μεταξύ
τουρκικών και ελληνικών μαχητικών.

Κυρίαρχα τα «γαλάζια φτερά»
Εκτός από τα αεροσκάφη ετοιμότητας,

πάντως, τα ελληνικά «φτερά» από όλες τις
πολεμικές μοίρες έχουν μόνιμη παρουσία
στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, με συμμετο-
χή είτε σε εθνικές είτε σε διασυμμαχικές
αεροπορικές ασκήσεις, αυξάνοντας περισ-
σότερο την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα. 

Τα ελληνικά Rafale, μάλιστα, η αιχμή του
δόρατος της Πολεμικής μας Αεροπορίας,
συμμετείχαν στην πρώτη τους διεθνή συ-
νεργασία μαζί με συμμαχικά μαχητικά αε-

ροσκάφη στη περιοχή της Ανατολικής Με-
σογείου. Οι «Ριπές» της 332 Πολεμικής
Μοίρας «Γεράκι» συνεκπαιδεύτηκαν με
γαλλικά Rafale από το πυρηνοκίνητο αε-
ροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» που βρί-
σκεται από τις αρχές Νοεμβρίου στη Με-
σόγειο, στο πλαίσιο της γαλλικής επιχεί-
ρησης «ANTARES». 

Η Γαλλία για ακόμα μία φορά δηλώνει
δυναμικά την παρουσία της μαζί με την Ελ-
λάδα στην ευαίσθητη περιοχή της Ανατολι-
κής Μεσογείου, όπου η Τουρκία συνεχίζει
να παίζει τον ρόλο ταραξία, δείχνοντας ότι
υποστηρίζει σθεναρά τις ελληνικές θέσεις.
Θυμίζουμε ότι ο Εμανουέλ Μακρόν είχε

ζητήσει πρόσφατα, στη Σύνοδο των G20
στην Ινδονησία, από τον Ερντογάν να μην
υπάρξει ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι ασκήσεις εναέριας μάχης ξεκίνησαν
εντός του FIR Αθηνών στις 23 Νοεμβρίου
και ολοκληρώνονται σήμερα (25/11), ενώ
οι συνεκπαιδεύσεις με τη συμμετοχή τεσ-
σάρων ελληνικών Rafale έγιναν στις 24
Νοεμβρίου. Τα γαλλικά Rafale, μάλιστα,
στο πλαίσιο των ασκήσεων προχώρησαν
και σε ρίψη πραγματικών πυρών στο πεδίο
βολής «Καράβια».

Τα Rafale της 332 Μοίρας «γράφουν»
διαρκώς ώρες πτήσης, συνεχίζουν τις εκ-
παιδεύσεις και σύντομα αναμένεται να πά-
ρουν από το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπο-
ρίας και την πιστοποίηση της «Πλήρους
Επιχειρησιακής Ικανότητος», στοιχείο που
θεωρείται απολύτως απαραίτητο, ώστε η
μοίρα να είναι σε «πολεμική ετοιμότητα»

και πανέτοιμη να εκτελέσει οποιαδήποτε
αποστολή. Τον επόμενο μήνα, ίσως και σαν
«δώρο Χριστουγέννων», η μοίρα προετοι-
μάζεται να υποδεχτεί στην Τανάγρα ακόμα
δύο νέα αεροσκάφη.

Επιστρέφουν τα τρία Mirage
Σήμερα επιστρέφουν στην 114 Πτέρυγα

Μάχης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
τα τρία Mirage 2000-5 της 331 Πολεμικής
Μοίρας «Θησέας» που συμμετείχαν για
πρώτη φορά στο ATLC. Οι εκπαιδεύσεις
έγιναν πάνω από την έρημο Λίβα με τη
συμμετοχή των καλύτερων αεροποριών
του κόσμου και τα ελληνικά μαχητικά ξε-
χώρισαν, όπως μαθαίνουμε, για τις επιδό-
σεις τους, αλλά και για την άριστη συνερ-
γασία τους με συμμαχικά αεροσκάφη. Το
μόνο σίγουρο είναι ότι η αποτρεπτική
ισχύς της Πολεμικής μας Αεροπορίας αυ-
ξάνεται μέρα με τη μέρα και τα ελληνικά
«φτερά» κυριαρχούν στις σχεδόν καθημε-
ρινές αερομαχίες στο Αιγαίο, δίνοντας ξε-
κάθαρη απάντηση στους απρόσκλητους,
όπως λένε οι ίδιοι οι Έλληνες ιπτάμενοι,
επισκέπτες.
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Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη

ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΕΙΣ
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ F-16 Προκαλούν οι Τούρκοι 

με υπερπτήσεις στο Αιγαίο

Τα ελληνικά «φτερά» έχουν
μόνιμη παρουσία στη Μεσόγειο
και με τη συμμετοχή 
σε διασυμμαχικές ασκήσεις
αυξάνουν την επιχειρησιακή
τους ετοιμότητα

Στην αεροπορική βάση της Τανάγρας βρέθηκε χθες
το πρωί η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. H κ. Κατερίνα
Σακελλαροπούλου γνώρισε τα νέα αποκτήματα της
Πολεμικής Αεροπορίας, τα μαχητικά Rafale F3R, μί-

λησε με το ιπτάμενο και τεχνικό προ-
σωπικό της 332 Πολεμικής Μοίρας
«Γεράκι», ενημερώθηκε για την κύ-
ρια αποστολή της μοίρας και παρακο-
λούθησε προγραμματισμένη απογεί-
ωση μαχητικών Rafale. Την Πρόεδρο
της Δημοκρατίας συνόδευσαν ο υφυ-
πουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος

Χαρδαλιάς και οι αρχηγοί ΓΕΑ και ΑΤΑ, αντιπτέραρ-
χοι Θεμιστοκλής Μπουρολιάς και Γεώργιος Φασού-
λας. Η επίσκεψη της κ. Κατερίνας Σακελλαροπούλου
δεν ήταν καθόλου τυχαία, καθώς όπως προαναφέρα-
με τα ελληνικά Rafale τις τελευταίες μέρες συμμε-
τείχαν για πρώτη φορά σε διεθνή άσκηση-συνεκπαί-
δευση με γαλλικά Rafale, εντός του FIR Αθηνών. 

Στη «φωλιά» 
των Rafale 
η Πρόεδρος



Μ
έσα από την επιτάχυνση των
ρυθμών παραγωγής του κυ-
βερνητικού έργου αλλά και
της συνεπούς προβολής των

έως τώρα κυβερνητικών πεπραγμένων
στοχεύει το Μέγαρο Μαξίμου να ανακτήσει
την πρωτοβουλία των πολιτικών κινήσεων
και να ακυρώσει τον αντιπερισπασμό που
επιχειρεί η αντιπολίτευση -και δη η μείζο-
να- μέσω του σοβαρού κατά τα άλλα ζητή-
ματος των παρακολουθήσεων. 

Η... πρόβα της Πάτρας στέφθηκε από
επιτυχία και το μοντέλο της Αχαΐας θα
εφαρμοστεί και στις υπόλοιπες εξορμή-
σεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στην περι-
φέρεια, με τους επόμενους σταθμούς των
πρωθυπουργικών περιοδειών να είναι η
Πελοπόννησος και η Θεσσαλία, πιθανότατα
πριν από τα Χριστούγεννα.

Στην κυβέρνηση ποντάρουν στο θετικό

αφήγημα, τον «βομβαρδισμό», όπως λένε,
της κοινής γνώμης με τα επιτεύγματα της
«γαλάζιας» διακυβέρνησης τα τελευταία
3,5 χρόνια σε πλήρη αντιδιαστολή με την
καθήλωση, ου μην και την υστέρηση που
διαπιστώθηκε όχι μόνο στην οικονομία την
περίοδο 2015-2019 επί ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Από
την άλλη πάντως είναι ειλημμένη η απόφα-
ση στο κυβερνητικό επιτελείο να μην αφή-
νονται αναπάντητες η λάσπη, οι αστήρικτες
αιτιάσεις και εντέλει τα ψέματα που επι-
στρατεύει καθημερινά ο ΣΥΡΙΖΑ ώστε να
βρει πολιτική διέξοδο.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η
χθεσινή επιχείρηση «αποκατάσταση
της αλήθειας και της πραγματικότητας»
από τον πρωθυπουργό, ο οποίος απευ-
θυνόμενος σε έναν ανώτερο Ευρωπαίο
αξιωματούχο, τον Έλληνα αντιπρόεδρο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη
Σχοινά αποδόμησε το αφήγημα του
Αλέξη Τσίπρα περί δήθεν αναθεώρησης
των δεδομένων γύρω από το Ταμείο
Ανάκαμψης. «Κουβέντες του αέρα περί
επαναδιαπραγμάτευσης του Ταμείου
Ανάκαμψης με έναν νόμο και ένα άρθρο

καλό είναι να μην ακούγονται, γιατί
ακόμη μια φορά παραπλανούν την ελ-
ληνική κοινή γνώμη και δημιουργούν
προσδοκίες που είναι παντελώς ανυπό-
στατες», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ.
Μητσοτάκης.

Στο Μέγαρο Μαξίμου τονίζουν με νόη-
μα ότι το 2022 δεν είναι ούτε 2012 ούτε
2015 και η έξαλλη και παντελώς αβάσιμη
ρητορική δεν βρίσκει πλέον πρόσφορο
έδαφος. «Ο κ. Μητσοτάκης βαδίζει στον
δρόμο της δημιουργίας και ο κ. Τσίπρας
σε αυτόν της διάλυσης», ήταν το σχόλιο
του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη
Οικονόμου.
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Με τον πρωθυπουργό να επιδιώκει να ανακατευθύνει
τη συζήτηση στα θέματα της καθημερινότητας -και δη
στην οικονομία- και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης να θέλει να περιορίσει την πολιτική κόντρα στον
θόρυβο γύρω από τις παρακολουθήσεις, τον Δεκέμβριο
Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας αναμένεται
να διασταυρώσουν τα ξίφη τους δις στη Βουλή.

Αρνούμενος να παίξει το παιχνίδι του προέδρου του
ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καταθέτει ανά εβδομάδα και από μία
σχετική επίκαιρη ερώτηση, ο πρωθυπουργός έχει κατα-
στήσει σαφές πως για το θέμα των παρακολουθήσεων θα
τοποθετηθεί στη Βουλή μόλις το υπό διαμόρφωση νομο-

σχέδιο εισαχθεί στην Ολομέλεια, ήτοι το πρώτο 10ήμερο
του Δεκεμβρίου.

Στην κυβέρνηση καλούν όποιον διαθέτει στοιχεία να τα
προσκομίσει στη δικαιοσύνη ώστε να διευκολύνει την εν
εξελίξει έρευνα και όχι να πλειοδοτεί στη διακίνηση
αστήρικτης φημολογίας χωρίς αποδεικτικά στοιχεία μό-
νο και μόνο για να καλλιεργήσει εντυπώσεις.

Επιπλέον, θεωρούν πως οι ρυθμίσεις του νομοσχε-
δίου μαζί με αυτές που θα αξιοποιηθούν από το στά-
διο της δημόσιας διαβούλευσης καθιστούν πλέον το
νομοθετικό πλαίσιο στη χώρα από τα πλέον προηγμέ-
να του δυτικού κόσμου στο ευαίσθητο πεδίο της άρ-

σης του απορρήτου των επικοινωνιών. Το δεύτερο συ-
ναπάντημα… κορυφής θα είναι κατά τη συζήτηση του
προϋπολογισμού στο τέλος του δεύτερου 10ημέρου
του Δεκεμβρίου, ψηφοφορία που παραδοσιακά
προσλαμβάνει τον χαρακτήρα της ψήφου εμπιστοσύ-
νης προς την κυβέρνηση.

Στο Μέγαρο Μαξίμου προσβλέπουν στη συγκεκριμένη
διαδικασία ώστε κατά το εν λόγω τριήμερο να αναδειχθεί
σε όλο το εύρος του το έως τώρα παραχθέν κυβερνητικό
έργο, ώστε να μπορούν οι πολίτες να κρίνουν και να συγ-
κρίνουν σε ποιον πολιτικό αρχηγό και σε ποια παράταξη
θα εμπιστευτούν τις τύχες της χώρας τα επόμενα χρόνια.

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Οι συγκρούσεις...
κορυφής
του Δεκεμβρίου

Έρχονται δύο κοινοβουλευτικές
μάχες μεταξύ κυβέρνησης 
και ΣΥΡΙΖΑ - Οικονόμου: 
«Ο κ. Μητσοτάκης βαδίζει 
στον δρόμο της δημιουργίας 
και ο κ. Τσίπρας σε αυτόν 
της διάλυσης»

Δίδυμες κόντρες στη Βουλή για παρακολουθήσεις - προϋπολογισμό



της
Μαρίας-

Αλεξάνδρας
Κεφάλα 

Βουλευτής
Ιωαννίνων,

πρόεδρος της
Ειδικής Μόνιμης

Επιτροπής
Ισότητας,

Νεολαίας και
Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου
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Μ
έσα στην τρέλα των καιρών που ζούμε,
αξίες και πρόσωπα από τη μια στιγμή
στην άλλη μεταβάλλονται, οι ήρωες

απομυθοποιούνται, καταβαραθρώνονται, ένα
προτεταμένο δάχτυλο αρκεί για να ρίξουμε στην
πυρά ανθρώπους που θαυμάζαμε και εκτιμού-
σαμε και ο όχλος να χειροκροτεί με μανία. Λαϊκά
δικαστήρια στήνονται επί βδομάδες στους τηλε-
οπτικούς δέκτες. 

Αυτοί που με τόση ευκολία εξυμνούσαν το έργο
και την προσωπικότητα του «ήρωα», με ακόμα με-
γαλύτερη ευκολία την καταδικάζουν και την εξευ-
τελίζουν, αψηφώντας «το αθώος μέχρι αποδείξε-
ως του εναντίου». Από το μυαλό όλων μας περνάει
πόσο απλό είναι να κατηγορήσεις κάποιον, μέχρι
να τον καταστρέψεις και την ίδια στιγμή σκεφτό-
μαστε πόσο τρομαχτικός είναι ο κόσμος, αν αλη-
θεύουν οι κατηγορίες. Ένας κόσμος άρρωστος
που παρακμάζει, απόλυτη έλλειψη αξιών και ηθι-
κής. Και αυτός που σοκάρεται από τις καταστά-
σεις το κρύβει, γιατί είναι ένας μεταξύ πολλών
που δεν εκπλήσσονται. Τότε καταλήγουμε όλοι
μαζί να συμφωνούμε, να κουνάμε συγκαταβατικά
το κεφάλι μας και να αναρωτιόμαστε «σε τι κόσμο

ζούμε;». Σε έναν κόσμο που δεν προλαβαίνουμε
να σκεφτούμε, που ίσως η καθημερινότητα γίνε-
ται αυτοσκοπός ή ο εύκολος πλουτισμός εθισμός. 

Μέσα σε αυτό τον κόσμο, όπου δεν θα πρέπει να
υπάρχει καμία ανοχή σε φαινόμενα κακοποίησης
παιδιών, γυναικών, ανθρώπων και ζώων, η κυβέρ-
νηση παίρνει αντίστοιχα μέτρα για την απόλυτη
προστασία τους. Ταυτόχρονα η Ελλάδα προσπαθεί
να αλλάξει, να γίνει ένας καλύτερος τόπος για τα
παιδιά, για τους πολίτες της. Μαγικά ραβδιά δεν
υπάρχουν, αλλά σκληρή δουλειά για την επίτευξη
του στόχου. Μήνυμα αισιοδοξίας μάς δίνει το γε-
γονός ότι κατατέθηκε στη Βουλή ο προϋπολογι-
σμός του 2023, ο οποίος είναι ο πρώτος τα τελευ-
ταία δώδεκα χρόνια που καταρτίζεται εκτός του
πλαισίου μνημονιακής επιτήρησης ή ενισχυμένης
εποπτείας. Ένας προϋπολογισμός που καταρτί-
στηκε υπό συνθήκες υψηλής αβεβαιότητας ανα-
φορικά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις σε παγκό-
σμιο επίπεδο και στον οποίο προβλέπεται για το
2022 ρυθμός ανάπτυξης 5,6%, σχεδόν διπλάσιος
του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Για το 2023 προβλέ-
πεται η διάθεση πόρων 8,3 δισ. ευρώ από το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 7 δισ. ευρώ

από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
στο οποίο έως σήμερα έχουν ενταχθεί 440 έργα
και εμβληματικές επενδύσεις ύψους 13,7 δισ. ευ-
ρώ.

Το θετικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα υποστηρί-
χτηκε εντός του 2022 από δημοσιονομικά μέτρα
ύψους 4,8 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της
ενεργειακής κρίσης και 4,4 δισ. ευρώ για την αντι-
μετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Προς όφελος
των πολιτών και στήριξη των νοικοκυριών και επι-
χειρήσεων για την αντιμετώπιση των πληθωριστι-
κών πιέσεων και της ενεργειακής κρίσης, η κυ-
βέρνηση προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις, όπως
ενδεικτικά είναι η διπλή αύξηση του κατώτατου
μισθού κατά 9,7% συνολικά μέσα στο 2022, η μόνι-
μη μείωση του ΕΝΦΙΑ, η επέκταση της μείωσης
των ασφαλιστικών εισφορών και της ειδικής ει-
σφοράς αλληλεγγύης, η κατάργηση του φόρου
γονικών παροχών-δωρεών, η μείωση του τέλους
κινητής τηλεφωνίας, η διπλή οικονομική ενίσχυ-
ση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, καθώς και τα
σημαντικά κίνητρα για επέκταση της πλήρους
απασχόλησης. Μέτρα και πολιτική βούληση, ώστε
ο κόσμος που ζούμε να είναι καλύτερος.

Σε τι κόσμο ζούμε; 

Μ
ία ακόμα παγκόσμια ημέρα μνήμης θα
σκεφτεί κανείς. Όμως όχι. Για τη ΝΔ και
την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτά-

κη δεν είναι μόνο ημέρα μνήμης, ούτε υπενθύμι-
σης ή ευαισθητοποίησης, όπως συνηθίζουμε να
λέμε. Είναι μέρα απολογισμού για το τι έχουμε
κάνει τις υπόλοιπες 364 ημέρες του χρόνου απέ-
ναντι σε αυτή την παγκόσμια πανδημία, σε ένα
φαινόμενο που διαπερνά όλες τις κοινωνίες σε
κάθε γωνιά της Γης.

Το έργο και οι πρωτοβουλίες μας συνοψίζονται
πάνω σε τρεις άξονες.

Ι) Στην πρόληψη. Η εξάλειψη των διακρίσεων
επιτυγχάνεται μέσα από τη διαμόρφωση νοοτρο-
πίας και χαρακτήρα. Με αξίες και ιδανικά, που η
σωστή παιδεία μπορεί να προσφέρει, χτίζουμε ένα
καλύτερο μέλλον, με αλληλοσεβασμό και ίσες ευ-
καιρίες για όλους. Οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρ-
νησης με τα εργαστήρια δεξιοτήτων, τη στελέχωση
σχολικών μονάδων με ψυχολόγους και κοινωνι-
κούς λειτουργούς, και τη θεσμοθέτηση συμβούλου
σχολικής ζωής αλλά και δασκάλου-μέντορα, οδη-
γούν προς αυτή την κατεύθυνση.

ΙΙ) Στη στήριξη στα θύματα. Μέσα στα 44 συμ-
βουλευτικά κέντρα και τους 19 ξενώνες φιλοξενίας
τα θύματα μπορούν και βρίσκουν φροντίδα και ελ-
πίδα. Κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Όπως συμβαίνει και
με τη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, η
οποία στελεχώνεται από ψυχολόγους και κοινωνι-
κούς λειτουργούς και λειτουργεί όλο το 24ωρο.
Εκεί μπορεί η ενδιαφερόμενη να καταγγείλει περι-

στατικό βίας και να λάβει την απαραίτητη πληρο-
φόρηση και συμβουλή.

Μία από τις μορφές βίας είναι και αυτή που συ-
ναντάμε μέσα στην οικογένεια. Αυτά τα περιστατι-
κά έρχονται να αντιμετωπίσουν τα 12 γραφεία εν-
δοοικογενειακής βίας της ΕΛΑΣ που είναι στελε-
χωμένα από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομι-
κούς.

Η Πολιτεία είναι εδώ και για την επόμενη μέρα,
το επόμενο βήμα.

Με ειδικά προγράμματα απασχόλησης από τη

ΔΥΠΑ για κακοποιημένες γυναίκες, τις βοηθούμε
να σταθούν ξανά στα πόδια τους, να συνεχίσουν τη
ζωή τους, να στηρίξουν τα παιδιά τους, έχοντας θε-
σπίσει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τις γυ-
ναίκες-θύματα βίας καθ’ όλη τη διάρκεια παραμο-
νής τους στους ξενώνες. Παράλληλα παρέχεται
δωρεάν νομική βοήθεια στα θύματα και με το
«Panic Button», μια εφαρμογή στο κινητό που με
το πάτημα ενός κουμπιού, με μυστικότητα και
ασφάλεια, καλείται η Άμεση Δράση κάθε φορά που
υπάρχει η ανάγκη.

III) Στην αυστηρή τιμωρία των θυτών. Οι καιροί
απαιτούν μηδενική ανοχή σε τέτοια περιστατικά
βίας. Η αυστηροποίηση των προβλεπόμενων ποι-
νών που οδηγούν στην ισόβια κάθειρξη για αδική-
ματα όπως ο ομαδικός βιασμός και η γυναικοκτο-
νία είναι έργο της παρούσας κυβέρνησης. Όπως
και η προσθήκη της μαστροπείας στον Ποινικό Κώ-
δικα και η εκδικητική πορνογραφία, ένα αδίκημα
που συναντάμε τη σύγχρονη εποχή. Η μετατροπή
της αποπλάνησης από πλημμέλημα σε κακούργη-
μα ήταν αυτονόητη και έγινε πράξη και αυτή. Το
πλαίσιο των ποινών συναντά την ανάγκη των θυμά-
των για απονομή δικαιοσύνης.

Είναι φαινόμενο σύνθετο η βία -σε οποιαδήποτε
μορφή της- και απαιτεί συνεχή αγώνα για να αντι-
μετωπιστεί κατά το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.
Έχουν γίνει μεγάλα βήματα, αλλά έχουμε ακόμη
πολλά να κάνουμε ως κοινωνία, μέχρις ότου οι γυ-
ναίκες να ζούμε απαλλαγμένες από φόβο, βία και
ανασφάλεια, να ζούμε ελεύθερες.

Διεθνής ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

της
Μαριάνθης 
Δ. Καφετζή-
Ραυτοπούλου

Αντιπρόεδρος 
ΕΟ & Κ. - Ζάππειο
Μέγαρο, 
οικονομολόγος,
ΜΒΑ, 
Πολιτευτής ΝΔ,
Βορείου Τομέα
Β1 Αθηνών



Πού πάνε οι ατομικές βόμβες όταν γεράσουν; Σε αυ-
τό το ερώτημα απαντά έρευνα των «New York Times»
που αποκαλύπτει ότι το πυρηνικό ολοκαύτωμα μπορεί
να ξεκινήσει από κάποια πολιτεία των ΗΠΑ, όπως το
Τέξας, καθώς τα ραδιενεργά υλικά από τις ατομικές
βόμβες που παροπλίζονται αποθηκεύονται σε ένα τε-
ράστιο συγκρότημα υπογείων - μια «μάντρα» πυρηνι-
κών ανταλλακτικών που μπορεί να εκραγεί.

Σύμφωνα με τους «ΝΥΤ», τα ατομικά όπλα που απο-

σύρονται από το αμερικανικό οπλοστάσιο αποσυναρ-
μολογούνται με μεγάλη προσοχή και τα τμήματά τους,
συμπεριλαμβανομένων των φονικών πυρήνων πλου-
τωνίου, φυλάσσονται σε έναν λαβύρινθο από υπόγει-
ους και επίγειους αποθηκευτικούς χώρους σε ολό-
κληρη την επικράτεια των ΗΠΑ. Κάθε μεμονωμένη εγ-
κατάσταση αυτού του γιγαντιαίου συμπλέγματος μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα είδος μάντρας με αν-
ταλλακτικά, από την οποία μπορούν να αναδυθούν νέα

όπλα μέσω ανακύκλωσης υλικών.
Ένα όπλο που αναμένεται να κατασκευαστεί από

ανακυκλωμένα μέρη και σχέδια είναι το W93, το οποίο
παρουσιάζεται σαν η πρώτη νέα πυρηνική κεφαλή της
χώρας μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. «Αυτή η πρακτική της
ανακύκλωσης ατομικών, εκρηκτικών τμημάτων μπο-
ρεί να τροφοδοτήσει νέες κούρσες εξοπλισμών και να
οδηγήσει στον πυρηνικό αφανισμό», τονίζει η αμερι-
κανική εφημερίδα.

Κ
ατασκοπεύουν οι Κινέζοι
τον... Λευκό Οίκο με μη
επανδρωμένα αεροσκάφη
που πετούν πάνω από την

πρωτεύουσα των ΗΠΑ; Σε μια περίοδο
αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Αμερι-
κής και Λαϊκής Κίνας, το Politico αποκα-
λύπτει ότι διαβαθμισμένες πληροφορίες
της κυβέρνησης των ΗΠΑ κάνουν όντως
λόγο για εκατοντάδες drones κινεζικής
κατασκευής που έχουν εντοπιστεί σε πε-
ριορισμένο εναέριο χώρο πάνω από την
Ουάσιγκτον τους τελευταίους μήνες.

«Πρόκειται για πτήσεις που ανησυ-
χούν τις υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας
των ΗΠΑ, καθώς θα μπορούσαν να γί-
νουν ένα ισχυρό, νέο μέσο κατασκοπεί-
ας από το Πεκίνο», αναφέρει το ρεπορ-
τάζ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα θε-
ωρούμενα ως «drones αναψυχής» που
κατασκευάζονται από την κινεζική
εταιρεία DJI και τα οποία υποτίθεται ότι
έχουν σχεδιαστεί με συγκεκριμένους
γεωγραφικούς περιορισμούς για να τα
κρατούν μακριά από ευαίσθητες τοπο-
θεσίες, χειραγωγούνται πολύ εύκολα
από τους χρήστες με απλές παρακάμ-
ψεις ρυθμίσεων ώστε να πετούν πάνω
από ζώνες απαγόρευσης.

Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι και
εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας μη
επανδρωμένων αεροσκαφών των ΗΠΑ
έχουν παραδώσει διαβαθμισμένες
ενημερώσεις στις επιτροπές Εσωτερι-
κής Ασφάλειας, Εμπορίου και Πληρο-
φοριών της Γερουσίας σχετικά με την
εξέλιξη αυτή, όπως δήλωσαν στο Politi-
co άτομα που είχαν πρόσβαση σε αυτές
τις ενημερώσεις για τους κινδύνους
περί κινεζικής κατασκοπείας.

Ανησυχεί το Κογκρέσο
Εκτιμάται ότι προς το παρόν τα σμήνη

των drones δεν κατευθύνονται απευ-
θείας από την κινεζική κυβέρνηση. Αλ-
λά οι τόσες παραβιάσεις από τους χρή-
στες δείχνουν ότι τα drones μπορούν να
χρησιμοποιηθούν εύκολα για κατασκο-
πεία. Tο Κογκρέσο συζητά ήδη την
ανάγκη για παρακολούθηση των εναέ-
ριων οχημάτων ως «πιθανών απειλών
για την εθνική ασφάλεια».

Σύμφωνα με το Politico, δεν είναι σα-
φές τι μπορεί να κάνει το Κογκρέσο για
να αντιμετωπίσει την απειλή των
drones, που κατασκευάζονται από την
DJΙ, εταιρεία που χρηματοδοτείται από
επενδυτικές οντότητες που ανήκουν
στην κινεζική κυβέρνηση - γεγονός
που η DJI προσπάθησε να αποκρύψει.
Και η ευκολία με την οποία ερασιτέχνες
χρήστες μπορούν να αποφύγουν τους
περιορισμούς πτήσης σημαίνει ότι οι

κάμερες υψηλής ευκρίνειας ή άλλοι αι-
σθητήρες των drones θα μπορούσαν
επίσης να παραβιαστούν για συλλογή
πληροφοριών και κατασκοπεία.

«Οποιοδήποτε τεχνολογικό προϊόν
με προέλευση την Κίνα ή κινεζικές
εταιρείες ενέχει πραγματικό κίνδυνο να
αξιοποιηθεί τόσο τώρα όσο και σε πε-
ρίοδο συγκρούσεων», δήλωσε ο γε-
ρουσιαστής Μάρκο Ρούμπιο, αντιπρό-
εδρος της Επιτροπής Πληροφοριών
των ΗΠΑ.

ΜΜε παπική βούλα
το «ξήλωμα» 
της Caritas
λόγω διαφθοράς
Ο πάπας Φραγκίσκος απέλυσε την ηγε-
σία της διεθνούς φιλανθρωπικής πτέ-
ρυγας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλη-
σίας και όρισε νέο επίτροπο για να τη
διευθύνει έπειτα από καταγγελίες για
ηθική διαφθορά, εκφοβισμό, ταπείνω-
ση και κακομεταχείριση εργαζομένων.
Η απόφαση αφορά τους επικεφαλής
της Caritas Internationalis (CI), συνο-
μοσπονδίας με έδρα το Βατικανό, που
αποτελείται από 162 οργανώσεις αρω-
γής και κοινωνικών υπηρεσιών σε πε-
ρισσότερες από 200 χώρες με ένα εκα-
τομμύριο προσωπικό και εθελοντές.
Το τμήμα του Βατικανού που επιβλέπει
τη CI αποκάλυψε ότι έρευνα του περι-
βάλλοντος στον χώρο εργασίας από
ψυχολόγους και εμπειρογνώμονες
διαχείρισης διαπίστωσε πως τα κεντρι-
κά γραφεία της φιλανθρωπικής οργά-
νωσης «καταστράφηκαν» από κακές
διευθυντικές πρακτικές και τοξική
ατμόσφαιρα.
Σύμφωνα με το Βατικανό, «δεν προ-
έκυψαν στοιχεία για οικονομική κακο-
διαχείριση ή σεξουαλική ακαταλληλό-
τητα, αλλά ελλείψεις στη διαχείριση
και τις διαδικασίες, που βλάπτουν σο-
βαρά το ηθικό του προσωπικού και το
ομαδικό πνεύμα».Το Reuters μετέδω-
σε ότι ευνοιοκρατία, λεκτική κακοποί-
ηση και γενική κακοδιαχείριση ανθρώ-
πινου δυναμικού οδήγησαν υπαλλή-
λους να αποχωρήσουν. 

Drones made in China
πάνω από την Ουάσιγκτον
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Η πυρηνική «συντέλεια του κόσμου» μπορεί να αρχίσει από το Τέξας

Εκτιμάται ότι τα μη επανδρωμένα
αεροσκάφη «αναψυχής» 
της εταιρείας DJI μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν εύκολα 
για κατασκοπεία



Τ
ραπεζικοί λογαριασμοί και
θυρίδες της Κιβωτού του Κό-
σμου, αλλά και προσώπων με
ηγετικό ρόλο στη ΜΚΟ, έχουν

μπει τα τελευταία 24ωρα στο μικρο-
σκόπιο των Αρχών. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, πρόκειται για δέκα πρόσωπα
που είχαν θέσεις ευθύνης τόσο στη δι-
οίκηση όσο και στις δομές.

Την ίδια ώρα, μια αποκάλυψη-βόμβα
έρχεται να συγκλονίσει το πανελλήνιο
γύρω από την υπόθεση της Κιβωτού του
Κόσμου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ που με-
τέδωσε η τηλεόραση του MEGA, υπάρ-
χουν πληροφορίες ότι η πρεσβυτέρα της
Κιβωτού, η πρώην πρόεδρος του παλιού
ΔΣ Σταματία Γεωργαντή, ήταν αυτή που
φέρεται να άδειασε με απόλυτη μυστι-
κότητα τραπεζική θυρίδα σε υποκατά-
στημα πιστωτικού ιδρύματος στο κέντρο
της Αθήνας που φέρεται να είχε ανοιχτεί
στο όνομα της ΜΚΟ!

Το περιεχόμενο της θυρίδας είναι
προφανώς άγνωστο, ενώ παρά το γεγο-
νός ότι οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι
υπήρχε προγραμματισμένο ραντεβού σε
άλλη τράπεζα για άνοιγμα νέας θυρίδας,
αυτό δεν φαίνεται να έγινε. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, πρόκειται για ένα στοιχείο που
εξετάζεται με τη δέουσα προσοχή τόσο
από την Οικονομική Αστυνομία όσο και
από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου
Χρήματος που «ξεσκονίζουν» τη ΜΚΟ.
Στην ίδια τράπεζα που υπήρχε η θυρίδα,
η Κιβωτός του Κόσμου φέρεται να δια-
τηρούσε λογαριασμό ύψους περίπου 2
εκατ. ευρώ.

O Ιρακινός με τη χλιδάτη ζωή
Ένα ακόμη πρόσωπο που εσχάτως

έχει μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών
είναι ένας 34χρονος Ιρακινός, ο οποίος
εισήλθε σε δομή στην ηλικία των 9 ετών
και μέχρι πρότινος είχε ρόλο γενικού δι-
ευθυντή, με τα αδέλφια, τη σύζυγο και
την αδελφή της συζύγου του να εργά-
ζονται όλοι εκεί. 

Για το συγκεκριμένο άτομο υπάρχουν
αναφορές ότι διήγε πολυτελή βίο που
δεν συμβάδιζε με τον ρόλο του, ενώ συ-
νήθιζε να αναρτά στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο με
ταξίδια στο εξωτερικό, ακριβά ρολόγια
και πούρα. 

Προφανώς το υλικό αυτό δεν είναι
ποινικά κολάσιμο, αλλά δημιουργεί

ερωτήματα για τα εισοδήματά του. «Ποτέ
δεν έκρυψα ότι είμαι παιδί της Κιβωτού
εδώ και 25 χρόνια. Όντως ζω μια ζωή
ήρεμη και όμορφη και εννοείται πλου-
σιοπάροχη, αλλά σε συναισθήματα και
ανθρώπους που τις τελευταίες ημέρες
μου δίνουν δύναμη και κουράγιο για όλα
αυτά που ακούμε και βλέπουμε για τη
μεγάλη οικογένεια της Κιβωτού. Κριτής

μόνο ο Παντοδύναμος! Οψόμεθα»,
έγραψε ο ίδιος σε ανάρτηση-απάντησή
του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τέλος, χρήζει αναφοράς το γεγονός
ότι έπειτα από καταγγελίες για ύποπτες
οικονομικές κινήσεις στη δομή της Χίου,
είχαμε και εκεί έφοδο της Οικονομικής
Αστυνομίας που θα κάνει «φύλλο και
φτερό» κάθε διαθέσιμο στοιχείο. 
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Ψάχνουν να βρουν 
το περιεχόμενό της 
και ποιος την άνοιξε 
- Στο κάδρο 10 άτομα 
που βρίσκονταν 

Το μυστικό
της θυρίδας...

Έρευνα για τρεις νέες περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Τρεις ακόμη περιπτώσεις παιδιών θα εξεταστούν από τις εισαγγε-
λείς Ανηλίκων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν πέσει θύ-
ματα σεξουαλικής κακοποίησης κατά την παραμονή τους σε δομές
της Κιβωτού του Κόσμου. Οι τρεις αυτές περιπτώσεις προήλθαν
μέσα από μαρτυρικές καταθέσεις που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο
της διενεργούμενης έρευνας. Βέβαια, όπως αναφέραμε και στο
χθεσινό φύλλο της «Political», απαιτείται αρκετή προσπάθεια,
προκειμένου να κερδηθεί η εμπιστοσύνη των παιδιών αυτών και
να «σπάσουν» τη σιωπή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, δυο
πρώην εργαζόμενοι παιδαγωγοί της Κιβωτού πέρασαν χθες (Πέμ-
πτη 24/11) το κατώφλι της Εισαγγελίας Ανηλίκων, ανεβάζοντας τον

αριθμό των μαρτύρων στους δώδεκα.  Οι δικαστικοί λειτουργοί
που χειρίζονται την υπόθεση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ζη-
τήσουν τους απόρρητους φακέλους παιδιών που φέρονται να
έχουν καταγγείλει κακοποίηση αλλά και εκείνων που υπάρχει
υποψία ότι έχουν κακοποιηθεί. Παράλληλα, φέρονται να αναζη-
τούν στοιχεία για κακοποιητικές συμπεριφορές και μέσα από τις
απόρρητες αναφορές κοινωνικών λειτουργών. Τέλος, πρόσωπα
από το περιβάλλον του πατέρα Αντώνιου Παπανικολάου, με αφορ-
μή τις αναφορές ότι είναι άφαντος, επικοινώνησαν με την Εισαγ-
γελία Ανηλίκων ενημερώνοντας πως ο κληρικός είναι στη διάθεση
της Δικαιοσύνης όποτε του ζητηθεί.
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Δύο άνθρωποι μέσα σε λιγότερο από 24
ώρες και κάτω από τις ίδιες συνθήκες έχασαν
τη ζωή τους στην άσφαλτο, καθώς χτυπήθη-
καν από ΙΧ στην προσπάθειά τους να διασχί-
σουν κάθετα κεντρικούς δρόμους. Στις 5.40
τα ξημερώματα της Πέμπτης ένας 28χρονος
υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας
επιχείρησε να διασχίσει κάθετα -από σημείο
που δεν υπάρχει διάβαση πεζών και ο φωτι-
σμός είναι σχετικά μειωμένος- τη λεωφόρο
Μεσογείων. Εκείνη την ώρα στο ρεύμα καθό-
δου κινούνταν ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο
των Ενόπλων Δυνάμεων το οποίο τον χτύπη-
σε και τον πέταξε στο αντίθετο ρεύμα κυκλο-
φορίας. Το άσχημο παιχνίδι της μοίρας συνε-
χίστηκε για τον 28χρονο, ο οποίος δευτερό-

λεπτα αργότερα παρασύρθηκε και από δεύ-
τερο διερχόμενο όχημα. Ο θάνατός του ήταν
σχεδόν ακαριαίος, ενώ είναι χαρακτηριστικό
ότι ήταν τόσο σφοδρή η πρόσκρουση με το
πρώτο όχημα που αυτό παραμορφώθηκε!

Μερικές ώρες νωρίτερα λίγο, μετά τις 10 το
βράδυ της Τετάρτης, στη λεωφόρο Φλέμινγκ
στη Ραφήνα ένας 63χρονος επιχείρησε να
διασχίσει κάθετα τον κεντρικό δρόμο με απο-
τέλεσμα ΙΧ να τον παρασύρει και να βρει τον
θάνατο. Και στις δύο περιπτώσεις οι οδηγοί
των οχημάτων συνελήφθησαν για ανθρωπο-
κτονία εξ αμελείας, όπως προβλέπει ο ΚΟΚ,
με την Τροχαία Αττικής να διεξάγει προανά-
κριση για τα ακριβή αίτια. 

Κώστας Παπαδόπουλος

Ο πρώτος θάνατος από γρίπη στη χώρα μας κατεγράφη από τον ΕΟΔΥ.
Πρόκειται για 78χρονη που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της

στη ΜΕΘ νοσοκομείου. Σημειώνε-
ται ότι η γυναίκα ανήκε σε κλινική
ομάδα υψηλού κινδύνου. Παράλ-
ληλα, ένας ακόμη ηλικιωμένος
άνθρωπος δίνει μάχη για τη ζωή
του έχοντας προσβληθεί επίσης
από γρίπη. Πρόκειται για έναν άν-
δρα 82 ετών που νοσηλεύεται σε
ΜΕΘ και ανήκει επίσης σε ομάδα
υψηλού κινδύνου. Τα κρούσματα
οφείλονται στον ιό γρίπης τύπου

Α(Η3Ν2). Τονίζεται η σημασία του αντιγριπικού εμβολιασμού ως του κα-
λύτερου τρόπου προφύλαξης από τη γρίπη.

Πρώτο θύμα από τη γρίπη
φέτος στην Ελλάδα

Δύο θάνατοι πεζών σε Μεσογείων και Ραφήνα -
Προσπάθησαν να διασχίσουν τον δρόμο 

Τ
ο προφίλ ενός ανθρώπου με
ακραίες και προκλητικές συμπε-
ριφορές περιέγραψαν, καταθέ-
τοντας ενώπιον του Μεικτού Ορ-

κωτού Δικαστηρίου, δύο γυναίκες που κα-
ταγγέλλουν τον Πέτρο Φιλιππίδη για σε-
ξουαλική παρενόχληση.

Συναισθηματικά φορτισμένες, η ηθοποιός
Λένα Δροσάκη και ένα στέλεχος του τηλεοπτι-
κού σταθμού ΑΝΤ1 αφηγήθηκαν τις σοκαρι-
στικές εμπειρίες που έζησαν όταν μπήκαν
στο... μάτι του Πέτρου Φιλιππίδη, ο οποίος τις
«πολιορκούσε» επίμονα, κάνοντας λόγο για
απειλές και αισχρές συμπεριφορές από τον
κατηγορούμενο.

Η Λένα Δροσάκη, ξεσπώντας σε λυγμούς,
αναφέρθηκε στα τηλεφωνήματα του κατηγο-
ρούμενου, στα οποία, όπως είπε, αυνανιζόταν,
αλλά και στην απειλή ότι θα την κόψει από τις
εξετάσεις θεάτρου. «Μου είπε “αν δεν μου κά-
τσεις, δεν θα περάσεις”. Δεν πέρασα, προφα-
νώς και τα έχασα», είπε.

Η μάρτυρας μίλησε για την παράσταση που
ανέβαζε το 2018 η Κάτια Δανδουλάκη, στην
οποία συμμετείχε μετά τη δέσμευσή της ότι θα
βρίσκεται υπό την προστασία της. Η Λένα
Δροσάκη είπε πως ήταν εκρηκτική η κατάστα-
ση με τον κατηγορούμενο. «Μου έλεγε να φύ-
γω και ότι δεν θα ξαναβρώ δουλειά. Σε ένα
διάλειμμα πήγε στη γραμματέα του και φώνα-
ζε “ποιος είναι ο Θεός εδώ;”. “Εγώ”, απαντού-
σε. Ενημέρωσα την κυρία Δανδουλάκη ότι “θα
φύγω, δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι” και εκεί-
νη είπε “δεν θα φύγεις, δεν θα κάνεις τίποτα”»,
κατέθεσε η ηθοποιός, ενώ η Κάτια Δανδουλά-
κη κατέθεσε πως ζήτησε από τον Πέτρο Φι-
λιππίδη να αποχωρήσει από τη σκηνοθεσία
της παράστασης λόγω της συμπεριφοράς του.

Τι είπε η Δανδουλάκη
«Είναι ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος,

διασκεδαστικός. Είναι πληθωρικός, αλλά

μπορεί εύκολα να ξεπεράσει τα όρια. Μπο-
ρεί να κάνει ακραίες πράξεις», είπε η Κάτια
Δανδουλάκη, ξεκαθαρίζοντας ότι το ενδια-
φέρον του κατηγορούμενου για τη Λένα

Δροσάκη ήταν ερωτικό. «Είδα φλερτ, δεν εί-
δα πράξη, αλλά ποιος θα δει έναν βιασμό;»,
ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε και μια

γυναίκα-στέλεχος του ΑΝΤ1, η οποία το
2016 είχε συνεργαστεί με τον Πέτρο Φιλιπ-
πίδη. Η μάρτυρας κατήγγειλε πως δέχτηκε
σεξουαλική παρενόχληση από τον ηθο-
ποιό, αναφέροντας πως την είχε... υποδε-
χτεί στο καμαρίνι του φορώντας μόνο μια
λευκή μπλούζα. «Τα έχασα όταν τον είδα
γυμνό. Τον πλησίασα και του είπα «“τι κά-
νεις ρε μαλ...;”. Και τότε μου είπε “πάρε τον
στο στόμα σου”. Τον έσπρωξα, γύρισα το
κλειδί και έφυγα τρέχοντας», περιέγραψε
ενώ μίλησε και για δύο βιντεοκλήσεις από
τον κατηγορούμενο, στις οποίες, όπως εί-
πε, «φαινόταν το μόριό του και το άγγιζε». Η

μάρτυρας κατέθεσε πως
είχε ενημερώσει το

τότε στέλεχος του
καναλιού Τζ. Κα-
λημέρη αλλά και
τον Θ. Κυριακού.
Η μαρτυρία της
αμφισβητήθηκε

έντονα από την
υπεράσπιση του

κατηγορούμενου, η
οποία ζήτησε να κληθεί

για να καταθέσει ο Τζ. Καλη-
μέρης, με την πολιτική αγωγή να συναινεί
και να ζητεί με τη σειρά της να εξεταστεί και
ο Θ. Κυριακού.

«Αν δεν μου κάτσεις,
δεν θα περάσεις»...

Για απειλές και αισχρές
συμπεριφορές του Πέτρου
Φιλιππίδη μίλησαν 
στη χθεσινή δίκη η ηθοποιός
Λένα Δροσάκη και γυναίκα-
στέλεχος του ΑΝΤ1
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Για 14η χρονιά
ένα «ραντεβού»
προσφοράς 
στα παιδιά

Για 14η χρονιά η «Πάνος &
Χρυσηίδα - Βοήθεια στα Παιδιά»
δίνει ραντεβού «προσφοράς»
με τους Αθηναίους την Κυριακή
27 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο
Electra Palace (Ναυάρχου Νι-
κοδήμου 18-20) από τις 10 το
πρωί μέχρι τις 5.30 το απόγευμα!

Στο ετήσιο αυτό bazaar και
στους περίπου 20 πάγκους θα
βρείτε από χειροποίητες μαρ-
μελάδες, γλυκά του κουταλιού,
κουραμπιέδες και μελομακάρο-
να μέχρι χρηστικά χριστουγεν-
νιάτικα δωράκια, κεραμικά, με-
ταξωτά και άλλα πρωτότυπα -
καινούργια και παλιά- σε σχε-
δόν συμβολικές τιμές! Οι συν-
δρομές, οι δωρεές και οι αγορές
θα βοηθήσουν τον σύλλογο να
πετύχει τους φετινούς στόχους,
που είναι η αποκατάσταση και ο
πλήρης εξοπλισμός (ηλεκτρονι-
κός και επίπλωσης) της κύριας
αίθουσας του υπό αναπαλαίωση
μονοτάξιου Δημοτικού Σχολεί-
ου στα Φράστα Τζουμέρκων και
στην Κίμωλο και η ανακατα-
σκευή του αθλητικού χώρου
(γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ) δί-
πλα από το σχολείο. 

Μ
ια... περίεργη επίθεση με πυ-
ροβολισμούς κατήγγειλε
στην αστυνομία ένας υπάλ-
ληλος της Ελληνικής Τεχνο-

λογίας Εκρηκτικών (ΕΛΤΕΚ) στα Γρεβενά,
σε εργοστάσιο της οποίας είχε σημειωθεί
έκρηξη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή
τους τρεις άνθρωποι.

Όπως προκύπτει τουλάχιστον για την
ώρα από την καταγγελία, ο άνδρας δέχτη-
κε τους πυροβολισμούς λίγο μετά τις 6 το
απόγευμα της Τετάρτης, όταν έφευγε από
το εργοστάσιο στην Ιτέα Γρεβενών.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του στους
άνδρες της Ασφάλειας, ο υπάλληλος της
ΕΛΤΕΚ συνάντησε με το αυτοκίνητό του
έναν άγνωστο σε αγροτικό δρόμο, που
βρίσκεται ανάμεσα στο εργοστάσιο και το
χωριό Ιτέα, με τον άνδρα να αρχίζει να τον
πυροβολεί. Όπως περιέγραψε ο υπάλλη-
λος, κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητό
του χωρίς να τραυματιστεί και με τα πόδια
έφτασε στην Ιτέα, όπου ειδοποίησε την
αστυνομία που ερευνά την καταγγελία.
«Ήμουν στον... δρόμο και δέχτηκα πυρο-
βολισμούς από έναν άνδρα», υποστήριξε
στους αστυνομικούς που ήταν στο τμήμα.

Βλέπουν τις κάμερες ασφαλείας
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες

Αρχές που διεξάγουν τις έρευνες ψά-
χνουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας σε
μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον δρά-
στη. Ο υπάλληλος του εργοστασίου έχει
ήδη δώσει αναλυτική περιγραφή του φε-
ρόμενου ως δράστη αλλά και του σημείου

όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί. Πα-
ράλληλα, οι αστυνομικοί θα αναζητήσουν
μαρτυρίες από την ευρύτερη περιοχή σε
μια προσπάθεια να βρουν και να περά-
σουν χειροπέδες στον δράστη.

«Οι πυροβολισμοί μάς φαίνονται πε-
ρίεργοι. Ψάχνουμε και τους λόγους που
μπορεί να οδήγησαν τον δράστη σε αυτή
την πράξη. Γιατί τον πυροβόλησε; Έχουμε
ήδη αρχίσει να συγκεντρώνουμε όλο το
απαραίτητο προανακριτικό υλικό για να
τον οδηγήσουμε στις δικαστικές αρχές»,
έλεγαν χθες στην «Political» αστυνομικές
πηγές. Προανάκριση για το συμβάν διε-
νεργεί το αστυνομικό τμήμα της περιοχής,
το οποίο προσπαθεί να εξιχνιάσει όσο το
δυνατόν πιο γρήγορα την υπόθεση. 

Βροχή από σφαίρες σε
υπάλληλο εργοστασίου
εκρηκτικών στα Γρεβενά

sakellarismiltos@yahoo.com

του 
Μίλτου 
Σακελλάρη

Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε 
από τους πυροβολισμούς 
ο εργαζόμενος της ΕΛΤΕΚ, 
όπου τον περασμένο Μάρτιο 
είχε σημειωθεί έκρηξη 
με τρεις νεκρούς 

Παράθυρο επιστροφής
ανεμβολίαστων 
υγειονομικών από ΣτΕ

«Παράθυρο» για να επιστρέψουν στα νοσοκο-
μεία οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί ανοίγει από-
φαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο
έκρινε αντισυνταγματική την παράταση που έχει
δοθεί έως το τέλος του χρόνου για τον υποχρεω-
τικό εμβολιασμό των εργαζομένων στους χώ-
ρους υγείας.

Συγκεκριμένα, η επταμελής σύνθεσης του Γ’
Τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρί-
ου, κάνοντας δεκτή προσφυγή της ΠΟΕΔΗΝ,
αποφάνθηκε (2332/2022) πως η επίμαχη υπουρ-
γική απόφαση είναι αντίθετη προς τη συνταγματι-
κή αρχή της αναλογικότητας.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν πως «τα
προσκομισθέντα στο ΣτΕ στοιχεία δεν δικαιολο-
γούν την παράταση της υποχρεώσεως προς εμ-
βολιασμό», ενώ στην απόφασή τους εστιάζουν
στην έλλειψη επαναξιολόγησης του μέτρου επι-
καλούμενοι αποφάσεις της Ολομέλειας, σύμφω-
να με τις οποίες πρέπει να επανεξετάζεται ανά τα-
κτά χρονικά διαστήματα από τα αρμόδια κρατικά
όργανα ανάλογα με τα υφιστάμενα επιδημιολογι-
κά δεδομένα και την εξέλιξη των έγκυρων επι-
στημονικών παραδοχών. 

Όπως τονίζεται στην απόφαση, ήδη έχει πα-
ρέλθει χρονικό διάστημα 8 και πλέον μηνών από
τη λήψη του μέτρου του υποχρεωτικού εμβολια-
σμού των εργαζομένων σε δομές υγείας, δηλαδή
«διάστημα που λόγω της φύσεως του μέτρου και
των συνεπειών του υπερβαίνει προδήλως το εύ-
λογο, χωρίς, ωστόσο, να έχει διενεργηθεί επανα-
ξιολόγησή του, βάσει επίκαιρων, κατά τον χρόνο
εκείνο, επιστημονικών και επιδημιολογικών
στοιχείων, για την αξία, την αποτελεσματικότητα
και τις συνέπειες των εμβολίων κατά του κορο-
νοϊού και την πορεία και την εξέλιξη της πανδη-
μίας». Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας
ακύρωσαν την υπουργική απόφαση που καθόρι-
ζε τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού ορι-
σμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 50 Ν. 4825/2021.

Ο Θάνος Πλεύρης σχολιάζοντας την απόφα-
ση του ΣτΕ είπε: «Η απόφαση για να τεθούν σε
αναστολή οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί έχει
ως στόχο την προστασία της υγείας των πολιτών
και κρίθηκε αρχικά από την Ολομέλεια του ΣτΕ
ως μέτρο συνταγματικό. Διαβεβαιώνουμε τους
πολίτες ότι θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα
για να μην τεθεί σε κίνδυνο η δημόσια υγεία
από την εφαρμογή της απόφασης».



Με Ζέρβα κατεβαίνει
ο Νίκος Καρανταγλής

Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την πα-
ράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα κατεβαίνει ο
παιδίατρος Νίκος Καρανταγλής. Ο γιατρός, μέλος
της διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονί-
κης για δύο θητείες, είπε το «ναι» και θα βρίσκε-
ται στο ψηφοδέλτιο του δημάρχου στις εκλογές
του 2023. Υπήρξε και υποψήφιος βουλευτής με
το Ποτάμι στις εθνικές εκλογές του 2015. Ωστόσο,
είναι γνωστή η φιλική σχέση του κ. Καρανταγλή
με τον δήμαρχο και φαίνεται πως έπαιξε σημαντι-
κό ρόλο στην απόφασή του να συμπορευτεί με την
παράταξη «Ναι στη Θεσσαλονίκη».

Στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή
ο Σπυρόπουλος

Ο Ανδρέας Σπυρόπουλος έρχεται στη Θεσσαλο-
νίκη για να μιλήσει σε εκδήλωση του τοπικού ΠΑ-
ΣΟΚ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυρια-
κή στο Μίθριο από την τοπική του ΠΑΣΟΚ Συκεών.
Μάλλον θα θυμίζει τις παλιές καλές εποχές με τρα-
πεζώματα τα μεσημέρια μετά κρασιού και φαγη-
τού. Το παλιό το ΠΑΣΟΚ το ορθόδοξο που λένε. Θα
πάμε και θα σας πούμε τις εντυπώσεις μας…

Για κακούργημα κατηγορείται ο οδηγός
που παρέσυρε και εγκατέλειψε 21χρονη

Ποινική δίωξη για επικίν-
δυνη οδήγηση που είχε
αποτέλεσμα την πρόκληση
βαριάς σωματικής βλάβης
σε βαθμό κακουργήματος
και για εγκατάλειψη θύμα-
τος, όπως και για συνέργεια
στις πράξεις αυτές, άσκησε
ο εισαγγελέας σε βάρος
του 26χρονου οδηγού του
αυτοκινήτου και της 19χρονης φίλης του για το τρο-
χαίο με την παράσυρση 21χρονης που νοσηλεύεται
σοβαρά τραυματισμένη. Επιπλέον διαπιστώθηκε
ότι ο νεαρός οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. 

Ο νεαρός κρατείται επει-
δή είχε πρόβλημα με τα νο-
μιμοποιητικά του έγγραφα,
ενώ η 19χρονη συνοδηγός
που συνελήφθη το βράδυ
της Τετάρτης παραπέμ-
φθηκε να απολογηθεί στον
ανακριτή για συνέργεια
στις πράξεις. Ο 26χρονος
στις εξηγήσεις που έδωσε

στην Τροχαία ισχυρίστηκε ότι δεν πρόλαβε να δει
την 21χρονη. «Πετάχτηκε μπροστά μου, φρέναρα
και έκανα ελιγμό να την αποφύγω, όμως δεν τα κα-
τάφερα».

Η στήλη μαθαίνει ότι γίνεται ένας σχετικός χαμός στην
Ημαθία με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλα-
γής. Οι ντόπιοι λένε ότι έχουν χωριστεί σε τρία και τέσ-

σερα διαφορετικά στρατόπεδα και εκτός από τη συγ-
κρότηση του ψηφοδελτίου, πρόβλημα ιδιαίτερο υπάρχει
και στην Αυτοδιοίκηση. Δύσκολα λύνεται ο γρίφος. 

Δεν βγαίνει άκρη με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Ημαθία 

ΕΕμμένει στο «Όχι»
ο Παπαστεργίου 

Συνεχίζει η Νάκου στο Κέντρο
Κοινωνικής Πρόνοιας

Παραμένει στη θέση της προέδρου του Κέν-
τρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδο-
νίας για τα επόμενα τρία χρόνια η Βασιλική Νά-
κου. «Θα συνεχίσουμε όλοι Μαζί: διοίκηση και
εργαζόμενοι να προσφέρουμε στον δύσκολο
και πολύ ευαίσθητο τομέα της κοινωνικής πρό-
νοιας, χτίζοντας καθημερινά την Ελλάδα της
αξιοπρέπειας, για όλους τους πολίτες και κυ-
ρίως για τους πιο ευάλωτους και αδύναμους
συμπολίτες μας», αναφέρει η κ. Νάκου σε μή-
νυμά της. Ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για
την εμπιστοσύνη του και την απόφασή του να
συνεχίσει ως πρόεδρος στο κέντρο και την
υφυπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου, που «στηρίζει
τη μεγάλη προσπάθεια σταθερά όλα αυτά τα δύ-
σκολα χρόνια».
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δυναμική επιστροφή
Παπά στη μάχη 
του σταυρού
Όπου και να στρέψουμε το
βλέμμα μας το τελευταίο διά-
στημα πέφτουμε πάνω στον Φά-
νη Παπά. Φαίνεται πως ο συγκε-
κριμένος έχει βγει δυνατά στο
κυνήγι του σταυρού στη Β’ Πε-
ριφέρεια της Θεσσαλονίκης.
Μην ξεχνάμε, άλλωστε, πως
στις εκλογές του 2019 ο Φάνης
Παπάς ήταν πρώτος επιλαχών
χάνοντας τη βουλευτική έδρα
για λίγους σταυρούς.

Αναζητείται διάδοχος
του Σαμαντζίδη 
στη ΔΕΠΘΕ
Τον αντικαταστάτη του Μηνά Σα-
μαντζίδη που παραιτήθηκε από
την προεδρία της ΔΕΠΘΕ εξακο-
λουθεί να αναζητά ο Κωνσταντί-
νος Ζέρβας. Ο δήμαρχος έχει κά-
νει συζητήσεις με αρκετά πρό-
σωπα, ωστόσο φαίνεται πως έχει
λάβει αρνητικές απαντήσεις.
Έτσι, ο κ. Ζέρβας συνεχίζει τις
διεργασίες αλλά όχι για πολύ…
Ο διάδοχος αναμένεται να ανα-
κοινωθεί την προσεχή Δευτέρα,
στη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

Βραβείο σε Κυρσανίδη
για το χρυσό στο Τόκιο
Στα γαλανόλευκα θα «ντυθεί» η αί-
θουσα του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεσσαλονίκης. Στην προσεχή συνε-
δρίαση θα βραβευτούν ο Δημήτρης
Κυρσανίδης για την κατάκτηση του
χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα παρκούρ που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Τόκιο της Ιαπωνίας
και η Ευαγγελία Σίσκου που έλαβε την
τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σκακιού
παίδων στο Μπατούμι της Γεωργίας.
Είχε προαναγγείλει τις βραβεύσεις
των αθλητών ο πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Πέτρος Λεκάκης.

Σταθερός στην αρχική του
απόφαση ο Χρήστος Παπα-
στεργίου που δεν θα είναι
υποψήφιος βουλευτής
στην Α’ Θεσσαλονίκης με
το ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος θέλει να
είναι επικεφαλής του ψη-
φοδελτίου του κόμματος
στην Κεντρική Μακεδονία
και πλέον αναμένουμε να
δούμε την απόφαση του
Νίκου Ανδρουλάκη. Θα σεβαστεί ο πρόεδρος
την επιθυμία του; 



Με μεγάλη ένταση ολοκληρώθηκε το Συνέδριο της ΚΕΔΕ που
πραγματοποιήθηκε στον Βόλο καθώς, όπως είχε φανεί και σε
ολόκληρη τη διαδικασία του, υπήρχε πολύ μεγάλη απόσταση
ανάμεσα στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης και το μεγαλύ-
τερο μέρος της διοίκησης για τον τρόπο με τον οποίο η Αυτο-
διοίκηση θα διεκδικήσει από το κεντρικό κράτος τις λύσεις
για τα «καυτά» προβλήματα που αντιμετωπίζει.
Παρά το γεγονός λοιπόν ότι υπήρξε ομοφωνία για τα προβλή-
ματα και τις απαιτούμενες λύσεις, η σταθερή θέση του προ-
έδρου της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου και του μεγαλύτε-
ρου μέρους της παράταξής του να μην υπάρχει στο κείμενο
των συμπερασμάτων αναφορά για κάποιο είδος δυναμικής
διεκδίκησης από την κυβέρνηση έφερε τη «ρήξη» και για
πρώτη φορά σε συνέδριο αυτή της θητείας την καταψήφιση

από ολόκληρη την αντιπολίτευση, ενώ ήταν αξιοσημείωτη και
η αποχή κάποιων σημαντικών «γαλάζιων» στελεχών από την
ψηφοφορία.
Παρ’ όλα αυτά, στο τελικό κείμενο των συμπερασμάτων συμ-
περιλήφθησαν τα βασικά αιτήματα των δήμων και των δημάρ-
χων, όπως η ενίσχυση της οικονομικής και διοικητικής αυτο-
τέλειας των δήμων, η αναβάθμιση της καταστατικής θέσης
των αιρετών, το νέο αποκεντρωμένο μοντέλο διοίκησης του
κράτους με ανακατανομή και ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων, η
άμεση ενίσχυση των δήμων με νέο προσωπικό υψηλών δε-
ξιοτήτων, η περαιτέρω προώθηση του ψηφιακού μετασχημα-
τισμού και η προώθηση του μοντέλου της κυκλικής οικονο-
μίας και της βιώσιμης κινητικότητας ως μόνη λύση για την αν-
τιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. 

Σε διαβούλευση 
η Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Εν μέσω των δύο συνεδρίων των οργάνων των δύο βαθ-
μών Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ στον Βόλο και ΕΝΠΕ στη Ρό-
δο), το υπουργείο Εσωτερικών έθεσε σε δημόσια διαβού-
λευση το σχέδιο νόμου για την «Πολυεπίπεδη διακυβέρ-
νηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα»,
απαντώντας έτσι στις αιτιάσεις ότι έχει μείνει πίσω το θέμα
της Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Στο σχέδιο προβλέπεται
η θεσμοθέτηση του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης
Διακυβέρνησης ως «το νέο μοντέλο κυβερνησιμότητας
της χώρας», όπου επικεφαλής του είναι ο υπουργός Εσω-
τερικών ως ο συντονιστής που παρακολουθεί και αξιολο-
γεί το σχετικό έργο των εμπλεκομένων φορέων. Βασικός
στόχος του είναι η βελτιστοποίηση του συντονισμού μετα-
ξύ εμπλεκόμενων φορέων του δημόσιου τομέα με τη θέ-
σπιση ενιαίων κανόνων για την κατανομή αρμοδιοτήτων. 

Μ. Βορίδης: «Δήμαρχοι υπονομεύουν
το σύστημα προσλήψεων»

Για μια ακόμη φορά ξεκαθάρισε ο υπουργός Εσωτερι-
κών Μάκης Βορίδης ότι είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο
μονιμοποίησης των συμβασιούχων που εργάζονται
στους δήμους, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του
βουλευτή του ΚΚΕ Μανώλη Συντυχάκη. Επανέλαβε μά-
λιστα την κριτική του για τους δημάρχους που «πηγαί-
νουν στα δικαστήρια για να υποστηρίξουν τη μονιμοποί-
ηση εργαζομένων που έχουν προσλάβει με μια διαδικα-
σία εκτός ΑΣΕΠ», υποστηρίζοντας ότι έτσι «υπονο-
μεύουν το σύστημα προσλήψεων». Όσον αφορά την ου-
σία της ερώτησης, ξεκαθάρισε ότι δεν θα προωθήσει κα-
μία ρύθμιση ούτε για την παράταση των συγκεκριμένων
συμβάσεων, υποστηρίζοντας ότι απαγορεύεται από το
Σύνταγμα: «Εδώ κανείς δεν απολύει κανέναν. Εδώ λή-
γουν συμβάσεις και κανείς δεν είπε στους ανθρώπους
αυτούς ότι θα μονιμοποιηθούν».

!
Και επισήμως υποψήφια
Σε μια πλήρη επιβε-
βαίωση του ρεπορ-
τάζ που είχαμε δη-
μοσιεύσει εδώ και
καιρό, η Μαρίνα
Σταυράκη - Πατού-
λη με συνέντευξή
της ανακοίνωσε και
επισήμως ότι θα εί-
ναι υποψήφια δή-
μαρχος Λυκόβρυ-
σης - Πεύκης. Από
την πρώτη στιγμή
που ο νυν δήμαρχος
Τάσος Μαυρίδης ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψή-
φιος, η κυρία Σταυράκη - Πατούλη άρχισε τις επαφές
ώστε να συνεχίσει αυτό που άφησε στη μέση στις εκλο-
γές του 2019, όταν και πάλι ετοιμαζόταν να διεκδικήσει
τον δήμο, αλλά έκανε πίσω προς χάρη του Τάσου Μαυρί-
δη. Η πρόθεσή της είναι να ενώσει την παράταξη του δη-
μάρχου, παρότι ήδη έχουν ενεργοποιηθεί αρκετά στελέ-
χη για τη διαδοχή, αλλά και όλες τις κεντροδεξιές δυνά-
μεις της πόλης σε μια ισχυρή υποψηφιότητα. 
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Συνέδριο ΚΕΔΕ

Κατά πλειοψηφία το ψήφισμα 
με πολλή «γκρίνια» από την αντιπολίτευση

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής προς τα
βόρεια της Αθήνας επικεφαλής πα-

ράταξης που διεκδικεί τη στήριξη
του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορείται για «μπού-

λινγκ» σε εργαζομένους; Μάλιστα, δεν πρόκει-
ται για συμπεριφορές που γίνονται ιδιωτικά, αλ-
λά για «επιθέσεις» που έχουν γίνει δημόσια σε
συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και
καταγγέλλονται από τους εργαζομένους τουλά-
χιστον ως... αναίτιες. Το θέμα φαίνεται μάλιστα
πως θα επηρεάσει την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για
τη στήριξη...

Προσφυγή στο ΣτΕ 
για το τέλος ταφής

Προτού ακόμη κοπάσουν οι αντιδράσεις
της αντιπολίτευσης στο συνέδριο της ΚΕ-
ΔΕ, που θέλει τη διοίκηση του Δημήτρη
Παπαστεργίου να μην είναι όσο θα έπρεπε
διεκδικητική, εκείνος ανακοίνωσε μια
διεκδίκηση και μάλιστα δραστική. Μιλών-
τας στον Επικοινωνία 94FM ανακοίνωσε
πως έδωσε το «πράσινο φως» στη νομική
υπηρεσία της Ένωσης προκειμένου να
προχωρήσει σε προσφυγή στο ΣτΕ, ζη-
τώντας την ακύρωση της απόφασης επι-
βολής τέλους ταφής απορριμμάτων στους
δήμους. Όπως ανέφερε ο κ. Παπαστεργί-
ου, «περιμέναμε από την κυβέρνηση να
ανακοινώσει στο συνέδριο κάποια δρα-
στική λύση για το τέλος ταφής, όμως κάτι
τέτοιο δεν έγινε, παρότι έχουμε κάνει σα-
φές πως δεν είναι ευθύνη των δήμων πως
δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε οι Περι-
φερειακοί Σχεδιασμοί διαχείρισης Απορ-
ριμμάτων». Θυμίζουμε ότι η μόνη αναφο-
ρά που έγινε από τον αναπληρωτή υπουρ-
γό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα ήταν για
σκέψη της κυβέρνησης να αναστείλει την
εφαρμογή του τέλους για το 2023. 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ19
Ο

ΙΚ
Ο

Ν
Ο

Μ
ΙΑ

Ξ
εκαθάρισμα του τοπίου σχε-
τικά με τον χρόνο παραγρα-
φής των οφειλών αλλά και
ρύθμιση των χρεών προς τον

ΕΦΚΑ σε περισσότερες δόσεις εισάγει
για 1.200.000 αυτοαπασχολούμενους,
ελεύθερους επαγγελματίες και αγρό-
τες ο νέος ασφαλιστικός νόμος που
ψηφίστηκε στη Βουλή.

Τα επτά σημεία-κλειδιά που αφο-
ρούν εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπα-
σχολούμενοι, ελεύθερους επαγγελ-
ματίες, αγρότες και γενικά όλους τους
οφειλέτες του ΕΦΚΑ είναι τα εξής:

1Ο χρόνος που έχει στη διάθεσή
του ο ΕΦΚΑ για να βεβαιώσει και

να εισπράξει βεβαιωμένες οφειλές
από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές
εισφορές μειώνεται στα 10 χρόνια, αντί
για 20 που ίσχυε πριν. Εφόσον η απαί-
τηση δεν αναζητηθεί μέσα στο χρονικό
διάστημα των 20 ετών, τότε παραγρά-
φεται, έτσι ώστε να υπάρξει εναρμόνι-
ση με την πρόσφατη απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας. 

2Από 1ης/1/2027 ο χρόνος παρα-
γραφής των οφειλών περιορίζε-

ται στην πενταετία έτσι ώστε να εναρ-
μονιστεί με τα χρέη προς την Εφορία. 

3Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλι-
στικών Οφειλών βεβαιώνει σή-

μερα σε πραγματικό χρόνο τις οφει-
λές, οπότε το ζήτημα της παραγραφής
αφορά μόνο τις παλαιές. 

4Οι μισθωτοί δεν θίγονται από την
παραγραφή οφειλών του εργο-

δότη, καθώς η ασφάλιση που αντιστοι-
χεί στις παραγεγραμμένες οφειλές
εξακολουθεί να τους αναγνωρίζεται.

5Επιπλέον, οι αυτοαπασχολούμε-
νοι θα μπορούν να καταβάλουν

τις οφειλές τους παρά την παραγραφή,

εφόσον το επιθυμούν, προκειμένου να
αναγνωρίσουν ως ασφαλιστικό χρόνο
το διάστημα που παραγράφηκε. Σύμ-
φωνα με ένα από τα παραδείγματα που
έχει δώσει το υπουργείο Εργασίας,
έστω ένας αυτοαπασχολούμενος υπο-
βάλλει αίτηση συνταξιοδότησης το
2022 και οφείλει εισφορές για τα έτη
2002-2011, τις οποίες ο ΕΦΚΑ δεν του
έχει καταλογίσει μέχρι τη στιγμή της
αίτησης. Οι εισφορές αυτές αφορούν
διάστημα πέραν της δεκαετίας και άρα

είναι παραγεγραμμένες. Έστω ότι για
να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δι-
καίωμα ο αυτοαπασχολούμενος χρει-
άζεται ακόμη 5 χρόνια ενσήμων. Τότε
έχει τη δυνατότητα να πληρώσει τα 5
από τα 10 παραγεγραμμένα χρόνια
ώστε να τα αναγνωρίσει ως ασφαλιστι-
κό χρόνο. Αντιθέτως, αν ο ΕΦΚΑ είχε
προβεί σε κοινοποίηση προς τον
ασφαλισμένο της βεβαίωσης οφειλής
των εν λόγω εισφορών εντός δεκαε-
τίας από τη γένεσή της (γεγονός που

διακόπτει τον χρόνο παραγραφής), τό-
τε ο ασφαλισμένος οφείλει το σύνολο
των εισφορών.

6Αν κάποιος δεν πληρώσει τις
οφειλές του μέσα στη δεκαε-

τία, τότε δεν υπάρχει παραγραφή,
καθώς η παραγραφή διακόπτεται κά-
θε φορά που ο ασφαλισμένος ειδο-
ποιείται ότι οφείλει ασφαλιστικές ει-
σφορές και η δεκαετία ξεκινά εκ νέ-
ου από την ειδοποίηση.

7Οι δόσεις για οφειλές από βε-
βαιωμένες εισφορές αυξάνον-

ται από 12 σε 24 με ελάχιστο ποσό τα
50 ευρώ. Η αίτηση ρύθμισης γίνεται
ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του
Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών. 

Στο 3% του ΑΕΠ ανέρχεται το κόστος για την Ελλάδα
λόγω των αυξημένων τιμών σε πετρέλαιο και φυσικό
αέριο, οι οποίες έχουν προκαλέσει «αιμορραγία»
στην οικονομία.
Όπως προέκυψε και από τα στοιχεία του υπουργείου
Οικονομικών κατά τη συζήτηση στη Βουλή για τον
προϋπολογισμό, η Ελλάδα ήταν από τις πλέον ευάλω-
τες χώρες στην ενεργειακή κρίση, πληρώνοντας επι-
πλέον τίμημα κοντά στα 6 δισ. ευρώ. Αυτό οφείλεται

στο γεγονός ότι η χώρα μας εισάγει το 100% των ποσο-
τήτων πετρελαίου και φυσικού αερίου και επηρεά-
στηκε καθοριστικά από την αλματώδη άνοδο των τι-
μών τους.
Όπως τόνισε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οι-
κονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, αν η ανάπτυξη
ήταν στο 0%, τότε λόγω του κόστους της ενέργειας θα
οδηγούσε σε ύφεση 2%-3%, έχοντας παράλληλα υψη-
λό πληθωρισμό. Σημειώνεται ότι ο εξωγενής πληθω-

ρισμός «ψαλιδίζει» την ανάπτυξη, ενώ αντιθέτως η
Ελλάδα αναμένεται φέτος να παρουσιάσει εντυπω-
σιακή ανάπτυξη άνω του 6%, η οποία, αν δεν υπήρχε
το ενεργειακό κόστος, θα έφτανε ακόμη και στο 9%.
Εξάλλου, μέσα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες θα πλη-
ρωθούν 377 εκατ. ευρώ, τα οποία εισέπραξε ο προ-
ϋπολογισμός από τους προμηθευτές ενέργειας, ενώ
κάθε 3 μήνες θα εισπράττονται τα έκτακτα κέρδη που
δημιουργούνται από την απότομη πτώση των τιμών.

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο «ροκάνισαν» 6 δισ. από το ελληνικό ΑΕΠ

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Τα 7 «κλειδιά» για οφειλές
και δόσεις προς τον ΕΦΚΑ

Αφορά 1,2 εκατ. αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους 
επαγγελματίες και αγρότες - Πότε (δεν) ισχύει 

η παραγραφή σύμφωνα με τον νέο ασφαλιστικό νόμο

ν
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Τ
η διαφωνία τους επιβεβαίωσαν για ακόμη μια
φορά οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ, συμφω-
νώντας εντέλει... να συνεδριάσουν ξανά σε
έκτακτη σύνοδο στις 13 Δεκεμβρίου με απώτε-

ρο στόχο να ληφθούν τότε οι αποφάσεις τόσο για το καυτό
ζήτημα του πλαφόν στο φυσικό αέριο όσο και για τις κοι-
νές αγορές φυσικού αερίου και τα μέτρα αλληλεγγύης σε
περιπτώσεις κρίσεων εφοδιασμού.

Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο συζήτησε την πρόταση για
τη θέσπιση πλαισίου για την επιτάχυνση της ανάπτυξης
των ΑΠΕ στην Ευρώπη, καθώς και την πρόταση για την
ενίσχυση της αλληλεγγύης μέσω του καλύτερου συντονι-
σμού των αγορών φυσικού αερίου.

Η προ ημερών πρόταση της Κομισιόν για πλαφόν στο
φυσικό αέριο στα 275€/MWh έχει προκαλέσει θύελλα
αντιδράσεων, καταλήγοντας στη διαμόρφωση ενός
μπλοκ 15 κρατών-μελών, μεταξύ των οποίων και η Ελλά-
δα, που άσκησαν βέτο και απορρίπτουν πλήρως ένα τέ-
τοιο ενδεχόμενο, μιλώντας για παραλογισμό και κοροϊδία
από πλευράς Κομισιόν. Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Πολωνία,
Γαλλία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Λετονία, Λιθουανία και άλ-
λες χώρες ζητούν ανώτατο όριο μεταξύ 150 και 200 ευρώ
ως τη μόνη πιθανή λύση να μειωθούν οι τιμές. Μάλιστα,
χθες, πριν από την έναρξη του Συμβουλίου, πραγματο-
ποιήθηκε συνάντηση των «15» που είχαν υπογράψει κοι-
νή επιστολή ζητώντας την επιβολή πλαφόν στην τιμή του

φυσικού αερίου. Στη συνάντηση επισφραγίστηκε η πρό-
θεση των κρατών-μελών να επιμείνουν στη θέση για ση-
μαντική αναθεώρηση του προτεινόμενου ορίου προς τα
κάτω. «Το πλαφόν στα 275 ευρώ/MWh δεν αποτελεί στην
πραγματικότητα ανώτατο όριο. Χρειαζόμαστε έναν ρεαλι-
στικό μηχανισμό που να εφαρμόζεται στην πράξη. Με ένα
ανώτατο όριο μεταξύ 150 και 200 ευρώ/MWh, η Ευρώπη
μπορεί να εξασφαλίσει το φυσικό αέριο που χρειάζεται
και να προκαλέσει σημαντικές μειώσεις της ζήτησης»,
επισήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώ-
στας Σκρέκας κατά την τοποθέτησή του στο Συμβούλιο.

Σκρέκας: «Σε συνθήκες ηρεμίας 
έπρεπε να εφαρμοστεί ο μηχανισμός»

Όπως σημείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, αν ο προτεινόμενος μηχανισμός είχε τεθεί σε ισχύ
κατά τη διάρκεια του περασμένου Αυγούστου, οπότε και
σημειώθηκαν ιστορικά υψηλά στις τιμές του φυσικού αε-

ρίου, δεν θα είχε ενεργοποιηθεί και το ράλι των τιμών δεν
θα είχε περιοριστεί. Και αυτό γιατί η τιμή φυσικού αερίου
μπορεί να ξεπέρασε τα 275 ευρώ/MWh, αλλά όχι για δύο
συνεχόμενες εβδομάδες, όπως προτείνεται από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή. Το ίδιο θα είχε συμβεί ακόμη και αν το
όριο τιμής είχε οριστεί στα 250 ευρώ/MWh.

Επιπλέον, ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε την ανάγκη
εφαρμογής του μηχανισμού όταν η αγορά λειτουργεί σε
συνθήκες ηρεμίας και όχι σε έκτακτες περιόδους, όταν οι
τιμές έχουν ξεπεράσει το ανώτατο όριο για πολλές μέρες:
«Αν περιμένουμε τόσο μεγάλο διάστημα για να επιβάλου-
με μείωση της τιμής, δεν είναι εύκολο να περιορίσουμε
την τιμή στο επίπεδο του ανώτατου ορίου. Αυτό θα είναι
αποσταθεροποιητικό». Σχετικά με τη διαδικασία ενεργο-
ποίησης του μηχανισμού, ο κ. Σκρέκας πρότεινε το ανώ-
τατο όριο να επιβάλλεται αυτόματα, αλλά να καταργείται
με πολιτική απόφαση.

Κλείνοντας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
τόνισε ότι η πρόταση μπορεί να βελτιωθεί και να αναδει-
χτεί σε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό, τον οποίο οι
αγορές θα λάβουν σοβαρά υπόψη. 

Ομαδικό βέτο 15 χωρών στην πρόταση
της Κομισιόν, ανάμεσα σε αυτές και
η Ελλάδα - Nέο συμβούλιο 
στις 13 Δεκεμβρίου για τις αποφάσεις

Παραμονή των υφιστάμενων δεδο-
μένων στην αγορά ενέργειας με υψη-
λούς τους δείκτες ρευστότητας και με-
ταβλητότητας βλέπει ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της Mytilineos
τουλάχιστον και το 2023.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, στο περι-
θώριο εκδήλωσης της εταιρείας στα
Άσπρα Σπίτια, συνομίλησε με τους δημο-
σιογράφους για την ενεργειακή κρίση,
κλήθηκε να εκτιμήσει την πορεία των τι-
μών του φυσικού αερίου TTF και υπενθύ-
μισε την πρόβλεψη που είχε κάνει λίγες

εβδομάδες πριν στον Κύκλο Ιδεών,
όπου είχε πει πως η τιμή του
φυσικού αερίου θα υποχω-
ρήσει ακόμη και στα 100
ευρώ/MWh στο τέλος του
χρόνου λόγω της επάρ-
κειας και μεγάλης προ-
σφοράς του καυσίμου.

Ωστόσο, όπως συμπλή-
ρωσε, αυτά τα επίπεδα των τι-
μών δεν αναμένεται να διατηρηθούν
τους επόμενους μήνες: «Σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις μεγάλων διεθνών χρημα-

τοοικονομικών οίκων, την άνοιξη οι τι-
μές θα ανέβουν ξανά. Θα έχει

προηγηθεί ένας χειμώνας με
αυξημένη ζήτηση αερίου. Και
μετά το τέλος του οι χώρες
θα πρέπει να εφοδιαστούν
και να γεμίσουν τις αποθή-

κες τους για το 2023».
Ο πρόεδρος και διευθύνων

σύμβουλος κλήθηκε να σχολιάσει
και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για πλαφόν στην τιμή του αερίου TTF
στα 275 ευρώ/MWh, ενώ δεν έκρυψε την

απογοήτευσή του λέγοντας πως δεν αντι-
μετωπίζεται το πρόβλημα με τέτοια τιμή.
Επιπροσθέτως, ο πρόεδρος και διευθύ-
νων σύμβουλος έκανε γνωστό πως στον
επόμενο μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί οι
δοκιμές της νέας μονάδας φυσικού αερί-
ου CCGT στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας,
ενώ ανήγγειλε και τη νέα επένδυση για
την κατασκευή τέτοιου εργοστασίου στα
Σκόπια που θα παρέχει και ηλεκτρική
ενέργεια αλλά και θέρμανση στους κα-
τοίκους της γειτονικής χώρας. 

Μ.Μ.

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Την άνοιξη θα ανέβουν ξανά οι τιμές αερίου

Κοροϊδία το πλαφόν για το αέριο
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ε σίριαλ με πολλά επεισόδια
έχει εξελιχθεί η κεφαλαιακή
ενίσχυση της Attica Bank. Οι
διαδοχικές αυξήσεις μετοχικού

κεφαλαίου όχι μόνο δεν έχουν καταφέρει
να αναπτύξουν την τράπεζα, αλλά κάθε
φορά αποδεικνύεται ότι τα κεφάλαια
μπαίνουν σε ένα «βαρέλι δίχως πάτο». 

Το Ταμείο των Μηχανικών (τέως ΤΣΜΕ-
ΔΕ, νυν ΤΜΕΔΕ) έχει υποστεί ζημία πάνω
από 1 δισ. ευρώ και πιθανότατα θα έχει και
άλλες απώλειες λόγω της νέας αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου ύψους 490 εκατ.
ευρώ που ετοιμάζει η τράπεζα. Το παρά-
δοξο για ακόμη μια φορά είναι ότι το Τα-
μείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(ΤΧΣ), δηλαδή το ελληνικό Δημόσιο, που
κατέχει το 62,93%, θα εισφέρει 300 εκατ.
ευρώ στην ΑΜΚ της Attica Bank.

Αλλά και το ΤΜΕΔΕ σε συνεργασία με
το αμερικανικό fund Ellington θα βάλει
και πάλι βαθιά το χέρι στην τσέπη ρίχνον-
τας στην ΑΜΚ κεφάλαια ύψους περίπου
150 εκατ. ευρώ. Βέβαια, μένει να αποδει-
χτεί αν η Ellington αποφασίσει τελικώς να
συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου, η
οποία με βάση τα σημερινά δεδομένα θα
πραγματοποιηθεί αρχές του 2023.

Και σε αυτό το σημείο προκύπτουν σο-
βαρά ερωτήματα. Αλήθεια, έως πότε η At-
tica Bank θα στηρίζεται με κρατικό χρήμα;
Γιατί κανονικά θα έπρεπε η τράπεζα να
ανήκει στο κράτος και εκείνο να έχει τον
πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Το επόμενο
ερώτημα αφορά το ΤΜΕΔΕ και έως πότε
θα χάνουν τα χρήματά τους οι ασφαλισμέ-
νοι μηχανικοί; Γιατί το Ταμείο επιμένει να
χρηματοδοτεί τη «μαύρη τρύπα» της Attica
Bank, μεγαλώνοντας τη «χασούρα» του,

ενώ ξέρει πως ούτε αυτή η ΑΜΚ θα λύσει
το πρόβλημα της τράπεζας; Το ίδιο ισχύει
και για το Δημόσιο, το οποίο, διά της οδού
του ΤΧΣ, αποφασίζει για μια ακόμη φορά
να στηρίξει το μικρό πιστωτικό ίδρυμα.

Τη στοιχειώνουν παλιές «αμαρτίες»
Αναφορικά με τη δομή της αύξησης κε-

φαλαίου, το ΤΧΣ και το σχήμα ΤΜΕΔΕ - El-
lington δεσμεύονται να βάλουν περίπου
459 εκατ. ευρώ από τα 490 εκατ. ευρώ της

ΑΜΚ. Με βάση την αρχική συμφωνία, το
ΤΧΣ θα ασκήσει τα δικαιώματα που του
αναλογούν (κατέχει σήμερα το 62,93%)
στην επικείμενη ΑΜΚ βάζοντας περί τα
300 με 308 εκατ. ευρώ και δεν πρόκειται
να στηρίξει ξανά την τράπεζα. Αυτό θα γί-
νει μόνο αν η Attica Bank επιστρέψει στην
κερδοφορία και το Ταμείο, ως μέτοχος,
εισπράττει μερίσματα. Το ποσό που μπο-
ρεί να επανεπενδύσει δεν θα ξεπερνά,
βάσει της συμφωνίας, τις προσόδους από

μερίσματα που έχει σωρευτικά εισπράξει.
Επιπρόσθετα, τίθεται ως ανώτατο όριο

επανεπένδυσης το ποσό των 125 εκατ. ευ-
ρώ. Το σχήμα Ellington - ΤΜΕΔΕ θα βάλει
στην ΑΜΚ περίπου 10 εκατ. ευρώ περισ-
σότερα κεφάλαια από αυτά που αναλο-
γούν στη συμμετοχή του. Εν συνεχεία, θα
καλύψει το χρηματοπιστωτικό μέσο που
πρόκειται να εκδοθεί (πιθανότατα war-
rants), με την άσκηση του οποίου θα ανε-
βάσει το ποσοστό του σε επίπεδα υψηλό-
τερα του 60%, ενώ το ποσοστό του ΤΧΣ θα
υποχωρήσει στο 36,5%.

Είναι πλέον σαφές ότι η Attica Bank,
ακόμα και αν ολοκληρωθεί η αύξηση κε-
φαλαίου, θα βρεθεί σύντομα αντιμέτωπη
με ίδια προβλήματα και πάλι θα χρειάζε-
ται κεφαλαιακή ενίσχυση. Και παρ’ όλη
την καλή δουλειά που κάνει η διευθύ-
νουσα σύμβουλος Ελένη Βρεττού, η
οποία επιδιώκει να γυρίσει σελίδα στην
Attica Bank, οι «αμαρτίες» του παρελ-
θόντος θα εξακολουθήσουν να στοιχει-
ώνουν την τράπεζα.

Τροπολογίες με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα κατέθεσε
ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης στο
ασφαλιστικό νομοσχέδιο, δίνοντας λύση σε
προβλήματα που αντιμετωπίζουν άτομα με
αναπηρίες. Ειδικότερα:
1. Προβλέπεται η χορήγηση του πλήρους
ποσού οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με
αναπηρία όρασης σε συνταξιούχους που πα-
ράλληλα ασκούν την επιστήμη τους. Η διάταξη
έχει και αναδρομικό χαρακτήρα ώστε οι δικαιούχοι
με απλή αίτησή τους να λάβουν αναδρομικά τα ποσά που
προβλέπονται, ενώ καταργεί και τις σχετικές υποθέσεις

που εκκρεμούν δικαστικώς.
2. Θεσπίζεται πιλοτικό πρόγραμμα υποστηριζόμε-

νης απασχόλησης για άτομα στο φάσμα του αυ-
τισμού που θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του
Ταμείου Ανάκαμψης και θα υλοποιηθεί από
τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Το πρόγραμμα συνίσταται στην υποστήριξη

των ωφελούμενων κατά τη διαδικασία εύρε-
σης εργασίας, στην καθοδήγηση των υποψήφιων

εργοδοτών κατά τη διαμόρφωση του εργασιακού πε-
ριβάλλοντος, στην υποστήριξη των ωφελούμενων και του
εργοδότη κατά το διάστημα απασχόλησης των ωφελού-

μενων και στην κάλυψη μισθολογικού και μη μισθολογι-
κού εργοδοτικού κόστους, συμπεριλαμβανομένων εύλο-
γων προσαρμογών υποδομών.
3. Προβλέπεται ότι η μίσθωση χώρων, εγκαταστάσεων
και υποδομών του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας για τη στέ-
γαση και λειτουργία Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
διενεργείται με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του
ΕΦΚΑ και του ΣΕΦ. Η μίσθωση αυτή μπορεί να προβλέπει
και την ανάληψη των δαπανών που είναι απαραίτητες για
τη λειτουργία του ΚΕΠΑ από τον ΕΦΚΑ και τον συμψηφι-
σμό τους με το μίσθωμα.

Λουκάς Γεωργιάδης

Ασφαλιστικό: Ευνοϊκές ρυθμίσεις Χατζηδάκη για πολίτες με αναπηρίες

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Οι γκρίζες ζώνες
της αύξησης 
κεφαλαίου 

ν

AT T I C A  B A N K

Η «μαύρη τρύπα» 
του ΤΜΕΔΕ, το Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας 
και τα αδιέξοδα

Η διευθύνουσα σύμβουλος 
της Attica Bank Ελένη Βρεττού
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Σ
ε ανοδική τροχιά βρίσκεται ο
τουρισμός του 2022 και ανα-
μένεται να φτάσει τα επίπεδα
του 2019 σε ποσοστό 65%,

όπως εκτιμά ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Τουρισμού (ΠΟΤ). 

Ο τουρισμός δείχνει μεγάλα σημά-
δια ανάκαμψης, γεγονός που καταδει-
κνύεται από τα 700.000.000 τουριστών
οι οποίοι ταξίδεψαν φέτος διεθνώς,
από τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμ-
βριο, αριθμός υπερδιπλάσιος από την
ίδια χρονική περίοδο του 2021, που
ήταν σε πτώση λόγω πανδημίας.

Κατά τη φετινή περίοδο, τα περιορι-
στικά μέτρα λόγω της Covid-19 άρθη-
καν στις περισσότερες χώρες, ενι-
σχύοντας με αυτόν τον τρόπο το αί-
σθημα ασφάλειας και κατ’ επέκταση
την ταξιδιωτική ζήτηση παγκοσμίως. 

Με βάση το Παγκόσμιο Ευρωβαρό-
μετρο Τουρισμού του ΠΟΤ, τον Ιανουά-

ριο η διακίνηση τουριστών βρισκόταν
στο -64% του Ιανουαρίου του ’19, κατα-
λήγοντας τον περασμένο Σεπτέμβριο
στο -27%, έχοντας, δηλαδή, κλεί-
σει αισθητά η ψαλίδα, σε
σχέση με τον αντίστοιχο
μήνα του 2019.

Από τα συνολικά
700.000.000 διακινη-
θέντων τουριστών, καθ’
όλη τη διάρκεια του εν-
νεάμηνου (Ιανουάριος-
Σεπτέμβριος), τα 340 εκατ.
διακινήθηκαν από τον Ιούλιο έως
τον Σεπτέμβριο, τα μισά σχεδόν του
συνόλου της περιόδου. 

Αναλύοντας τα στοιχεία του ΠΟΤ,
διαπιστώνουμε πως στη νότια μεσο-
γειακή Ευρώπη σημειώθηκε ταχύτε-
ρη ανάκαμψη, αγγίζοντας τα επίπεδα
του 2019 σε ποσοστό 86%.

Διπλάσια η τουριστική κίνηση
στην Ελλάδα σε σχέση με πέρυσι

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοι-
χεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ),

η εισερχόμενη τουριστική κίνηση το
εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου
καταγράφεται αυξημένη, σε ποσοστό

103,9%, σε σύγκριση με την αντί-
στοιχη περσινή περίοδο, ενώ

αύξηση, κατά 78,3%, κατα-
γράφουν και οι εισπρά-
ξεις της ίδιας περιόδου.

Από τα στοιχεία προ-
κύπτει επίσης πως αυ-

ξήθηκε και η μέση δαπά-
νη, ανά ταξίδι, κατά 10,7%,

γεγονός που οφείλεται στην
αύξηση των εισπράξεων από κα-

τοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κα-
τά 54,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν
περίπου στα 9 δισ. ευρώ, και στην αύ-
ξηση των εισπράξεων από εκτός ΕΕ
κατοίκους με το εντυπωσιακό ποσο-
στό του +124%, διαμορφώνοντάς τες
στα 6,3 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, από τη Γερμανία αυξή-
θηκαν κατά 47,8% και διαμορφώθηκαν
στα 2,7 δισ. ευρώ, από τη Γαλλία αυξή-
θηκαν κατά 31,1% φτάνοντας το 1,1 δισ.
ευρώ, από το Ηνωμένο Βασίλειο οι ει-

σπράξεις αυξήθηκαν σε ποσοστό
137,5% και διαμορφώθηκαν στα 2,9
δισ. ευρώ, ενώ από τις Ηνωμένες Πο-
λιτείες της Αμερικής αυξήθηκαν κατά
94,5% και διαμορφώθηκαν στα 923,6
εκατ. ευρώ.

«Στο τέλος του έτους τα ταξιδιωτικά
έσοδα θα έχουν υπερβεί τον στόχο του
περσινού προϋπολογισμού κατά 3 δισ.
ευρώ», σημείωσε ο υπουργός Τουρι-
σμού Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας σε
τηλεοπτική εκπομπή.

Εντυπωσιακά μεγέθη καταγράφη-
καν και στους τζίρους των καταλυμά-
των και της εστίασης το τρίτο τρίμηνο
του έτους, σημειώνοντας αύξηση σε
ποσοστό 22,1% και 19,8 αντίστοιχα.

Η ηλεκτροκίνηση στην ψυχόμενη εφοδιαστική
αλυσίδα μπορεί να διαμορφώσει ένα νέο
περιβάλλον στις μεταφορές. Σε συν-
δυασμό, μάλιστα, με την καινοτομία
και την ψηφιακή μετάβαση, δύνα-
ται να διαδραματίσει σπουδαίο
ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη
αυτού του ιδιαίτερου κλάδου των
logistics. 

«Βασική προτεραιότητα του
υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών είναι να καταστούν οι μεταφορές
βιώσιμες και σε αυτό το πλαίσιο, η καινοτο-
μία και η ψηφιακή μετάβαση διαδραματίζουν ση-

μαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ψυχόμενης αλλά
και της εφοδιαστικής αλυσίδας συνολικά, κα-

θώς βελτιώνουν την αποδοτικότητα των
μεταφορών και προσφέρουν λύσεις

στην αγορά. 
Το υπουργείο συμμετέχει στο συγ-

χρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό έρ-
γο FENIX, το οποίο αποτελεί την
πρώτη πανευρωπαϊκή ομοσπονδια-

κή αρχιτεκτονική για απρόσκοπτη αν-
ταλλαγή και κοινή χρήση δεδομένων

ανάμεσα στις πλατφόρμες και τις υπηρε-
σίες μεταφορών και εφοδιαστικής», σημείωσε

στο συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών

Ψύχους & Logistics ο υφυπουργός Μεταφορών
Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Η υιοθέτηση τέτοιων εργαλείων έχει ως αποτέ-
λεσμα την αύξηση της απόδοσης, προσφέροντας
εξοικονόμηση χρόνου και κόστους, ενώ περιορίζει
τις εκπομπές άνθρακα μέσω της καλύτερης φόρ-
τωσης και της χρήσης ενεργειακά αποδοτικών τρό-
πων λειτουργίας για την ψυχόμενη αλυσίδα.

Σε θεσμικό επίπεδο, αναδιαμορφώνεται ο Νόμος
4302/2014, με στόχο την αναβάθμιση του περιβάλ-
λοντος παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής και την
ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνι-
κής οικονομίας. 

Ρ.Σ.

Πλησιάζει το 65% σε σχέση
με το 2019, με τη νότια
μεσογειακή Ευρώπη 
να αγγίζει το 90% της ίδιας
«χρυσής» χρονιάς 

Μιχ. Παπαδόπουλος: Τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης και στην ψυχόμενη εφοδιαστική αλυσίδα

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου

Ανακάμπτει 
η παγκόσμια 
τουριστική
βιομηχανία



Σ
τα επίπεδα προ μνημονί-
ου, δηλαδή, στα 751 ευρώ,
θα επιστρέψει από την 1η
Μαΐου 2023 ο βασικός μι-

σθός για τουλάχιστον 700.000 ερ-
γαζομένους, κάτι που θα ισοδυνα-
μεί σε ποσοστιαία αύξηση κατά
5,3%, η οποία θα οδηγήσει σε ανά-
λογη αύξηση και των κλαδικών
συμβάσεων. 

Χωρίς να αποκλείεται η… έκ-
πληξη λόγω των εκλογών, στις αρ-
χές του νέου έτους, τα υπουργεία
Εργασίας και Οικονομικών θα
σταθμίσουν τα δεδομένα λόγω
πληθωρισμού και ανταγωνιστικό-
τητας των επιχειρήσεων. Με δεδο-
μένο ότι μέχρι στιγμής ο βασικός
μισθός έχει αυξηθεί από πέρυσι
κατά 9,7%, μια αύξηση κατά 5,3%
ισοδυναμεί με συνολική αύξηση
κατά 15%. Έτσι, αν συγκριθεί ο ελά-
χιστος βασικός μισθός των 663 ευ-

ρώ με τις δύο αυξήσεις στα 713 και
στα 751 ευρώ, τότε προκύπτει ένα
ετήσιο όφελος 1.232 ευρώ (με βά-
ση υπολογισμού 14 μισθούς λόγω
δώρων και επιδόματος αδείας). 

Σημειώνεται ότι σήμερα ο κατώ-
τατος μισθός διαμορφώνεται στα
713 ευρώ για εργαζόμενο χωρίς
προϋπηρεσία και οι καθαρές απο-
δοχές διαμορφώνονται στα 612,50
ευρώ. Με την αύξηση στα 751 ευ-
ρώ, οι βασικές αποδοχές θα δια-
μορφωθούν στα 644,28 ευρώ, με
αύξηση 31,78 ευρώ. Για τους εργα-
ζόμενους με τριετίες, θα αυξηθεί ο
βασικός μισθός, ωστόσο, ο εργο-
δότης μπορεί να προχωρήσει σε
ισόποση μείωση της «οικειοθε-
λούς παροχής». Σημειώνεται ότι το
ξεπάγωμα των τριετιών θα ισχύσει
όταν θα μειωθεί ο δείκτης της
ανεργίας κάτω από το 10%. 

Η αύξηση του βασικού μισθού θα
οδηγήσει σε ανάλογη αύξηση των
επιδομάτων. Κατ’ αρχάς το επίδομα
μητρότητας, το οποίο πλέον χορη-
γείται για 9 μήνες, θα διαμορφωθεί
στα 751 ευρώ από την 1η Μαΐου,
ενώ στο ίδιο επίπεδο θα αυξηθεί
και το επίδομα γονικής παροχής
(άδεια τέκνου για 2 μήνες που κα-
λύπτεται από τη ΔΥΠΑ). Το επίδομα
ανεργίας από τα 438 ευρώ θα αυ-
ξηθεί στα 461,20 ευρώ, με επιπλέ-
ον προσαύξηση κατά 10% για κάθε
προστατευόμενο μέλος (πχ, για
έναν πολύτεκνο θα ξεπεράσει τα
700 ευρώ). Το ειδικό εποχικό επί-
δομα οικοδόμων από τα 824,91 ευ-
ρώ θα αυξηθεί στα 868,63 ευρώ. Το
επίδομα δασεργατών, καπνεργα-
τών, εργαζομένων στις ναυπηγοε-
πισκευαστικές ζώνες, με βάση το
σενάριο του βασικού μισθού των
751 ευρώ, θα αυξηθεί από τα
780,33 ευρώ στα 821,68 ευρώ. Για
μουσικούς, καλλιτέχνες κ.λπ., από
τα 557,38 ευρώ θα αυξηθεί στα
586,92 ευρώ. Το ειδικό εποχικό
επίδομα μετά τη λήξη της επιδότη-
σης λόγω ανεργίας, από τα 227,76
ευρώ θα αυξηθεί στα 239,83 ευρώ. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Πίεση στις τράπεζες 
για ευνοϊκές 
ρυθμίσεις δανείων 

Φραγμό στην αύξηση των κόκκινων δα-
νείων, περισσότερες και γρήγορες ρυθμί-
σεις οφειλών και μείωση της ψαλίδας με-
ταξύ επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέ-
σεων ζήτησε ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας από τις διοικήσεις
των τραπεζών. 

Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο
της κυβέρνησης επεξεργάζεται σχέδιο
αύξησης των επιδοτήσεων προς τους συ-
νεπείς δανειολήπτες, ώστε να διευκολυν-
θούν στην αποπληρωμή των υποχρεώσε-
ών τους και ταυτόχρονα να μην αυξηθούν
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ταυτόχρο-
να, ο κ. Σταϊκούρας ζήτησε από τις εμπο-
ρικές τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια
καταθέσεων, ως μία κίνηση για την κάλυ-
ψη μέρους των απωλειών που έχουν οι
καταθέτες λόγω του πληθωρισμού, κα-
λώντας τες να μειώσουν το επιτοκιακό πε-
ριθώριο, το οποίο έχει αυξηθεί θεαματικά
λόγω της αύξησης των βασικών επιτοκίων
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Τα στοιχήματα που θέτει η κυβέρνηση
για τους επόμενους μήνες είναι δύο. Αφε-
νός να μπει φρένο στους πλειστηρια-
σμούς που αφορούν ευάλωτες κατηγο-
ρίες με την εξάντληση όλων των περιθω-
ρίων για ευνοϊκές ρυθμίσεις και αφετέ-
ρου να μην πληγεί η ιδιωτική κατανάλωση
κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, καθώς
θεωρείται ότι τη συγκεκριμένη χρονική
περίοδο υπάρχει η απειλή εμφάνισης
ύφεσης στην οικονομία, λόγω των συνε-
πειών της ενεργειακής κρίσης και του
υψηλού πληθωρισμού. Το οικονομικό επι-
τελείο της κυβέρνησης δεν θέλει να δημι-
ουργήσει προσδοκίες περί γενικότερης
ρύθμισης εξυπηρετούμενων και μη δα-
νείων, καθώς οι δημοσιονομικοί στόχοι
είναι συγκεκριμένοι για την επόμενη χρο-
νιά και δεν υπάρχει η… πολυτέλεια κάλυ-
ψης μεγάλης περιμέτρου δανείων, καθώς
κάτι τέτοιο θα στοιχίσει πολλά εκατομμύ-
ρια στον κρατικό προϋπολογισμό.
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Αύξηση 5,3%, στα 751 ευρώ
οι αποδοχές - Έως 5% 
στις κλαδικές συμβάσεις -
Πόσο αυξάνονται 
τα επιδόματα

Στα προ μνημονίου επίπεδα
ο βασικός μισθός το ’23



Αν τελικά το εγχείρημα της ΔΕΗ για την από-
κτηση των αιολικών και φωτοβολταϊκών μονά-
δων της ENEL Green Power Romania στεφθεί
με επιτυχία, τότε θα βρεθεί με πάρκα εγκατε-
στημένης ισχύος 534 MW και με υπό ανάπτυξη
αιολικά και φωτοβολταϊκά δυναμικότητας 170
MW. Μεταξύ των υπό ανάπτυξη έργων της
ENEL Green Power Romania περιλαμβάνον-
ται μάλιστα και δύο φωτοβολταϊκοί σταθμοί
ηλεκτροπαραγωγής που βρίσκονται στις κο-
μητείες Giurgiu και Teleorman, συνολικής
ισχύος περίπου 90 MW, τους οποίους η ENEL
είχε αγοράσει προ 14 μηνών από τη Mytilineos.
Δηλαδή, υπάρχει η πιθανότητα να ξαναγυρί-
σουν σε ελληνικά χέρια. 
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καλή πορεία της αγοράς
σε επίπεδο Γενικού Δεί-
κτη για να καταστεί πει-
στική θα πρέπει, όπως

σημειώνουν οι αναλυτές, να συνο-
δευτεί και από σημαντική αύξηση
του τζίρου κοντά ή και υψηλότερα
του επιπέδου των 70 εκατ. ευρώ,
που θα δείξει ουσιαστικό ενδιαφέ-
ρον κυρίως ξένων χαρτοφυλακίων
για το ελληνικό χρηματιστήριο. Οι
ειδήσεις από πλευράς οικονομίας
αλλά και μεγεθών εννεάμηνου των
εισηγμένων συνεχίζουν να είναι θε-
τικές, αλλά σε διεθνές επίπεδο
υπάρχει διάθεση για αναμονή έως
ότου ξεκαθαρίσουν οι προθέσεις
των κεντρικών τραπεζών και το κατά
πόσο τελικά θα επικρατήσουν οι πε-
ρισσότερο μετριοπαθείς φωνές στις
διοικήσεις τους για πιο ήπιες αυξή-

σεις επιτοκίων τους επόμενους μή-
νες. Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης έχει
δώσει αγοραστικό σήμα, το οποίο
αναιρείται με επιστροφή χαμηλότε-
ρα των 879 μονάδων. Όσο δίνει κλει-
σίματα υψηλότερα των 879, δεν

μπορεί να αποκλειστεί κίνηση προς
τις 902, 910, 944, 960 και 973 μονά-
δες, αν και οι αντιστάσεις δείχνουν
ενισχυμένες. Η επόμενη στήριξη
στις 865 - 860 μονάδες (συγκλίνουν
οι ΚΜΟ 200 ημερών).

Ο Χρήστος Γεωργακόπουλος
CEO της Allianz Ελλάδος

Η Allianz Ελλάδος ανακοινώνει ότι ο
Χρήστος Γεωργακόπουλος, παράλληλα με
τη σημερινή του θέση ως CEO της ΑΕΓΑ
Ευρωπαϊκή Πίστη, θα αναλάβει τον ρόλο
του CEO της Allianz Ελλάδος από 1ης Ια-
νουαρίου 2023 μετά την αποχώρηση της
Φιλίππας Μιχάλη στις 31 Δεκεμβρίου
2022. Η αλλαγή υπόκειται στην έγκριση
της ρυθμιστικής αρχής. Η Φιλίππα Μιχάλη
εντάχθηκε στην Allianz πριν από 25 χρόνια
και είναι CEO της Allianz Ελλάδος για σχε-
δόν οκτώ χρόνια.

Quest: Αύξηση πωλήσεων
16% στα 739,6 εκατ.

Σταθερή αύξηση πωλήσεων και κερδο-
φορίας συνέχισε να εμφανίζει ο Όμιλος
Quest. Ειδικότερα, κατά το εννεάμηνο του
2022 κατέγραψε ενοποιημένες πωλήσεις
€739,6 εκατ., EBITDA €54,6 εκατ., κέρδη
προ φόρων €42,6 εκατ. και κέρδη μετά φό-
ρων €32,5 εκατ. Στις συνεχιζόμενες δρα-
στηριότητες, σε σύγκριση με το 2021 (εξαι-
ρώντας δηλαδή την Cardlink, η οποία που-
λήθηκε στις 30/9/2021), ο όμιλος πέτυχε
αύξηση 16% στις πωλήσεις, 17,8% στη λει-
τουργική κερδοφορία (EBITDA), 13,1% στα
κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) και 8,8% στα κέρδη
μετά φόρων (ΕΑΤ). 

Γέφυρα ΑΕ: 
Αποεπενδύει η ΑΒΑΞ

Τη μεταβίβαση ποσοστού 20,53% στη Γέ-
φυρα ΑΕ και 21,55% στη Γέφυρα Λειτουργία
ΑΕ προς τους υπόλοιπους μετόχους των εν
λόγω εταιρειών (Vinci Concessions SAS
και Άκτωρ Παραχωρήσεις ΑΕ), κατ’ αναλο-
γία της συμμετοχής τους στις εν λόγω εται-
ρείες, έναντι συνολικού τιμήματος περίπου
€60 εκατ. ανακοίνωσε η ΑΒΑΞ. Η συναλλα-
γή εντάσσεται στη στρατηγική αποεπένδυ-
σης από συγκεκριμένες ώριμες συμμετο-
χές του ομίλου με στόχο τη βέλτιστη αξιο-
ποίηση των περιουσιακών του στοιχείων.
Επισημαίνεται ότι εντός του 2022 η εταιρεία
έχει ήδη εισπράξει μέρισμα της τάξης των
€4,2 εκατ. συνολικά από τις δύο μεταβιβα-
σθείσες συμμετοχές.

Με εκρηκτική αύξηση της κερδοφορίας
του ολοκλήρωσε το εννεάμηνο του 2022 ο
Όμιλος Motor Oil. Ειδικότερα, στους εν-
νέα μήνες του έτους ο Όμιλος Motor Oil
παρουσίασε καθαρά κέρδη 1,007 δισ. ευ-
ρώ ή 9,15 ευρώ ανά μετοχή έναντι των 206
εκατ. ευρώ ή 1,86 ευρώ ανά μετοχή που
είχε ανακοινώσει στο ίδιο διάστημα πέρυ-
σι. Τα συνολικά έσοδα του ομίλου ανήλθαν
σε 12,666 δισ. ευρώ από τα 7,143 δισ. πέ-
ρυσι. Σε επίπεδο τριμήνου, η Motor Oil την
περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου παρου-
σίασε καθαρά κέρδη 321 εκατ. ευρώ από
τα 85 εκατ. ευρώ κατά την ίδια περίοδο πέ-

ρυσι. Στο ίδιο διάστημα τα έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 4,7 δισ. ευρώ, σημαντικά αυξημένα από τα
2,98 δισ. ευρώ έναν χρόνο πριν.

XA: Ζητούμενο η αύξηση του τζίρου

Motor Oil: Εκτίναξη κερδοφορίας στο 1 δισ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η ΔΕΗ και η ENEL Green Power Romania
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συνεχιζόμενη ανάκαμψη των retail
δραστηριοτήτων και η σταθερά δυναμι-
κή ανάπτυξη των online δραστηριοτή-
των ήταν οι καταλύτες για τις ισχυρές

επιδόσεις του ΟΠΑΠ στο εννεάμηνο του 2022,
όπως σημείωσε η διοίκηση της εταιρείας κατά την
παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του
γ’ τριμήνου στους αναλυτές. Όπως σχολίασε ο Jan
Karas, διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ, οι δρα-
στηριότητες της εταιρείας συνέχισαν να επιδει-
κνύουν ανθεκτικότητα σε μια περίοδο περιορισμέ-
νης καταναλωτικής δαπάνης, γεγονός που επιβε-
βαιώνει ότι ο ΟΠΑΠ προσφέρει προσιτή διασκέδα-
ση για όλους. Επιπλέον, η διοίκηση της εταιρείας
εξέφρασε την πεποίθηση ότι η θετική δυναμική
που έχει αποτυπωθεί θα οδηγήσει σε ένα δυνατό
φινάλε για τη φετινή χρονιά. Στο πλαίσιο αυτό, προ-
χώρησε σε αναβάθμιση του στόχου για τα EBITDA
του 2022, εκτιμώντας ότι θα διαμορφωθούν πέριξ
των 720 εκατ. ευρώ.

Εθνική Ασφαλιστική: 
Νέος CEO ο Robert Gauci

Lamda: 1,9 δισ. η αξία
χαρτοφυλακίου του Ελληνικού

Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του
έργου του Ελληνικού ανήλθε σε 1,9 δισ. ευρώ
στο 9μηνο 2022, εκ των οποίων τα Επενδυτικά
Ακίνητα (Εμπορικά Κέντρα, Γραφεία, Ξενοδο-
χεία, IRC) αποτιμώνται σε 908 εκατ. ευρώ, τα
Αποθέματα (Οικιστικές αναπτύξεις) σε 902
εκατ. ευρώ και τα Λοιπά (ιδιοχρησιμοποιού-
μενα ακίνητα κ.ά.) σε 50 εκατ. ευρώ. Η αξία
του portfolio της Lamda Development είναι
αυξημένη κατά περίπου 67 εκατ. ευρώ έναντι
της 31ης/12/2021, λόγω του επιταχυνόμενου
ρυθμού εφαρμογής του επενδυτικού πλάνου
(αύξηση περίπου 57 εκατ.) και της αναπρο-
σαρμογής της αξίας (αύξηση περίπου 10
εκατ.), βάσει επανεκτίμησης της αξίας των
επενδυτικών ακινήτων από τον ανεξάρτητο
εκτιμητή.

Στη Hellenic Cables οι ηλεκτρικές
διασυνδέσεις Λαύριο - Σέριφος
και Σέριφος - Μήλος

Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε ότι ανατέ-
θηκε από τον ΑΔΜΗΕ στη Hellenic Cables η
υποβρύχια ηλεκτρική διασύνδεση Λαύριο -
Σέριφος και Σέριφος - Μήλος, στο πλαίσιο της
δ’ φάσης διασύνδεσης των Κυκλάδων με το
ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας, συνολικού μήκους 170 χλμ. Το έρ-
γο επιλύει το ζήτημα της ενεργειακής ασφά-
λειας των νησιών και συμβάλλει στη μείωση
των εκπομπών CO2 με την απόσυρση ρυπογό-
νων μονάδων παλαιάς τεχνολογίας.

Η Unison κατέγραψε αύξηση
πωλήσεων 22,6%

Με αύξηση πωλήσεων κατά 22,6% (στα
€50,1 εκατ.) έκλεισε την οικονομική του χρή-
ση για το 2021 ο Όμιλος Unison, σημειώνον-
τας ισχυρές οικονομικές επιδόσεις για ακό-
μη μια χρονιά. Παρά το ασταθές οικονομικό
περιβάλλον που προκάλεσε η πανδημία, ο
Όμιλος Unison κατέγραψε για ακόμη μια
χρονιά αναπτυξιακή πορεία, εστιάζοντας
στην προσθήκη νέων συμβολαίων, στην επέ-
κταση της συνεργασίας με υφιστάμενους πε-
λάτες, καθώς και στη διεύρυνση των παρεχό-
μενων υπηρεσιών.

ΟΠΑΠ: Αναβάθμισε τον στόχο
για τα EBITDA του 2022

Η Sunlight αυξάνει τη
δυναμικότητα λιθίου σε 3,2GWh

Η Sunlight Group Συστήματα Αποθήκευσης Ενέρ-
γειας, εταιρεία τεχνολογίας που ειδικεύεται σε καινο-
τόμες λύσεις βιομηχανικής ηλεκτροκίνησης και συ-
στήματα αποθήκευσης ενέργειας, ανακοίνωσε την
επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας μπατα-
ριών ιόντων λιθίου σε 3,2GWh τον χρόνο. Η αύξηση
θα επιτευχθεί με την εγκατάσταση τεσσάρων αυτόμα-
των γραμμών συναρμολόγησης στα εργοστάσια της
εταιρείας στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Τα μηχανήματα
και τον εξοπλισμό προμηθεύει η κορυφαία εταιρεία
μηχανικής τεχνολογίας Manz AG και συνιστούν επέν-
δυση πολλών εκατομμυρίων από πλευράς Sunlight.

Η Εθνική Ασφαλιστική ανακοίνωσε ότι ο κ. Robert
Gauci αναλαμβάνει την ευθύνη του διευθύνοντος
συμβούλου, αντικαθιστώντας τον κ. Σταύρο Κωνσταν-
τά. Με μακρόχρονη θητεία 25 ετών σε ηγετικές θέσεις
πολυεθνικών ασφαλιστικών οργανισμών, ο κ. Robert
Gauci τίθεται επικεφαλής της πρώτης ασφαλιστικής
εταιρείας της Ελλάδας, αναφέρει σε σχετική ανακοί-
νωση η Εθνική Ασφαλιστική και προσθέτει: «Μέχρι
πρόσφατα ήταν πρόεδρος της Uniqa Insurance Group
για την Τσεχία και τη Σλοβακία. Νωρίτερα κατείχε
ανώτατους ρόλους στην AXA, συμπεριλαμβανομένων
του διευθύνοντος συμβούλου για την Τσεχία και τη
Σλοβακία και του COO για την Ιταλία, όπου ηγήθηκε
του μετασχηματισμού των εταιρειών και της περαιτέ-
ρω ανάπτυξής τους. Στο ξεκίνημα της καριέρας του
εργάστηκε για την AIG και αργότερα για τη Metlife.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Profile: Ολοκλήρωση έργων
teka.gov.gr και myTEKA
Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης
λογισμικού, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του
έργου της διαδικτυακής πύλης teka.gov.gr για
λογαριασμό του νέου Ταμείου Επικουρικής Κε-
φαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), καθώς και
της online εφαρμογής myTEKA, η οποία αλλάζει
τα δεδομένα στον τρόπο ενημέρωσης των πολι-
τών για την εξέλιξη του επενδυτικού τους χαρτο-
φυλακίου. Η δημιουργία της ψηφιακής πύλης
teka.gov.gr αποτελεί πλέον τον κεντρικό κόμβο
πρόσβασης των ασφαλισμένων για το σύνολο
των θεμάτων που απασχολούν το Ταμείο.
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Η
ήττα-σοκ 2-1 της Γερμα-
νίας από την Ιαπωνία
πρέπει να χαροποίησε
ιδιαίτερα τον πρόεδρο

της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος
έβλεπε το ματς μαζί με την υπουργό
Εσωτερικών της Γερμανίας Νάνσι
Φέζερ. Στον αγωνιστικό χώρο, κατά
την αναμνηστική φωτογραφία όλης
της ομάδας, οι Γερμανοί διεθνείς
κρατούσαν το στόμα τους, σαν να εί-
χαν φίμωτρο, για τα πολλά «απαγο-
ρεύεται» του Ινφαντίνο ώστε να μη
θιγεί η κουλτούρα του Κατάρ όσον
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και
τη διαφορετικότητα.
Δίπλα στον Ινφαντίνο η Φέζερ, που
στο μεταξύ είχε δηλώσει ότι «φωνά-
ζουμε μαζί με άλλους λαούς “διαφο-
ρετικότητα και αμοιβαίος σεβασμός”
και δεν είναι πολιτικό μήνυμα ότι τα

ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι δια-
πραγματεύσιμα», φορούσε ένα κόκ-
κινο σακάκι, το οποίο στη διάρκεια
του αγώνα το έβγαλε για να φανερώ-
σει το περιβραχιόνιο «One Love» που
έφερε στο μπράτσο της για την κοινό-
τητα των ΛΟΑΤΚΙ, προκαλώντας αμη-
χανία στον πρόεδρο της FIFA.
Είναι το ίδιο περιβραχιόνιο που ο Ιν-
φαντίνο απαγόρευσε να φορούν οι
Γερμανοί διεθνείς απειλώντας με τι-
μωρίες. Και όταν έχασε η Γερμανία,
πιθανότατα και να σκέφτηκε ο επικε-
φαλής του παγκόσμιου ποδοσφαίρου
ότι μπορεί να απαλλαγεί μια ώρα αρ-
χύτερα από την ενοχλητική παρουσία
των Γερμανών. Πράγματι οι Γερμανοί,
που έκαναν συνεχώς δηλώσεις κατά
των απαγορεύσεων, κινδυνεύουν να
μείνουν εκτός συνέχειας αν χάσουν
μεθαύριο Κυριακή από την Ισπανία

και η Ιαπωνία νικήσει, όπως αναμέ-
νεται, την Κόστα Ρίκα. Οι Ισπανοί διέ-
λυσαν 7-0 την Κόστα Ρίκα στο άλλο
ματς του ομίλου.
Μια ακόμη έκπληξη περίμενε ωστό-
σο τον Ινφαντίνο στο βραδινό παιχνίδι
του Βελγίου με τον Καναδά (1-0).
Εκεί όπου ο χειροκροτητής των αδι-
κιών που γίνονται στο Κατάρ νόμιζε
ότι τελείωσε με την ενοχλητική πα-
ρουσία της Φέζερ, είχε μια άλλη
απρόσμενη και εξίσου ενοχλητική
επίσκεψη. Αυτήν τη φορά της υπουρ-
γού των Εξωτερικών του Βελγίου Χα-
τζά Λαμπίμπ, η οποία του μίλησε φο-
ρώντας το απαγορευμένο περιβρα-
χιόνιο. Ο Ινφαντίνο δεν προκάλεσε
πρόβλημα φυσικά, γιατί στην ουσία
ενεργεί με τακτικές και πρακτικές
πολιτικής. Με το να δηλώσει υποστη-
ρικτής της κουλτούρας των Αράβων

και του μουσουλμανικού τόξου γενι-
κότερα έχει ήδη εξασφαλίσει ψή-
φους στις επόμενες εκλογές της
παγκόσμιας συνομοσπονδίας. Αυτός
που πριν από μερικά χρόνια έκανε
τις... κληρώσεις των ευρωπαϊκών
διασυλλογικών διοργανώσεων της
UEFA ανακατεύοντας τα μπαλάκια.

Η υπουργός Εσωτερικών
της Γερμανίας και 
η υπουργός Εξωτερικών 
του Βελγίου κάθισαν 
δίπλα του φορώντας 
το περιβραχιόνιο 
της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας

Υπουργικό σνομπ 
στον Ινφαντίνο



Οι στοιχηματικές εταιρείες, που,
ως γνωστόν, δέχονται στοιχήματα
για τα πάντα, έβγαλαν αποδόσεις
και για την πιθανότητα ο Κριστιάνο
Ρονάλντο να υπογράψει στον Ολυμ-
πιακό μετά το Μουντιάλ. Η μέση
απόδοση είναι στο 1:51, που σημαί-
νει πως όποιος ποντάρει ένα ευρώ
σε αυτή την πιθανότητα παίρνει 51
πίσω. Η λογική των εταιρειών είναι
συγκεκριμένη. Ο διεθνής Πορτογά-
λος σούπερ σταρ, ο οποίος έλυσε
κοινή συναινέσει το συμβόλαιό του
με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχει
άριστες σχέσεις τόσο με τον Μαρ-
σέλο όσο και τον Χάμες Ροντρίγκες
από τη συνύπαρξή τους στη Ρεάλ
Μαδρίτης. Έτσι, αναπτύχθηκε και η

παραφιλολογία ότι μπορεί να πάει
στον Ολυμπιακό. Ο ίδιος ο Ρονάλντο
δήλωσε ότι θέλει να κλείσει την κα-
ριέρα του, είναι 37 ετών, σε ομάδα

που παίρνει μέρος στο Champions
League και ήδη κινήθηκαν για την
απόκτησή του η Τσέλσι και η Σπόρ-
τινγκ Λισαβόνας. 

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στον Ολυμπιακό; Φοβεροί Γουίλιαμς 
και Λι, νίκη οι «πράσινοι»

Σε ένα συγκλονιστικό ματς στο ΟΑΚΑ ο Πανα-
θηναϊκός έβγαλε χαρακτήρα στο παρκέ και πήρε
σπουδαία νίκη στην παράταση με 88-85 κόντρα
στη Βίρτους του Μίλος Τεόντοσιτς. Καταπληκτι-
κοί οι Ντέρικ Γουίλιαμς και Πάρις Λι με 26 και 15
πόντους αντίστοιχα, καταχειροκροτήθηκαν από
τον κόσμο. Απόψε (21.00, Nova) ο Παναθηναϊκός
υποδέχεται τη Βιλερμπάν.

Ελβετία - Καμερούν 1-0
με γκολ... Καμερουνέζου

Η άγευστη Ελβετία κατάφερε με μια φτωχή εμ-
φάνιση να πάρει τη νίκη 1-0 κόντρα στο Καμε-
ρούν για την πρώτη αγωνιστική του έβδομου ομί-
λου. Το μοναδικό γκολ πέτυχε ο Εμπολό, ο οποί-
ος προχώρησε σε μια όμορφη κίνηση, μιας και
δεν πανηγύρισε σεβόμενος τη χώρα καταγωγής
του. Το Καμερούν έπαιξε καλύτερα, είχε ευκαι-
ρίες για γκολ, αλλά δεν το πέτυχε. Γενικά ήταν
από τα ματς-απογοητεύσεις του τουρνουά.

Ουρουγουάη - Ν. Κορέα 
0-0, άρεσαν οι Χουάνγκ

Ισόπαλo 0-0 έληξε το ματς της Ουρουγουάης
με τη Νότια Κορέα, με τον Ουί Τζο Χουάνγκ του
Ολυμπιακού να έχει την ευκαιρία του αγώνα.
Πολύ καλή εμφάνιση έκανε και ο έτερος Νοτιο-
κορεάτης του Ολυμπιακού Iν Μπεόμ Χουάνγκ. Η
Ουρουγουάη είχε δύο δοκάρια, το ένα με τον
Γοδίν και το άλλο με τον Βαλβέρδε στις καθυ-
στερήσεις.

Οι Γιαπωνέζοι μάζεψαν 
τα σκουπίδια τους

Είναι απίστευτο και γεμάτο πολιτισμό αυτό που
συνέβη με τους Ιάπωνες θεατές του αγώνα με τη
Γερμανία. Μόλις τελείωσε το νικηφόρο για αυ-
τούς 2-1, αντί να ξεχυθούν να πανηγυρίσουν
άνοιξαν πλαστικές σακούλες και μάζεψαν από
την κερκίδα τους ό,τι σκουπίδια είχαν αφήσει. Τις
είχαν φέρει μαζί τους. Οι Κροάτες στο μεταξύ
έπιναν μπίρες και παράτησαν τα ποτήρια εκεί.

Η Ισπανία, που ως επί το πλείστον παί-
ζει με πιτσιρίκια στο Μουντιάλ, όχι μό-
νο νίκησε την Κόστα Ρίκα 7-0 αλλά
έκανε και παγκόσμιο ρεκόρ. Οι παί-
κτες της είχαν 976 σωστές πάσες! Το
σχετικό γράφημα μοιάζει με πίνακα
του Πικάσο. Τα γκολ: δύο ο Τόρες (το
ένα με πέναλτι) και από ένα οι Όλμο,
Γκαβίρα, Ασένσιο, Σολέρ, Μοράτα. 

Τέσσερα ματς
με «Έλληνες»

Τέσσερα ματς με ελληνικό ενδιαφέρον γίνονται σήμερα στο Μουντιάλ. Στις 12 το μεσημέρι η Ουαλία
αντιμετωπίζει το Ιράν των Χατζισαφί, Μοχαμάντι και Ανσαριφάρντ (δανεικός στην Ομόνοια) της ΑΕΚ. Στις
15.00 το Κατάρ αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη του Σισέ του Ολυμπιακού. Στις 18.00 η Ολλανδία το Εκουαδόρ
και το βράδυ η Αγγλία τις ΗΠΑ. Όλα τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από την ελεύθερη τηλεόραση του ΑΝΤ1. 
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Η Ισπανία 976 πάσες και 7-0 την Κόστα Ρίκα
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα

Δάρδα Πάρτι γενεθλίων για 
τον Νιόνιο στο Μέγαρο
Φ

αντασμαγορικό πάρτι για τα 78α γε-
νέθλιά του ετοιμάζει ο αγαπημένος
Νιόνιος με καλεσμένους τον κόσμο
όλο! Με δισκογραφική «Ρεζέρβα» τα

καθαρόαιμα τραγούδια του και με διάθεση σαν το
άσμα «Ας κρατήσουν οι χοροί», ο Διονύσης Σαβ-
βόπουλος θα υποδεχτεί το Σάββατο 10 Δεκεμβρί-
ου φίλους και θαυμαστές στο Μέγαρο Μουσικής,
πραγματοποιώντας φέτος τη μεγάλη του επιθυ-
μία. «Έχω γενέθλια λίγες μέρες πριν από τη συ-
ναυλία, αλλά θα ήθελα να τα γιορτάσω μαζί σας
με το “Γεννήθηκα στη Σαλονίκη”», δήλωσε.

Ο δημιουργός, ο οποίος σημάδεψε καλλιτεχνι-
κά μια ολόκληρη εποχή, θα διηγηθεί με νότες και
στίχους την καλλιτεχνική διαδρομή του στη ζωή
σαν το «Πάω Μαύρη Θάλασσα, Βουκουρέστι και
Κωστάντζα. Πάω και στην Αθήνα και στην Άγκυ-

ρα!», ενώ θα πατήσει τέρμα τα γκάζια στο «Φορ-
τηγό», κάνοντας μια βόλτα με τη «Συννεφούλα»
και τον «Άγγελο Εξάγγελο» στο «Περιβόλι του
τρελού».

Η ιδέα για την ανοιχτή μαγική γιορτή ανήκει σε
δύο από τους σημαντικότερους συνθέτες και
ενορχηστρωτές της νεότερης γενιάς, τους Αντώ-
νη Σουσάμογλου και Λάζαρο Τσαβδαρίδη, για
τους οποίους ο σπουδαίος τραγουδοποιός ανέ-
φερε: «Είχαν την όρεξη να ανασυνθέσουν τρόπον
τινά και να μεταγράψουν σε συμφωνική μορφή
τις μουσικές από γνωστά τραγούδια μου. Τους
ευχαριστώ. Είναι οι αφανείς συμπρωταγωνιστές
αυτής της βραδιάς. Ξαναέγραψαν τα κομμάτια
μου στο δικό τους πλούσιο πεντάγραμμο αλλά και
στην καρδιά μου επίσης».

Στη σκηνή του Μεγάρου θα τον συνοδέψει η

Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, που θα δι-
ευθύνει ο Μίλτος Λογιάδης, η Χορωδία του Δή-
μου Αθηναίων και τραγουδιστικά ο Φώτης Σιώτας
και η Κατερίνα Πολέμη.

Η συναυλία αυτή με τον τίτλο «Γεννήθηκα στη
Σαλονίκη» πρωτοπαρουσιάστηκε στις παλιές φυ-
λακές του Γεντί Κουλέ, στο Φεστιβάλ Επταπυργί-
ου τον Ιούνιο του 2022, σε μια παραγωγή του
Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας, με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου
Θεσσαλονίκης και τη Μεικτή Χορωδία Θεσσαλο-
νίκης.

Τώρα παρουσιάζεται σε αναθεωρημένη και
συμπληρωμένη εκδοχή, έτσι ώστε και το κοινό
της Αθήνας να μπορέσει να παρακολουθήσει αυ-
τό το δίωρο μουσικό ταξίδι της καινούργιας σαβ-
βοπουλικής πλεύσης.



Ανήμερα τα γενέθλιά του, ο Ηλίας Μαμαλάκης, ο
οποίος παραμένει στην Κύπρο μετά τη σοβαρή πε-
ριπέτεια της υγείας του, ευχαρίστησε δημοσίως τον
κόσμο για τις ευχές και τα μηνύματα αποκαλύπτον-
τας συγκινημένος: «Αλλιώς τα είχα σκεφτεί τα γε-
νέθλιά μου. Αισθάνομαι τυχερός που τα γιορτάζω
ζωντανός. Αργότερα η γιορτή. Όχι, δεν ήταν τροφι-
κό θέμα. Αθώο το φαγητό. Περί τοξίνης πρόκειται.
Να πλένετε συνεχώς τα χεράκια σας και να προσέ-
χετε τι πιάνετε. Ελπίζω σε μερικές μέρες να ξανα-
βγώ δυνατός».

Αθώο το φαγητό

Κορίτσια για φίλημα!

Η πρώην παίκτρια του «Big Brother» Σαμάνθα
Μίσοβιτς στέφθηκε Σταρ Ελλάς 2022 στον λαμ-
περό 70ό Διαγωνισμό Ομορφιάς με παρουσιά-
στρια τη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Μις Ελλάς αναδεί-
χτηκε η Κρητικιά Ζωή Ασουμανάκη και Μις
Γιανγκ η Ιωάννα Σκουλά. Στην κριτική επιτροπή
με πρόεδρο τον σχεδιαστή Πάνο Ζήνα συμμετεί-
χαν άνθρωποι της μόδας, του μόντελινγκ και
πρώην εστεμμένες, μεταξύ των οποίων ο Λάκης
Γαβαλάς, η Σταρ Ελλάς 2021 Άννα Παυλίδου και
η χορογράφος Γκαλένα Βελίκοβα, η οποία επι-
μελήθηκε τη σκηνική παρουσία των υποψηφίων.

Οι δίδυμες κορούλες του Σάκη
Τανιμανίδη και της Χριστίνας
Μπόμπα ανέλαβαν φέτος τον
εορταστικό χριστουγεννιάτικο
στολισμό και γέμισαν το σπίτι
τους με γλειφιτζούρια! Η Φι-
λίππα και η Αριάνα, επιλέγον-
τας χιλιάδες φωτάκια και πο-
λύχρωμες μπάλες, μετέτρε-
ψαν το σαλόνι σε μια Disney-
land με πολλά παιχνίδια, στο-
λίδια και αγιοβασίληδες, πο-
ζάροντας στην αγκαλιά των
διάσημων γονιών τους ντυμέ-
νες ξωτικά!

Χριστουγεννιάτικη
Disneyland

ΒΒροχή τα στοιχήματα
Η επιλογή της εγκυμονούσας Ελένης Φουρέιρα να φωτογραφηθεί
με μπλε εντυπωσιακή δημιουργία προκάλεσε την έντονη φημολο-
γία ότι περιμένει αγόρι! Η επιλογή του χρώματος δεν ήταν τυχαία,
επιμένουν θαυμαστές και followers της, ενώ τα στοιχήματα έχουν
πάρει ήδη φωτιά στο διαδίκτυο. Από την πλευρά της η ποπ σταρ δεν
έχει διαψεύσει ούτε και επιβεβαιώσει τα φανταστικά σενάρια.

Μια όμορφη, ναζιάρα και αδέσποτη γα-
τούλα έγινε η νέα συγκάτοικος του Μι-
χάλη Χατζηγιάννη. Ο δημοφιλής τρα-
γουδιστής και γνωστός φιλόζωος συ-
νάντησε το
συμπαθέ-
στατο τε-
τράποδο
στον δρό-
μο και
αποφάσι-
σε να το
υιοθετήσει
κάνοντας
τις πρώτες
συστάσεις
μέσω In-
stagram με χαμόγελο ευτυχίας. «Δείτε
τι ομορφιά βρήκα να γυρεύει χάδια στη
σημερινή μου βόλτα. Έγινε αμέσως μέ-
λος της οικογένειας!», έγραψε με εν-
θουσιασμό.
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Άνω τελεία

Έρωτας με 
την πρώτη ματιά

Η
αθέατη πλευρά της σε ένα βιβλίο! Η Μαρία Ιωαννίδου, η
σταρ του ελληνικού κινηματογράφου που κατέκτησε
κοινό και παραγωγούς με το χορευτικό ταλέντο, το υπέ-
ροχο κορμί και τις απίθανες ατάκες της, έγραψε την αυ-

τοβιογραφία της αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά άγνωστες στιγ-
μές από την προσωπική και επαγγελματική της ζωή. Η παρουσίαση
της έκδοσης με τίτλο «Άνω τελεία» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα
28 Νοεμβρίου σε γνωστή μουσική σκηνή με καλεσμένους τους Θο-
δωρή Αθερίδη, Μαρία Αλιφέρη, Γιώργο Βάλαρη, Νέλλη Γκίνη, Αλί-
κη Κατσαβού και Σπύρο Μπιμπίλα, οι οποίοι θα διαβάζουν αποσπά-
σματα του βιβλίου. Τον συντονισμό της βραδιάς θα έχει η συγγρα-
φέας, ενώ στο καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης θα συμμετά-
σχουν οι Κώστας Βενετσάνος (τραγούδι), Νέλλη Γκίνη (τραγούδι),
Δέσποινα Παντελίδου (τραγούδι), Ηλίας Πολίτης (τραγούδι), Γιώρ-
γος Κριμιζάκης (πιάνο) και Διονύσης Ζάχος (μιμήσεις).



Δ
ύο στους τρεις άνδρες παρουσιάζουν
κάποιας μορφής αλωπεκία μέχρι τα 35
τους χρόνια. Το ίδιο συμβαίνει σε πε-
ρισσότερες από μία στις δέκα γυναί-

κες. Ο μέσος ενήλικας διαθέτει από 100.000 έως
150.000 τρίχες στο τριχωτό της κεφαλής του, από
τις οποίες ανά περιόδους μπορεί να χάνονται κα-
θημερινά έως και 100. Οι τρίχες φύονται από θυ-
λάκους (τριχοσμηγματογόνοι θύλακες) και καθε-
μία έχει τον δικό της κύκλο ζωής. Οι θύλακες
επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες.

«Η τριχόπτωση έχει πολλές αιτίες που προσ-
διορίζουν και τον τύπο της. Ανάλογα δηλαδή την
αιτία, καθορίζεται αν η τριχόπτωση θα είναι βαθ-
μιαία ή απότομη, αν θα λεπτύνουν τα μαλλιά ή θα
αραιώσουν σε κάποια σημεία, αν θα είναι μόνιμη
ή προσωρινή, αν τα μαλλιά θα ξαναβγούν μόνα
τους ή θα χρειαστεί θεραπεία», λέει ο δερματο-
λόγος - αφροδισιολόγος, δρ Μάρκος Μιχελάκης.

«Οι αιτίες μπορεί να είναι εγγενείς ή επίκτη-
τες και συμπεριλαμβάνουν καταστάσεις στις
οποίες δεν έχουμε κανέναν έλεγχο, αλλά και
προβλήματα που μπορούμε να αντιμετωπίσου-
με». Από τις καταστάσεις αυτές οι πιο γνωστές
είναι η κληρονομικότητα και το στρες. Γονίδια
που μπορεί να κληρονομήσουμε και από τους
δύο γονείς μπορεί να επηρεάσουν την προδιά-
θεσή μας στην ανάπτυξη κυρίως ανδρογενετι-
κού (ή ανδρικού) τύπου αλωπεκίας. Αντίστοιχα,
το στρες μπορεί να οδηγήσει σε παροδική τρι-

χόπτωση ή, σπανιότερα, να ενεργοποιήσει αυ-
τοάνοσες διαταραχές. Οι ορμονικές αλλαγές
που εκ φύσεως ή λόγω ασθενείας συμβαίνουν
στον οργανισμό επίσης μπορεί να επηρεάσουν
τα μαλλιά μας.

Η εγκυμοσύνη, η λοχεία και η εμμηνόπαυση
ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Το ίδιο και οι
παθήσεις του θυρεοειδούς, καθώς και το σύν-

δρομο των πολυκυστικών ωοθηκών. Ο τοκετός
επίσης μπορεί να επηρεάσει τα μαλλιά λόγω του
έντονου στρες που προκαλεί στον οργανισμό. Το
ίδιο συμβαίνει και με άλλα έντονα στρεσογόνα
γεγονότα της ζωής που μπορεί να αφήσουν το
«αποτύπωμά» τους στο τριχωτό της κεφαλής. Η
λήψη ορισμένων φαρμάκων επίσης μπορεί να
προκαλέσει τριχόπτωση. 

Η τριχόπτωση μπορεί ακόμη να οφείλεται σε
νοσήματα όπως ο συστηματικός ερυθηματώ-
δης λύκος, ο σακχαρώδης διαβήτης, η σιδηρο-
πενική αναιμία, οι διαταραχές πρόσληψης τρο-
φής (πχ νευρογενής ανορεξία), η αναιμία, η
ψωρίαση στο τριχωτό κεφαλής κ.λπ. Ακόμη και
ορισμένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήμα-
τα μπορεί να προκαλέσουν τριχόπτωση. Αν δεν
αντιμετωπιστεί εγκαίρως με την κατάλληλη θε-
ραπεία μπορεί σε βάθος χρόνου να προκαλέσει
κατά τόπους «γυμνά» σημεία στο τριχωτό της
κεφαλής, τα φρύδια, τη γενειάδα και άλλα ση-
μεία του σώματος. 
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Ο μέσος ενήλικας διαθέτει από 100.000
έως 150.000 τρίχες στο τριχωτό 
της κεφαλής του, από τις οποίες 
ανά περιόδους μπορεί να χάνονται
καθημερινά έως και 100

Η διατροφή είναι σημαντική στην εικόνα των
μαλλιών μας. Η ανεπαρκής κατανάλωση
πρωτεϊνών και οι πολύ στερητικές δίαιτες
μπορεί να προκαλέσουν παροδική αλωπε-
κία. Το ίδιο και η έλλειψη βιοτίνης, σιδήρου ή
ψευδαργύρου από το καθημερινό διαιτολό-
γιο. Τριχόπτωση όμως μπορεί να προκαλέσει
και ο λανθασμένος τρόπος περιποίησης των
μαλλιών. Η πολύ συχνή χρήση του σεσουάρ,
οι αλλεπάλληλες αλλαγές στο χρώμα, το λού-
σιμο με καυτό νερό, το στέγνωμα με δυνατό
τρίψιμο με πετσέτα, η περμανάντ κ.λπ. μπο-
ρεί να εξασθενήσουν τα μαλλιά και να τα κά-
νουν εύθραυστα. Αντίστοιχα, το δυνατό τρά-
βηγμα προς τα πίσω (πχ, σε σφικτή αλογοου-
ρά ή κότσο), ειδικά όταν συνυπάρχει προδιά-
θεση, μπορεί να αδρανοποιήσει τη ρίζα της
τρίχας λόγω της έλξης.

Διατροφή και φροντίδα

Οι αιτίες της τριχόπτωσης
Δρ Μάρκος Μιχελάκης,
δερματολόγος - αφροδισιολόγος 



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς η μέρα αυτή ίσως σας
φέρει κάποια γεγονότα που θα σας δημιουρ-
γήσουν κάποια αμηχανία, έναν εκνευρισμό.
Μπορεί να μάθετε επίσης κάτι που θα το θεω-
ρήσετε πολύ σοκαριστικό για να είναι αληθινό.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Σήμερα θα πρέπει να είστε αρκετά υποψια-
σμένοι με κάποιες οικονομικές συναλλαγές
που θα κάνετε, γιατί πιθανότατα να υπάρξει
μια εξαπάτηση από κοντινό σας πρόσωπο.
Γενικότερα μην κάνετε κινήσεις που θα
έχουν οικονομικό ρίσκο. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς του δεύτερου και τρίτου δεκαημέ-
ρου θα υπάρξουν κάποιοι συναισθηματικοί
κραδασμοί που θα έχουν μικρή διάρκεια.
Ίσως μάλιστα υπάρξει ένα έντονο θέμα με
αγαπημένο σας πρόσωπο που θα σχετίζεται
με τη διαχείριση των οικονομικών σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Τα επαγγελματικά σας θα έχουν την τιμητική
τους, αλλά θα πρέπει να βάλετε μια τάξη σε
καταστάσεις που σας δημιουργούν ένταση. Η
μέρα κρύβει κινδύνους που αφορούν παρα-
σκηνιακές καταστάσεις.

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες είναι αρκετά έντονη η

επιρροή της χθεσινής Νέας Σελήνης που σας

γέμισε με αισιόδοξα μηνύματα. Η μικρή πα-

ραφωνία των πλανητικών όψεων σήμερα θα

σας κάνει να νιώθετε για λίγο άβολα με τα

αγαπημένα σας πρόσωπα, αλλά σκεφτείτε

ότι είναι παροδικό και δεν θα έχει διάρκεια. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Λίγο η κούραση, λίγο τα οικογενειακά βάρη,
βρίσκεστε σε μια έντονη στιγμή με μικρή ευ-
τυχώς διάρκεια. Η υπερβολή σε κάποια θέ-
ματα που αφορούν τα αγαπημένα σας πρό-
σωπα είναι κάτι που θα πρέπει να αγνοήσετε.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς του δεύτερου και τρί-
του δεκαημέρου η Σελήνη θα σας χαλάσει
για κάποιες ώρες τη διάθεση. Μπορεί να μη
συμβεί τίποτα σημαντικό, αλλά να πλάσετε
με το μυαλό σας μια κατάσταση που δεν θα
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Σήμερα καλό είναι να μην κάνετε αγορές
αλλά και να μην προκαλέσετε τους άλλους
με κουβέντες που μετά θα μετανιώσετε.
Αφήστε τη μέρα να κυλήσει ήρεμα διαφυ-
λάσσοντας την εσωτερική σας γαλήνη.  

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Σελήνη σήμερα θα περάσει από το δεύ-
τερο και τρίτο δεκαήμερό σας, όπου και θα
δεχτεί κάποιες έντονες όψεις από τον
Άρη, τον Ποσειδώνα και τον Δία. Ίσως εί-
ναι η στιγμή που πρέπει να αγνοήσετε τα
πολύ σημαντικά, γιατί δεν θα ολοκληρω-
θούν όπως εσείς θα θέλατε.   

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Λίγο πριν αλλάξει η μέρα θα περάσει η Σελή-
νη στο δικό σας ζώδιο, όπου θα νιώσετε συ-
ναισθηματικές υποχρεώσεις απέναντι στα
πολύ κοντινά σας πρόσωπα. Το διήμερο που
πέρασε σκοπό είχε να σας αφυπνίσει βάζον-
τας νέα δεδομένα στην καθημερινότητά σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς του δεύτερου και τρίτου δεκαημέ-
ρου θα υπάρξει αυξημένη αίσθηση ευθύνης.
Καλό είναι να προσέξετε τις οικονομικές σας
υποθέσεις γιατί θα υπάρξουν υπερβολές,
παραπλανήσεις και εξαπατήσεις.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η χθεσινή Νέα Σελήνη σάς δημιούργησε
πολύ καλές συνθήκες ώστε να ξεκινήσετε
κάτι καλό που αφορά τα επαγγελματικά
σας. Σήμερα δεν χρειάζεται να κάνετε ση-
μαντικά πράγματα, αλλά χαρίστε στον
εαυτό σας ένα μικρό διάλειμμα και σκε-
φτείτε το επόμενό σας βήμα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΖΩΔΙΑ31

Η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιο του
Τοξότη, όπου δέχεται την επιρροή του
Άρη, του Ποσειδώνα και του Δία σε
όψεις που δεν διευκολύνουν, αλλά

είναι απαιτητικές και χρειάζονται προσοχή. Τα
ζώδια του Μεταβλητού Σταυρού (Δίδυμοι,
Παρθένος, Τοξότης και Ιχθύες) θα έχουν
αρκετή ένταση, ιδίως του δεύτερου και τρίτου
δεκαημέρου.



A
γνωστα περιστατικά που αφορούν
τη θητεία του ως διπλωμάτη για 40
χρόνια περιλαμβάνονται στο βιβλίο
του πρέσβη ε.τ. Γιώργου Γεννημα-

τά που έχει τον τίτλο «Ακόμη και με δανεικό
στυλό γράφεται η Ιστορία» που μόλις κυκλο-
φόρησε. Πρώην γενικός γραμματέας της Ελ-
ληνικής Δημοκρατίας αλλά και πρώην πρέ-
σβης στην Άγκυρα, εξιστορεί ένα όχι και τόσο
γνωστό επεισόδιο κατά τη διάρκεια ενός γεύ-
ματος που είχε παραθέσει ο Ταγίπ Ερντογάν
προς τους διαπιστευμένους πρέσβεις της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούλιο του 2006 στην
κατοικία του.

Όταν ο τότε πρωθυπουργός της Τουρκίας
άρχισε να μιλά, αναφέρθηκε στη δήθεν πε-
ριορισμένη απόδοση στον τομέα των θρη-
σκευτικών ελευθεριών που αποδίδεται στην
Τουρκία από ορισμένες χώρες, αποφεύγον-
τας να τις προσδιορίσει. Κάποια στιγμή στρά-
φηκε προς τον κ. Γεννηματά και του είπε ότι
θα ήθελε να αναφερθεί στον Πατριάρχη. Η
εκλογή του γίνεται ελεύθερα χωρίς την πα-
ρέμβαση των τουρκικών Αρχών, είπε. «Εσείς
όμως εμποδίζετε την εκλογή των μουφτήδων

στη Θράκη, αφού το επίσημο ελληνικό κράτος
τούς διορίζει». Ο πρέσβης ζήτησε αμέσως τον
λόγο για να απαντήσει. Όλες οι κάμερες που
κάλυπταν την εκδήλωση ήταν στραμμένες πά-
νω του. Η ατμόσφαιρα στην αίθουσα πάγωσε
και οι συνάδελφοι ανέμεναν την έκρηξη Ερν-
τογάν. Χωρίς να δείξει έντονα τη δυσαρέσκειά
του, του έδωσε τον λόγο. Ο Έλληνας πρέσβης
αναφέρθηκε στον από το 1923 επιβαλλόμενο
από τουρκικής πλευράς τρόπο εκλογής του
Πατριάρχη. Τον ρώτησε αν ισχύει ακόμη η αν-
τίθετη προς τους εκκλησιαστικούς μας θε-
σμούς και την εκκλησιαστική μας παράδοση
απόφαση του νομάρχη της Κωνσταντινούπο-
λης του 1923, καθώς και η οδηγία του ίδιου
νομάρχη από το 1970. Σύμφωνα με αυτές, οι
συμμετέχοντες στην εκλογή του Πατριάρχη
αλλά και οι υποψήφιοι του πατριαρχικού θρό-
νου πρέπει να είναι Τούρκοι υπήκοοι και να
ασκούν τα πνευματικά τους καθήκοντα απο-
κλειστικά εντός της Τουρκίας. Και ακολούθη-
σε το ερώτημα: «Αφού θέλετε να βοηθήσετε
τον Πατριάρχη, γιατί δεν αλλάζετε τις δύο
οδηγίες που αφορούν την εκλογή του;». Ο
Ερντογάν ύψωσε τη φωνή του και διερωτήθη-

κε γιατί αναφέρθηκε στα παλιά αυτά κείμενα.
Ο Έλληνας πρέσβης απάντησε και πάλι ότι
εξακολουθούν να ισχύουν. Και ότι η επιχει-
ρούμενη εκ μέρους της τουρκικής πλευράς
εξίσωση των μουφτήδων με τον Οικουμενικό
Πατριάρχη βασίζεται σε μια παντελώς εσφαλ-
μένη λογική αμοιβαιότητας. Οι μουφτήδες εί-
ναι τοπικοί θρησκευτικοί ηγέτες, ενώ ο Οι-
κουμενικός Πατριάρχης θρησκευτικός και
πνευματικός ηγέτης τριακοσίων εκατομμυ-
ρίων ορθόδοξων χριστιανών. Ορθώς, κατέλη-
ξε, διορίζεται και δεν εκλέγεται, διότι στην
Ελλάδα ισχύει το σύστημα διορισμού και όχι
εκλογής των δικαστών. 

Αν και επικράτησε ένας εκνευρισμός στην
τουρκική πλευρά, το επεισόδιο παραδόξως
έληξε εκεί. Αυτό, βέβαια, δεν εμπόδισε τον
τουρκικό Τύπο της επομένης να αναφερθεί
με πηχυαίους τίτλους στο επεισόδιο και στην
«αυθάδεια» του Έλληνα πρέσβη. 

Το επεισόδιο προστέθηκε στα πολλά των
ελληνοτουρκικών σχέσεων. Για την ιστορία,
πάντως, καιρό αργότερα ο Ερντογάν χάρισε
στον Έλληνα «αυθάδη» πρέσβη μια γραβάτα
με το μονόγραμμά του. 

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Ο «αυθάδης» πρέσβης

Το άγνωστο
επεισόδιο με 
τον Ταγίπ Ερντογάν
τον Ιούλιο του 2006
στην Τουρκία


