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Ο Τσίπρας πολώνει το κλίμα για μια διαχειρίσιμη ήττα

«Δύο πλήρεις θητείες για να αλλάξει η Ελλάδα»
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Ν
τέρμπι ούτε υπάρχει ούτε θα υπάρξει.
Ο πολιτικός ορθολογισμός δείχνει με
μαθηματική ακρίβεια ότι το διακύ-
βευμα μεταξύ πρώτης και δεύτερης

Κυριακής δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας,
αλλά αυτοδυναμία ή χάος και πισωγύρισμα. Ακό-
μα και στην Κουμουνδούρου γνωρίζουν ότι δεν
θα είναι πρώτο κόμμα και για αυτό τον λόγο βρί-
σκονται υπό το κράτος του πανικού. Το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης ποντάρει για άλλη
μία φορά στη λεγόμενη αρνητική ψήφο, στην ψή-
φο του θυμού… Μόνο που αυτή τη φορά το εκλο-
γικό σώμα ξέρει… Στον ΣΥΡΙΖΑ «σκάβουν» χω-
ρίς αποτέλεσμα στον χώρο του Κέντρου και των
αναποφάσιστων. Αναμφισβήτητα σε αυτή την
εκλογική μάχη ο χώρος του λεγόμενου πολιτικού
Κέντρου έχει μπει στο στόχαστρο της ΝΔ, του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. 

Στην Κουμουνδούρου, όμως, προβάλλουν πε-

ρισσότερο την αρνητική ατζέντα με έμφαση στα
θέματα διαφάνειας και δημοκρατίας που ναι μεν
απασχολούν και προβληματίζουν τους κεντρώους
ψηφοφόρους, αλλά οι τελευταίοι δεν πείθονται με
σενάρια συνωμοσιολογίας. Παλεύουν, λοιπόν,
ανεπιτυχώς να δημιουργήσουν συνθήκες πολιτι-
κής ανωμαλίας, οι οποίες πέφτουν στο κενό. Πα-
ράλληλα, αρκετοί υποστηρίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ
και τριάμισι χρόνια δεν κατάφερε να ολοκληρώσει
τα βήματα ενός πολιτικού μετασχηματισμού του
προς τον χώρο του Κέντρου ούτε με το συνέδριό
του ούτε με τις νέες αναδείξεις συλλογικών οργά-
νων. Η περιβόητη «προοδευτική διακυβέρνηση»
την οποία προσπάθησε να πουλήσει ο κ. Αλέξης
Τσίπρας απεβίωσε πριν καν γεννηθεί…

Η ΝΔ από την άλλη μεριά επιχειρεί να πείσει
τους κεντρώους με θετική ατζέντα και προβάλ-
λοντας-θυμίζοντας τις αρνητικές επιλογές της
προηγούμενης διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-

ΑΝΕΛ. Στην Πειραιώς υποστηρίζουν ότι ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης έχει μεγάλη διείσδυση στο συγ-
κεκριμένο εκλογικό ακροατήριο και, μάλιστα,
μεγαλύτερη από της Νέας Δημοκρατίας συνολι-
κά. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει και από αρκετές
έρευνες της κοινής γνώμης. Η αλήθεια είναι ότι οι
κεντρώοι ψηφοφόροι, παραδοσιακά, εμφανίζουν
μια ισχυρή συσπείρωση λίγες ημέρες πριν από
τις κάλπες και η συσπείρωση αυτή συνήθως δεν
έχει αντισυστημική χροιά. Σε ένα μεγάλο ποσο-
στό η εκλογική δεξαμενή του Κέντρου δεν κινεί-
ται με βάση την ψήφο οργής (πλην ορισμένων
ιστορικών εξαιρέσεων), αλλά με βάση τη θετική
ψήφο, την ασφάλεια και τη σιγουριά της διακυ-
βέρνησης. Κοντολογίς, στη δεύτερη κάλπη θα
αναμετρηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την
ισχυρή αυτοδυναμία και όχι με τον Τσίπρα. Ο
πρόεδρος Αλέξης θα έχει άλλα προβλήματα να
λύσει, εσωτερικού τύπου. 
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Ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης 

έχει μεγάλη διείσδυση 
στην εκλογική 

δεξαμενή του Κέντρου 
και μάλιστα πολύ 
μεγαλύτερη από 

της Νέας Δημοκρατίας
συνολικά
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υιοθετεί προς ώρας τουλάχιστον τις ειση-
γήσεις περί επίσπευσης των πολιτικών
εξελίξεων και συνεπακόλουθα της διενέρ-
γειας των εκλογών τους πρώτους δύο μή-
νες του 2023. 

Η απάντηση στο ερώτημα του ενός εκα-
τομμυρίου κρύβεται σύμφωνα με επιτελείς
του κυβερνητικού επιτελείου στο πεδίο της
οικονομίας και εν προκειμένω στον συν-
δυασμό εκτέλεσης των κυβερνητικών μέ-
τρων και του χρόνου που αυτά θα αφομοι-
ωθούν από την ελληνική κοινωνία.

Η σημαντικότερη «προίκα» για το κυβερ-
νών κόμμα καθοδόν προς μία κρίσιμη
εκλογική αναμέτρηση δεν είναι άλλη από
τη θετική ατζέντα και εν προκειμένω τα
ήδη ψηφισμένα οικονομικά μέτρα με ημε-

ρομηνία εκκίνησης την 1η Ιανουαρίου. 
Πλάι στις μειώσεις φόρων, που διέτρεξαν

όλη τη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη,
υπογραμμίζουν μέτρα όπως η κατάργηση
της εισφοράς αλληλεγγύης για δημοσίους
υπαλλήλους και συνταξιούχους, η αύξηση
κατά 7,75% στις συντάξεις, καθώς και η τρί-
τη κατά σειρά αύξηση του κατώτατου μι-
σθού την 1η Μαΐου, ως απότοκα του δημο-
σιονομικού πλεονάσματος από τους υψη-
λούς ρυθμούς ανάπτυξης, χωρίς να παρα-
γνωρίζεται η χρησιμότητα σε συνθήκες
οξείας ενεργειακής κρίσης των έκτακτων
βοηθημάτων, όπως το επίδομα 250 ευρώ
στους πλέον ευάλωτους ενόψει των Χρι-
στουγέννων. 

Ο πολιτικός σχεδιασμός
Στέλεχος που είναι σε θέση να γνωρίζει

τον πολιτικό σχεδιασμό στο Μέγαρο Μαξί-

μου επιβεβαιώνει πως η στόχευση είναι να

μεσολαβήσει ικανός χρόνος, ώστε να αφο-

μοιωθούν οι θετικές αλλαγές από την ελ-

ληνική κοινωνία με την κρυφή ελπίδα πως

κατά την άνοιξη πιθανώς να υπάρξει και

μια αποκλιμάκωση των εξωφρενικών

ενεργειακών τιμών, ώστε να δοθούν πολύ-

τιμες ανάσες στους πολίτες, αλλά και στο

οικονομικό επιτελείο. Με αυτά ως δεδομέ-

να, ημερομηνίες του Μαρτίου και του

Απριλίου φαντάζουν ως οι επικρατέστερες

για την Κυριακή της απλής αναλογικής,

ώστε, όπως χαρακτηριστικά λέγεται στα

κυβερνητικά πηγαδάκια, να έχουν όλα τε-

λειώσει έως τις πανελλήνιες εξετάσεις,

χωρίς πάντως να μπορεί να αποκλειστεί

και κάποια ημερομηνία εντός του Μαΐου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σχετικά με

το ζήτημα των Μαρμάρων του Παρθενώ-
να ο πρωθυπουργός κατέληξε στο συμ-
πέρασμα ότι μπορεί βήμα βήμα να υπάρ-
ξει μια χρυσή τομή. Στην έναρξη της συ-
ζήτησης και ερωτηθείς για τη συνάντησή
του με τον βασιλιά Κάρολο στο Κάστρο
του Ουίνδσορ, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι
δεν θέλει να υπεισέλθει σε λεπτομέρει-
ες, αλλά «μπορεί να βρεθεί μια win-win
λύση που θα οδηγήσει στην επανένωση

των Γλυπτών και παράλληλα θα λαμβάνει
υπόψη τις ανησυχίες που έχει το Βρετα-
νικό Μουσείο».

O κ. Μητσοτάκης μίλησε και για τη στά-
ση της Τουρκίας, τονίζοντας ότι «είναι
απαράδεκτες οι απειλές για την κυριαρ-
χία των νησιών μας και καθιστούν εξαι-
ρετικά δύσκολο τον διάλογο. Δεν πρόκει-
ται να υπαναχωρήσουμε από τις θέσεις
μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυ-
πουργός.

Μ
ε τη δραστηριότητα του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη να περι-
στρέφεται πλέον ξεκάθαρα
γύρω από το επικείμενο κρί-

σιμο εκλογικό ραντεβού, στο Μέγαρο Μα-
ξίμου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το deba-
te γύρω από τις πιθανές ημερομηνίες της
κάλπης της απλής αναλογικής που πυρο-
δοτήθηκε βεβαίως από τη δήλωση του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη στην Καλλιθέα: «Το
κλίμα ήδη μυρίζει εκλογές». 

«Μη με ρωτήσετε για την ημερομηνία των
εκλογών, ούτε εγώ δεν ξέρω αυτήν την
ώρα, ξέρουμε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο
τέλος της τετραετίας, το πότε ακριβώς δεν
το γνωρίζουμε», είπε ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης ενώπιον μελών και φίλων της Νέας Δη-
μοκρατίας του Ηνωμένου Βασιλείου το
βράδυ της Κυριακής στο Mayfair του Λον-
δίνου, θέλοντας πιθανώς με αυτόν τον τρό-
πο να προλάβει τυχόν… αδιάκριτες ερωτή-
σεις από τους παρισταμένους για τον εκλο-
γικό σχεδιασμό του Μεγάρου Μαξίμου. 

Στην πραγματικότητα, πάντως, και με
την ημιεπίσημη προεκλογική εκστρατεία
να έχει ήδη ξεκινήσει, η ψήφιση του προ-
ϋπολογισμού στις 17 Δεκεμβρίου, το τε-
λευταίο νομοθετικό milestone της τρέ-
χουσας περιόδου, ανοίγει καθαρό πολιτι-
κό ορίζοντα προκειμένου να καθοριστούν
και οι τυπικές συντεταγμένες των επικεί-
μενων κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσε-
ων, μιας και στο κυβερνών κόμμα ρίχνουν
όλο τους το βάρος στην Κυριακή της απλής
αναλογικής, προκειμένου να διαμορφω-
θούν οι συνθήκες της «γαλάζιας» αυτοδυ-
ναμίας στην Κυριακή της ενισχυμένης
αναλογικής.

Η προσφορότερη ημερομηνία
Ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι

που ζουν καθημερινά τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη μεταδίδουν πως για την ώρα τουλάχι-
στον ο πρωθυπουργός δεν έχει λάβει ορι-
στικές αποφάσεις γύρω από το εκλογικό
καλαντάρι. 

Ακούει, σταθμίζει, προβληματίζεται,
ωστόσο, κρατά κλειστά τα χαρτιά του. Μο-
λονότι ουδείς μπορεί να προεξοφλήσει με
ασφάλεια τη γραμμική ή όχι ακολουθία των
από τούδε και στο εξής εξελίξεων -το θέμα
των υποκλοπών/παρακολουθήσεων θα
μπορούσε υπό προϋποθέσεις να προκαλέ-
σει ασυμμετρία και ανατροπές, όπως πα-
ρατηρεί στενός συνεργάτης του κ. Μητσο-
τάκη- ο πρωθυπουργός δεν φαίνεται να

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει 
ο Σπύρος 
Μουρελάτος

Η απάντηση στο ερώτημα του
ενός εκατομμυρίου κρύβεται
σύμφωνα με επιτελείς 
του κυβερνητικού επιτελείου
στο πεδίο της οικονομίας

«Win-win συμφωνία για τα Γλυπτά του Παρθενώνα»

Ο χρησμός της Καλλιθέας,
η  δήλωση του Λονδίνου
και στο βάθος... εκλογές
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Στους στόχους του για την επόμενη τετραετία αναφέρθηκε ο
πρωθυπουργός σε εκδήλωση που πραγματοποίησε η Morgan S-
tanley στο Λονδίνο, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε ένα επενδυτικό ακροα-
τήριο που επέστρεψε και ενίσχυσε σημαντικά τη χώρα μας τα τε-
λευταία 3,5 χρόνια, έκανε αναφορά στην πορεία της οικονομίας αλ-
λά και στις εκλογές.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε αισιόδοξος για το εκλογικό αποτέλε-
σμα τονίζοντας ότι η ΝΔ θα είναι αυτοδύναμη και κάλεσε τους επεν-
δυτές να συνεχίσουν να στηρίζουν την Ελλάδα: «Δεν θα πρέπει το

ενδεχόμενο διπλών εκλογών να ανησυ-
χήσει τους επενδυτές. Διότι οι δεύτερες
κάλπες θα στηθούν πολύ γρήγορα μετά
τις πρώτες. Θα μεσολαβήσει διάστημα
εβδομάδων -όχι μηνών- ίσως τέσσερις,

πέντε, έξι εβδομάδες προσωρινής κυβέρνησης ανάμεσα στις δύο
εκλογικές αναμετρήσεις. Η επιλογή στην Ελλάδα πλέον είναι, πι-
στεύω, ξεκάθαρη. Οι πολίτες μπορούν να αξιολογήσουν τα σχεδόν
τέσσερα χρόνια δικής μας διακυβέρνησης και τη διακυβέρνηση
του προκατόχου μου, ο οποίος είναι ο κύριος διεκδικητής στις
εκλογές. Άρα η σύγκριση είναι ξεκάθαρη: τέσσερα χρόνια Τσίπρας
και ΣΥΡΙΖΑ, τέσσερα χρόνια Κυριάκος Μητσοτάκης και ΝΔ».

Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του αναφέρθηκε στο χρονικό
διάστημα που πιστεύει πως χρειάζεται για να γυρίσει σελίδα η
χώρα μας: «Πάντα πίστευα ότι χρειάζεσαι δύο πλήρεις θητείες
στην Ελλάδα ώστε να πραγματικά να αλλάξεις σελίδα και να
ανέβεις επίπεδο στην αντίληψη που υπάρχει για τη χώρα. Ο κό-
σμος πλέον συνδέει την Ελλάδα με θετικά συναισθήματα». Ανα-
φερόμενος στις προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία, ο
πρωθυπουργός στάθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην
αύξηση των μισθών και στην αύξηση των επενδύσεων που θα
δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

«Στο τέλος της μέρας το ζητούμενο είναι ποιος μπορεί να κυ-
βερνήσει το πλοίο σε αυτά τα αχαρτογράφητα νερά. Οι Έλληνες
θέλουν να αισθάνονται ασφαλείς, θέλουν να διασφαλίσουν πως

δεν θα επιστρέψουμε στο καθεστώς υψηλών φόρων και χαμηλής
ανάπτυξης που υπήρχε επί της προηγούμενης κυβέρνησης», εί-
πε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Είμαι αρκετά αισιόδοξος
ότι θα καταφέρουμε να συγκροτήσουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Μετά τις εκλογές αναμένω ένα νέο κύμα, μια νέα έκρηξη επενδύ-
σεων, διότι θα έχουμε τέσσερα χρόνια μπροστά μας, ελπίζω με
λιγότερες κρίσεις». Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε και για τις έρευνες
από την Exxon και τη Helleniq Energy νοτιοδυτικά της Κρήτης και
της Πελοποννήσου.

Στο επίκεντρο το Τατόι
Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα

Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, έγινε δεκτός από τον Βασιλιά Κάρολο
στο κάστρο του Ουίνδσορ. Το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι
από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντά ο επικεφαλής
του Ηνωμένου Βασιλείου αποτυπώνει το ενδιαφέρον του Καρόλου
για τη χώρα μας. Το ταξίδι του πρωθυπουργού στο Λονδίνο πραγ-
ματοποιείται έναν χρόνο μετά την επίσκεψή του στην έπαυλη
Dumfries House, στη διάρκεια της οποίας κυριάρχησαν οι κυβερ-
νητικοί σχεδιασμοί για την αξιοποίηση του Τατοΐου. Σχεδιασμοί
που βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης με τον Κάρολο, όπως
και το θέμα της επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα. 

Γράφει 
ο Σωτήρης 
Σταθόπουλος 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ:

«Χρειάζονται δύο πλήρεις θητείες για να αλλάξει η Ελλάδα»

Τ
ο έντονο «άρωμα των εκλογών» που
κυριαρχεί στην πολιτική ατμόσφαιρα
σήμανε συναγερμό στη Χαριλάου Τρι-
κούπη και η εντολή της ηγεσίας προς

τα στελέχη του κόμματος είναι να «σηκώσουν τα
μανίκια» και να προετοιμαστούν για μια σκληρή
προεκλογική αναμέτρηση. Ήδη μπαίνουν οι τε-
λευταίες πινελιές στις λίστες των υποψήφιων
βουλευτών, ενώ έτοιμο είναι και το πρόγραμμα.

«Σε δεκαπέντε μέρες ανακοινώνουμε το πρό-
γραμμα και τα ψηφοδέλτιά μας. Στόχος μας είναι
να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη του ελλη-
νικού λαού και να χτίσουμε μια σχέση αξιοπι-
στίας. Γιατί το ΠΑΣΟΚ μπορεί μακριά από τον
ελιτισμό της Νέας Δημοκρατίας και τον λαϊκισμό
του ΣΥΡΙΖΑ, που συνεχώς πυροδοτούν έναν το-
ξικό δημόσιο διάλογο», αποκάλυψε ο κ. Αν-
δρουλάκης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του
στο Κερατσίνι.

Οι τομεάρχες του κόμματος, που θα αποτελέ-

σουν την αιχμή του δόρατος για την πολιτική αν-
τιπαράθεση που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ, έδωσαν
και μια πρώτη γεύση για το «πολιτικό μείγμα»
των υποψηφίων που θα πλαισιώσουν τα ψηφο-
δέλτια του ΠΑΣΟΚ.

Περιοδείες και στοχευμένα «χτυπήματα»
Ο πολιτικός σχεδιασμός για το επόμενο διά-

στημα περιλαμβάνει στοχευμένες περιοδείες
του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο πλαίσιο αυτό, την
ερχόμενη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί
ανοιχτή εκδήλωση, όπου ο Νίκος Ανδρουλά-
κης θα παρουσιάσει τις σχετικές θέσεις του
κόμματός του. Ωστόσο, στο εκλογικό μικρο-

σκόπιο έχουν μπει οι περιφέρειες όπου, όπως
εκτιμούν, το ΠΑΣΟΚ έχει τις δυνατότητες να
πρωταγωνιστήσει και πάλι. Για αυτό και σχε-
διάζονται πρωτοβουλίες ώστε να ανακτηθεί το
«κοινωνικό γκελ». Έτσι, μόνο τυχαία δεν ήταν η
περιοδεία του Νίκου Ανδρουλάκη το περασμέ-
νο Σάββατο στο Κερατσίνι, αφού στη Β’ Πει-
ραιά, στις τελευταίες εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε
αφήσει αρκετά χιλιόμετρα πίσω το ΠΑΣΟΚ. Το
ίδιο συνέβη και στον Βόρειο Τομέα της Β’ Αθη-
νών, όπου επίσης ο κ. Ανδρουλάκης προγραμ-
ματίζει περιοδεία στο Μαρούσι. Όπως είναι
φυσικό, το επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη
επιδιώκει να πάρει «πίσω εδάφη», τα οποία ναι
μεν κατακτήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ακό-
μη είναι έντονο το πολιτικό αποτύπωμα του Κι-
νήματος σε αυτά.

Το επόμενο διάστημα σχεδιάζονται «στοχευ-
μένα χτυπήματα» κατά του ΣΥΡΙΖΑ σε μια προ-
σπάθεια να αναδειχτεί η στρατηγική λαϊκισμού

που ακολουθεί η αξιωματική αντιπολίτευση, με
μοναδικό στόχο, όπως λένε, την κατάκτηση της
εξουσίας. Μετά και το τέλος Σεπτεμβρίου η εκτί-
μηση που επικρατεί είναι ότι η ΝΔ «σφραγίζει τα
στεγανά της» και βάζει φρένο στη διαρροή των
κεντρώων ψηφοφόρων. Εκεί όμως που το τοπίο
αλλάζει είναι σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Δικαίως
ή αδίκως, θεωρούν ότι η δεξαμενή των ψηφο-
φόρων του ΣΥΡΙΖΑ τούς ανήκει και είναι ο χώρος
απ’ όπου προσδοκούν να αυξήσουν τα εκλογικά
τους ποσοστά.

«Σηκώνουν 
τα μανίκια» 
για εκλογές

Η ανακατάληψη των «πράσινων
κάστρων» στον πολιτικό
σχεδιασμό Ανδρουλάκη - 
Πότε ανακοινώνονται
πρόγραμμα και ψηφοδέλτια

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ
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Η
φράση του Κυριάκου Μητσοτά-
κη από την περιοδεία του στην
Καλλιθέα το Σάββατο ότι «το
κλίμα μυρίζει ήδη εκλογές» σή-

μανε «συναγερμό» στα κομματικά επιτε-
λεία και δη στην Κουμουνδούρου. Όχι βέ-
βαια ότι τα όργανα που ήταν προγραμματι-
σμένα να συνεδριάσουν τη Δευτέρα θα συ-
ζητούσαν περί… ανέμων και υδάτων, όμως
πλέον, εκτός από την περιρρέουσα ατμό-
σφαιρα, υπήρχε και μια φράση του ίδιου
του πρωθυπουργού που «δείχνει» προς
την πρόωρη κάλπη.

Ήδη, άλλωστε, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προ-
ετοιμάζονταν για το ενδεχόμενο ο πρωθυ-
πουργός να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές
ακόμα και μετά την ψήφιση του προϋπολογι-
σμού, ενώ οι ίδιοι διατείνονται πως οι κάλπες
θα έπρεπε να έχουν στηθεί… χθες, χρεώ-
νοντας στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και
την κυβέρνησή του την πολυδιάστατη κρίση.

«Γιατί -με τα υπάρχοντα δεδομένα από
τις δημοσκοπήσεις- να θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να
επισπεύσει την προσφυγή στις κάλπες;»,
θα αναρωτηθεί κάποιος και δεν θα έχει
άδικο. Αν υποθέσει πως πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ
θέλει τις κάλπες και μάλιστα άμεσα, τότε οι
πιθανές εξηγήσεις είναι δύο. 

Η μεν πρώτη είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας
έχει πεισθεί από τους συμβούλους του ότι
ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει την «ψαλίδα» με τη Νέα
Δημοκρατία και η διαφορά τους στην πρώ-
τη κάλπη, της απλής αναλογικής, που δεν
θα δώσει κυβέρνηση, θα δημιουργήσει
προοπτικές ανατροπής στις δεύτερες
εκλογές. Τα ίδια, άλλωστε, του έλεγαν οι
σύμβουλοί του και το 2019 και είχαν κατα-
φέρει να τον πείσουν, με τον κ. Τσίπρα να
επιλέγει να μην πάει σε διπλές κάλπες (ευ-
ρωεκλογές και εθνικές), πιστεύοντας ότι
βρίσκεται πίσω από τον Μητσοτάκη δύο ή
τρεις μονάδες. Όταν η κάλπη έβγαλε… δε-
κάρι, ο κ. Τσίπρας σύρθηκε στις εθνικές
εκλογές, αναγκαζόμενος να παραδώσει
την εξουσία μια ώρα αρχύτερα, διατηρών-
τας όμως ένα αξιοπρεπές 31,5% πάνω στο
οποίο θα μπορούσε να «χτίσει». Όσο για
τους κακούς συμβούλους που τον έσπρω-
ξαν σε αυτές τις επιλογές; Βλέπουν την
ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με το… κιάλι.
Δεν πήραν, όμως, μαζί τους και τις κακές
συνήθειες της παραπληροφόρησης του
αρχηγού τους.

Η τέταρτη και «φαρμακερή»
Η δεύτερη εξήγηση είναι ο κ. Τσίπρας

να γνωρίζει ότι χάνει τις εκλογές και να
ετοιμάζει την επόμενη ημέρα. Πρόκειται,
άλλωστε, για μια κανονικότητα πλέον στις
«μάχες» του πρώην πρωθυπουργού με
τον διάδοχό του Κυριάκο Μητσοτάκη. Και
αν στις πρώτες τρεις ήττες δεν κουνήθη-
κε… φύλλο στον ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του
κόμματος δεν είναι τόσο σίγουρος για την
τέταρτη. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι μεν από-
λυτος κυρίαρχος προς το παρόν στο κόμ-

μα του, έχοντας, μάλιστα, καταφέρει στο
πρόσφατο συνέδριο να περιορίσει αισθη-
τά την εσωκομματική του «αντιπολίτευ-
ση», όμως αργά ή γρήγορα και υπό το βά-
ρος των συνεχόμενων ηττών, νομοτελει-
ακά θα αμφισβητηθεί. Παράλληλα, ο Αλέ-
ξης Τσίπρας συνεχίζει να βλέπει σαν «βα-
ρίδια» κάποιους από τους παλιούς του
συντρόφους στους οποίους πιθανότατα
και θα χρεώσει την επικείμενη ήττα, αν
όχι δημόσια, τουλάχιστον στις εσωκομ-
ματικές διαδικασίες. Την ίδια ώρα φαίνε-

ται διατεθειμένος να συνεχίσει να προ-
ωθεί σε καίριες θέσεις -στο κόμμα και τα
ψηφοδέλτια - τεχνοκράτες που θα τον
πλαισιώνουν σε ένα κόμμα που την επαύ-
ριον των εκλογών του 2023 θα θέλει να
θυμίζει όσο γίνεται λιγότερο τον ΣΥΡΙΖΑ
του Ιανουαρίου του 2015 και πιθανότατα
αυτό θα είναι και το μεγαλύτερο προσόν
του στην προσπάθεια να επιστρέψει κά-
ποια στιγμή στο Μέγαρο Μαξίμου. Αρκε-
τοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο κ. Τσίπρας πο-
λώνει το κλίμα με οποιοδήποτε μέσον,
προκειμένου να καταστήσει την ήττα δια-
χειρίσιμη για τον ίδιο σε προσωπικό επί-
πεδο, για αυτό και στην Κουμουνδούρου
έχουν πατήσει στην κυριολεξία το «κουμ-
πί πανικού» και βάλλουν κατά ριπάς και
προς όλες τις κατευθύνσεις. 

Επίσπευση των διαδικασιών για
ανακοίνωση υποψηφίων και
εκλογικού προγράμματος
- Η τέταρτη και φαρμακερή 
για τον Αλέξη Τσίπρα  
- Γιατί στον ΣΥΡΙΖΑ θέλουν 
άμεσα κάλπες παρά τα ευρήματα 
των δημοσκοπήσεων

Η μη αποδοχή της ήττας
και το «κουμπί πανικού» 

Σ Υ Ρ Ι Ζ Α

Ο Τσίπρας έθεσε το κόμμα
σε εκλογική ετοιμότητα
Ο Αλέξης Τσίπρας, πάντως, στην κοινή συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου και της
Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμματος, έθεσε το κόμμα σε εκλογική ετοιμότη-
τα ενώ εισηγήθηκε την επίσπευση των διαδικασιών για την ανακοίνωση των υποψηφίων
και του εκλογικού προγράμματος.
Απαντώντας, μάλιστα, και στη φράση «το κλίμα μυρίζει εκλογές» του πρωθυπουργού, ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε στην εισήγησή του: «Ως ένοχος δεν έχει απαντήσεις και
για αυτό κρύβεται. Και ταυτόχρονα σχεδιάζει τη διαφυγή του μέσω της προκήρυξης
εκλογών πριν αρχίσει να κλείνει ασφυκτικά ο κλοιός των αποκαλύψεων. Δεν θα αιφνι-
διάσει κανέναν. Το αντίθετο θα ήταν είδηση, αν επιχειρούσε να τηρήσει τα λεγόμενά του
και να εξαντλήσει την τετραετία. Είναι πια ηλίου φαεινότερο ότι δεν μπορεί άλλο να στα-
θεί. Για πόσο θα κρύβεται από τη Βουλή; Σε καμία σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα, άλλωστε,
δεν θα μπορούσε να σταθεί. Θα είχε ήδη παραιτηθεί. Σε κάθε περίπτωση, αν ο ίδιος μυ-
ρίζει εκλογές, η κοινωνία μυρίζει ελπίδα για αλλαγή».

του
Αντώνη 
Αναστασόπουλου

antonis.anastasopoulos@gmail.com



Σ
τη μετατροπή των Κατεχομένων της
Κύπρου σε έναν σύγχρονο «παράδει-
σο» εγκλήματος θέλουν να προχωρή-
σουν ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Τα-

γίπ Ερντογάν και οι βασικοί του συνεργάτες,
σύμφωνα με δημοσίευμα του Nordic Monitor. 

Ο επικεφαλής της Τουρκίας διόρισε πρό-
σφατα έναν νεοεθνικιστή ως «πρέσβη» της
Τουρκίας στα Κατεχόμενα, γεγονός το οποίο
καταδεικνύει πως θέλει να μετατρέψει την πε-
ριοχή στο νησί της Μεσογείου σε «Sin City»,
όπου τα δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος, δια-
κίνησης ναρκωτικών, ξεπλύματος βρόμικου
χρήματος, τυχερών παιχνιδιών και τράφικινγκ
μπορούν να λειτουργούν ατιμώρητα και χωρίς
καταστολή. Βάσει της ανάλυσης του Nordic
Monitor, μόνο τυχαία δεν ήταν η απόφαση του
Ερντογάν να τοποθετήσει τον Μετίν Φεϊζιόγλου
στη συγκεκριμένη θέση.

Ο συγκεκριμένος μόνο διπλωμάτης δεν
μπορεί να χαρακτηριστεί: Πρόκειται για έναν
αντιδυτικό, νεοεθνικιστή δικηγόρο που δεν
έχει εμπειρία σε επίπεδο διεθνών σχέσεων και
διακρατικών επαφών. Σύμφωνα με το ίδιο δη-
μοσίευμα, ο Φεϊζιόγλου συνδέεται εδώ και πο-
λύ καιρό με τις σκοτεινές δυνάμεις των νεοε-
θνικιστικών δικτύων (Ulusalci) που τους αρέ-
σει να λειτουργούν πέρα   από τη σφαίρα του νό-
μου και στο παρελθόν ενοχοποιήθηκαν για δο-
λοφονίες, σκευωρίες και μεθοδεύσεις που κα-
τά καιρούς στόχευαν μη μουσουλμάνους στην
Τουρκία.

Ο νέος «πρέσβης» Φεϊζιόγλου, που έχει
εδώ και χρόνια σχέσεις με νεοεθνικιστές
στην Τουρκία, το 2014 είχε βοηθήσει τον Ερν-
τογάν να μετατρέψει το δικαστικό σώμα σε
πολιτικό εργαλείο, ενώ είχε κάνει μια επιτυ-

χημένη εκστρατεία για την απελευθέρωση
διαβόητων προσωπικοτήτων που συνωμο-
τούσαν κατά της Δύσης και των συμφερόντων
του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. 

Επιπρόσθετα, συνέβαλε στην προσπάθεια
του Τούρκου προέδρου να ελέγξει σε όλα τα
επίπεδα το τουρκικό κράτος, με αποτέλεσμα
ο Ερντογάν να τον επιβραβεύσει διορίζοντάς
τον ως «πρέσβη» στα Κατεχόμενα στις 31
Οκτωβρίου, καθιστώντας τον ουσιαστικά
άτυπο κυβερνήτη του ψευδοκράτους.  Το
συγκεκριμένο σημείο αποτελεί ήδη ένα μέ-
ρος όπου δρουν ανεξέλεγκτα μεγάλες συμ-
μορίες του οργανωμένου εγκλήματος και
μαφιόζοι, οι οποίοι κατά καιρούς εργάζονται
για λογαριασμό της τουρκικής υπηρεσίας
πληροφοριών MIT, ούτως ώστε να διεξάγουν
διάφορες μυστικές επιχειρήσεις πέρα   από
τα τουρκικά σύνορα.

Η αποκάλυψη ότι οι νεοεθνικιστές της Τουρ-
κίας εργαλειοποιούν τα Κατεχόμενα για τους
εγκληματικούς τους σκοπούς έγινε λόγω μιας
δικαστικής υπόθεσης το 2011, όταν η αστυνο-

μία στη δυτική επαρχία της Σμύρνης άρχισε να
ερευνά μια καταγγελία για κύκλωμα πορνείας,
εντοπίζοντας τελικά ένα εξελιγμένο δίκτυο κα-
τασκοπείας, με εκβιασμούς και παγίδες όπου
το σεξ με γυναίκες συνοδούς χρησιμοποιούν-
ταν για να δελεάσουν στόχους, να αναπτύξουν
περιουσιακά στοιχεία και να εξαγάγουν κρίσι-
μες πληροφορίες. Τότε, ενοχοποιήθηκαν δε-
κάδες στρατιωτικοί, αλλά και πράκτορες πλη-
ροφοριών, αστυνομικοί, διπλωμάτες και άλλοι
κυβερνητικοί αξιωματούχοι. 

Μιλάμε, δηλαδή, για μετατροπή των Κατεχο-
μένων σε μια «αμαρτωλή καζινούπολη», με ό,τι
μπορεί να σημαίνει κάτι τέτοιο… 
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του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Πολλές και μεγάλες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στην Τουρκία
οι ισχυρισμοί του βουλευτή Γκάρο Παϊλάν, ο οποίος κατήγγειλε πως η
γυναίκα που κατηγορείται για τη μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε
στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης όχι μόνο δεν έχει σχέση με το
ΡΚΚ, αλλά μάλλον συνδέεται με την πλευρά του Ερντογάν.

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής του φιλοκουρδικού Δημοκρατικού
Λαϊκού Κόμματος (HDP), μεταφέροντας όσα κατέθεσε η δράστις στην
αστυνομία, ανέφερε: «Τα τρία αδέλφια μου πέθαναν πολεμώντας για
λογαριασμό του Ελεύθερου Συριακού Στρατού (FSA)». Ο FSA αποτε-
λείται από Σύριους αντικυβερνητικούς, τζιχαντιστές της Χαγιάτ Τα-
χρίρ αλ-Σαμ, Ουιγούρους και λοιπούς τζιχαντιστές και διάφορα άλλα
μισθοφορικά στοιχεία που εκπαιδεύτηκαν και είχαν συναντήσεις με
στελέχη της ΜΙΤ της Τουρκίας. Παράλληλα, ο ίδιος βουλευτής κατη-
γόρησε τον Τούρκο αξιωματούχο Χουλουσί Ακάρ ότι δεν βλέπει τις

νέες δυνάμεις, οι οποίες εκτιμάται πως ετοιμάζουν νέες κινήσεις στο
εσωτερικό της Τουρκίας.

«Το τρομοκρατικό επεισόδιο στην Ταξίμ μπορεί να είναι μέρος μιας
νέας δυναμικής πραξικοπήματος», ανέφερε χαρακτηριστικά. Επι-
πλέον, στις ίδιες δηλώσεις του που προκάλεσαν σάλο στη γείτονα
άφησε να εννοηθεί πως το τρομοκρατικό χτύπημα πιθανότατα είναι
προβοκάτσια του Ερντογάν, καθώς η γυναίκα που κατηγορείται για
την επίθεση μπήκε στην Τουρκία από το Ιντλίμπ, το οποίο ελέγχεται
από τον Ελεύθερο Συριακό Στρατό. Σύμφωνα με τον ίδιο, κάποιος στο
εσωτερικό της Τουρκίας την προστάτευσε. «Είμαστε κατά του πολέ-
μου. Υποστηρίζουμε την επίλυση των προβλημάτων μέσω διαπραγ-
ματεύσεων. Υπάρχει ένα κουρδικό πρόβλημα στη χώρα, υπάρχει
πρόβλημα δημοκρατίας. Αλλά εξακολουθείτε να συμπεριφέρεστε
σαν στρατιώτης και όχι σαν πολιτικός», είπε προς τον Ακάρ.

Β Ρ Ο Μ Ι Κ Ο  Σ Χ Ε Δ Ι Ο  Ε Ρ Ν Τ Ο Γ Α Ν  

Μετατρέπει 
τα Κατεχόμενα
σε «παράδεισο»
του εγκλήματος

Τι αποκαλύπτει το Nordic
Monitor για τον διορισμό 
ενός νεοεθνικιστή ως
«πρεσβευτή» της Τουρκίας -
Nαρκωτικά, τζόγος, πορνεία 
και ξέπλυμα βρόμικου
χρήματος στην κατεχόμενη
περιοχή της Κύπρου - 
Τα δίκτυα οργανωμένου
εγκλήματος θα μπορούν 
να λειτουργούν ατιμώρητα 

«Προβοκάτσια η έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη»
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Δεν θέλω να είμαι προπέτης,
αλλά ένα παρασκήνιο που συ-
ζητείται έντονα στα στέκια της
εξουσίας είναι ότι κάποια κυ-
ρία που έχει ανεβάσει τις μετο-
χές της εποφθαλμιά την
υπουργική θέση της Δόμνας
Μιχαηλίδου. Όχι για τώρα, αλλά
μετά τις εκλογές. 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ… 

Συνάντηση με ενδιαφέρον είχαν στο Ριάντ οι
πρώην υπουργοί Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης και
Έλενα Κουντουρά (επί ΣΥΡΙΖΑ). Το γιατί συναντή-
θηκαν οι δυο τους στο Ριάντ προκαλεί μια απορία,
αλλά, όπως έμαθα, ήταν προσκεκλημένοι του
Παγκόσμιου Συμβουλίου για τα Ταξίδια και τον
Τουρισμό που γίνεται στη Σαουδική Αραβία. Μά-
λιστα, ο Χάρης είναι και σύμβουλος της κυβέρνη-
σης του Ριάντ για θέματα τουρισμού... 

Μεγαλώνει την απήχησή του
ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας διχάζει...

Ο
πρωθυπουργός μετά την επιτυχημένη
επίσκεψη στην Πάτρα θα συνεχίσει τις
πολυπληθείς κυβερνητικές επισκέψεις
σε πόλεις-εκλογικά κάστρα ανά την ελ-

ληνική επικράτεια. Μάλιστα, επειδή πήγε πολύ κα-
λά, θα κάνει και συνεντεύξεις Τύπου με τοπικά μέσα
ενημέρωσης σε μια προσπάθεια να φτάσει παντού
το μήνυμά του. Σειρά θα έχει η Τρίπολη και θα ακολουθήσουν και άλλες πόλεις (Λάρισα,
Ιωάννινα κ.ά.) από το νέο έτος. Επίσης, επειδή ήταν επιτυχημένη, θα πραγματοποιηθεί
και άλλη συνέντευξη σε πρωινή εκπομπή μεγάλης τηλεθέασης, καθώς έτσι μεγαλώνει
η απήχηση που έχει ο πρωθυπουργός σε απολιτίκ κοινά που ασχολούνται με ευαίσθητα
θέματα όπως τα ζώα, τα γυναικεία θέματα κ.λπ. Την ώρα που ο πρωθυπουργός κάνει κι-
νήσεις για να αγγίξει την αυτοδυναμία, ο Τσίπρας καταφεύγει σε τερτίπια μέσω των εκ-
δοτικών του βραχιόνων περί νοθείας στις εκλογές και διχάζει τον κόσμο. Βλέπετε, δεν
μπορεί να αντέξει την ήττα που έρχεται. 

Σε μεγάλα κέφια η Σταδίου
Σε μεγάλα κέφια βρίσκονται εκεί στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων. Μετά το νομοσχέδιο για διορθώσεις πάνω στο ασφαλιστικό σύστημα
που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, κατέθεσαν... καπάκι και το νομο-
σχέδιο για τη Στέγη για Όλους, που περιέχει τέσσερις καινοτόμες δράσεις: χα-
μηλότοκα ή άτοκα δάνεια, αξιοποίηση ακινήτων δημοσίων με μικρό ενοίκιο,
ενοικίαση από το κράτος κατοικιών για ευάλωτα ζευγάρια και επιδότηση για
ανακαίνιση σπιτιών με σκοπό να διατεθούν με μικρό ενοίκιο σε νέους και ζευγά-
ρια. Είναι από τα πιο παραγωγικά υπουργεία. 

Στο Ριάντ Θεοχάρης 
- Κουντουρά Για Σαββατοκύριακο πήγε στη Βοστόνη ο υπουργός

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης
ώστε να δει το παιδί του, καθώς είναι γνωστό ότι
σπουδάζει σε τοπικό πανεπιστήμιο. Εκεί λοιπόν απο-
φάσισε να επισκεφτεί ένα σουπερμάρκετ με ελληνι-
κά προϊόντα και να συνειδητοποιήσει ότι όντως οι ελ-
ληνικές εξαγωγές πετάνε. Η ονομασία του, «Market
basket», δηλαδή «καλάθι της αγοράς», που παρα-
πέμπει στο «καλάθι του νοικοκυριού», το οποίο πάει
καλά στην Ελλάδα και το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι το
γνώριζαν και οι ομογενείς με τους οποίους μίλησε
μαζί τους ο Άδωνις.

Στη Βοστόνη ο Άδωνις

Και τρίτος 
που δεν μιλάει 
με Ανδρουλάκη 
Μου λένε πολλοί ότι δεν είναι μόνο η

Εύα Καϊλή και ο Ανδρέας
Λοβέρδος με τους

οποίους έχει κόψει
ακόμη και τα τυπικά
ο πρόεδρος του ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος

Ανδρουλάκης. Είναι
και άλλο ένα πρόσωπο

που έχει βγει τελευταία από το
πεδίο εμπιστοσύνης του και έχει μεί-
νει στο περιθώριο... 

Tα 25 λεπτά
φασαρίας του ΣΥΡΙΖΑ

Μας είχαν πάρει τα αυτιά εκεί στον
ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θα έρθει ο

Γρηγόρης Δημητριάδης
στην Επιτροπή Θε-
σμών για να του θέ-
σουν κρίσιμα ερω-
τήματα για το θέμα

των υποκλοπών. Ε
λοιπόν ήρθε και τελικά

του έκαναν μόνο 20 ερωτήσεις
διάρκειας 25 λεπτών... Αυτή ήταν η
ανάκριση που ήθελαν να κάνουν στον
Δημητριάδη; Για 25 λεπτά είχαν κάνει
τόση φασαρία;

Μου λένε ότι το πάρτι
κυβερνητικού αξιω-

ματούχου σε υπερ-
πολυτελές κέντρο δε-

ξιώσεων δεν είχε την προσέλευ-
ση που ήλπιζε ο αξιωματούχος,
ενώ και αρκετοί κομματικοί και
δήμαρχοι του γύρισαν την πλάτη.
Όχι τίποτε άλλο, αλλά δεν έπιασε
και ο ερχομός γνωστού τραγουδι-
στή στο πάρτι για φωτογραφίες. 

Περί επίθεσης 
στον Τάκη 

Και αυτό το Σαββατο-
κύριακο δέχτηκε πολ-
λαπλή επίθεση ο
υπουργός Προστασίας
του Πολίτη Τάκης Θεο-
δωρικάκος από συγκεκρι-
μένη στήλη που ανήκει σε συγ-
κεκριμένο εκδοτικό συγκρότημα. Φαίνε-
ται, δεν άρεσε καθόλου σε κάποιους το
γεγονός ότι ο πρωθυπουργός επισκέφτη-
κε το Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας, φαί-
νεται ότι κάποιοι τρελαίνονται με το γεγο-
νός ότι ο Μητσοτάκης επαινεί τον Θεοδω-
ρικάκο για το έργο του στην ΕΛΑΣ. 

Επανεμφανίστηκε 
ο Κουβέλης

Την επανεμφάνισή του έκανε, έστω και
μέσα από τον λογαριασμό του στο
Facebook, ο Φώτης Κουβέ-
λης παρεμβαίνοντας για
το θέμα των υποκλο-
πών. Τι είπε αυτός ο με-
γάλος πολιτικός άν-
δρας; Ότι το θέμα των
υποκλοπών είναι υπόθε-
ση δημοκρατίας (!) και κρά-
τους δικαίου (!!!) και ότι δεν πρέπει να θε-
ωρείται δευτερεύον λόγω της ακρίβειας…
Νομίζω ότι έθεσε το θέμα στις σωστές του
βάσεις. Όχι, μπράβο του.



Κ
αβαλιώτης είναι από σήμερα και
για μερικές μέρες… o διευθυντής
του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νί-
κου Παναγιωτόπουλου, Θανάσης

Βάλαρης, ο επονομαζόμενος «ΘΒ 007». Πάνε
τα μεγαλεία της Αθήνας και οι συναντήσεις
στα ακριβά ρεστοράν. Από ό,τι γνωρίζουμε
εδώ και καιρό είχε δοθεί οδηγία από το Μέ-
γαρο Μαξίμου στον υπουργό Νίκο Παναγιω-
τόπουλο να αποχωρήσει από τη θέση του δι-
ευθυντή ο ΘΒ… Παρ’ όλα αυτά βρίσκουν
προφάσεις με τον υπουργό και παραμένει
στη θέση του… Τώρα, λοιπόν, έστω και για λί-
γες μέρες, από τη μακρινή Καβάλα θα ανα-
πολεί τα μεγαλεία του υπουργείου, από τον
οδηγό μέχρι να του ανοίγουν τις πόρτες στο
ασανσέρ και να του έχουν έτοιμο πλουσιοπά-
ροχο πρωινό και δεσποτικό μεσημεριανό…

Από τις πιο φαρμακερές ατάκες που γράφτη-
καν στο Twitter αναφορικά με τους νέους το-
μεάρχες του ΠΑΣΟΚ είναι η ακόλουθη: «Αν το
ΠΑΣΟΚ δεν εκλεγεί για να κάνει κυβέρνηση,
μπορεί να κάνει πρωινάδικο». Συνοδευόταν
από ένα φωτογραφικό παζλ με τους Αρναού-
τογλου, Κατερινόπουλο, Λάσπα και Ορφανό… 

Ο Γιώργος 
έγινε… επίτιμος

Ύστερα από 16 χρόνια αποχώρησε τελικά ο
Γιώργος Παπανδρέου από την ηγεσία της Σοσιαλι-
στικής Διεθνούς, δίνοντας τη σκυτάλη στον πρω-
θυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ. Πάντως ο
πρώην πρωθυπουργός θα συνεχίσει, μαθαίνω, να
εργάζεται για την οργάνωση από τη θέση του επί-
τιμου προέδρου. Έγινε και ο ΓΑΠ επίτιμος! 
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Εκλογικό… συναγερμό θα σήμαινε στα όρ-
γανα του ΣΥΡΙΖΑ που θα συνεδρίαζαν τη
Δευτέρα στην Κουμουνδούρου ο πρόεδρος
του κόμματος Αλέξης Τσίπρας, μετά και τη
φράση του πρωθυπουργού από την Καλλιθέα
για «μυρωδιά εκλογών». Στο πρόγραμμα
ήταν πρώτα η κοινή συνεδρίαση Εκτελεστι-
κού Γραφείου και Επιτροπής Πολιτικού Σχε-
διασμού και έπειτα εκείνη της Πολιτικής
Γραμματείας του κόμματος. Ο ένας έλειπε
εκτός Αθήνας, ο… άλλος αρρώστησε, ο τρί-
τος είχε δημοτικό συμβούλιο. Είδαν κι από-
ειδαν στην Κουμουνδούρου και ακύρωσαν
την Πολιτική Γραμματεία. Δεν ήχησε ποτέ ο
συναγερμός. Είναι αυτή «εκλογική ετοιμό-
τητα» όπως ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας στην
πρωινή συνεδρίαση του «μικρού» οργάνου;

Έπεσε… περονόσπορος
στην Πολιτική Γραμματεία

Χ
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Δεν πείθουν αλλά θα συνεχίσουν
Η μία μετά την άλλη φτάνουν οι δημοσκοπήσεις
στην Κουμουνδούρου που δείχνουν ότι η τακτική
τους με τη σκανδαλολογία δεν τους οδηγεί πουθε-
νά. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, εξηγούσαν ότι ο
στόχος της διατήρησης του θέματος των παρακο-
λουθήσεων στην επικαιρότητα με τις πληροφορίες
να δημοσιεύονται λίγο λίγο και την αξιωματική αν-
τιπολίτευση να «φωνάζει» για «συνταγματική
εκτροπή» δεν είναι η κοινή γνώμη. Για αυτό υπάρ-
χουν, άλλωστε, οι φωνές -χωρίς προτάσεις- για την
ακρίβεια και τους πλειστηριασμούς. Αντίθετα ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ και οι κραυγές του έχουν στόχο, όπως φαίνε-
ται, να δημιουργηθεί ρήγμα στη συνοχή της Νέας
Δημοκρατίας. Καλά θα πάει κι αυτό.

Σε νέα εποχή 
ο Δήμος Διονύσου 
Ύστερα από 11,5 χρόνια (4/2011) στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο ψηφίστηκε η πρόταση για τον
νέο σύγχρονο και επικαιροποιημένο Οργανι-
σμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Διο-
νύσου. Όπως τόνισε ο γενικός γραμματέας
του δήμου, ο κ. Χρήστος Μπακούρος (στη
φωτογραφία μαζί με τον εκδότη κ. Νίκο Κα-
ραμανλή), «ο Δήμος Διονύσου μπαίνει πλέον
σε μια νέα εποχή και για αυτό τον λόγο ευχα-
ρίστησε όσους υπαλλήλους βοήθησαν το
προηγούμενο χρονικό διάστημα αλλά και το
τελευταίο 8μηνο που συνεργάστηκαν μαζί
μου, για την επίπονη δουλειά αλλά και προ-
σπάθεια που έκαναν. Θέλω να ευχαριστήσω
τους αρμόδιους αντιδημάρχους, τους διευ-
θυντές των υπηρεσιών και τους δυο συλλό-
γους εργαζομένων του δήμου για τη συμμε-
τοχή τους σε αυτή την προσπάθεια, με σκέ-
ψεις και προτάσεις για την ολοκλήρωση του
και την επιμονή τους», είπε μεταξύ άλλων,
προσθέτοντας ότι η αναβάθμιση του δήμου
γίνεται πλέον προς όφελος των πολιτών και
όχι για ανούσιες μικροπολιτικές. 

Στην Καβάλα 
ο πράκτωρ ΘΒ;

Πήγε άπατη… 
Μου είπαν για μια συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ
στην Καλαμπάκα που οργάνωσαν οι βουλευ-
τές του κόμματος Σταύρος Αραχωβίτης και
Ολυμπία Τελιγιορίδου σχετικά με τον πρωτο-
γενή τομέα, που ζήτημα είναι αν είχε 30 άτο-
μα… Καλά πάτε, σύντροφοι…

Το «φαρμάκι» για 
το πρωινάδικο του ΠΑΣΟΚ 
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ιστός στο ραντεβού του, όπως κάθε Δευτέρα στις 6.00 το απόγευμα,
ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε την πέμπτη κατά σειρά ερώτηση για το
θέμα των υποκλοπών. Αφού λοιπόν η συνεδρίαση της Επιτροπής
Θεσμών και Διαφάνειας δεν απέφερε «πολιτικά κέρδη» για τον ΣΥ-

ΡΙΖΑ, ο Αλ. Τσίπρας επανήλθε κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη για
απαξίωση του Κοινοβουλίου, την ώρα που «σοβεί ένα σκάνδαλο που βάλλει
ευθέως κατά της δημοκρατίας».

Ο Νίκος ο υπουργός και
τα πρωτοσέλιδα…

Σας το είχα
ξαναγράψει και
πιο παλιά σε
ανύποπτο χρό-
νο… Ο Νίκος ο
υπουργός έχει
εναποθέσει το
πολιτικό του
μέλλον εντός της ΝΔ σε έναν δημοσιογρά-
φο με ματομπούκαλα, ο οποίος έχει κάψει
κι άλλους πολιτικούς στο παρελθόν. Ο δη-
μοσιογράφος «χρησιμοποιεί», λοιπόν, τον
Νίκο τον υπουργό (εν γνώσει του) για να
πλήξει την κυβέρνηση σε θέματα κυρίως
εξωτερικής πολιτικής. Βεβαίως, μπροστά
στις κάμερες ο υπουργός λέει άλλα, όμως
τροφοδοτεί με διχαστικά πρωτοσέλιδα τον
φιλαράκο του τον δημοσιογράφο…

Τόσο χάλια;
Και πιο πολύ θα έλεγα… Τα συντρόφια της Κου-

μουνδούρου τώρα ελεεινολογούν εναντίον του
Στράτου Φαναρά. Έντονη ενόχληση προκάλεσε
στην αντιπολίτευση η πρόφαση δημοσκόπηση της
εταιρείας Metron Analysis που μεταδόθηκε από το
κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού
MEGA και δίνει τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται 10,2
ποσοστιαίες μονάδες έναντι του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αλλά
και υπερδιπλάσια διαφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη έναντι του Αλέξη
Τσίπρα στην καταλληλόλητα για την πρωθυπουργία αλλά και στο ποιος
μπορεί να εγγυηθεί τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Ο πρό-
εδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας σφυγμομετρήσεων Στρά-
τος Φαναράς αναγκάστηκε να δώσει μια απάντηση στο Faceboοκ, υπό
τον τίτλο: «Τόσο χάλια, ρε φίλε;». Τόσο και περισσότερο προσθέτω εγώ.
Άλλωστε, ο Φαναράς δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που
μπαίνει στο στόχαστρο της λάσπης… Οι δημοσκοπήσεις είναι καλές όταν
δίνουν μπροστά τον ΣΥΡΙΖΑ και μόνο… 

Στην Αθήνα ο δήμαρχος
της Νέας Υόρκης

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση δημάρχων για
την καταπολέμηση του αντισημιτισμού θα
πραγματοποιηθεί από τις 30 Νοεμβρίου έως
την 1η Δεκεμβρίου στην Αθήνα με τη συμμετο-

χή περισσότερων από 50 δημάρχων
και αξιωματούχων της Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης από
όλο τον κόσμο -τις Ηνω-
μένες Πολιτείες της
Αμερικής, τη Λατινική
Αμερική, τον Καναδά,

την Ευρώπη, την Αφρική
και την Ελλάδα. Επίσημος

προσκεκλημένος του δημάρχου
Αθηναίων θα είναι ο δήμαρχος της Νέας Υόρ-
κης Eric Adams. Ο Κώστας Μπακογιάννης θα
απονείμει βραβείο στον Enes Kanter Freedom,
ακτιβιστή και διεθνή μπασκετμπολίστα, για την
ενεργό του δράση στην υπεράσπιση των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας.

Ο Λαβράνος άκουγε
και συνομιλητές
του κουμπάρου του
Ν. Παναγιωτόπουλου;
Στη λίστα που δημοσίευσε η εφημερί-
δα «Documento» την περασμένη Κυ-
ριακή για τα πρόσωπα που παρακολου-
θούσε ο κουμπάρος του υπουργού
Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτό-
πουλου Γιάννης Λαβράνος μαζί με την
υπόλοιπη ομάδα... μεταξύ άλλων ξε-
χωρίζω δύο ονόματα συνεργατών του
ΥΠΕΘΑ που έχουν σημαντική βαρύτη-
τα: πρώτον, τον πρώην διευθυντή του
πολιτικού γραφείου του στην Καβάλα
Απόστολου Παυλίδη, για τον οποίο οι
συνεργάτες του υπουργού έλεγαν ότι
μιλάει πολύ και πρέπει να φεύγει...
και, δεύτερον, την κυρία Μερόπη Κο-
μνηνού, προϊσταμένη της επιτελικής
δομής του ΕΣΠΑ στο υπουργείο Εργα-
σίας, η οποία σχεδόν κάθε απόγευμα
είχε στενή και μακρά συνεργασία με
τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον δι-
ευθυντή του, τον Θανάση Βάλαρη (ΘΒ).
Τώρα θα μου πείτε: «Καλά, ρε αδελφέ,
τόσο κόσμο άκουγαν τα παλικάρια, σε
αυτά τα δύο ονόματα κόλλησες;». Πάν-
τως, εγώ θέλω να πιστεύω ότι ο καθ’
όλα σοβαρός και ευπρεπής υπουργός,
ο οποίος πολιτικά έπαιξε μια φορά λα-
χείο και έπιασε τον πρώτο λαχνό, δεν
είχε ενημερωθεί ότι ο κουμπάρος του
ο Λαβράνος άκουγε δύο από τους πιο
στενούς του συνεργάτες του...

Ποιος ή ποια θα 
αντικαταστήσει τον Νάσο
Φουντώνουν οι φήμες ότι πολύ σύντομα, ίσως και την επόμενη
εβδομάδα, ο πρόεδρος Αλέξης θα ανακοινώσει νέο εκπρόσωπο Τύ-
που από την αγορά και όχι κάποιο παιδί του κομματικού σωλήνα.
Καλό παιδί ο Νάσος Ηλιόπουλος, αλλά δεν κάμει για προεκλογική
περίοδο. Ο πρόεδρος θέλει πρόσωπο που να ξέρει την πολιτική επι-
κοινωνία και να έχει ας πούμε και κάποιο κύρος στον μεσαίο χώρο.
Εγώ κάτι μαθαίνω, αλλά να μην πω περισσότερα και την κάψω… Δη-
μοσιογράφος ούσα η κυρία, ενδιαφέρεται και για την πολιτική κ.λπ.
κ.λπ. Θεωρώ ότι αυτή τη φορά θα πει «ναι» στον Αλέξη Τσίπρα.

Και 5η ερώτηση ο Αλέξης 

LOCK
Αν ισχύουν αυτά που μαθαίνω,
την έχει σίγουρη τη νίκη ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Ετοιμάζει, λέει, για υποψή-
φιο στο Επικρατείας
τον Χουάν Ραμόν
Ρότσα… Ο Αλέξης
Τσίπρας είναι δη-
λωμένος Παναθη-
ναϊκός και ο Χουάν
Ραμόν Ρότσα δηλω-
μένος αριστερός. Δεν λέω,
συμπαθέστατος ο 68χρονος
πρώην ποδοσφαιριστής, αλλά
δεν έχω καταλάβει τι σχέση έχει
με την πολιτική…
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Την ώρα που η Τουρκία κλιμακώνει καθημερινά την ένταση, η
Ελλάδα δίνει απαντήσεις με συνεχείς διακλαδικές ασκήσεις είτε
μικρής είτε μεγάλης κλίμακας, κρατώντας το επίπεδο επιχειρησια-
κής ετοιμότητας σε υψηλό επίπεδο. Όλο το Αιγαίο ετοιμάζεται να

σαρώσει το Πολεμικό Ναυτικό με την
άσκηση «Αστραπή», ξεδιπλώνοντας
τη δύναμη πυρός του και την αποτρε-
πτική του ικανότητα.

Πρόκειται για μια προγραμματι-
σμένη άσκηση μεσαίας κλίμακας, ωστόσο ζητήθηκε από το αρχη-
γείο στόλου να συμμετέχει μεγάλος αριθμός μονάδων επιφανείας,
υποβρυχίων και ιπταμένων μέσων του Πολεμικού Ναυτικού.

Από την Τετάρτη 30 έως και την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου
σχεδόν όλες οι κύριες μονάδες του στόλου θα βγουν στο Κεντρι-
κό Αιγαίο για την εκτέλεση ασκήσεων με σκοπό την επαύξηση
της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας
των συμμετεχόντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα εξεταστούν αντικείμενα σε τακτι-

κό επίπεδο όλων των μορφών ναυτικού πολέμου. Θα δοθεί έμφαση
σε επιχειρήσεις θαλάσσιου ελέγχου, επικοινωνιών, θαλάσσιας
απαγόρευσης και αποτροπής, ανθυποβρυχιακού πολέμου, συν-
δυασμένες επιχειρήσεις, αλλά θα γίνει και ρίψη πραγματικών πυ-
ρών επιφανείας-επιφανείας και επιφανείας-αέρος.

Το Πολεμικό Ναυτικό ετοιμάζεται να στείλει ισχυρό μήνυμα απο-
τροπής στην Τουρκία ότι στο Αιγαίο «τα Ξυλίνα Τείχη φυλάνε Θερ-
μοπύλες», καθώς θα γίνει και ρίψη αντιαεροπορικών πυρών. 

«Νυχτερινή Αστραπή»
Παράλληλα, ξεκινάει στο Ανατολικό Αιγαίο -στη θαλάσσια περιο-

χή της Μυτιλήνης- η άσκηση «Νυχτερινή Αστραπή» με τη συμμετο-
χή στρατιωτικών μονάδων που υπηρετούν στο νησί, δύο αεροσκα-
φών F-4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας, επιθετικών ελικο-
πτέρων Apache και Κiowa Warriors και στελεχών της Διοίκησης
Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ. Τα σενάρια της άσκησης περιλαμβά-
νουν νυχτερινή επίθεση, εξάλειψη αεροπρογεφυρώματος και προ-
γεφυρώματος. Στον απόηχο της συμφωνίας Ελλάδας - Αιγύπτου
για Κοινές Επιχειρήσεις SAR στα διεθνή ύδατα της Ανατολικής Με-
σογείου, που προκάλεσε την οργή της Άγκυρας, οι ελληνικές Ένο-
πλες Δυνάμεις ασκούνται στην περιοχή και με συμμαχικές χώρες
στέλνοντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει την αρμοδιότητα για ναυτι-
κή έρευνα και διάσωση. Σήμερα έχει προγραμματιστεί άσκηση
έρευνας και διάσωσης ανθρώπινης ζωής με την ονομασία «Αετός
22» στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Στην
άσκηση θα συμμετέχει και η Κύπρος με ένα ελικόπτερο και ένα πε-
ριπολικό πλοίο ανοιχτής θαλάσσης.

Αντιαεροπορικά πυρά και ασκήσεις ετοιμότητας στο Αιγαίο

Η
Θράκη και οι σχέσεις της Ελλάδας
με την Αίγυπτο βρέθηκαν στο επί-
κεντρο της επίθεσης τόσο του Ταγίπ
Ερντογάν όσο και του Μεβλούτ Τσα-

βούσογλου. Και όλα αυτά λίγες ώρες πριν από τη
Σύνοδο των ΥΠΕΞ των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ
στο Βουκουρέστι, όπου Δένδιας και Τσαβούσο-
γλου θα δώσουν το «παρών», χωρίς όμως να έχει
οριστεί διμερής συνάντηση.

«Οι άδικες και παράνομες πρακτικές που

ασκούνται εδώ και χρόνια κατά της μουσουλμα-

νικής τουρκικής μειονότητας στην Ελλάδα συνε-

χίζονται κλιμακούμενες. Οι θρησκευτικοί ηγέτες

των αδελφών μας στην Ελλάδα δεν αναγνωρί-

ζονται. Τα θεμέλια και η περιουσία τους λη-

στεύονται, κατάσχονται τα ιδρύματα και τα ακίνη-

τά τους. Δεν τους επιτρέπεται να διδάσκονται τη

μητρική τους γλώσσα. Αρνούνται την ταυτότητά

τους. Ο ισλαμικός κόσμος δεν πρέπει πλέον να

μένει θεατής των δεινών των αδελφών μας που

διώκονται στην Ελλάδα», υποστήριξε προκλητι-

κά ο Ερντογάν στην 38η Συνάντηση της Μόνιμης

Επιτροπής Οικονομικής και Εμπορικής Συνερ-

γασίας (COMCEC) του Οργανισμού Ισλαμικής Συ-

νεργασίας (OIC) στην Κωνσταντινούπολη, ενώ

παράλληλα έκανε λόγο και για παραβιάσεις των

δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων. 
«Γνωρίζετε τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων

που υφίστανται οι Τουρκοκύπριοι αδελφοί μας,
οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ισ-
λαμικού κόσμου. Πιστεύω ότι θα δώσετε την
απαραίτητη υποστήριξη στην ΤΔΒΚ, η οποία είναι
παρατηρητής στην Οργάνωση Τουρκικών Κρα-
τών», πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Την ίδια ώρα, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα

προχωρήσει η εξομάλυνση με την Αίγυπτο, απο-
καλύπτοντας μάλιστα ότι στο Κατάρ πέρα από τη
χειραψία είχε και συνάντηση 30-45 λεπτών με
τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ Σίσι, κατηγορώντας την
Ελλάδα που προσπάθησε να εκμεταλλευτεί για
το συμφέρον της τις κακές σχέσεις της Τουρκίας
με τις χώρες της περιοχής.

«Αλλά φυσικά η Ελλάδα δεν κάθεται ήσυχη.
Μιλάει συνεχώς εδώ και εκεί για εμάς και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιούν διάφορες
εκστρατείες εναντίον μας. Πρώτα ο Αλλάχ, θα
ανοίξει μια νέα εποχή μετά τις εκλογές στην

Τουρκία. Φυσικά στη συνάντηση που είχαμε με
τον Αλ Σίσι εδώ του είπα επίσης ότι οι σχέσεις
μας με τον αιγυπτιακό λαό είναι διαφορετικές
από τις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου σε
επίπεδο ηγετών», είπε ο Ερντογάν και συνέχισε:
«Οι σχέσεις μας με τον αιγυπτιακό λαό έχουν άλ-
λη ιστορία. Βέβαια, τα τελευταία εννέα χρόνια εί-
χαμε πρόβλημα. Φυσικά, εκείνο το βράδυ εμείς
κάναμε αυτό το βήμα, ειδικά έπειτα από παρέμ-
βαση του εμίρη του Κατάρ, και πραγματοποιήσα-
με μια περιεκτική συνάντηση με τον Αλ Σίσι για
30-45 λεπτά. Το μόνο μας μέλημα -του είπαμε-

είναι να επιλύσουμε αυτήν τη δυσάρεστη κατά-
σταση ανάμεσα σε εσάς και την Τουρκία, γιατί δεν
πρέπει να υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα
μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου στη Μεσόγειο. Εξ
όσων πληροφορήθηκα και έμαθα αργότερα,
ήταν πολύ χαρούμενος για αυτήν τη συνάντηση,
όπως και εμείς. Τώρα η διαδικασία έχει ξεκινή-
σει. Ελπίζω ότι αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί
με τους υπουργούς μας και μετά θα βρεθούμε
μαζί στη Μεσόγειο, γιατί οι σχέσεις μεταξύ του
αιγυπτιακού και του τουρκικού λαού είναι πολύ
διαφορετικές».

Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη

Γράφει 
η Αλεξία 

Τασούλη

Δυο ξένοι 
στη Σύνοδο 
του ΝΑΤΟ 
στο Βουκουρέστι 
θα είναι
Δένδιας και
Τσαβούσογλου 

Ανοίγουν πάλι θέμα
τουρκικής μειονότητας 
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ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Δεν είδε, 
δεν άκουσε
η Ξένη Δημητρίου

«Μόνη της οδηγήθηκε στην έξοδο η
Ελένη Ράικου. Κανένας δεν την οδήγη-
σε», τόνισε στο Ειδικό Δικαστήριο η
πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Ξένη Δημητρίου, η οποία εξέφρασε την
έκπληξή της για την ηχηρή παραίτηση
που είχε υποβάλει η πρώην επικεφαλής
της Εισαγγελίας Διαφθοράς, καθώς,
όπως είπε, «δεν είχε αφήσει κανέναν
υπαινιγμό ότι κάποιος την πίεζε».

Η μάρτυρας, η οποία βρέθηκε στην
ηγεσία του Αρείου Πάγου από το 2016
έως το 2019, απέκλεισε το ενδεχόμενο ο
κατηγορούμενος πρώην αναπληρωτής
υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Πα-
παγγελόπουλος να παρενέβη στο έργο
της Ράικου ζητώντας της να κατασκευά-
σει στοιχεία για την υπόθεση Novartis.

«Αυτό είναι αδύνατον», είπε με κατηγο-
ρηματικό τρόπο και συνέχισε: «Ακόμη και
αν ένας εισαγγελικός λειτουργός είναι
διεφθαρμένος, δεν μπορεί να κατασκευά-
σει στοιχεία. Δεν είναι μόνος του σε μια
τέτοια υπηρεσία… Δεν θα μπορούσε να
κάνει λαμογιές, ειδικά για μια τέτοια υπό-
θεση με έκταση όχι μόνο στην Ελλάδα αλ-
λά και σε πολλές άλλες χώρες». 

«Ούτε καλημέρα»
Η μάρτυρας σημείωσε πως είχε μείνει

«άναυδη» όταν έμαθε τις καταγγελίες της
κυρίας Ράικου με το κείμενο-παραίτησή
της, καθώς δεν της είχε πει τίποτα δύο
μέρες νωρίτερα που είχαν συναντηθεί,
ούτε καν κάνοντας νύξη περί πιέσεων σε
βάρος της από τον Δημήτρη Παπαγγελό-
πουλο, ο οποίος, όπως είπε, «ήταν δικός
της φίλος (σ.σ.: ο Παπαγγελόπουλος), όχι
δικός μου». Και συμπλήρωσε: «Εγώ δεν
πήγα ούτε μία φορά στο γραφείο του. Δεν
πέρασα ούτε για καλημέρα».

Η κυρία Δημητρίου, η οποία δεν πα-
ρέλειψε να αναφέρει πως και από το δι-
κό της γραφείο στον Άρειο Πάγου «ήρ-
θαν νυν υπουργοί και για προσωπικές
τους υποθέσεις να ρωτήσουν και να
ενημερώσουν», στήριξε με την κατάθε-
σή της τις ενέργειες της κατηγορούμε-
νης Ελένης Τουλουπάκη, η οποία δια-
δέχτηκε στην Εισαγγελία Διαφθοράς
την Ελένη Ράικου.

Νωρίτερα ολοκλήρωσε την κατάθεσή
του ο εκδότης Κώστας Βαξεβάνης, ο
οποίος υπεραμύνθηκε της εγκυρότητας
των δημοσιευμάτων του, επιμένοντας
πως ήταν αποτέλεσμα δικής του έρευνας
και δεν προερχόταν από τον Δημήτρη
Παπαγγελόπουλο. 

Καθαρές απαντήσεις 
από τον Δημητριάδη
A

νθρακες ήταν τελικά όσα διέρρεε ο
ΣΥΡΙΖΑ για την κατάθεση του
πρώην γενικού γραμματέα του
πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημη-

τριάδη, ο οποίος όχι μόνο παρέστη στη συνε-
δρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνει-
ας για τις παρακολουθήσεις, αλλά απάντησε
στο σύνολο των σκληρών ερωτήσεων που τέ-
θηκαν χωρίς να επικαλεστεί το απόρρητο,
όπως ορισμένοι προεξοφλούσαν.

Ο τέως γγ του πρωθυπουργού ξεκαθάρισε
ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο πρωθυπουργός γνώρι-
ζαν κάτι για τις νόμιμες επισυνδέσεις πολιτι-
κών προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του
κ. Ανδρουλάκη, και πως ο ίδιος ουδέποτε
έκανε δουλειές και επιχειρηματικά ραντεβού
με τους κ.κ. Λαβράνο, Μπίτζιο και ότι δεν γνώ-
ριζε τον κ. Ντίλιαν. Επεσήμανε ότι δεν γνωρί-
ζει και δεν έχει σχέση με τις εταιρείες Krikel
και Intellexa, θυμίζοντας ότι η πρώτη ήρθε
στην Ελλάδα επί υπουργίας του κ. Τόσκα, με
τον οποίο υπέγραψε και τη σχετική σύμβαση.

Σε ό,τι αφορά το ΚΕΤΥΑΚ, δηλαδή το κέντρο
στο οποίο, σύμφωνα με κάποια δημοσιεύμα-
τα, η ΕΥΠ λειτουργούσε το Predator, ο άλλοτε
ισχυρός άνδρας του Μεγάρου Μαξίμου υπο-
γράμμισε ότι ποτέ δεν το επισκέφτηκε και
πως δεν γνώριζε καμία ομάδα από αυτό, ούτε
πρόσωπα. Ήταν κατηγορηματικός πως ο
ίδιος δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με κακόβουλα
λογισμικά και πως με την κυβέρνηση της ΝΔ
δεν υπήρξε ποτέ αγορά, προμήθεια ή χρήση

τέτοιων λογισμικών από κρατικές υπηρε-
σίες.Πάντως, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑ-
ΣΟΚ έπαιξαν μέχρι τέλους το παιχνίδι των
επικοινωνιακών εντυπώσεων, ζητώντας ακό-
μη και διεθνή εντάλματα βίαιης προσαγωγής
για να προσέλθουν σε ακροάσεις (!) οι τρεις
επιχειρηματίες Φέλιξ Μπίτζιος, Γιάννης Λα-
βράνος και Ταλ Ντίλιαν που διαμένουν στο
εξωτερικό. Αμφισβήτησαν ακόμη τη σαφή
διάταξη του άρθρου 43 περί μυστικότητας
των ακροάσεων για θέματα που σχετίζονται
με την ΕΥΠ, επιχειρώντας να συσχετίσουν την
ΕΥΠ με τη λειτουργία του Predator.

Αρραγές το μέτωπο των «γαλάζιων»
Στην κυβερνητική πλειοψηφία

πάντως, παρά τις περί του αντιθέ-
του διαρροές για ενδεχόμενη
διαφοροποίηση βουλευτών
της μετά και την αντικατάσταση
Τζαβάρα, το μέτωπο της «γαλά-
ζιας» παράταξης ήταν καθ’ όλα
αρραγές, καθώς και στις δύο ψη-
φοφορίες τόσο για τη δυνατότητα βί-
αιης προσαγωγής όσο και για το ενδεχόμενο
φανερής διαδικασίας με κάμερες το αίτημα
της αντιπολίτευσης απορρίφθηκε με 10-9.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλησε για ακόμη μια φορά, αφού
αντιλήφθηκε ότι έπεσε στο κενό η προσπά-
θειά του, να δημιουργήσει πολιτικές εντυπώ-
σεις, να στήσει ένα σόου με πρωταγωνιστή τον
Παύλο Πολάκη, ο οποίος δεν δίστασε να επι-
τεθεί τόσο στον Γρηγόρη Δημητριάδη όσο και
στον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Ο αψύς Σφακια-
νός, αφού απευθύνθηκε με απρεπή λόγο στον
κ. Δημητριάδη, λέγοντας ότι όταν αυτός είχε
τον έλεγχο του ΕΟΔΥ ήξερε και «μέχρι πού
κλ… το μπαρμπούνι», βγήκε εκτός ελέγχου
στην κόντρα του με τον Δ. Μαρκόπουλο. Επει-

δή δεν του άρεσε περιεχόμενο της τοποθέτη-
σης του κ. Μαρκόπουλου, άρχισε να του φω-
νάζει τρεις φορές «βούλωσέ το, ηλίθιε». Για
«πολιτική αλητεία» έκανε λόγο ο κ. Μαρκό-
πουλος, λέγοντάς του ότι δεν τον φοβάται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βουλευτές
της πλειοψηφίας ζήτησαν την αποβολή του κ.
Πολάκη από την αίθουσα, ωστόσο το επεισό-
διο έληξε με την παρέμβαση του προέδρου της
Επιτροπής Θανάση Μπούρα. Η Επιτροπή πάν-
τως κατά πλειοψηφία αποφάσισε την αποστο-
λή ερωτήσεων προς τους κ.κ. Λαβράνο, Μπί-
τζιο και Ντίλιαν προκειμένου να απαντήσουν
σε όλες τις ερωτήσεις, γεγονός που μπορεί να

μη διευκολύνει την πλοκή του αφηγήματος
της αντιπολίτευσης, αλλά αποτελεί

πάγια πρακτική ακόμη και των
εξεταστικών και προανακριτι-
κών επιτροπών, όταν υπάρχει
κώλυμα απουσίας ακόμη και
μάρτυρα στο εξωτερικό.
Για την ιστορία, ο επιχειρημα-

τίας Γιάννης Λαβράνος ενημέρω-
σε την επιτροπή ότι διαμένει στο Λον-

δίνο και αδυνατεί να προσέλθει, ο Φέλιξ Μπί-
τζιος δήλωσε ότι διαμένει στο Μιλάνο, ενώ αν-
τίθετα ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Ταλ Ντί-
λιαν δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί από
τις Αρχές του Τελ Αβίβ.

Στο κενό η προσπάθεια 
πολιτικών εντυπώσεων από 
την αντιπολίτευση - Τι κατέθεσε 
ο πρώην γενικός γραμματέας 
του πρωθυπουργού 

spapamixail@yahoo.gr

Γράφει η
Στέλλα Παπαμιχαήλ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ 



H
ΕΕ παρακολουθεί με έντονο ενδιαφέρον τις
εξελίξεις στη σύγκρουση Ρωσίας - Ουκρα-
νίας, αλλά δεν διαθέτει τα ανακλαστικά να

αντιδράσει. 
Οι πολίτες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην κα-

θημερινότητά τους και αυτό δημιουργεί εντάσεις και
συγχύσεις. Απαιτούνται λύσεις ουσίας και όχι σχέδια
μακροπρόθεσμα.

Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο εσωτερικό των κρα-
τών-μελών της ΕΕ και αυτό θα αποτυπωθεί στις επερ-
χόμενες ευρωεκλογές. Έρευνα του Ευρωβαρομέ-
τρου δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες πιστεύουν ότι η
κλιματική αλλαγή είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα που
αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Περισσότερα από εννέα
στα δέκα άτομα που απάντησαν στην έρευνα θεωρούν
ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί σοβαρό πρόβλημα
(93%), με σχεδόν οκτώ στα δέκα άτομα (78%) να το θε-
ωρούν πολύ σοβαρό. Όταν τους ζητήθηκε να επιλέ-
ξουν το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο
πλανήτης, πάνω από το ένα τέταρτο (29%) επέλεξε είτε
την κλιματική αλλαγή (18%) είτε την υποβάθμιση της
φύσης (7%) είτε τα προβλήματα υγείας που οφείλονται
στη ρύπανση (4%).

Όσον αφορά την απάντηση σε επίπεδο πολιτικής, εν-
νέα στους δέκα Ευρωπαίους (90%) συμφωνούν ότι οι εκ-
πομπές αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να μειωθούν
στο ελάχιστο, αντισταθμίζοντας παράλληλα τις εναπομέ-
νουσες εκπομπές, ώστε να καταστεί η ΕΕ κλιματικά ου-

δέτερη έως το 2050. Σχεδόν εννέα στους δέκα Ευρωπαί-
ους (87%) πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να θέσει η ΕΕ
φιλόδοξους στόχους για την αύξηση της χρήσης ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ το ίδιο ποσοστό πιστεύει
ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να παράσχει στήριξη για τη βελ-
τίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Η πλειονότητα (64%) των πολιτών της ΕΕ έχει ανα-
λάβει ήδη σε ατομικό επίπεδο δράση για το κλίμα και
προβαίνει συνειδητά σε βιώσιμες επιλογές στην κα-
θημερινή τους ζωή.

Όταν ρωτήθηκαν ποιον θεωρούν αρμόδιο για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι πολίτες
υπογράμμισαν την ανάγκη για διαρθρωτικές μεταρ-
ρυθμίσεις που θα συνοδεύουν την ατομική δράση,
υποδεικνύοντας τις εθνικές κυβερνήσεις (63%), τις
επιχειρήσεις και τη βιομηχανία (58%) και την ΕΕ (57%).
Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους που
συμμετείχαν στην έρευνα (81%) συμφωνούν ότι οι κα-
θαρές μορφές ενέργειας θα πρέπει να λαμβάνουν με-
γαλύτερη δημόσια χρηματοδοτική στήριξη, ακόμη και
αν αυτό οδηγήσει σε μείωση των επιδοτήσεων για τα
ορυκτά καύσιμα. Τρία τέταρτα των Ευρωπαίων (75%)
πιστεύουν ότι οι επενδύσεις στην οικονομική ανά-
καμψη θα πρέπει να στοχεύουν κυρίως στη νέα πρά-
σινη οικονομία.

Αναγνωρίζεται σαφώς ότι η αντιμετώπιση της κλι-
ματικής αλλαγής προσφέρει ευκαιρίες στους πολίτες
της ΕΕ και στην ευρωπαϊκή οικονομία. Σχεδόν οκτώ

στους δέκα Ευρωπαίους (78%) συμφωνούν ότι η ανά-
ληψη δράσης για το κλίμα θα οδηγήσει σε καινοτομία
που θα καταστήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πιο
ανταγωνιστικές. Σχεδόν οκτώ στους δέκα (78%) συμ-
φωνούν ότι η προώθηση της εμπειρογνωσίας της ΕΕ
στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών σε χώρες
εκτός ΕΕ μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας στην ΕΕ. Επτά στους δέκα Ευρω-
παίους (70%) πιστεύουν ότι η μείωση των εισαγωγών
ορυκτών καυσίμων μπορεί να ωφελήσει οικονομικά
την ΕΕ. Περισσότεροι από επτά στους δέκα Ευρωπαί-
ους (74%) συμφωνούν ότι το κόστος των ζημιών που
οφείλονται στην κλιματική αλλαγή είναι πολύ υψηλό-
τερο από τις επενδύσεις που απαιτούνται για την πρά-
σινη μετάβαση.

Με βάση τις προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη έχουν
δεσμευτεί να καταστήσουν την ΕΕ κλιματικά ουδέτε-
ρη έως το 2050. 

Οι εθνικές κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ
καλούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προχω-
ρήσουν σε έργα ουσίας και προοπτικής. Οι πολιτικές για
το κλίμα και την ενέργεια να είναι ριζοσπαστικές.

Η Ελλάδα έχει μείνει αρκετά πίσω και αν θέλει να
διεκδικήσει «επενδύσεις του μέλλοντος» με διάρ-
κεια, οφείλει να δράσει άμεσα. Οι χρόνοι πιέζουν και
οι συνθήκες αλλάζουν. Οφείλει η κάθε κυβέρνηση να
έχει και εναλλακτικό σχέδιο στην ατζέντα της.

Ενέργεια και πράσινη οικονομία προβληματίζουν την ηγεσία της ΕΕ
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Λευκωσίας

Μ
ε τον ερχομό της χειμερινής περιόδου, οι

προοπτικές τερματισμού του πολέμου στην

Ουκρανία απομακρύνονται έτι περισσότερο,

καταγράφοντας ήδη 300 μέρες σχεδόν από την εισβο-

λή της Ρωσίας στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου

2022. Οι δύσκολες χειμερινές συνθήκες που συνή-

θως επικρατούν στην περιοχή αναμφίβολα θα αλλά-

ξουν τη διαδικασία των στρατιωτικών επιχειρήσεων

και αυτό διαφαίνεται μέσα από συγκεκριμένα γεγο-

νότα που η κάθε πλευρά προσπαθεί να αξιοποιήσει

προς όφελος της στρατηγικής που ακολουθεί. 

Η Ρωσία, για παράδειγμα, στοχεύει το τελευταίο

χρονικό διάστημα το ηλεκτρικό δίκτυο της Ουκρα-

νίας, ούτως ώστε να χρησιμοποιήσει ως όπλο την έλ-

λειψη ενέργειας, θέρμανσης και την προβληματική

λειτουργία ουσιωδών υποδομών προς όφελος των

σκοπών της. Η Ουκρανία, από την άλλη πλευρά, ανα-

μένει την επέλαση των δυσχερών καιρικών συνθη-

κών για να ανασυντάξει τις δυνάμεις της προς κινή-

σεις ανάκτησης κατεχομένων εδαφών όταν οι συν-

θήκες το επιτρέψουν. Τα δύο αυτά γεγονότα σημαί-

νουν, κατ’ εκτίμηση, ότι δεν υπάρχει προοπτική, στο

παρόν στάδιο, τερματισμού του πολέμου που να δια-

φαίνεται στον ορίζοντα και ως είχε προβλεφθεί κα-

ταρχάς, αυτός ο πόλεμος θα είναι διαρκείας και σί-

γουρα όχι σύντομος. 

Στην εξίσωση, προφανώς, εντάσσονται και οι επι-

πτώσεις του πολέμου σε ένα παγκόσμιο επίπεδο αλλά

και ειδικότερα σε ευρωπαϊκό, που επιτείνουν την κρί-

ση και την αβεβαιότητα που υπάρχει και ως αποτέλε-

σμα δημιουργεί νέα γεωοικονομικά και γεωπολιτικά

δεδομένα, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν από

τις κυβερνήσεις των χωρών προς αντιμετώπισή τους,

όπως είναι, για παράδειγμα, οι πληθωριστικές τάσεις,

οι αυξήσεις των επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών, η

ακρίβεια, τάσεις προς αύξηση της ανεργίας, ζητήματα

που αφορούν την ενεργειακή ασφάλεια και πολλά άλ-

λα. Υπάρχουν καταφανώς πολλαπλές και σύνθετες

προκλήσεις, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν

με σταθερές, συνετές και συγκεκριμένες πολιτικές

και αυτό έχει, επίσης, τη δική του σημασία σε σχέση

και με τις προεδρικές εκλογές, για παράδειγμα, τον

Φεβρουάριο του 2023, αφού η εκτίμηση είναι ότι οι

επιπτώσεις και οι προκλήσεις θα αυξάνονται με το πέ-

ρασμα του χρόνου και την συνέχιση του πολέμου στην

Ουκρανία. 

Στο μέτωπο των εχθροπραξιών έχουν ήδη παρα-

τηρηθεί διαφοροποιήσεις που αφορούν τη συνέχι-

ση του εξοπλισμού της Ουκρανίας με όπλα δυτικής

κατασκευής, όπως, για παράδειγμα, την πιο πρό-

σφατη προμήθεια από το Ηνωμένο Βασίλειο πυ-

ραύλων Brimstone 2 που αποτελούν πυραύλους

ακριβείας και έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμοι

για την αντιμετώπιση της ρωσικής προέλασης στο

έδαφος της Ουκρανίας. Από την άλλη, η Ρωσία

αποχώρησε από την περιοχή της Χερσώνας προς

την αντίπερα όχθη του ποταμού Δνείστερου και Ου-

κρανοί κάτοικοι ξεκίνησαν να επιστρέφουν, μόνο

για να ξεκινήσουν ξανά να αποχωρούν από την πε-

ριοχή λόγω ρωσικών βομβαρδισμών. Ανησυχητική

παραμένει η κατάσταση σε σχέση με τη στοχοποί-

ηση του ηλεκτρικού δικτύου της Ουκρανίας και ει-

δικότερα των πυρηνικών σταθμών παραγωγής

ενέργειας. Η εκτίμηση είναι ότι η Ρωσία, λόγω των

καιρικών συνθηκών, όπως είναι τα ελώδη εδάφη,

οι χιονοπτώσεις και το κρύο, θα εντείνει τις μακρό-

θεν πυραυλικές επιθέσεις με μείωση της χερσαίας

της δράσης, ενώ σημαντική θα είναι και η αντίδρα-

ση της Ουκρανίας, με ενδεχόμενες επιθέσεις ακό-

μη και εντός ρωσικού εδάφους ή χτυπήματα πίσω

από τις προκεχωρημένες ρωσικές γραμμές. 

Οι επιπτώσεις των καιρικών συνθηκών τον χειμώνα

μπορούν να κρατήσουν μέχρι και έξι μήνες, γεγονός

που επιτείνει την κρισιμότητα της κατάστασης σε παγ-

κόσμιο επίπεδο, με την αβεβαιότητα των συνθηκών

να επικρατεί και τις διεθνείς και ευρωπαϊκές αγορές

να αντιμετωπίζουν προβλήματα που μετακυλίονται,

προφανώς, στους πολίτες των κρατών. 

Ο δύσκολος χειμώνας στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία

του

Κωνσταντίνου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος
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Στις ημέρες μας, ο πολιτικός λόγος δεν είναι στα χέ-
ρια των πολιτικών, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, αλλά
στα χέρια των λογογράφων. Ένα παλιό επάγγελμα που
έγινε γνωστό από τη Μεταπολίτευση και μετά. Φυσικά, ο
πολιτικός λόγος ενός πολιτικού είναι αποτέλεσμα συ-
νεργασίας του συμβούλου επικοινωνίας, του λογογρά-
φου και του πολιτικού. Όσοι έχουν εργαστεί ως λογο-
γράφοι δίπλα σε πολιτικούς θα επιβεβαιώσουν την
αγωνία των πολιτικών να βρεθεί και να ειπωθεί κάτι που
θα «γράψει», θα μείνει έστω και για λίγο στην επικαιρό-
τητα. Σε μία λέξη, σε μία φράση, σε ένα tip όπου ο πολι-
τικός θα στηρίξει και θα αναπτύξει την ομιλία του και πι-
θανόν θα γίνει viral στα social media ή κάτι που θα παί-
ξουν τα δελτία ειδήσεων! 

Ο λογογράφος θα πρέπει να εμπνευστεί, να κατευθύ-
νει τις σκέψεις του είτε στην επικαιρότητα, είτε στα λάθη
του αντιπάλων, είτε στη σχέση του πολιτικού με το ακρο-
ατήριό του. 

Αλλιώς απευθύνεσαι στον σκληρό πυρήνα οπαδών
του κόμματος, αλλιώς για να πείσεις ένα νέο κοινό για
την ωφελιμότητα των πολιτικών θέσεών σου. Σε κάθε
παρουσία πολιτικού απαιτούνται άλλο ύφος, άλλη λε-
κτική επικοινωνία και άλλη γλώσσα του σώματος.

Ένα μεγάλο μέρος των λογογράφων και δημοσιογρά-
φων του πολιτικού ρεπορτάζ βρίσκει υλικό για να εμ-
πλουτίσει τους λόγους και τις συνεντεύξεις των πελα-

τών τους μέσα από τον Οδηγό Πολιτικής Επικοινωνίας
«Ευ Πολιτεύεσθαι» με τα 333+1 tips. Είναι ο οδηγός αυ-
τοβελτίωσης της πολιτικής επικοινωνίας κάθε πολιτι-
κού προσώπου.

Επωφεληθείτε από την προσφορά, μόνο για τους
αναγνώστες της ψηφιακής εφημερίδας «Political».

1. Ο πολιτικός αν θέλει να κερδίσει ψήφους, πρέπει
να αναφέρεται στο σήμερα και στο αύριο, όχι στο χθες.
Ένας από τους λόγους που οι πολίτες προτιμούν ηγέτες
νέας γενιάς. Πουλάνε καλύτερα την «ελπίδα»!

2. Το όνομα ενός πολιτικού πρέπει να είναι σημείο
αναφοράς σε αξίες, έργα, πολίτες και όχι σε κόμματα!

3. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές και ειδικά όταν
υπάρχει δεύτερη Κυριακή, η αποχή γίνεται μεγαλύτερη
για τους λόγους μη συμμετοχής των εκλεγμένων συμ-
βούλων από την πρώτη Κυριακή. Σταματούν να κυνη-
γούν ψήφους για τον συνδυασμό. 

4. Όταν σε έναν πολιτικό ή αυτοδιοικητικό συνδυα-
σμό δεν έχουμε δυνατό «επικεφαλής», τότε όλο το σύ-
στημα κινείται σε «κενό» πολιτικού ή αυτοδιοικητικού
αέρα. Σίγουρη μόνο μία θέση στην αντιπολίτευση!

5. Στα προεκλογικά προγράμματα των κομμάτων και
αυτοδιοικητικών συνδυασμών, οι πολίτες διαβάζουν τα
χοντρά γράμματα, τους τίτλους και δεν έχουν χρόνο για
εμβριθείς και λεπτεπίλεπτες αναλύσεις.

6. Όπως δεν γίνεται ομελέτα χωρίς αυγά, έτσι δεν γί-

νονται εκλογές χωρίς «τοξικό» κλίμα. Έτσι γινόντουσαν,
έτσι γίνονται και έτσι θα γίνονται. Στις χώρες που υπάρ-
χει δημοκρατία, φυσικά!

7. Στον πολιτικό του λόγο ένας πολιτικός πρέπει να
ξέρει και να ξεχωρίζει τα μηνύματα από τα συνθήματα!

8. Μια αρκετά γνωστή πρακτική που ακολουθείται
από πολιτικούς που έχουν «λερωμένη» τη φωλιά τους
είναι να δείχνουν το δάκτυλο και όχι το φεγγάρι!

9. Οι πολιτικοί δεν κρίνονται από τις προθέσεις τους
αλλά από το αποτέλεσμα που έχουν φέρει. Από τις πρά-
ξεις τους.

10. Στην κάλπη, τα λάθη των πολιτών είναι τις περισ-
σότερες φορές μεγαλύτερα από τα λάθη των πολιτικών
που εκλέγονται!

11. Ο κάθε πολιτικός έχει το τέλος που του αξίζει. Το
τέλος που έχει προετοιμάσει ο ίδιος με τις πράξεις του
και που πολλές φορές δεν είναι σύμφωνες με τις επιθυ-
μίες του. 

Περισσότερα tips θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτικής
Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι: 333+1 tips» και μόνο
για τους αναγνώστες της ψηφιακής εφημερίδας «Politi-
cal» διατίθεται στην προνομιακή τιμή των 10 ευρώ από
15. Επωφεληθείτε!

Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινίσεις επι-
κοινωνήστε στο email grammateia@nkmediagroup.gr
ή στα τηλέφωνα 210 9568066,  6932266217.
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Ο
ασφαλιστικός νόμος 4997/2022 που ψηφίστηκε
στις 24 Νοεμβρίου φέρνει μια σειρά από ιδιαίτερα
θετικές παρεμβάσεις και διορθώσεις για ασφαλι-

στικά και κοινωνικά ζητήματα, ενώ ταυτόχρονα προχωρά
σε ενιαιοποίηση κανόνων ή εναρμόνιση με αντίστοιχους
κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας. 

Ενδεικτικό του θετικού χαρακτήρα του νομοσχεδίου εί-
ναι το γεγονός ότι ψηφίστηκε επί της αρχής από διευρυ-
μένη πλειοψηφία, τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και
από το Κίνημα Αλλαγής, ενώ και ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε «ναι»
σε 41 από τα 76 συνολικά άρθρα.

Στο επίκεντρο του νομοσχεδίου βρίσκεται η στήριξη
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κυρίως των χαμηλο-
συνταξιούχων και των ατόμων με αναπηρία. Με το νο-
μοσχέδιο, θεσμοθετεί ένα μεγάλο μέρος των εξαγγε-
λιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με βασική την παρο-
χή του επιδόματος 250 ευρώ για τα Χριστούγεννα του
2022 σε χαμηλοσυνταξιούχους και άλλες κοινωνικές
ομάδες με διευρυμένα κριτήρια. Να θυμίσουμε ότι επί-
δομα σε πάνω από 670.000 χαμηλοσυνταξιούχους είχε
δοθεί τόσο τα Χριστούγεννα του 2021 όσο και το Πάσχα
του 2022. Με τη διεύρυνση πλέον της περιμέτρου, 1
εκατομμύριο χαμηλοσυνταξιούχοι θα λάβουν το επί-
δομα, ενώ οι συνολικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης θα
ξεπεράσουν τα 2,3 εκατομμύρια. 

Σε συνδυασμό με τις αυξήσεις των συντάξεων κατά τον

μέσο όρο πληθωρισμού και αύξησης ΑΕΠ, καθώς και την
κατάργηση της φορολογικής εισφοράς αλληλεγγύης, πά-
νω από το 95% του συνόλου των συνταξιούχων θα δουν το
2023 αύξηση στη σύνταξή τους. Ειδικά για τον τρόπο
εφαρμογής των αυξήσεων στις συντάξεις, το νομοσχέδιο
περιλαμβάνει σειρά διορθωτικών διατάξεων, ώστε αφε-
νός οι αυξήσεις να μπορέσουν να εφαρμοστούν ήδη από
την αρχή του 2023, αφετέρου λοιπά μεγέθη, όπως η βασι-
κή σύνταξη του ΟΓΑ, να ακολουθήσουν τον ρυθμό αύξη-
σης των συντάξεων γενικότερα. 

Το νομοσχέδιο ανοίγει τον δρόμο, επίσης, σε σημαντικά
βήματα για την ενιαιοποίηση κανόνων, προσπάθεια η
οποία θα συνεχιστεί. Ειδικά στην αναπηρία, προχωράμε
στην καθιέρωση ενιαίου ποσοστού αναπηρίας, βάσει του
οποίου καθίσταται κάποιος δικαιούχος αναπηρικής σύν-
ταξης από κοινή νόσο. Σημαντικά ωφελημένοι από την εν
λόγω ρύθμιση είναι κυρίως οι παλιοί ασφαλισμένοι (προ
του 1993) των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΝΑΤ, αλλά
και οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, οι οποίοι από το 2025 εντάσ-
σονται πλήρως στον ενιαίο αυτό κανόνα. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι η συγκεκριμένη διάταξη προέκυψε από τις εργα-
σίες σχετικής Ομάδας Εργασίας, στην οποία συμμετείχαν
τόσο αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες όσο και εκπρό-
σωποι της ΕΣΑμεΑ. Στο πεδίο της αναπηρίας, εντοπίζεται
και η διάταξη που προβλέπει τη δυνατότητα ενός ατόμου
με νοητική ή ψυχική νόσο που εργάζεται να προσμετρά

τον εν λόγω χρόνο στην αναπηρική του σύνταξη. Προχω-
ράμε σταθερά στη στήριξη των ατόμων με αναπηρία, συμ-
πληρώνοντας μια σειρά από θεσμικές και επιχειρησιακές
καινοτόμες δράσεις, όπως την ανάπτυξη μιας πλήρως ψη-
φιακής διαδικασίας πιστοποίησης αναπηρίας από το ΚΕ-
ΠΑ που βασίζεται πλέον σε έναν συνεκτικό Κανονισμό
Λειτουργίας, την Κάρτα Αναπηρίας, το Ψηφιακό Μητρώο
Ατόμων με Αναπηρία και την Ψηφιακή Πύλη Αναπηρίας. 

Με τον νέο ασφαλιστικό νόμο, συμπληρώνουμε τις πο-
λιτικές μας για τους συνταξιούχους, τα άτομα με αναπη-
ρία, αλλά και τους επιχειρηματίες (αναφέρουμε τις διατά-
ξεις για τη μετατροπή συμβάσεων εργασίας από μερικής
σε πλήρους απασχόλησης, τη δεκαετή παραγραφή, την
παγίωση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών), τη
μητρότητα (επέκταση της διάρκειας της άδειας μητρότη-
τας στις εργαζόμενες του ιδιωτικού τομέα, ρυθμίσεις για
τη λήψη του επιδόματος μητρότητας από τον ΕΦΚΑ για τις
μητέρες που υιοθετούν τέκνο), τους δημοσίους υπαλλή-
λους (κατάργηση της μη ανταποδοτικής εισφοράς υπέρ
ΤΠΔΥ, ρυθμίσεις για τις μειωμένες συντάξεις για όσους εί-
χαν 25ετία προ του 2012). Πρόκειται για μια συνεκτική δέ-
σμη διατάξεων που συνδυάζει την ικανοποίηση δίκαιων
αιτημάτων των πολιτών με τη συνετή δημοσιονομική δια-
χείριση και την ανάγκη θέσπισης ενιαίων κανόνων. Σε αυ-
τό το πλαίσιο έχουμε πορευτεί μέχρι σήμερα και θα συνε-
χίσουμε. 

Εξορθολογισμός της ασφαλιστικής νομοθεσίας 
και ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων



Κάνοντας λόγο για «ανούσια πολιτικά παιχνίδια εν μέ-
σω πολέμου», ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο
απάντησε χθες στην έντονη κριτική που του άσκησε ο
Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος τον
κατηγόρησε ότι «δεν έχει κάνει αρκετά για να βοηθήσει
τους κατοίκους της πρωτεύουσας» με φόντο τις συνε-
χείς διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος.

«Για να το θέσω ήπια, υπάρχουν πολλά παράπονα…
χρειάζεται περισσότερη δουλειά (σ.σ.: στο Κίεβο)», είπε

ο Ζελένσκι, την ώρα που δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι της
πρωτεύουσας εξακολουθούν να μην έχουν ρεύμα λόγω
των ρωσικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές.

Ο Κλίτσκο δήλωσε ότι 430 κέντρα παρέχουν θέρμαν-
ση παρά τις διακοπές και περισσότερα από 100 έχουν
προγραμματιστεί σε περίπτωση ακραίων συνθηκών. 

Ο πρώην πρωταθλητής της πυγμαχίας Κλίτσκο, ο
οποίος είχε συγκρουστεί πολυάριθμες φορές με τον
Ζελένσκι πριν από τη ρωσική εισβολή, είπε ότι σύμμα-

χοι του προέδρου επιδόθηκαν σε «παραποιήσεις» σχε-
τικά με τις προσπάθειες της πόλης, συμπεριλαμβανο-
μένων «ακατανόητων φωτογραφιών» που αναρτήθη-
καν στο Διαδίκτυο.

Ο Ζελένσκι έχει ανακοινώσει τη δημιουργία «αήτ-
τητων κέντρων», που θα δημιουργηθούν σε όλη την
Ουκρανία για να προσφέρουν δωρεάν όλο το 24ωρο
ρεύμα, θέρμανση, νερό, Ίντερνετ και φάρμακα στους
πολίτες.

Τ
ο κύμα της λαϊκής οργής για τα
σκληρά μέτρα περιορισμού κατά
του κορονοϊού εξαπλώνεται στις
μεγάλες κινεζικές πόλεις με

πρωτοφανείς διαδηλώσεις και συνθήματα
κατά του προέδρου Σι Τζινπίνγκ. Το κομ-
μουνιστικό καθεστώς απαντά με άγρια κα-
ταστολή στις διαμαρτυρίες, που έχουν τη
μεγαλύτερη ένταση από την εποχή της
σφαγής στην πλατεία Τιενανμέν του Πεκί-
νου, πριν από τρεις δεκαετίες.

Σε κλοιό διαδηλώσεων βρίσκεται η Λαϊ-
κή Κίνα, με τους πολίτες να διαμαρτύρον-
ται για τους αφόρητους υγειονομικούς πε-
ριορισμούς και τα σκληρά λοκντάουν που
επιβάλλει η πολιτική «μηδενικών κρου-
σμάτων» του Σι, σχεδόν τρία χρόνια αφό-
του εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα της
Covid-19 παγκοσμίως. 

Στη Σαγκάη οι διαδηλωτές κρατούσαν
λευκά φύλλα χαρτιού, που έχουν γίνει
σύμβολο διαμαρτυρίας κατά της λογοκρι-
σίας. Βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως
στο Διαδίκτυο δείχνει διαδηλωτές να φω-
νάζουν «Σι, παραιτήσου!» και να καταφέ-
ρονται κατά του Κινεζικού Κομμουνιστι-
κού Κόμματος σε μια πολύ σπάνια δημό-
σια αποδοκιμασία.

Η πυρκαγιά φούντωσε τις αντιδράσεις 
Η σπίθα που άναψε τη φωτιά των διαδη-

λώσεων ήταν η φονική πυρκαγιά της πε-
ρασμένης Πέμπτης στην επαρχία Σιν-
τζιάνγκ της Βορειοδυτικής Κίνας. Δέκα
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την
πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυώροφο
συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Ου-
ρούμτσι, με πολλούς Κινέζους να πιθανο-
λογούν ότι τα θύματα δεν μπόρεσαν να εγ-
καταλείψουν εγκαίρως το φλεγόμενο κτί-

ριο, επειδή ήταν σε καραντίνα, εκδοχή την
οποία διαψεύδουν τοπικοί αξιωματούχοι,
χωρίς να πείθουν.

Το ξέσπασμα της διαμαρτυρίας έχει
προκαλέσει πίεση στον Σι μόλις έναν μή-
να αφότου εξασφάλισε μια πρωτοφανή
τρίτη θητεία στην ηγεσία του Κόμματος,
γεγονός που σφράγισε την εικόνα του ως
του πλέον κυρίαρχου ηγέτη της Κίνας
μετά τον Μάο. 

Ωστόσο η γενικευμένη οργή έχει προ-
κληθεί από τη δική του στρατηγική μηδε-
νικής ανοχής του κορονοϊού, που αποσκο-
πεί στην εξάλειψη των μολύνσεων μέσω
αλλεπάλληλων λοκντάουν, καραντίνας και
μαζικών τεστ. 

Με αυτόν τον τρόπο, η Κίνα κράτησε μεν
χαμηλά τον επίσημο αριθμό θανάτων από
Covid, αλλά τα αυστηρά λοκντάουν έχουν

εμποδίσει τη ζωή και τα ταξίδια εκατοντά-
δων εκατομμυρίων πολιτών και έχουν
οδηγήσει μικρές επιχειρήσεις σε κλείσιμο.

Αν και οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν
ενισχυθεί και αυξάνονται οι συλλήψεις
διαδηλωτών στην προσπάθεια των αρχών
να ανατρέψουν την κατάσταση διά της
βίας, κάποιοι αναλυτές εκτιμούν ότι το κα-
θεστώς του Σι θα κινδυνέψει να χάσει τον
έλεγχο αν εξαπλωθούν οι διαδηλώσεις.

Γερμανία: Ετοίμαζαν
απαγωγή υπουργού
και πραξικόπημα

Σχέδια για μια γενικευμένη
διακοπή ρεύματος επί δύο εβδο-
μάδες, που θα μπορούσε να οδη-
γήσει σε πραξικόπημα και στην
απαγωγή του υπουργού Υγείας
της Γερμανίας Καρλ Λάουτερμ-
παχ σχεδίαζε ακροδεξιά, νεονα-
ζιστική οργάνωση στη Γερμανία,
αλλά λογάριαζε χωρίς έναν μυ-
στικό αστυνομικό που την ξεσκέ-
πασε.

Η αποκάλυψη των πονηρών
σκοπών της οργάνωσης, που απο-
τελούνταν από τέσσερα άτομα,
έγινε χθες, ενώ το καρέ της ομά-
δας των τρομοκρατών συνελήφθη
τον περασμένο Απρίλιο χάρη στον
μυστικό αστυνομικό που «συνερ-
γάστηκε» μαζί τους και αφού
κέρδισε την εμπιστοσύνη τους
τούς έδωσε στο... πιάτο στους συ-
ναδέλφους του.

Τον Οκτώβριο συνελήφθη ακό-
μη ένα άτομο, συνταξιούχος δά-
σκαλος από τη Σαξονία, με υψηλή
θέση στην οργάνωση. Η απαγωγή
του Λάουτερμπαχ σχεδιαζόταν να
γίνει ενώ θα βρισκόταν καλεσμέ-
νος σε τηλεοπτική εκπομπή,
μπροστά στις κάμερες. Ο υπουρ-
γός Υγείας είχε επιλεγεί από την
ομάδα με «ψηφοφορία» μεταξύ
των μελών της, καθώς θεωρήθη-
κε τότε «ο πιο μισητός πολιτικός»,
κυρίως λόγω της πολιτικής του
για την πανδημία.

Οργή για τα lockdowns
και φόβος για εξέγερση 

τΡιτη 29 νοεμβριου 2022
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Γιατί ο Ζελένσκι είναι στα… μαχαίρια με τον δήμαρχο του Κιέβου

Έντονες διαμαρτυρίες
διαδηλωτών  κατά 
του προέδρου Σι που 
ζητούν την παραίτησή του 
και άγρια καταστολή 
από τις δυνάμεις ασφαλείας

ΚΙΝΑ
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Μ
ε πυρετώδεις ρυθμούς προχωρά η έρευνα των
Αρχών για τα οικονομικά στοιχεία της Κιβωτού
του Κόσμου αλλά και προσωπικά του πατέρα Αν-
τώνιου Παπανικολάου και της πρεσβυτέρας του

Σταματίας Γεωργαντή. Είναι χαρακτηριστικό ότι νωρίς το από-
γευμα της Δευτέρας έγινε ταυτόχρονη έφοδος κλιμακίων της

Οικονομικής Αστυνομίας
σε κτίρια των δομών αλλά
και στα σπίτια που άνηκαν
ή χρησιμοποιούνταν από
τον κληρικό και την τέως
πρόεδρο του ΔΣ της ΜΚΟ.

Όλο το προηγούμενο διά-
στημα οι Αρχές συγκέντρωναν στοιχεία για τη χρήση ακινήτων,
όπως, πχ, η μεζονέτα στη Ραφήνα που ανήκει στην Κιβωτό του
Κόσμου, αλλά φαίνεται να χρησιμοποιούνταν από τον πατέρα Αν-
τώνιο και την πρεσβυτέρα του. Ανάλογες πληροφορίες έχουν
φτάσει και για τη χρήση πολυτελών τζιπ ακόμη και Porsche
Cayenne -προφανώς δηλώνονταν και αυτά για λογαριασμό της
ΜΚΟ- για τις μετακινήσεις του κληρικού, της Σταματίας Γεωρ-
γαντή και άλλων στελεχών της Κιβωτού του Κόσμου, που φέρε-
ται να ζούσαν και αυτά πολυτελή βίο και βρίσκονται υπό τον
έλεγχο τόσο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος όσο
και της Οικονομικής Αστυνομίας!

Ξεκίνησε η διαδικασία άρσης τραπεζικού απορρήτου
Παράλληλα, έχει ξεκινήσει και η διαδικασία της άρσης τραπε-

ζικού απορρήτου, με δύο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να έχουν
διαβιβάσει ήδη στοιχεία για τους λογαριασμούς του πατέρα Αν-
τώνιου και της πρεσβυτέρας του.

Κατά πληροφορίες, εντοπίστηκαν ποσά που δημιουργούν ερω-
τήματα για το αν προέρχονται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους,
για αυτό και διατάχθηκε η δέσμευση των τραπεζικών λογαρια-
σμών και των θυρίδων του ιδρυτή της ΜΚΟ, της 86χρονης μητέρας
του και της τέως προέδρου του ΔΣ Σταματίας Γεωργαντή, ενώ στο
μικροσκόπιο θα βρεθούν και τυχόν επενδυτικά προϊόντα που κα-
τέχουν. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί περισσότεροι από τέσσε-
ρις λογαριασμοί (κοινοί ή προσωπικοί), ενώ αναμένονται απαντή-

σεις και από τα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η απόφα-
ση για τη δέσμευση δεν αφορά τους εταιρικούς λογαριασμούς της
Κιβωτού του Κόσμου, καθώς κρίθηκε πως μια τέτοια κίνηση θα
δυσχέραινε τη λειτουργία των δομών και το έργο που έχει αναλά-
βει η νέα διοίκηση υπό την Αλεξάνδρα Μαρτίνου. Να σημειώσου-
με ότι η έρευνα των Αρχών αφορά ενδεχόμενες αξιόποινες πρά-
ξεις, όπως φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Το πρωί της Δευτέρας ορκωτοί ελεγκτές πήγαν και πάλι στο
κεντρικό κτίριο της ΜΚΟ στον Κολωνό, κάθισαν για περίπου
τρεις ώρες και έφυγαν φορτωμένοι με φακέλους, χωρίς να κά-
νουν καμία δήλωση στα ΜΜΕ. Για σήμερα το πρωί υπάρχει η
πληροφορία ότι θα υπάρξει και «επίσκεψη» από μέλη του νέου
ΔΣ, καθώς συνεχίζεται ο διαχειριστικός έλεγχος που θα διαρκέ-
σει αρκετές εβδομάδες. 

Έφοδος από την Οικονομική Αστυνομία 
σε δομές και σπίτια της ΜΚΟ -  Διατάχθηκε 
η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών 
και των θυρίδων του π. Αντώνιου, 
της 86χρονης μητέρας του και της πρεσβυτέρας

Αιχμές από Δόμνα
Μιχαηλίδου για
τους λάθος αριθμούς
Την ίδια ώρα, πληθαίνουν τα ερωτή-
ματα για το ποιος είναι ο ακριβής
αριθμός των παιδιών που φιλοξε-
νούνταν στις δομές, με την υφυ-
πουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου να
ξεκαθαρίζει ότι εντοπίστηκε «λά-
θος» καταγραφή του αριθμού των
παιδιών και να αναφέρει σε συνέν-
τευξή της: «Το 500 που δηλώνουν
πώς προκύπτει; 136 παιδιά έχουν,
περίπου το 10% των παι-
διών της χώρας (σ.σ.:
που ζουν σε δο-
μές). Στείλαμε
στην Κιβωτό τα έγ-
γραφα και μετά άλ-
λαξε το ατομικό
σχέδιο οικογενειακής
αποκατάστασης για το 60%
των παιδιών που είχε μέσα γιατί είχε
κάνει λάθος δηλώσεις», με την ίδια
να αφήνει αιχμές για συμφέροντα.
Ερωτήματα επίσης δημιουργούνται
και από τη... ραθυμία που φαίνεται
να υπήρχε στις αναδοχές παιδιών,
καθώς από το 2020 μέχρι και σήμερα
έγιναν μόλις 24, ένα ποσοστό αρκετά
μικρό σε σχέση με άλλα ιδρύματα.
Τέλος, στις εισαγγελείς ανηλίκων
προσήλθε και κατέθεσε ακόμη ένας
πρώην εργαζόμενος της Κιβωτού του
Κόσμου, ο οποίος φέρεται να επανέ-
λαβε τις καταγγελίες για κακοποιητι-
κές συμπεριφορές σε βάρος παιδιών.

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Τα... αόρατα παιδιά,
οι Porsche Cayenne

και τα ακίνητα
της Κιβωτού
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Κολωνός: Παλεύει για
τη ζωή του το αγοράκι-
Τι είπε ο πατέρας του
για την πυρκαγιά

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει
το 5χρονο αγόρι από τον Κολωνό, το
οποίο νοσηλεύεται διασωληνωμένο
στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Αττικόν»,
μετά τον απεγκλωβισμό του από τους
πυροσβέστες που μπήκαν στο φλεγό-
μενο και γεμάτο καπνούς διαμέρισμα
2ου ορόφου πολυκατοικίας επί της
οδού Αλκυόνης. Οι αστυνομικοί του
ΑΤ Κολωνού, όπως προβλέπεται από
τη διαδικασία, συνέλαβαν τον 45χρο-
νο πατέρα του παιδιού με την κατηγο-
ρία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυ-
νου. Αν και οι πληροφορίες για το τι
ακριβώς συνέβη ήταν αρχικά πολύ
συγκεχυμένες, η επικρατέστερη εκ-
δοχή είναι ότι η φωτιά ξέσπασε από
την κουζίνα, ενώ ήταν στο μάτι κά-
ποιο κατσαρολάκι. Ο 45χρονος πατέ-
ρας προανακριτικά υποστήριξε: «Γύ-
ρισα σπίτι κουρασμένος, η γυναίκα
μου πήρε το μεγαλύτερο παιδί και πή-
γαν να ψωνίσουν κάτι για να φάμε.
Στο δωμάτιο έπαιζαν τα άλλα δύο παι-
διά (σ.σ.: 5 και 7 χρόνων), ενώ εγώ
ξάπλωσα και με πήρε ο ύπνος. Ξύ-
πνησα από τις φωνές και τον πυκνό
καπνό». Ο 45χρονος έβγαλε έξω από
το σπίτι τον 7χρονο, ωστόσο, δεν μπο-
ρούσε να μπει ξανά μέσα για τον
5χρονο που εγκλωβίστηκε. 

Παπ.

Γράφει ο Κώστας Καντούρης

Π
ροσωρινά κρατούμενος με
σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας
και εισαγγελέα κρίθηκε μετά
την απολογία του ο 26χρονος

οδηγός του ΙΧ που παρέσυρε και σκότω-
σε 21χρονη φοιτήτρια όταν εκείνη διέ-
σχισε κάθετα την οδό Εγνατίας στο ύψος
της Καμάρας. Ελεύθερη με τον όρο της
απαγόρευσης εξόδου αφέθηκε η 19χρο-
νη συνοδηγός του αυτοκινήτου.

Μετά τον θάνατο της 21χρονης προχ-
θές Κυριακή στο Νοσοκομείο Παπαγε-
ωργίου όπου νοσηλευόταν, η κατηγο-
ρία σε βάρος του μετατράπηκε σε επι-
κίνδυνη οδήγηση που είχε αποτέλεσμα
τον θάνατο. Ο νεαρός στην απολογία
του με υπόμνημα επανέλαβε ότι δεν αν-
τιλήφθηκε τη νεαρή και ότι μόλις την εί-
δε μπροστά του, έκανε ελιγμό να την
αποφύγει. Πληροφορίες αναφέρουν
ότι στο υπόμνημα υποστηρίζει πως
έφυγε επειδή φοβήθηκε καθώς δεν εί-
χε άδεια παραμονής.

Από την πλευρά της η 19χρονη, που κα-
τηγορείται για συνέργεια στην επικίνδυνη
οδήγηση και εγκατάλειψη, ισχυρίστηκε
ότι γνώρισε τον οδηγό μόλις μία ημέρα
νωρίτερα και ότι όταν παρέσυρε το αυτο-
κίνητο την 21χρονη, της έπιασε το χέρι και
της είπε να μην ανησυχεί, θα τα ρύθμιζε
όλα εκείνος.

Δωρίζουν τα όργανά της
Στο μεταξύ, συνεχίζεται η αξιολόγηση

των οργάνων της 21χρονης, μετά την
απόφαση δωρεάς που έλαβαν οι γονείς
της και σήμερα αναμένεται να γίνει γνω-
στό σε ποια νοσοκομεία θα κατευθυν-
θούν. Ως εκ τούτου, η κηδεία της άτυχης
φοιτήτριας δεν έγινε χθες όπως αρχικά
είχε γίνει γνωστό, αλλά θα πραγματοποι-
ηθεί μετά το πέρας της σχετικής διαδικα-
σίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η 21χρονη, η οποία είναι εγκεφαλικά
νεκρή, παραμένει στη ΜΕΘ του Παπαγε-
ωργίου διασωληνωμένη και με αναπνευ-
στήρα, ώστε να διατηρούνται οι λειτουρ-
γίες των οργάνων, που θα δώσουν ζωή σε
συνανθρώπους της. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, ενδιαφέρον έδειξαν για την καρ-
διά και τους πνεύμονες το Ωνάσειο και
για το ήπαρ και τα νεφρά το Ιπποκράτειο
Θεσσαλονίκης.

Προφυλακίστηκε
ο 26χρονος που…
θέρισε τη φοιτήτρια

Σύμφωνα με πηγές, 
στο υπόμνημά του αναφέρει
πως εγκατέλειψε την 21χρονη 
στην οδό Εγνατίας στο ύψος 
της Καμάρας, φοβούμενος 
επειδή δεν είχε άδεια 
παραμονής 

Ωρωπός: 14χρονος 
«πρωταγωνιστής» 
σε κύκλωμα 
διακίνησης κάνναβης

Μια πληροφορία που έφτασε στους
αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας
Ωρωπού στις αρχές Νοεμβρίου, για έναν
ανήλικο με πρωταγωνιστικό ρόλο σε κύ-
κλωμα διακίνησης ναρκωτικών και χαρα-
κτηριστικό γνώρισμα μια τετράτροχη
«γουρούνα» με την οποία μετακινούνταν,
αποδείχτηκε «λαβράκι». Ο 14χρονος (σ.σ.:
ο οποίος συνελήφθη μαζί με ακόμη τρεις
ενήλικες), σύμφωνα με πληροφορίες, εί-
χε εντοπίσει έναν εγκαταλελειμμένο χώ-
ρο-αποθήκη σε κεντρικό σημείο στον Κά-
λαμο Ωρωπού, τον είχε «ασφαλίσει», είχε
τοποθετήσει κλειδαριά και από Παρα-
σκευή μέχρι και Κυριακή τον μετέτρεπε
σε σημείο συγκέντρωσης ανήλικων και
νεαρών για να κάνουν χρήση ναρκωτικών
ουσιών που τους προμήθευε ο ίδιος. Οι
ίδιες πηγές αναφέρουν ότι «κλειδί» για
την ταυτοποίηση του ανήλικου αποτέλεσε
η πληροφορία πως οδηγούσε ένα τετρά-
χρονο όχημα τύπου «γουρούνα», για να
κινείται γρήγορα στην ευρύτερη περιοχή. 

Ο 14χρονος εμφανιζόταν να κρύβει
ναρκωτικά μέσα στην αποθήκη-καβάν-
τζα, όπως και να μετέβαινε με τη «γου-
ρούνα» στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος
στον Κάλαμο, όπου φέρεται να συναντού-
σε ενήλικες που σχετίζονταν με διακίνηση
ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί του ΤΑ Ωρω-
πού έθεσαν σε παρακολούθηση την απο-
θήκη και διαπίστωσαν ότι μέσα σε ένα
βράδυ μπορεί να πέρναγαν από εκεί ακό-
μη και 30 άτομα, με την πρόσβαση να είναι
ελεγχόμενη από τον 14χρονο. Τελικά,
ύστερα από αστυνομική επιχείρηση συνε-
λήφθη ο ανήλικος καθώς και ακόμη τρία
άτομα (σ.σ.: 22, 32 και 33 ετών). Σε έρευνα
που έγινε, παρουσία δικαστικού λειτουρ-
γού, στο σπίτι του ανήλικου βρέθηκαν
εφτά μαχαίρια (σ.σ.: ανάμεσά τους ένα κυ-
νηγετικό, ένα τύπου πεταλούδα κ.ά.), ενώ
συνολικά κατασχέθηκαν ακόμη 113,4
γραμμάρια κάνναβης και το χρηματικό
ποσό των 805 ευρώ. 

Κώστας Παπαδόπουλος 



Μ
εγάλο ήταν το ενδιαφέρον των
καταναλωτών για την περίοδο
των Black Friday προσφορών
στις αγορές της Αττικής, σύμ-

φωνα με τον πρόεδρο του Περιφερειακού
Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής και
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελη-
τηρίου Πειραιώς Βασίλη Κορκίδη. Και χθες
Δευτέρα, παρά το γεγονός ότι ήταν καθημε-
ρινή, η Cyber Monday προσέλκυσε αρκε-
τούς πελάτες, ειδικά στο κέντρο της πρω-
τεύουσας και στον πιο κεντρικό δρόμο της
χώρας, την οδό Ερμού.

«Αυξημένες εμφανίζονται οι συναλλαγές
του τελευταίου τριημέρου στις ταμειακές
των εμπορικών καταστημάτων κατά 10%-
12% από πέρυσι, με τον εκτιμώμενο αριθμό
να ξεπερνά τις 3 εκατ. αγορές και τον εβδο-
μαδιαίο τζίρο λιανικών πωλήσεων τα 300
εκατ. ευρώ… Αυξημένη σε πρώτη εκτίμηση
φαίνεται και η μέση αξία της απόδειξης των
περίπου 100 ευρώ από πέρσι τουλάχιστον
για τον έναν στους τέσσερις καταναλωτές»,
ανέφερε ο κ. Κορκίδης.

Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι «θετικά λειτούρ-
γησε για την περίοδο των Black Friday προ-
σφορών στις αγορές της Αττικής η κατάργηση
των φθινοπωρινών ενδιάμεσων εκπτώσεων,
προσελκύοντας έτσι το ενδιαφέρον των κατα-
ναλωτών περισσότερο από κάθε προηγούμε-
νη χρονιά, αφού ουσιαστικά έφερε μια ελκυ-
στική εκπτωτική περίοδο λίγων ημερών αντί
στην αρχή στο τέλος του μήνα και πολύ πιο
κοντά στα Χριστούγεννα».

Ποια προϊόντα κέρδισαν το ενδιαφέρον
Η εμπορική κίνηση, εκτός από το κέντρο

της Αθήνας, εξελίχθηκε αρκετά καλά και για

τα πολυκαταστήματα, υπερκαταστήματα, εμ-
πορικά κέντρα και εκπτωτικά χωριά. Είναι εν-
δεικτικό ότι 9 στις 10 μικρές και μεσαίες επι-
χειρήσεις με τη μεγαλύτερη συμμετοχή τους
αξιοποίησαν υπέρ τους το γνωστό πλέον mar-
ket event, ενώ φέτος συμμετείχαν ακόμη πε-
ρισσότερα σουπερμάρκετ. Παράλληλα, αρκε-
τά ικανοποιητική ήταν η κίνηση στα κέντρα
των πόλεων στους δήμους της Αττικής, με κα-
λύτερη ίσως την κίνηση στη Γλυφάδα και τον
Πειραιά.

Επιπλέον, ο τζίρος των φυσικών αγορών
αυξήθηκε από τη λειτουργία των εμπορικών
την Κυριακή που λειτούργησε ως «σφήνα»
μεταξύ Black Friday και Cyber Monday και
περιόρισε τον συνήθη τετραπλασιασμό των

online αγορών από πριν την Παρασκευή έως
και μετά τη Cyber Monday. Σύμφωνα με τους
παράγοντες της αγοράς και τα όσα είπε ο κ.
Κορκίδης, «αυτό πρακτικά αποδεικνύει ότι η
φετινή εορταστική περίοδος για την αγορά ξε-
κίνησε καλά, αφού τα Χριστούγεννα απέχουν
μόλις τρεις εβδομάδες και οι έμποροι επιθυ-
μούν υψηλότερο τζίρο από πέρυσι, ενώ εύλο-

γα οι καταναλωτές βρήκαν χαμηλότερες τι-
μές. Μακάρι στην ελληνική αγορά να συνδυα-
στούν φέτος και τα δύο και η καλή αρχή της
εμπορικής κίνησης να συνεχιστεί όλο τον χει-
μώνα παρά τις πληθωριστικές δυσκολίες και
το ενεργειακό κόστος».

Σημειώνεται πως το αγοραστικό ενδιαφέ-
ρον του καταναλωτή φαίνεται να προσέλκυ-
σαν και φέτος τα ηλεκτρονικά προϊόντα, οι
ηλεκτρικές συσκευές, τα καλλυντικά, τα έπι-
πλα, τα είδη σπιτιού και γενικά τα επώνυμα
προϊόντα ένδυσης-υπόδησης.

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από αύ-
ριο, με το φαινόμενο να επηρεάζει βάσει των
προβλέψεων με αρκετή βροχή ένα μεγάλο
τμήμα της χώρας και την Κρήτη. Χθες ο μετε-
ωρολόγος και διευθυντής Ερευνών του Εθνι-
κού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστας Λα-
γουβάρδος προειδοποίησε για επικίνδυνα
φαινόμενα, τα οποία θα μπορούσαν να προ-
καλέσουν πλημμύρες σε διάφορες περιοχές
της Ελλάδας, ενώ κάλεσε τους πολίτες να εί-
ναι προσεκτικοί και να ενημερώνονται για την
πρόγνωση του καιρού: «Η μέρα που θέλει
προσοχή είναι η Τετάρτη, γιατί παρότι θα ανέ-

βει η θερμοκρασία λόγω της στροφής των
ανέμων, φαίνεται να υπάρχει μια σημαντική
κακοκαιρία που θα μας επηρεάσει, ένα δεύ-
τερο βαρομετρικό χαμηλό μετά το σημερινό,
το οποίο θα είναι αρκετά βαθύ. Θα κατευθυν-
θεί από την Ιταλία προς το Ιόνιο και θα φέρει
βροχές και καταιγίδες σε πολύ μεγάλο μέρος
της χώρας με σχετικά μεγάλα ύψη βροχής σε
αρκετές περιοχές. Θα δούμε τις λεπτομέρειες
και αύριο για το πώς θα εξελιχθεί η κακοκαι-
ρία, αλλά είναι μια μέρα αρκετά επικίνδυνη».

Πλημμυρικά φαινόμενα θα μπορούσαν να
προκληθούν κυρίως σε περιοχές της Πελο-

ποννήσου, στην Αττική, σε περιοχές του Ανα-
τολικού Αιγαίου και στην Κρήτη. «Πρώτα θα
επηρεαστούν τα νότια του νησιού και τα φαι-
νόμενα θα επεκταθούν σε όλη την Κρήτη κατά
τη διάρκεια της μέρας. Η εκτίμησή μας είναι
ότι όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και σε αρκετές
περιοχές τα ύψη βροχής θα είναι μεγάλα,
επομένως χρειάζεται προσοχή. Θα προσπα-
θήσουμε να δούμε την κίνηση αυτού του χα-
μηλού την Τρίτη, δηλαδή 24 ώρες πριν, και φυ-
σικά θα το παρακολουθούμε κατά τη διάρκεια
της εξέλιξής του», ανέφερε ο μετεωρολόγος.

Μ.Σ.

Προσοχή, επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από αύριο - Ποιες περιοχές απειλούνται
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Ανάσα για τα εμπορικά
καταστήματα χάρη στην Black
Friday, άνω του 10% η αύξηση
στις συναλλαγές το τελευταίο
τριήμερο σε σχέση με πέρυσι 
- Κορκίδης: «Ξεκίνησε καλά 
η εορταστική περίοδος»
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Είδαν... άσπρη μέρα 
τη «Μαύρη Παρασκευή»

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



Ομιλίες στη Χηλής από Οικονόμου,
Αβραμόπουλο και Ρωμανό

Στο Θεατράκι της Χηλής θα πραγματοποιηθεί
σήμερα στις 5 το απόγευμα η εκδήλωση της Πολι-
τικής Ακαδημίας της ΝΔ με ομιλητές τον κυβερ-
νητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου, τον πρώην
υπουργό Εξωτερικών Δημήτρη Αβραμόπουλο και
τον διευθυντή του γραφείου Τύπου της ΝΔ Νίκο
Ρωμανό. Η ημερίδα, στην οποία θα συμμετέχουν
στελέχη από τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλά-
δα, έχει σκοπό να επιμορφώσει τα «γαλάζια» στε-
λέχη σε θέματα εξωτερικής πολιτικής αλλά και
ζητήματα επικοινωνιακού χειρισμού ενόψει και
της επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Το
«παρών» στην εκδήλωση θα δώσουν ο γραμματέ-
ας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Παύλος Μα-
ρινάκης και ο γραμματέας Οργανωτικού του κόμ-
ματος Στέλιος Κονταδάκης. 

Ταξιδιώτης ο Θόδωρος
Με μια βαλίτσα στο χέρι λόγω κοινοβουλευτικών

υποχρεώσεων βρίσκεται την τελευταία εβδομάδα
ο Θόδωρος Καράογλου. Μάλιστα, χθες το πρωί ο
βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ πέταξε από τη
χιονισμένη Βαρσοβία στο στολισμένο Λονδίνο
προκειμένου να παρακολουθήσει ως μέλος του
ΟΑΣΕ τις εργασίες της Διεθνούς Διάσκεψης για την
πρόληψη της σεξουαλικής βίας.

Γυμναστής σε λύκειο καταδικάστηκε για
σεξουαλική παρενόχληση μαθητριών του

Σε φυλάκιση 17 μηνών με τριετή ανα-
στολή καταδικάστηκε καθηγητής λυ-
κείου που είχε καταγγελθεί από μαθή-
τριες σχολείου της Θεσσαλονίκης για σε-
ξουαλική παρενόχληση. Τότε μάλιστα οι
μαθητές είχαν προχωρήσει σε κατάληψη
του σχολείου τους, ζητώντας την απομά-
κρυνση δύο καθηγητών, ο ένας εκ των
οποίων αναμένεται να δικαστεί το επόμε-
νο διάστημα.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 58χρονο καθηγητή για
κατάχρηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση για τη συμπε-
ριφορά του απέναντι σε τέσσερις μαθήτριες. Στο δικα-
στήριο οι γονείς των μαθητριών κατέθεσαν όσα τους πε-
ριέγραψαν τα παιδιά τους, που τους οδήγησε να καταγ-

γείλουν μαζικά τη συμπεριφορά του συγ-
κεκριμένου, όπως και ενός άλλου συνα-
δέλφου του, ο οποίος έχει καταγγελθεί για
παρόμοια συμπεριφορά από εννέα μαθή-
τριες. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο
γυμναστής τόσο φραστικά όσο και με χει-
ρονομίες παρενοχλούσε από τον Οκτώ-
βριο του 2020 μέχρι τον Ιούνιο του 2021
τις μαθήτριες.

Στην απολογία του ο καθηγητής, ο οποίος έχει τεθεί σε
αργία από την αποκάλυψη των καταγγελιών, αρνήθηκε
τις κατηγορίες λέγοντας ότι δεν συνέβη τίποτε επιλήψι-
μο από την πλευρά του. Κρίθηκε ένοχος παρά την αντίθε-
τη εισαγγελική πρόταση. 

ΚΚώστας Καντούρης

Επέστρεψε και πάλι σε θέση αντιδημάρχου ο Χά-
ρης Αηδονόπουλος αναλαμβάνοντας επισήμως το
χαρτοφυλάκιο της Ανάπτυξης Δημοτικών Κοινοτή-
των και ΚΕΠ μετά την παραίτηση του Στέλιου Λιακό-
πουλου. Μάλιστα, ο κ. Αηδονόπουλος θέλησε να ευ-
χαριστήσει και μέσω social media τον δήμαρχο

Θεσσαλονίκης για την απόφασή του να τον εμπι-
στευτεί σε νέες αρμοδιότητες. «Όλοι μαζί προχω-
ρούμε, μια ομάδα, μια γροθιά», έγραψε ο Χάρης και
από αυτό συμπεραίνουμε ότι θα είναι επίσημα στο
ψηφοδέλτιο του Κωνσταντίνου Ζέρβα ενόψει των
εκλογών του 2023.

Ξανά αντιδήμαρχος με νέες αρμοδιότητες ο Χάρης Αηδονόπουλος

Εκδήλωση που θύμισε
ΠΑΣΟΚ από τα παλιά

Χτίζει την επόμενη μέρα
η Πέννυ Δαλαμπούρα

Μετά τις εμφανίσεις στα κανάλια με την προ-
τροπή της Χαριλάου Τρικούπη, η Πέννυ Δαλαμ-
πούρα συμμετέχει ως ομιλήτρια σε αρκετές πο-
λιτικές εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα. Η υποψη-
φιότητά της για την Α’ Θεσσαλονίκης δεν τίθεται
προς αμφισβήτηση, όμως οι πιθανότητες εκλο-
γής κόντρα στα μεγαθήρια είναι ελάχιστες.
Οπότε χτίζει την επόμενη μέρα. 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο Ιγνάτιος είναι... 
μπαλαδόρος και 
παίζει «δεκάρι»
Παίζει μεγάλη μπάλα ο Ιγνά-
τιος... και το αντιλαμβάνονται οι
δημότες του. Στο πλαίσιο των
έργων που γίνονται στο Φίλυρο,
παραδόθηκε και ένα νέο σύγ-
χρονο γήπεδο με συνθετικό τά-
πητα προδιαγραφών FIFA. Οι
άνθρωποι της ΑΕ Φιλύρου θέ-
λοντας να ευχαριστήσουν τον
δήμαρχο Πυλαίας - Χορτιάτη
τού χάρισαν ένα γαλανόλευκο
κασκόλ και μια ποδοσφαιρική
φανέλα που από μπροστά είχε
τυπωμένο το όνομα του Ιγνάτιου
Καϊτεζίδη και στην πλάτη το
νούμερο «10». 

Συνάντηση Ορφανού
με Ιωακείμοβιτς
Και μιας και αναφερθήκαμε στη
Διοικούσα Επιτροπή της ΝΔ Νο-
μού Θεσσαλονίκης, δεν πέρασε
απαρατήρητο το γεγονός ότι ο
Γιώργος Ορφανός πέρασε το κα-
τώφλι της και συνάντησε τον
πρόεδρό της Ζήση Ιωακείμοβιτς.
Πάντως, εμείς το γράψαμε, «ο κ.
Ορφανός έχει πάρει το πράσινο
φως για τη λίστα της Α’ Θεσσαλο-
νίκης», ασχέτως αν ο ίδιος δη-
λώνει πως επιθυμεί να είναι ξανά
υποψήφιος και στις δημοτικές
εκλογές του 2023 με την παράτα-
ξή του.

Στολίστηκε
η Διοικούσα
Επιτροπή της ΝΔ
Τα γιορτινά της φόρεσε η Διοικούσα
Επιτροπή της ΝΔ Νομού Θεσσαλονί-
κης. Το στόλισμα των γραφείων της
Μιχάηλ Καλού 6 αποδείχτηκε καθαρά
γυναικεία υπόθεση, όπως διαπιστώ-
σαμε από τις φωτογραφίες που κυ-
κλοφόρησαν στο διαδίκτυο. Πάντως,
γεγονός είναι ότι όπου μπαίνει γυναι-
κείο χέρι το αισθητικό αποτελέσματα
είναι μοναδικό! 

Πολιτική εκδή-
λωση σε κέντρο
διασκέδασης,
γάμων και
χορών; Είχαμε
να το δούμε
πολλά χρόνια
στο ΠΑΣΟΚ Θεσ-
σαλονίκης. Ένα
ΠΑΣΟΚ «από τα
παλιά» την Κυ-
ριακή, με τον γραμματέα του κόμματος Ανδρέα
Σπυρόπουλο (φωτό) να μιλάει μπροστά στο κομ-
ματικό ακροατήριο για τις προκλήσεις μέχρι τις
εκλογές. 



Την ανατροπή της επικρατούσας άποψης για την ελληνι-
κή δημόσια διοίκηση προσπάθησε να κάνει ο υπουργός
Εσωτερικών Μάκης Βορίδης μιλώντας στο συνέδριο της
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) που πραγματο-
ποιήθηκε στη Ρόδο, υποστηρίζοντας πως η Γενική Διεύ-
θυνση Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θε-
ωρεί την ελληνική δημόσια διοίκηση παράδειγμα επιτυ-
χημένης μεταρρύθμισης. Μάλιστα, υποστήριξε πως «το
γεγονός ότι σήμερα στην Κύπρο ζητήθηκε ο εμπειρογνώ-
μων για τη δημόσια διοίκηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
να είναι Έλληνας με απόφαση της Κυπριακής Κυβέρνη-
σης δείχνει πολλά».
Ακολούθως, ο υπουργός Εσωτερικών απαντώντας στις
επιθέσεις που δέχεται, κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ, για τις

προσλήψεις που δεν γίνονται στην Αυτοδιοίκηση προκά-
λεσε να γίνει μια σύγκριση ανάμεσα στις προσλήψεις
που έγιναν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στις περιφέρειες
και αυτές που έχουν γίνει την τρέχουσα περίοδο, αποκα-
λύπτοντας ότι «εσείς που κάνετε την κριτική θέλετε να
μας πείτε πόσες προσλήψεις κάνατε στην Αυτοδιοίκηση
β’ βαθμού την περίοδο 2015-2019; Να σας απαντήσω. Εγ-
κρίνατε 21. Εγώ έχω εγκρίνει 1.559» και συμπλήρωσε ότι
«όταν ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε το προσωπικό στον β’ βαθμό
ήταν 11.766 άτομα και τώρα είναι 10.777. Αυτό έγινε γιατί
είχαμε μόνο αποχωρήσεις. Δεν έχει φανεί η διαφορά από
τις προσλήψεις που ενέκρινα εγώ γιατί τα οριστικά απο-
τελέσματα της 13Κ προκήρυξης θα ανακοινωθούν στις 10
Δεκεμβρίου». 

Άρνηση εφαρμογής
Την απόφαση να μην εφαρμόσει τις διατάξεις του

Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) για την προ-
σαύξηση του ύψους και του συντελεστή δόμησης
έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλοθέης - Ψυχικού,
υποστηρίζοντας πως έρχονται σε αντίθεση με τους
ειδικούς όρους δόμησης που ισχύουν ανά κοινότητα.
Όπως υποστήριξε ο δήμαρχος Δημήτρης Γαλάνης, οι
όροι δόμησης του δήμου καθορίζονται από ειδικά
Προεδρικά Διατάγματα, δηλαδή θεσμοθετημένους
κανόνες ιδιωτικής πολεοδόμησης, με ειδικούς
όρους, όπως ισχύουν σήμερα και αυτό επιβεβαιώνε-
ται από δύο πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το οποίο έκρινε ότι οι
διατάξεις των εν ισχύι διαταγμάτων είναι ισχυρότε-
ρες από εκείνες του εκάστοτε οικοδομικού κανονι-
σμού. Έτσι, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να
δώσει εντολή στην Πολεοδομία του δήμου να μην
εφαρμόζει τις διατάξεις του ΝΟΚ.

«Ανεξάρτητη» κίνηση
Νέοι πονοκέφαλοι προκύπτουν για τον δήμαρχο

Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας Γιάννη
Βούρο ενόψει των εκλογών του 2023, καθώς οι ανε-
ξαρτητοποιημένοι από την παράταξή του δημοτικοί
σύμβουλοι προχωρούν στη δημιουργία νέου συν-
δυασμού. Ήδη η Ευτυχία Παπαλουκά και ο Αλέκος
Γούλας, που εγκατέλειψαν την παράταξη καταγ-
γέλλοντας τον δήμαρχο για τον τρόπο διοίκησης,
ανακοίνωσαν ότι αναλαμβάνουν «την πρωτοβουλία
για μια ανεξάρτητη και αυτόνομη προσπάθεια που
δεν καθοδηγείται και δεν επηρεάζεται από πολιτι-
κούς φορείς και κομματικές παρατάξεις». Το κάλε-
σμα αφορά τόσο δυνάμεις που συμμετέχουν στο
Δημοτικό Συμβούλιο όσο και «φρέσκους» ενερ-
γούς πολίτες και ήδη βρίσκει ανταπόκριση. 

!
Μήνυση για εμπρηστική ενέργεια
O δήμαρχος Ζωγρά-
φου Βασίλης Θώδας
κατέθεσε μήνυση κατά
παντός υπευθύνου κα-
ταγγέλλοντας την εμ-
πρηστική ενέργεια
αγνώστων, τα ξημερώ-
ματα της Πέμπτης 24
Νοεμβρίου, στο αμα-
ξοστάσιο του δήμου,
σημειώνοντας ότι θα
πράξει ό,τι είναι ανα-
γκαίο προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες. Σύμφωνα
με τις πρώτες πληροφορίες, είχαν τοποθετηθεί αυτοσχέ-
διοι εμπρηστικοί μηχανισμοί και από την έκρηξη προκλή-
θηκαν υλικές ζημιές σε τέσσερα μηχανήματα έργου και
σε ένα φορτηγό. Πάντως, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση
των υπαλλήλων του Τμήματος Καθαριότητας οι φωτιές
έσβησαν άμεσα προτού ακόμη φτάσουν στο σημείο δυνά-
μεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι ο
Δήμος Ζωγράφου είχε πέσει ξανά θύμα εμπρηστικής επί-
θεσης τον προηγούμενο Ιανουάριο, όταν άγνωστοι έκα-
ψαν τρία υπηρεσιακά αυτοκίνητα, προκαλώντας την ολο-
κληρωτική τους καταστροφή.

Μάκης Βορίδης: 

«Παράδειγμα επιτυχημένης μεταρρύθμισης 
η ελληνική δημόσια διοίκηση» 

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής κοντά στο
κέντρο της Αθήνας γίνεται μεγάλη προ-

σπάθεια για τη συνένωση των «γαλά-
ζιων» παρατάξεων και την «ανάκτηση» του

δήμου με... αμφίβολο αποτέλεσμα; Από το Μοσχάτο
έχει πέσει πρόταση για υποψήφιο που θα μπορούσε
να ενώσει όλες τις δυνάμεις του κυβερνώντος κόμ-
ματος, όμως μέχρι τώρα αυτό φαίνεται να μην επη-
ρεάζει τους δύο επικεφαλής που συζητούν αλλά δεν
πείθονται να κάνουν πίσω...

Viber κοινότητα 
στον Δήμο Αθηναίων

Ακόμη πιο άμεση και αποτελεσματική
γίνεται η ενημέρωση των πολιτών από τον
Δήμο Αθηναίων, καθώς μέσω της εφαρ-
μογής Viber κάθε δημότης ή επαγγελμα-
τίας έχει πλέον τη δυνατότητα να εγγρα-
φεί στην επίσημη Viber κοινότητα του Δή-
μου Αθηναίων και να λαμβάνει τα πιο ση-
μαντικά και ενδιαφέροντα νέα του δήμου.
Θα υπάρχει άμεση ενημέρωση για τις
επερχόμενες δράσεις και εκδηλώσεις
που «τρέχουν» στην πόλη, τις διαθέσιμες
ψηφιακές υπηρεσίες, τα έργα που βρί-
σκονται σε εξέλιξη στην Αθήνα, τις ανοι-
χτές προσκλήσεις για κατάθεση προτάσε-
ων, τις δωρεάν δράσεις για μικρούς και
μεγάλους, πληροφορίες που αφορούν τα
αδέσποτα ζώα κ.ά. Όπως τονίζει ο δήμαρ-
χος Κώστας Μπακογιάννης, «μέσα από
αυτό το νέο όχημα επικοινωνίας που θέ-
τουμε σε εφαρμογή οι πολίτες μπορούν
πλέον όχι μόνο να ενημερώνονται ταχύτα-
τα για ό,τι αφορά την πόλη, αλλά και να
συμβάλλουν με τη γνώμη τους στα θέματα
της καθημερινότητας».
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πτά «κλειδιά» οδηγούν
τους νέους ηλικίας 25-39
ετών στην απόκτηση φθη-
νής στέγης με χαμηλότοκο

ή ακόμη και άτοκο τραπεζικό δάνειο,
από τις αρχές του 2023. 

Τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρω-
θεί η διαβούλευση για το πρόγραμμα
κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής του
υπουργείου Εργασίας και, ως είθισται,
μπορεί να υπάρξουν προσθήκες στο
τελικό κείμενο του νομοσχεδίου, κυ-
ρίως στο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Στό-
χος του προγράμματος, σύμφωνα με
τον υπουργό Κωστή Χατζηδάκη, είναι
η παροχή στέγης σε προσιτή τιμή, έτσι
ώστε νέα ζευγάρια, με ή χωρίς παιδιά,
να ξεκινήσουν τη ζωή τους.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει τα εξής:

1Δικαιούχοι των άτοκων ή χαμηλό-
τοκων δανείων είναι άτομα ηλικίας

25-39 ετών με ετήσιο εισόδημα από
10.000 ευρώ έως το όριο που προβλέ-
πεται για τη χορήγηση επιδόματος
θέρμανσης και οι οποίοι δεν διαθέ-
τουν ακίνητο κατάλληλο για την κατοι-
κία τους. 

2 Τα ακίνητα πρέπει να έχουν αξία
έως 200.000 ευρώ, εμβαδόν έως

150 τμ και παλαιότητα τουλάχιστον 15
ετών. 

3 Η αγορά του ακινήτου δεν μπορεί
να γίνει από συγγενή πρώτου ή

δεύτερου βαθμού του αγοραστή.

4 Το ακίνητο αποκτάται κατά πλήρη
κυριότητα από τον αγοραστή ή, αν

πρόκειται για συζύγους ή για μέρη
συμφώνου συμβίωσης, κατά κυριότη-
τα >50% για καθέναν από αυτούς.

5 Το ύψος του δανείου δεν μπορεί
να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ

και η διάρκεια τα 30 έτη, ενώ καλύ-

πτει το 90% της αξίας του ακινήτου
(το υπόλοιπο καλύπτεται από τον
αγοραστή). Το δάνειο χρηματοδοτεί-
ται κατά 75% από τη ΔΥΠΑ. Για το πο-
σοστό του δανείου που χρηματοδο-
τείται από τη ΔΥΠΑ δεν οφείλεται τό-
κος, ενώ το υπόλοιπο 25% χορηγεί-
ται από τις τράπεζες (θα επιλεγούν
ύστερα από δημόσια πρόσκληση της
ΔΥΠΑ). Αυτό σημαίνει ότι το 75% του
δανείου χορηγείται άτοκα, με απο-
τέλεσμα το τελικό επιτόκιο που πλη-
ρώνει ο δανειολήπτης για το σύνολο
του ποσού να διαμορφώνεται στο

ένα τέταρτο του κόστους που θα είχε
ένα κανονικό στεγαστικό δάνειο. Το
δάνειο απαλλάσσεται από την ει-
σφορά της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.
128/1975.

6 Για τρίτεκνους ή πολύτεκνους το
δάνειο θα είναι άτοκο. Άτοκο θα

γίνεται και το δάνειο για όσους κατά τη
διάρκεια αποπληρωμής του κάνουν
τρία και πλέον παιδιά.

7 Δεν μπορεί να ζητηθεί η παροχή
προσωπικής εγγύησης τρίτου ως

προϋπόθεση για τη χορήγηση του δα-
νείου.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι ο
συνολικός προϋπολογισμός του προ-
γράμματος είναι 500 εκατ. ευρώ (με
πρόβλεψη για διπλασιασμό σε περί-
πτωση εξάντλησης των διαθέσιμων
πόρων), ενώ εκτιμάται ότι ωφελούμε-
νοι θα είναι 10.000 νέοι ή νέα ζευγάρια
25-39 ετών. 

Στην τελική ευθεία τίθεται η εφαρμογή του μέτρου της
Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας από το υπουργείο Εργασίας,
ώστε στο προσεχές διάστημα να εφαρμόζεται από όλες
τις επιχειρήσεις της χώρας. 
Ως γνωστόν, από την 1η Νοεμβρίου ξεκίνησε η ψηφιακή
απογραφική διαδικασία του χρόνου εργασίας στο σύστη-
μα Εργάνη ΙΙ, δηλαδή, του ωραρίου απασχόλησης των ερ-
γαζομένων από όλες τις επιχειρήσεις-εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα της χώρας για το σύνολο των εργαζομέ-

νων τους, με σύμβαση μισθωτής εξαρτημένης εργασίας.
Ο εργοδότης δηλώνει για κάθε εργαζόμενο τα γενικά
στοιχεία εργασιακής σχέσης που αφορούν τον χρόνο ερ-
γασίας, καθώς και το ωράριο απασχόλησης σε ψηφιακή
μορφή, είτε ως σταθερό εβδομαδιαίο είτε ως μεταβαλλό-
μενο ανά ημέρα. Η απογραφή των εργαζόμενων μπορεί
να γίνει σταδιακά. Η ψηφιακή απογραφική διαδικασία
του χρόνου εργασίας στο πληροφοριακό σύστημα Εργά-
νη ΙΙ δεν πρέπει να συγχέεται ή να ταυτίζεται με τον μηχα-

νισμό της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.  Στη β’ φάση
εφαρμογής της κάρτας εντάσσονται ασφαλιστικές εται-
ρείες και εταιρείες security, ενώ θα ακολουθήσουν βιο-
μηχανία και ΔΕΚΟ και σταδιακά οι υπόλοιπες επιχειρή-
σεις της χώρας. Το προσεχές διάστημα, το υπουργείο Ερ-
γασίας αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ενημέρωσης των επι-
χειρήσεων με διοργάνωση ημερίδων ή/και σεμιναρίων,
σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, επιμελη-
τήρια και επαγγελματικούς φορείς της αγοράς εργασίας.

«Τρέχει» η διαδικασία για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Τα επτά «κλειδιά» που…
ξεκλειδώνουν το «Σπίτι μου» 

Το στοίχημα Χατζηδάκη 
για φθηνή στέγη σε νέους
ηλικίας 25-39 ετών
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Η
κεφαλαιακή ενίσχυση της At-
tica Bank εξακολουθεί να θυ-
μίζει σαπουνόπερα κακής
ποιότητας, καθώς οι διαδοχι-

κές ΑΜΚ όχι μόνο δεν έχουν προσφέρει
ανάπτυξη στην τράπεζα, αλλά κάθε φο-
ρά τα κεφάλαια πέφτουν σε μια «μαύρη
τρύπα» που τα... εξαφανίζει.

«Attica Bank, the sequel» θα μπο-
ρούσε να είναι ο τίτλος του κακόγου-
στου θρίλερ που διαδραματίζεται κά-
θε φορά που απαιτείται κεφαλαιακή
ενίσχυση της τράπεζας. Οι αμαρτίες
του παρελθόντος εξακολουθούν να...
στοιχειώνουν την τράπεζα που, παρά
τις συνεχείς αυξήσεις μετοχικού κε-
φαλαίου, δεν έχει πάρει... ανάσα. Το
ερώτημα είναι αν έχει κάποιο νόημα
μια ακόμη ΑΜΚ, στην οποία, όπως όλα
δείχνουν, μόνο το ελληνικό Δημόσιο
μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτι-
κής Σταθερότητας (ΤΧΣ) θα βάλει βα-
θιά το χέρι στην τσέπη.

Κατέχοντας το 62,93% αναμένεται
να εισφέρει περίπου 300 εκατ. ευρώ

στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
της Attica Bank, την ώρα που το ΤΜΕ-
ΔΕ, σε συνεργασία με το fund Elling-
ton, είναι αμφίβολο αν και με τι ποσό
θα συμμετάσχει σε αυτήν. Θυμίζουμε
ότι το ΤΜΕΔΕ έχει διαχρονικές ζημίες
από την εμπλοκή του στην Attica Bank
και αν πάρει μέρος και στη νέα ΑΜΚ,
δεδομένα θα καταγράψει ακόμη με-
γαλύτερες.

Με βάση τη δομή της αύξησης του
μετοχικού κεφαλαίου, η οποία έχει
οριστεί στα 490 εκατ. ευρώ, ΤΜΕΔΕ
και Ellington θα πρέπει να εισφέρουν
περίπου 450 εκατ. ευρώ. Είναι όμως
άγνωστο το αν το αμερικανικό fund θα
αποφασίσει τη συμμετοχή του στην
ΑΜΚ, η οποία με βάση τα τωρινά δε-
δομένα θα πραγματοποιηθεί στις αρ-

χές του νέου έτους. Και αν τελικά δεν
βάλει η Ellington, θα βάλει το ΤΧΣ;
Διότι αν δεν βάλει η Ellington, σημαί-
νει ότι το ποσό της αύξησης δεν επαρ-
κεί για να καλύψει τις μαύρες τρύπες
αυτής της τράπεζας, που δρούσε επί
δεκαετίες ως το επίσημο «πλυντήριο»
πολλών γνωστών και αγνώστων υπό-
πτων του επιχειρηματικού -δήθεν-
κόσμου τού κάθε φορά επικρατούντος
πολιτικού κόμματος. Αν τελικά βάλουν
τα χρήματα το ΤΧΣ και το Ταμείο, θα εί-
ναι άλλη μια αμφιβόλου νομιμότητας
κρατική διάσωση τράπεζας που θα
εκθέσει το ελληνικό κράτος στο μέλ-
λον. Οι ασφαλισμένοι του ΤΕΕ γνωρί-
ζουν τι πρόκειται να συμβεί;

Πέρα όμως από αυτό το κρίσιμο
ερώτημα, παραμένει άγνωστο και το
ποσό συμμετοχής της Ellington αλλά
και του ΤΕΕ στην πρώτη αύξηση μετο-
χικού κεφαλαίου που πραγματοποι-
ήθηκε. Γεννάται έτσι μια επιπλέον
απορία για το αν έχουν νόημα αυτές οι
συνεχείς αυξήσεις μετοχικού κεφα-

λαίου, από τη στιγμή που τα προβλή-
ματα για την Attica Bank δεν λύνονται.
Τουναντίον, τα κεφάλαια που εισρέουν
κάθε φορά μέσω των ΑΜΚ δείχνουν
να πέφτουν διαρκώς σε μια «μαύρη
τρύπα» που τα εξαφανίζει.

Εντέλει, το βασικό και «καυτό»
ερώτημα είναι ένα: Πόσα λεφτά έχουν
βάλει Ellington και ΤΕΕ στην πρώτη
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και πό-
σα θα βάλουν, αν βάλουν, στην επικεί-
μενη; Υπάρχει, άραγε, κάποιος που να
μπορεί να δώσει απάντηση υπεύθυνα
και με ακριβή στοιχεία;

Ο τομέας των κατασκευών, που έχει πληγεί ιδιαί-
τερα από την κρίση και τα συνεπακόλουθά της, περ-
νά σε νέα εποχή με το ολοκληρωμένο σχέδιο ανα-
βάθμισής τους που ενσωμάτωσε το υπουργείο Υπο-
δομών στο νέο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο. 

Αξιοποιήθηκαν επιτυχημένες διεθνείς πρακτικές
και εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία και με τον
νόμο 4782/21 εκσυγχρονίστηκε το νομικό πλαίσιο,
εξασφαλίζοντας τη γρήγορη ολοκλήρωση των έρ-
γων υπό καθεστώς διαφάνειας με την καλύτερη δυ-
νατή ποιότητα.

«Ενεργοποιήσαμε την Επιτροπή Διαπίστωσης Τι-

μών Δημοσίων Έργων για τα επόμενα αναθεωρητικά
τρίμηνα και μέχρι την έναρξη της λειτουργίας του
Παρατηρητηρίου Τιμών και επιπλέον προχωρήσαμε
στη χορήγηση ενός πριμ 5% επί του ανεκτέλεστου
συμβατικού αντικειμένου σε όσους αναδόχους ολο-
κληρώσουν τα έργα τους εντός των εγκεκριμένων
χρονοδιαγραμμάτων τους», σημείωσε μεταξύ άλλων
ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης κα-
τά την τοποθέτησή του στην ημερίδα της Voria.gr με
θέμα «Ενεργειακή Κρίση και Βόρεια Ελλάδα», η
οποία πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης.

Αποτέλεσμα των ενεργειών του υπουργείου ήταν
το οδικό έργο «Θέρμη - Γαλάτιστα» να παραδοθεί έξι
μήνες νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα και
η παράκαμψη Αμφιλοχίας, η οποία συνδέει τον οδι-
κό άξονα Άκτιο - Αμβρακία με την Ιόνια Οδό, να δο-
θεί στην κυκλοφορία επίσης νωρίτερα κατά πέντε
μήνες. 

Με το αναθεωρημένο θεσμικό πλαίσιο στηρίχθη-
καν κατά κύριο λόγο τα μικρότερα έργα που γίνονται
από περιφέρειες, δήμους και μικρές αναθέτουσες
αρχές, διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας.

Ρεγγίνας Σαβούρδου

Οι διαδοχικές ΑΜΚ στην
Attica Bank όχι μόνο δεν
έχουν προσφέρει ανάπτυξη
στην τράπεζα, αλλά κάθε
φορά τα κεφάλαια
πέφτουν σε μια «μαύρη
τρύπα» που τα... εξαφανίζει

Καραγιάννης: «Παραδίδουμε έργα πιο γρήγορα από ό,τι είχε προβλεφθεί»

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

To sequel 
ενός
κακοπαιγμένου
έργου...
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Τ
ην ολοένα και μεγαλύτερη
δυσκολία νοικοκυριών και
επιχειρήσεων να ανταποκρι-
θούν στο αυξημένο ενεργει-

ακό κόστος επιβεβαιώνουν νεότερα
στοιχεία που δείχνουν εκτόξευση των
ποσών που βρίσκονται σε διακανονι-
σμό για λογαριασμούς ρεύματος.

Αν και η επιδότηση συνεχίζει να
συγκρατεί τις «τελικές» τιμές ρεύμα-
τος στα 15-16 λεπτά του ευρώ ανά κι-
λοβατώρα για τα νοικοκυριά, εντού-
τοις η αγορά προμήθειας μετράει σή-
μερα διπλάσια ποσά σε διακανονι-
σμό στην κατηγορία των οικιακών
πελατών. Ανάλογη τάση επικρατεί
στην περίπτωση των αλυσίδων κατα-
στημάτων και βιομηχανιών, όπου τα
ποσά σε διακανονισμό έχουν αυξη-
θεί κατά 700% σύμφωνα με τα στατι-
στικά μεγάλων προμηθευτών για το
τελευταίο έτος (Νοέμβριος 2021 -
Νοέμβριος 2022).

Ακριβώς πάντως λόγω των ευέλι-
κτων προγραμμάτων της αγοράς για

ρύθμιση χρεών σε πολλές δόσεις και
ταχύτερης εξόφλησης συσσωρευμέ-
νων οφειλών, η αύξηση των απλήρω-
των λογαριασμών έχει συγκρατηθεί.

Κινείται σε επίπεδα 10%-20% πάνω
από πέρυσι (Νοέμβριος 2021 - Νοέμ-
βριος 2022), πάντα με βάση την εικόνα
από μεγάλες εταιρείες, ποσοστά που
θεωρούνται φυσιολογικά δεδομένων
των ακραίων συνθηκών που βιώνουν
καταναλωτές και αγορά το τελευταίο
δωδεκάμηνο.

Σε κάποιες εταιρείες η πλειοψηφία
των οφειλών αφορά καθυστερήσεις
τριών ή τεσσάρων εβδομάδων και όχι
οριστική αθέτηση της πληρωμής. Σε
άλλες έχει αυξηθεί ο αριθμός όσων
πληρώνουν μέρος μόνο του ποσού,
αφήνοντας το υπόλοιπο να προστεθεί
στον επόμενο λογαριασμό.

Δεν υπάρχει «έκρηξη»
κακοπληρωτών

Σαφής εικόνα για το πόσοι από τους
πελάτες που καθυστερούν να πληρώ-
σουν στην ώρα τους έχουν πραγματική
αδυναμία και πόσοι είναι κακοπληρω-

τές, δηλαδή εκμεταλλεύονται τη συγ-
κυρία, δεν υπάρχει. Κοινός πάντως
παρονομαστής για αρκετούς παρό-
χους είναι ότι δεν φαίνεται να επιβε-
βαιώνονται οι φόβοι για έκρηξη απλή-
ρωτων λογαριασμών, όπως ανησυχού-
σε προ μηνών η αγορά ότι θα συμβεί
μέσα στον χειμώνα.

Ούτε και φαίνεται να επαληθεύονται
οι φόβοι για έξαρση του «ενεργειακού
τουρισμού» με μαζικές μετακινήσεις
καταναλωτών σε νέους παρόχους χω-
ρίς εξόφληση των χρεών στους προ-
ηγούμενους, καθώς καταγράφεται πλέ-
ον μια μάλλον απροθυμία των πελατών
να αλλάξουν προμηθευτή. Το μοντέλο
που ισχύει στην αγορά από τον περα-
σμένο Αύγουστο προκαλεί μάλλον σύγ-
χυση και διστακτικότητα στους κατανα-
λωτές, καθώς τίποτα δεν μπορεί να
προεξοφλήσει πως ο φθηνός σήμερα
πάροχος δεν θα αλλάξει γραμμή πλεύ-
σης τον επόμενο μήνα.

Τα καλά νέα είναι ότι ο ενεργειακός
πληθωρισμός έπειτα από πολλούς μή-
νες δείχνει για πρώτη φορά να βαίνει
μειούμενος. Τα στοιχεία που πρόκειται

να ανακοινώσει την Τετάρτη η Eurostat
θα δείχνουν εκτός απροόπτου ότι η
ενέργεια έβαλε «φρένο» στον πληθω-
ρισμό του Νοεμβρίου.

Συγκρίνοντας τον πληθωρισμό του
ρεύματος τον φετινό Νοέμβριο με τον
ίδιο μήνα πέρυσι, τα στοιχεία πιθανό-
τατα θα δείχνουν ότι θα είναι από μη-
δενικός έως και αρνητικός. Και αυτό
καθώς τα 15-16 λεπτά με τα οποία χρε-
ώνουν οι περισσότερες εταιρείες είναι
χαμηλότερα από εκείνα που επέβαλαν
στους λογαριασμούς ρεύματος τον
περσινό Νοέμβριο, έναν από τους πιο
εφιαλτικούς μήνες από την έναρξη της
ενεργειακής κρίσης.

Νέα μεθοδολογία για τον υπολογισμό των χρεώσε-
ων για το δίκτυο διανομής ρεύματος (ΔΕΔΔΗΕ) τίθε-
ται σε εφαρμογή από 1ης Ιανουαρίου με απόφαση της
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που προκρίνει τη χρέ-
ωση των καταναλωτών με κριτήριο (κατά κύριο λόγο)
την ισχύ των εγκαταστάσεών τους και λιγότερο το
ύψος της κατανάλωσης.

Συνολικά, το ποσό που θα εισπράξει ο Διαχειριστής
από τους καταναλωτές δεν αλλάζει. Όμως, η νέα με-
θοδολογία υπολογισμού των χρεώσεων, όπως εξηγεί
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της ΡΑΕ Αθανάσιος Δα-
γούμας, μπορεί να δημιουργήσει κίνητρο σε κατανα-
λωτές που έχουν προχωρήσει σε υπερδιαστασιολό-
γηση των παροχών τους (πχ, έχουν τριφασικές παρο-
χές, ενώ θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες

τους με μονοφασικές) να προχωρήσουν στις απαιτού-
μενες τροποποιήσεις ώστε να έχουν χαμηλότερες
χρεώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Σύμφωνα
με τα στοιχεία της ΡΑΕ, στις ευρωπαϊκές χώρες εφαρ-

μόζονται και τα δύο μοντέλα για τον υπολογισμό των
χρεώσεων δικτύου: από χρεώσεις με βάση αποκλει-
στικά την ενέργεια που καταναλώνεται (Κύπρος, Λι-
θουανία, Ρουμανία) μέχρι αποκλειστικά την ισχύ (Ιτα-
λία). Όμως, η τάση σύμφωνα με τις εκθέσεις των ευ-
ρωπαϊκών Αρχών κατατείνει σε χρεώσεις με βάση την
ισχύ της εγκατάστασης, εξέλιξη που επηρεάζει άμεσα
και τις χρεώσεις δικτύου για τους φορτιστές ηλεκτρι-
κών οχημάτων που πολλαπλασιάζονται στους ευρω-
παϊκούς και ελληνικούς δρόμους.

Στην Ελλάδα οι χρεώσεις δικτύου σήμερα αντιστοι-
χούν κατά 80% στην ενέργεια, ποσοστό που από το
2023, σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ, θα περιορι-
στεί σε 10%, με το υπόλοιπο 90 % να συναρτάται με την
ισχύ της εγκατάστασης.

Ο «ενεργειακός
τουρισμός» παγώνει,
ενώ πάτησε... φρένο 
και ο πληθωρισμός 
στις τιμές ενέργειας

ΡΑΕ: Αλλάζει από το 2023 ο υπολογισμός χρεώσεων δικτύου

Nέα «έκρηξη»
διακανονισμών
των λογαριασμών
ρεύματος στα σπίτια



Σ
χέδιο για τον υπερδιπλα-
σιασμό της απορρόφη-
σης των πόρων του Τα-
μείου Ανάκαμψης και

Ανθεκτικότητας την περίοδο 2023-
2025 προωθεί η κυβέρνηση, ενώ
μόνο την επόμενη χρονιά αναμέ-
νονται δημόσιες επενδύσεις
ύψους 12 δισ. ευρώ.

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών Θόδωρος
Σκυλακάκης σε ημερίδα του Ιδρύ-
ματος Οικονομικών και Βιομηχανι-
κών Ερευνών, «τόσο το κράτος όσο
και η πραγματική οικονομία ανα-
λαμβάνουν να υλοποιήσουν αυτή
την πρόκληση», ενώ ήδη η Ελλάδα
καταγράφει κορυφαίες επιδόσεις
μεταξύ των χωρών-μελών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά και την έγκριση της δεύτε-
ρης δόσης των 3,6 δισ. ευρώ για
την Ελλάδα, σύμφωνα με τον κ.
Σκυλακάκη, «έχουμε σε μέση ετή-
σια βάση ένα μέσο ετήσιο ρυθμό
πληρωμών 5 δισ. ευρώ για το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων»
και όπως τόνισε «την τετραετία
2023-2025 θα κληθούμε να υπερ-

διπλασιάσουμε τον ρυθμό πραγμα-
τικών πληρωμών». Μάλιστα, σύμ-
φωνα με τον αναπληρωτή υπουργό
Οικονομικών, από δω και πέρα «θα
δοκιμαστούν οι αντοχές του δημό-
σιου τομέα αλλά και της αγοράς,
αφού θα πρέπει σε μικρό χρόνο να
απορροφηθούν τεράστια ποσά».

«Έρχονται και άλλες 
μεταρρυθμίσεις»

Το μεγάλο ύψος των δημοσίων
επενδύσεων, που θα πραγματοποι-
ηθούν μέσω των προγραμμάτων
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας, συνεπάγεται την προ-
κήρυξη εκατοντάδων διαγωνισμών
δημόσιων έργων, «τα οποία θα

πρέπει να προχωρήσουν πολύ
γρήγορα», όπως τόνισε ο κ. Σκυλα-
κάκης. Ταυτόχρονα, εξέφρασε και
την ανησυχία του σχετικά με το πό-
σο γρήγορα θα αλλάξει το κράτος
σε ό,τι αφορά το σκέλος της διοίκη-
σης αλλά και τη νοοτροπία του πο-
λιτικού συστήματος.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικο-
νομικών ανέδειξε τη σημασία των
μεταρρυθμίσεων για την ανάκαμ-
ψη της οικονομίας και την επιτά-
χυνση της αλλαγής του παραγωγι-
κού μοντέλου, ενώ προανήγγειλε
αναθεώρηση του προγράμματος
έτσι ώστε να προστεθούν και άλλες
μεταρρυθμίσεις. Όπως πρόσθεσε,
«μέχρι στιγμής οι μεταρρυθμίσεις
έχουν γίνει στην ώρα τους», ενώ η
Επιτροπή που έχει αναλάβει τη
διαχείριση των πόρων του Σχεδίου
«Ελλάδα 2.0» έχει επιλέξει να είναι
απολύτως επίμονη στα θέματα με-
ταρρυθμίσεων.

Στην ίδια ημερίδα μίλησε και ο
αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, ο
οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη
ταχείας υλοποίησης του Σχεδίου
«Ελλάδα 2.0», τονίζοντας ότι η Ελ-
λάδα ήταν το τρίτο κράτος-μέλος
που υπέβαλε την πρώτη αίτηση
πληρωμής και η τέταρτη χώρα που
έλαβε θετική αξιολόγηση για τη
δεύτερη αίτηση πληρωμής. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Αντίστροφη μέτρηση 
για την εκκαθάριση
των εκκρεμών 
επικουρικών συντάξεων

Μέσα στους επόμενους μήνες αναμένε-
ται να έχουν εκκαθαριστεί χιλιάδες επι-
κουρικές συντάξεις, οι οποίες παραμέ-
νουν σε εκκρεμότητα.

Όπως δήλωσε χθες ο υπουργός Εργα-
σίας Κωστής Χατζηδάκης στο ραδιόφωνο
του ΣΚΑΪ 100,3, «δεν υπάρχουν πλέον εκ-
κρεμότητες όσον αφορά τις κύριες συντά-
ξεις, εκτός από ελάχιστες εξαιρετικά περί-
πλοκες περιπτώσεις». Έτσι, η επίτευξη
του στόχου εκκαθάρισης, σχεδόν του 100%
των εκκρεμών συντάξεων των προηγού-
μενων ετών, είναι πλέον γεγονός και τώρα
το βάρος του ΕΦΚΑ και των ιδιωτών επι-
κεντρώνεται στην εκκαθάριση των εκκρε-
μών επικουρικών συντάξεων. Σύμφωνα
με τον κ. Χατζηδάκη, οι αρμόδιες υπηρε-
σίες έχουν αρχίσει να ασχολούνται με τις
επικουρικές και εκτίμησε ότι είναι θέμα
λίγων μηνών η εκκαθάριση και των επι-
κουρικών συντάξεων.

Σε ό,τι αφορά τις κύριες συντάξεις, η πο-
λυπλοκότητα των ελάχιστων εκκρεμών
υποθέσεων έγκειται στο γεγονός ότι κά-
ποιες από αυτές αφορούν διαδοχική
ασφάλιση σε τρία ταμεία ή περιπτώσεις
όπου είναι δύσκολη η συλλογή των στοι-
χείων για τα ένσημα του ασφαλισμένου,
καθώς αυτά αναζητούνται μέσω του πα-
λαιού χειρόγραφου συστήματος. Επιπλέ-
ον, υπάρχουν αρκετές συντάξεις που
έχουν να κάνουν με εργασία στο εξωτερι-
κό και, ως εκ τούτου, υπάρχουν καθυστε-
ρήσεις, δυσκολίες και εμπόδια για την έκ-
δοσή τους.

Όσον αφορά τις εκκρεμείς συντάξεις
της φετινής χρονιάς, σύμφωνα με τα στοι-
χεία που είχε δώσει προ τριών εβδομάδων
ο υπουργός Εργασίας, είχε ήδη εκκαθαρι-
στεί το 86% των περιπτώσεων. Στο εξής οι
νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης θα εκκα-
θαρίζονται σε λιγότερο από δύο μήνες,
όταν στη Γαλλία απαιτούνται 84 ημέρες,
στη Γερμανία 74, στην Αυστραλία 57 και
στη Σουηδία 56 μέρες.
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Το σχέδιο της κυβέρνησης
για το Ταμείο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας - 
Θ. Σκυλακάκης: «Δημόσιες
επενδύσεις άνω
των 12 δισ. ευρώ το 2023»

Στοίχημα ο διπλασιασμός
της απορρόφησης πόρων 



Η Lamda Development SA, σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ και
τον Κανονισμό του ΧΑ, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοι-
νό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίασή του στις
24/11/2022 αποδέχτηκε την, από 23/11/2022, παραίτηση του κ. Άρη Σερμπέ-
τη από τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της
εταιρείας και προέβη στην εκλογή του κ. Στέφανου Κοτσώλη ως μη εκτελε-
στικού μέλους του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος για το υπόλοιπο της
θητείας αυτού (μέχρι τις 21/12/2025), σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/
2018 και τις παραγράφους 5 και 8 του άρθρου 10 του Καταστατικού της εταιρείας. Η εκλογή αυτή θα ανακοινωθεί στην
αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση της εταιρείας.
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Τ
ο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώνει για πρώτη
φορά τις δυνάμεις του με τη Morgan Stan-
ley για τη διοργάνωση του Ελληνικού Επεν-
δυτικού Συνεδρίου που ξεκίνησε χθες και

ολοκληρώνεται σήμερα, στο Συνεδριακό Κέντρο της
Morgan Stanley στο Λονδίνο. Το συνέδριο πραγμα-
τοποιείται σε συνεργασία με την Alpha Bank, τη Eu-
robank, την Εθνική Τράπεζα και την Πειραιώς.

Το Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο στοχεύει στη
στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, μέσω
της ανάδειξης των επενδυτικών ευκαιριών της ελ-
ληνικής κεφαλαιαγοράς και της ενίσχυσης της θε-
σμικής εμπιστοσύνης στη χώρα μας. Θα περιλαμ-
βάνει ατομικές και ομαδικές συναντήσεις μεταξύ των με-
γαλύτερων εισηγμένων εταιρειών και διεθνών επενδυτι-
κών funds, καθώς επίσης συζητήσεις σε πάνελ, παρουσιά-
σεις και εκδηλώσεις δικτύωσης. Χθες, πρώτη μέρα του συ-
νεδρίου, περιελάμβανε one to one και group meetings κα-
θώς και τις παρακάτω συζητήσεις: Welcome & Discussion
με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Moderator:
Franck Petitgas, Head of Morgan Stanley International.
Discussion με τον Αλέξη Πατέλη, σύμβουλο του πρωθυ-
πουργού. Moderator: Γιάννος Κοντόπουλος, CEO, Athens
Exchange Group. Ελληνικές τράπεζες: Βασίλειος Ψάλτης,
CEO, Alpha Services and Holdings, Φωκίων Καραβίας,
CEO, Eurobank, Παύλος Μυλωνάς, CEO, National Bank of
Greece, Χρήστος Μεγάλου, CEO, Piraeus Financial Hol-
dings. Moderator: Nida Iqbal Siddiqi, Head of EEMEA
Banks Equity Research, Morgan Stanley.

Η σημερινή μέρα του συνεδρίου περιλαμβάνει αποκλει-
στικά meetings εκπροσώπων των ελληνικών επιχειρήσε-
ων με διεθνή funds. Οι συμμετοχές: Admie Holdings, Ae-
gean Airlines, Αlpha Services And Holdings, Athens Exch-
ange Group, Athens Water Supply And Sewerage Sa, Au-
tohellas, Cenergy Holdings, Ellaktor, Elvalhalcor Hellenic
Copper And Aluminium Industry, Eurobank Ergasias Ser-
vices And Holdings, Gek Terna Holding Real Estate Con-
struction, Greek Organisation Of Football Prognostics
(Opap), Hellenic Telecom. Org. (Ote), Helleniq Energy Hol-
dings SA, Intracom Holdings Sa, Intralot SA, Lamda Deve-
lopment, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries, Mytilineos,
National Bank Of Greece, Noval Property Reic, People-
cert, Piraeus Financial Holdings, Piraeus Port Authority,
Public Power Corporation, Sarantis Group, Terna Energy
Sa, Titan Cement International, Viohalco Sa/Nv.

Προοδευτική: Σήμερα η ΓΣ για
τη συμφωνία με LDA Capital

Σε ακολουθία της συμφωνίας της Προ-
οδευτικής με τον οργανισμό LDA Capital
Limited και της σχετικής ανακοίνωσής
της, απευθύνει στους κ.κ. μετόχους της
την από 8/11/2022 πρόσκληση σε έκτακτη
γενική συνέλευση για σήμερα, Τρίτη 29
Νοέμβριου 2022. «Η Γενική Συνέλευση
ενεργείται στα πλαίσια ανάληψης σχετικής
υποχρέωσης της εταιρείας σύμφωνα με
τις προβλέψεις της συμφωνίας της με την
LDA Capital Limited και με σκοπό την έκ-
δοση τίτλων κτήσης μετοχών», σημειώνει
μεταξύ άλλων η Προοδευτική.

Άνοδος τζίρου στα 82,23
εκατ. για την JYSK 

Με μια ανάπτυξη τόσο στον τζίρο όσο και
στο ΕΒΙΤ, η JYSK Ελλάδας κατέγραψε νέο
ρεκόρ αποτελεσμάτων για το οικονομικό
έτος 2021-2022. Ειδικότερα, η JYSK Ελλά-
δας εμφάνισε τζίρο 82.239.185 ευρώ και
EBIT ύψους 9.111.017 ευρώ, με ανάπτυξη
33,6% και 203% αντίστοιχα, σε σύγκριση με
τα αποτελέσματα του προηγούμενου οικο-
νομικού έτους. «Είναι το καλύτερο αποτέ-
λεσμα από τότε που η JYSK ήρθε στην ελ-
ληνική αγορά, αποδεικνύοντας τη δυναμική
του concept μας αλλά και της ελληνικής
ομάδας, τα περισσότερα μέλη της οποίας
είναι μαζί μας από την πρώτη μέρα», δήλω-
σε σχετικά με τα αποτελέσματα ο κ. Sandor
Szimeiszter, Country Manager JYSK Ελλά-
δας, Ουγγαρίας και Αυστρίας.

ΒΙΣ: Στις 16/12 η ΓΣ 
για αύξηση κεφαλαίου

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΒΙΣ θα συ-
νέλθει στην έδρα της, στις 16/12/2022, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 11.00. Τα θέματα της ημε-
ρήσιας διάταξης είναι: Αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.484.300,00 ευ-
ρώ, με έκδοση 49.686.000 νέων άυλων ονο-
μαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,05
ευρώ εκάστης, με τιμή διάθεσης 0,05
ευρώ/μετοχή. Και παροχή εξουσιοδότησης
στον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και
στον γραμματέα της να υπογράψουν και να
επικυρώσουν τα σχετικά πρακτικά.

Αναβαθμισμένο ρόλο στην επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού διεκδικούν, με τρεις νέες δράσεις και με καινο-
τόμες ψηφιακές λύσεις, τα μικρά τουριστικά καταλύματα, όπως καταδεικνύει η ολοκληρωμένη στρατηγική της ΣΕΤΚΕ
(Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος) που παρουσιάστηκε στην Xenia 2022.

Στο πλαίσιο «στρογγυλής τράπεζας» για το θέμα που συνδιοργάνωσε η συνομοσπονδία σε συνεργασία με την Ep-
silon Hospitality (εταιρεία του Ομίλου Επιχειρησιακού Λογισμικού Epsilon Net, η οποία ειδικεύεται στις ψηφιακές λύ-
σεις για τις τουριστικές επιχειρήσεις), ο πρόεδρος της ΣΕΤΚΕ Παναγιώτης Τοκούζης ανέλυσε το πλάνο υλοποίησης
των δράσεων «Smotel», «Καλάθι Πρωινού» και «Alternative Holiday Experiences by SETKE».

Συγκεκριμένα ο κ. Τοκούζης σημείωσε ότι η αλλαγή της τουριστικής ζήτησης σε συνδυασμό με τα προβλήματα βιω-
σιμότητας που αντιμετωπίζουν τα τουριστικά καταλύματα του κλάδου μας έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για αναβάθ-
μιση των προσφερόμενων υπηρεσιών τους και τη διαφοροποίησή τους, με την απόκτηση νέας ταυτότητας.

Οι συμμετοχές στο Roadshow 
ΕΧΑΕ-Morgan Stanley στο Λονδίνο

Τρία νέα εργαλεία για μικρά τουριστικά καταλύματα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Lamda: Ο Στέφανος Κοτσώλης νέο μέλος στο ΔΣ
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Μ
ειοδότης του διαγωνισμού για το οδικό
έργο της παράκαμψης Γιάλοβας στην
περιοχή της Πύλου, ύψους 40,5 εκατ.
ευρώ, αναδείχθηκε η Intrakat. Το έργο

έχει αναθέτουσα αρχή το υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών και έχει ενταχθεί στο Τομεακό Πρό-
γραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 2021-2025 του υπουργεί-
ου, ενώ από τον περασμένο Μάρτιο χαρακτηρίστηκε
ως εθνικού επιπέδου. Παράλληλα, με άλλη απόφαση
κηρύχθηκαν οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακι-
νήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του συγ-
κεκριμένου έργου. Η διάρκεια των έργων ορίστηκε
σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Εφό-
σον αυτό γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2023,
τότε το καλοκαίρι του 2025 το έργο θα μπορεί να έχει
ολοκληρωθεί. Η κατασκευή του έργου θα συμβάλει
στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, όπου δραστη-
ριοποιούνται μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και
τουριστικές επιχειρήσεις, στην εξυπηρέτηση του
συνεχώς αυξανόμενου αριθμού τουριστών, καθώς
και στην άρση των προβλημάτων που δημιουργεί το
γεγονός ότι ο υφιστάμενος οδικός άξονας διέρχεται
μέσα από τον οικισμό της Γιάλοβας.

ΔΕΠΑ Εμπορίας:
Προετοιμάζουμε το έδαφος για
τη νέα πράσινη πραγματικότητα

ElvalHalcor: Στα 230,7 εκατ. 
η οργανική κερδοφορία 

Παρά τις οικονομικές προκλήσεις, σε συν-
δυασμό με τα αυξημένα επιτόκια δανεισμού
και τις αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις
στους περισσότερους κλάδους της οικονο-
μίας, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 ο Όμιλος
ElvalHalcor συνέχισε την ανοδική πορεία του,
σημειώνοντας αύξηση πωλήσεων κατά 38,2%
και φτάνοντας τα 2.877 εκατ. ευρώ στο εννεά-
μηνο του 2022 σε σύγκριση με τα 2.082 εκατ.
ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Τα
αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν
από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλε-
σμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-
EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την
οργανική και ταμειακή κερδοφορία της εται-
ρείας, βελτιώθηκαν κατά 76,9% και ανήλθαν
στα 230,7 εκατ. ευρώ έναντι 130,4 εκατ. ευρώ
την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, οδη-
γούμενα από τις βελτιωμένες τιμές κατεργα-
σίας και όγκο πωλήσεων. 

Motor Oil: Νέο στρατηγικό πλάνο
μέχρι το 2030 με επενδύσεις 4 δισ. 

Στα 4 δισ. ευρώ ανέρχεται το ύψος του προ-
γράμματος ενεργειακής μετάβασης του ομί-
λου της Motor Oil Hellas που παρουσιάστηκε
πρόσφατα στους αναλυτές. Από τις επενδύ-
σεις αυτές, 1,5 δισ. θα κατευθυνθεί για συντή-
ρηση και ανθεκτικότητα (συντήρηση υποδο-
μών, βελτιώσεις logistics, ψηφιοποίηση και
αποδοτικότητα), ενώ 2,5 δισ. θα κατευθυν-
θούν για την ανάπτυξη αλλά και για την ενερ-
γειακή μετάβαση του ομίλου (ΑΠΕ, πετροχη-
μικά, φυσικό αέριο, βιοκαύσιμα, υδρογόνο,
απανθρακοποίηση). Αναλυτικά, ο όμιλος της
ΜΟΗ προχωρά με ορίζοντα το 2030 στο μεγα-
λύτερο επενδυτικό πλάνο ενεργειακής μετά-
βασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στην Intrakat οδικό έργο
ύψους 40,5 εκατ. ευρώ 
στη Μεσσηνία

Ελλάκτωρ: Προχωρά 
η εξαγορά διεθνούς ομολόγου

Την υποβολή πρότασης εξαγοράς του υπολοίπου
των ομολογιών προς τους ομολογιούχους του Διε-
θνούς Εταιρικού Ομολόγου (ΗΥΒ) από τη θυγατρική
της εταιρεία Ellaktor Value PLC, αποφάσισε το διοι-
κητικό συμβούλιο της Ελλάκτωρ κατά τη συνεδρίαση
της Πέμπτης. Συγκεκριμένα, η Ellaktor Value PLC,
εκδότρια του διεθνούς ομολόγου, προτίθεται να εξα-
γοράσει το υπόλοιπο των ομολογιών, ονομαστικής
αξίας 172.843.000 ευρώ, λήξεως 2024, με τιμή
101,594%. Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις
15 Δεκεμβρίου 2022. Με τη συναλλαγή αυτή ολοκλη-
ρώνεται η εξαγορά του συνόλου του Διεθνούς Εταιρι-
κού Ομολόγου (ΗΥΒ) 670 εκατ. ευρώ (εκδόσεως
2019), δύο έτη νωρίτερα από την προγραμματισμένη
ημερομηνία λήξης του. 

Μέσα σε ένα περι-
βάλλον αβεβαιότητας,
το οποίο υπαγορεύει η
ενεργειακή κρίση,
έχουν αναδειχθεί ως
ζητήματα ύψιστης προ-
τεραιότητας η ανα-
γκαιότητα διαφοροποί-
ησης τόσο των οδεύσε-
ων όσο και των πηγών
προμήθειας ενεργειακών πόρων όσο και η ταχεία
ανάπτυξη των ΑΠΕ. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας έχει υιοθετή-
σει τα τελευταία χρόνια μια πολυεπίπεδη στρατηγική
που έχει ως στόχο την καθετοποίηση και επέκταση
των εταιρικών της δραστηριοτήτων και την απρόσκο-
πτη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, υπηρετώντας
τον εθνικό στόχο της ανάδειξης της χώρας μας σε πε-
ριφερειακό ενεργειακό κόμβο. Όπως τόνισε σε ομι-
λία του από το βήμα του 5ου AIF ο κ. Δημήτρης Ταμβά-
κης, project manager ΑΠΕ της ΔΕΠΑ Εμπορίας: «H
ενεργειακή μετάβαση αποτελεί στρατηγική επιλογή
και για αυτό από την πρώτη στιγμή η ΔΕΠΑ Εμπορίας
συμμετέχει ενεργά στις διεργασίες, προετοιμάζον-
τας το έδαφος για τη νέα, πράσινη πραγματικότητα».

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Lavipharm: Το χρονοδιάγραμμα
της αύξησης κεφαλαίου
Από την 1η Δε-
κεμβρίου έως και
τις 14 Δεκεμβρί-
ου θα διαρκέσει η
περίοδος άσκη-
σης των δικαιω-
μάτων προτίμη-
σης και του δικαιώματος προεγγραφής στη δη-
μόσια προσφορά 170.588.235 νέων, κοινών, άυ-
λων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομα-
στικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης της Lavipharm,
που θα εκδοθούν από την εταιρεία στο πλαίσιο
της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με
καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης
των υφιστάμενων μετόχων, με αναλογία
10,01868413773180 νέες μετοχές για κάθε μία
παλαιά μετοχή της εταιρείας και τιμή διάθεσης
0,34 ευρώ για κάθε μία νέα μετοχή, σύμφωνα με
το ενημερωτικό δελτίο. Οι νέες μετοχές θα ει-
σαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμε-
νη Αγορά του ΧΑ.
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Μ
ια ανάρτηση στο διαδίκτυο
της εθνικής ομάδας των
ΗΠΑ με τη σημαία του Ιράν
να μην περιλαμβάνει το έμ-

βλημα της ισλαμικής δημοκρατίας της
χώρας πυροδότησε το σημερινό μεταξύ
τους παιχνίδι στον όμιλο των τελικών του
Μουντιάλ του Κατάρ. Οι Ιρανοί προχώρη-
σαν σε καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντο-
λογίας της FIFA και ζήτησαν εφαρμογή
του άρθρου 13 των κανονισμών, που προ-
βλέπει τιμωρία δέκα αγωνιστικών. Και
όπως γίνεται αντιληπτό, το σημερινό ματς
είναι κάτι περισσότερο από ένα… παιχνίδι
και η μνήμη γυρίζει 24 χρόνια πίσω, στο
Μουντιάλ της Γαλλίας το 1998.

Τότε το πολιτικό κλίμα μεταξύ των δύο
χωρών ήταν τεταμένο ήδη από τις αρχές
του ’70. Το 1998 ο τότε πρόεδρος Κλίντον
είχε αποφασίσει να επιτεθεί στο Ιράν, λό-
γω των συγκρούσεων με το Ιράκ, επέβαλε
και εμπάργκο. Το ’φερε έτσι η κλήρωση

που ΗΠΑ και Ιράν βρέθηκαν στον ίδιο όμι-
λο. Ο φόβος τεράστιος από την ιρανική
κοινότητα στη Γαλλία και τις αντιδράσεις
που θα επέφερε από τις ΗΠΑ μια ενέργεια
που θα τίναζε στον αέρα το παιχνίδι. Τα
πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα, όταν η
ιρανική ηγεσία ζήτησε
από τους διεθνείς να
μην ανταλλάξουν χει-
ραψία με τους Αμερι-
κανούς. Κάποιος μεσο-
λάβησε και τελικά δεν
έγινε τίποτα. Οι παίκτες

φωτογραφήθηκαν όλοι μαζί, αντάλλαξαν
ανθοδέσμες και το ματς έγινε κανονικά.
Νίκησαν οι Ιρανοί 2-1, με τους Αμερικα-
νούς να έχουν τρία δοκάρια, στο τέλος αν-
τάλλαξαν και φανέλες. Η νίκη πανηγυρί-
στηκε στο Ιράν με αλαλαγμούς.

Το παιχνίδι έχει τερά-
στιο βαθμολογικό ενδια-
φέρον. Όποια ομάδα νι-
κήσει, περνάει στη φάση
των «16», ενώ οι Ιρανοί
βολεύονται και με ισοπα-
λία, στην προοπτική,

όμως, ότι οι Ουαλοί δεν θα νικήσουν με
τουλάχιστον δύο γκολ διαφορά τους Άγ-
γλους στο άλλο ματς του ομίλου.

Στα δύο παιχνίδια του Α’ Ομίλου, η Ολ-
λανδία λογικά δεν θα έχει πρόβλημα να
νικήσει το Κατάρ, οπότε και θα πάρει την
πρώτη θέση. Στο άλλο ματς, ο Ισημερινός
θέλει ισοπαλία κόντρα στη Σενεγάλη για
να προκριθεί ως 2ος της βαθμολογίας. Οι
Σενεγαλέζοι μόνο με νίκη περνούν. Στην
επόμενη νοκ άουτ φάση των «16», ο 1ος
του Α’ Ομίλου θα παίξει με τον 2ο του Β’
Ομίλου και ο 2ος του Α’ Ομίλου με τον 1ο
του Β’ Ομίλου.

Αντίπαλοι απόψε 
στο Κατάρ και αναβιώνουν
στιγμές από το Μουντιάλ 
της Γαλλίας το 1998

Σήμερα
17.00: Ισημερινός - Σενεγάλη 
17.00: Ολλανδία - Κατάρ 
21.00: Ιράν - ΗΠΑ
21.00: Ουαλία - Αγγλία

Ιράν - ΗΠΑ με καταγγελίες

Α’ OΜΙΛΟΣ
ΟΜAΔΑ ΒΑΘΜΟI ΓΚΟΛ
Ολλανδία ................4 ................3-1
Ισημερινός ..............4 ................3-1
Σενεγάλη ................3 ................3-3
Κατάρ ......................0 ................1-5

B’ OΜΙΛΟΣ
ΟΜAΔΑ ΒΑΘΜΟI ΓΚΟΛ
Αγγλία......................4 ................6-2
Ιράν..........................3 ................4-6
ΗΠΑ ........................2 ................1-1
Ουαλία ....................1 ................1-3



Σ
το μεγάλο ματς της Κυριακής, Ισπανία και Γερμα-
νία αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο προτελευταίο
ματς του ομίλου, ενώ στο άλλο παιχνίδι, Κόστα Ρί-

κα - Ιαπωνία 1-0. Και την τελευταία αγωνιστική θα παί-
ξουν Ισπανία - Ιαπωνία και Γερμανία - Κόστα Ρίκα. 

Η βαθμολογία: Ισπανία (8-1) 4β., Ιαπωνία (2-2) 3β., Κό-
στα Ρίκα (1-7) 3β. και Γερμανία (2-3) 1β. Οι Γερμανοί θέ-
λουν νίκη πάση θυσία. 

Οι Ισπανοί περνούν και με ισοπαλία, το ίδιο και οι Για-
πωνέζοι, αν οι Γερμανοί δεν φορτώσουν με πολλά γκολ
την Κόστα Ρίκα. Το ζήτημα είναι αλλού, ωστόσο. Αν οι
Ισπανοί χάσουν 1-0 από την Ιαπωνία, τότε οι Γερμανοί θα
πρέπει να κερδίσουν 7-0 την Κόστα Ρίκα για να προκρι-
θούν ως δεύτεροι και να μείνουν έξω οι Ισπανοί. Γιατί γί-
νεται όλο αυτό το σενάριο; Διότι δεν συμφέρει κανέναν η
πρώτη θέση!

Όποιος την πάρει, θα παίξει με την Κροατία, το Μαρό-
κο ή το Βέλγιο στη νοκ άουτ φάση των «16» και μετά θα
τους περιμένει η Βραζιλία στους «8». 

Δεν θέλουν την 1η θέση Καμερούν - Σερβία 3-3,
δυο ασίστ ο Ζίφκοβιτς

Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, Σερβία - Καμε-
ρούν 3-3! Από ασίστ του Ζίφκοβιτς του ΠΑΟΚ τα
δυο γκολ των Σέρβων. Έπαιξαν οι Κούντε του
Ολυμπιακού και Ενκουλού του Άρη. Οι Καμερου-
νέζοι προηγήθηκαν 1-0 με τον Καστελετό στο 29’
και οι Σέρβοι απάντησαν με τρία γκολ, δυο στις κα-
θυστερήσεις του ημιχρόνου με τους Πάβλοβιτς,
Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς και ένα του Μίτροβιτς στο 53’.
Το Καμερούν ανταπάντησε με τον Αμπουμπακάρ
στο 63’ και τον Τσούπο-Μότινγκ στο 66’.

Τρομερό ματς, Νότια
Κορέα - Γκάνα 2-3

Επίσης σε ένα απίστευτο παιχνίδι, η Γκάνα νί-
κησε 3-2 τη Νότια Κορέα και την έστειλε σπίτι
της. Οι Γκανέζοι προηγήθηκαν 2-0 με γκολ των
Σαλισού 24’ και Κούντους 34’ και οι Νοτιοκορεά-
τες ισοφάρισαν με δυο γκολ του Σουνγκ, 58’ και
61’. Το τελικό 3-2 ο Κούντους στο 68’. Πολύ κα-
λός ο Ιν Μπέομ Χουάνγκ του Ολυμπιακού, έπαιξε
και ο Ουί Τζο Χουάνγκ.

«Ο Μπέκαμ
“αγόρασε” τον Μέσι»
Ένα δημοσίευμα των «New York Times» πυρο-

δότησε τρελό σενάριο για το μέλλον του Λιονέλ
Μέσι. Αναφέρει ότι συμφώνησε να συνεχίσει την
καριέρα του στην Ίντερ Μαϊάμι, της οποίας ιδιο-
κτήτης είναι ο άλλοτε αρχηγός της εθνικής Αγ-
γλίας Ντέιβιντ Μπέκαμ. Μάλιστα, λέγεται ότι ο
Μέσι θα αγοράσει και πακέτο μετοχών του συλ-
λόγου. Ο Μέσι έχει συμβόλαιο με την Παρί Σεν
Ζερμέν μέχρι το καλοκαίρι του 2023.

Επεισόδια Βέλγων,
Μαροκινών στις Βρυξέλλες

Σοβαρά επεισόδια μεταξύ Βέλγων και Μαροκι-
νών μεταναστών ξέσπασαν στις Βρυξέλες, μόλις
ακυρώθηκε γκολ του Μαρόκου στο ματς με το
Βέλγιο στο Μουντιάλ. Καμένοι κάδοι και πολλή
βία, ενώ έσπασαν και τις γιγαντοοθόνες σε κεν-
τρικά σημεία της πόλης. Η αστυνομία διέταξε
απαγόρευση της κυκλοφορίας. Το Μαρόκο, παί-
ζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο, κατάφερε να νι-
κήσει 2-0 και το Βέλγιο απειλείται με αποκλει-
σμό. Επεισόδια έγιναν και στο Μολενμπέκ. 

Χρυσό Rolex 624.000 ευρώ
Ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας Χάρι Κέιν ήθελε να
φορέσει περιβραχιόνιο με τα χρώματα των ΛΟΑΤ-
ΚΙ στο Μουντιάλ, αλλά η FIFA το απαγόρευσε. Έτσι,
όπως αναφέρει η «Daily Mail», εμφανίστηκε στη
συνέντευξη Τύπου φορώντας ένα χρυσό ρολόι
Rolex, αξίας 624.000 ευρώ, που είχε επάνω του
χαραγμένα τα χρώματα του ουράνιου τόξου της
κοινότητας των ΛΟΑΤΚΙ. 

Μεξικανός
μποξέρ 
απειλεί
τον Μέσι

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Μεξικανός μποξέρ Κανέλο Αλβάρεζ επιτέθηκε 
στον Λιονέλ Μέσι μετά τη νίκη 2-0 της Αργεντινής επί του Μεξικού, κατηγορώντας 
τον ότι πάτησε τη φανέλα του Μεξικού κατά τους πανηγυρισμούς στα αποδυτήρια. 
«Να προσεύχεται στον Θεό να μην τον βρω μπροστά μου. Όπως εγώ σέβομαι την Αργεντινή,
έτσι και αυτός πρέπει να σέβεται το Μεξικό». Το βίντεο, ωστόσο, δεν δείχνει κάτι τέτοιο.
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα

Δάρδα

Η «Φρικαντέλα» 
στο Christmas Theater

Τ
ο θρυλικό μιούζικαλ «Φρικαντέλα» του
Ευγένιου Τριβιζά ετοιμάζεται για εορ-
ταστική επέλαση. Η κακιά μάγισσα που
μισούσε τα κάλαντα θα καταφθάσει και

φέτος με την ιπτάμενη σκούπα της στο Christmas
Theater την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου για να σκορ-
πίσει την ολέθρια μαγεία της σε μικρούς και με-
γάλους, αναστατώνοντας τη φαντασία τους!

Κορυφαίοι ερμηνευτές του λυρικού θέατρου,
απολαυστικά μπαλέτα, πολυμελείς παιδικές χο-
ρωδίες που θα ταξιδέψουν το κοινό από τόπο σε
τόπο με κάλαντα από όλη την Ελλάδα και live
μουσικές από την κλασική συμφωνική ορχήστρα
Athens Academica συνθέτουν το καστ που θα
αποδώσει το υπέροχο παραμύθι της «Φρικαντέ-
λας» που λατρεύει να μισεί την πιο όμορφη γιορ-
τή αγάπης του χρόνου.

Στη φαντασμαγορική θεατρική υπερπαραγω-
γή, ο κορυφαίος μαέστρος Άλκης Μπαλτάς υπο-
γράφει τις συναρπαστικές μουσικές συνθέσεις,
ενώ η εξαιρετική σκηνοθεσία είναι του Φωκά
Ευαγγελινού.

Το έργο
Το δημοφιλές μπεστ σέλερ του εθνικού μας

παραμυθά Ευγένιου Τριβιζά πρωτοκυκλοφόρησε
το 1998 και αγαπήθηκε τόσο πολύ που οι αλλε-
πάλληλες εκδόσεις του συνεχίζονται με αυξανο-
μένους ρυθμούς μέχρι σήμερα. 

Η Φρικαντέλα είναι μια μάγισσα, τόσο μα τόσο
κακιά, που μισεί αφάνταστα όλα τα καλά. Δεν χο-
ρεύει καλαματιανό. Χορεύει μόνο κακαματιανό.
Δεν τρώει ποτέ της καλαμαράκια. Τρώει μόνο κα-
καμαράκια. Δεν πίνει πορτοκαλάδα, μόνο πορτο-
κακάδα. Φυσικά, δεν της αρέσουν τα παραμύθια
με καλό τέλος, αλλά μόνο με κακό τέλος και εν-
νοείται ότι, πάνω από όλα, μισεί τα κάλαντα.

Έτσι, όταν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς
ακούει τα παιδιά της γειτονιάς να ψέλνουν τα
κάλαντα, γίνεται έξω φρενών. Τους κλέβει τις
φωνές και τις φυλακίζει σε ροζ και γαλάζια
μπαλόνια. Τα παιδιά, όμως, αποφασισμένα να
βρουν τις χαμένες τους φωνές, βάζουν σε
εφαρμογή ένα παράτολμο σχέδιο. Έτσι ξεκινά
μια σειρά από συναρπαστικές περιπέτειες,

απροσδόκητες συναντήσεις και θεαματικές
μεταμορφώσεις!

Η ξεκαρδιστική μάγισσα Φρικαντέλα, ο
σπαρταριστός υπαστυνόμος Παντεσπάνης, ο
τετραπέρατος πιτσιρίκος Σεβαστιανός Μπι-
σμπικούκης με τη χαρούμενη παρέα του, ο
Μαυρίκιος, ένα παγόνι μεταμορφωμένο σε κο-
ράκι, η Λουντμίλα μια καμήλα που ήταν κάποτε
ελάφι, η Γοργόνα των Γιασεμιών, ο Γελωτοποι-
ός των Ανακτόρων, ο Άρχοντας των Μπακλα-
βάδων, οι μυστηριώδεις Βεδουίνοι με τα δαμα-
σκηνά σπαθιά, το Μπαλέτο των Σκίουρων που
χορεύουν κλακέτες, ο Χορός των Ζαχαρωτών,
το Θαλασσινό Μπαλέτο των Ιππόκαμπων και
χίλια δυο άλλα πρωτόγνωρα και θαυμαστά θα
σας χαρίσουν αξέχαστες στιγμές χαράς, αγω-
νίας, γέλιου και διασκέδασης σε μια φαντα-
σμαγορική πανδαισία ήχων και χρωμάτων!

Η παράσταση για πρώτη χρονιά θα ταξιδέψει
και στη Θεσσαλονίκη για τέσσερις μόνο παρου-
σιάσεις από τις 4 έως τις 8 Ιανουαρίου στο Συνε-
δριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης (ΔΕΘ).



Ένα ατύχημα έστειλε τον Κώστα Κρομμύδα
στο νοσοκομείο. Ο γνωστός ηθοποιός και συγ-
γραφέας βρισκόταν στη Νάουσα για την πα-
ρουσίαση του βιβλίου του «Δούρειος Ίππος»
όταν λίγες ώρες πριν από την εκδήλωση σκόν-
ταψε σε δρόμο της πόλης, έπεσε και χτύπησε
στο πρόσωπο. «Θα μπορούσε να είναι το απο-
τέλεσμα ενός καβγά, αλλά όχι. Προτίμησα να
τα βάλω με την άσφαλτο στο πιο αστείο πέσιμο
όλων των εποχών. Όλα καλά με δύο ράμματα!
Ηθικό δίδαγμα ημέρας: Όποιος βιάζεται
σκοντάφτει», αποκάλυψε στο Instagram.

Τον μάτιασαν

Αθόρυβος χωρισμός

Οριστικό τέλος στη σχέση του Απόστολου
Γκλέτσου και της Ιζαμπέλας Αρβανίτη. Το άλλοτε
παθιασμένο ειδύλλιο του γοητευτικού ηθοποιού
με τη σιδηρά κυρία των επιχειρήσεων έσβησε
στις αρχές του φθινοπώρου, σχεδόν δύο μήνες
από την τελευταία κοινή τους εμφάνιση στο
Ηρώδειο και έναν χρόνο από τη γνωριμία τους.
Το ζευγάρι κρατούσε χαμηλούς τόνους κατά τη
διάρκεια της σχέσης του και απέφευγε τις συ-
χνές δημόσιες εμφανίσεις, για αυτό και ο χωρι-
σμός έγινε γνωστός πρόσφατα. 

Χαρούμενα 49 για τη Ζέτα Δού-
κα! Η πρωταγωνίστρια είχε γε-
νέθλια και τα γιόρτασε με
τούρτα-υπερπαραγωγή συνο-
δεία ευχών από την οικογένειά
της, φίλους και συναδέλφους
που ευχαρίστησε δημόσια:
«Ένα βήμα πριν από την πραγ-
ματική ενηλικίωση και το μόνο
που μου εύχομαι είναι ανεμε-
λιά και ηρεμία. Ευχαριστώ για
τις ευχές, μου είναι πολύτιμες,
ιδίως σε αυτή τη φάση της
ζωής μου».

Happy birthday

Αντίο, ρυτίδες
Το πρώτο του μπότοξ έκανε ο Γιώργος Τσαλίκης. Ο τραγουδι-
στής εξαφάνισε τις βαθιές ρυτίδες στο μέτωπο και στα μάτια,
αποκτώντας νεανική όψη, προτρέποντας τους followers του
να τον μιμηθούν: «Είσαι άντρας, είσαι γυναίκα, δεν είναι πολύ
ωραίο να πατάς ένα pause στον χρόνο και να είσαι η πιο φρέ-
σκια εκδοχή του εαυτού σου; Σου φτιάχνει τη διάθεση, τρία
λεπτά από τον χρόνο σου!».

Μεγάλες στιγμές για τη Βίκυ Φλέσσα. Η
οικοδέσποινα της ΕΡΤ παρουσίασε τη
λαμπερή εκδήλωση των Ενόπλων Δυνά-
μεων στο ΚΠΙΣΝ και τιμήθηκε από τον
αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλώρο για
την πολύτιμη προσφορά της. «Συγκίνηση
και υπερηφάνεια για την τιμή να παρου-
σιάσω την εορτή των Ενόπλων Δυνάμεών
μας υπό τη σκέπη της Υπερμάχου Στρα-
τηγού, της Θεοτόκου, ανήμερα των Εισο-
δίων της», ανέφερε χαρούμενη.
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Δίδυμες χαρές

Τιμητική βραδιά

Μ
παμπάς έγινε για πρώτη φορά ο Χρήστος Αντωνιάδης.
Η σύντροφός του Αφροδίτη Τσώνου έφερε στον κό-
σμο δίδυμα αγοράκια και το ζευγάρι πετάει στα σύν-
νεφα από χαρά. Τα μωρά γεννήθηκαν στον όγδοο μή-

να, με προγραμματισμένη καισαρική και από το περασμένο Σάββα-
το βρίσκονται στο σπίτι τους. «Είναι όντως το πιο όμορφο ταξίδι, όν-
τως είναι υπέροχες οι στιγμές και έχουμε πάθει την πλάκα μας. Εί-
ναι όλοι εκστασιασμένοι με τα παιδιά μου. Είναι υπέροχα, καταπλη-
κτικά, τα ωραιότερα όλων. Κάποια στιγμή κλείστηκα σε ένα δωμάτιο
μόνος και από τη χαρά μου τραγουδούσα τον ύμνο του Ολυμπια-
κού», εξομολογήθηκε ο ενθουσιασμένος μπαμπάς. Ο Χρήστος Αν-
τωνιάδης είχε μιλήσει στο παρελθόν ανοιχτά για τις δυσκολίες που
αντιμετώπισαν μέχρι να γίνουν γονείς: «Δεν προέκυπτε εγκυμοσύ-
νη, υπήρχε μια ανεξήγητη υπογονιμότητα και κάναμε εξωσωματι-
κή. Από το 2012 δεν μπορούσαμε να αποκτήσουμε παιδί».



Δ
ύσκολα ξεχνάει κανείς την εμπειρία
του ιλίγγου. Αυτή η αίσθηση ότι όλα
γύρω γυρίζουν τρομοκρατεί τον πά-
σχοντα, που εκείνη τη στιγμή αδυνα-

τεί να καταλάβει τι του συμβαίνει. Ο ίλιγγος,
ωστόσο, δεν είναι ένα παιχνίδι του μυαλού. Ούτε
είναι πάθηση. Πρόκειται για σύμπτωμα και επι-
βάλλει τη διαγνωστική αξιολόγηση από αρκετές
ειδικότητες.

«Ουσιαστικά πρόκειται για μια διαταραχή της
ισορροπίας, η οποία σχετίζεται με την ικανότητα
του εγκεφάλου μας να αντιλαμβάνεται τη θέση
μας στο περιβάλλον. Συνοδεύεται από την αίσθη-
ση ότι περιστρεφόμαστε ή ότι όλα γυρίζουν γύρω
από εμάς», εξηγεί η ωτορινολαρυγγολόγος-χει-
ρουργός Κεφαλής Τραχήλου, παιδοΩΡΛ, Ανατολή
Παταρίδου. 

Οι περισσότεροι μπερδεύουν τον ίλιγγο με την

απλή ζάλη, την αστάθεια, τη «θολούρα», την τάση
για λιποθυμία ή το «βαρύ» κεφάλι. Ίλιγγος μπορεί
να εμφανιστεί είτε από προβλήματα του λαβυρίν-
θου -κάτι που συμβαίνει στο 90% των περιπτώσε-
ων- είτε από νευρολογικά προβλήματα, που είναι
πολύ πιο σπάνια (10%).

Είναι σημαντικό ο πάσχων να απευθυνθεί στην
κατάλληλη ιατρική ειδικότητα, που είναι η ωτορι-
νολαρυγγολογία. Ο ειδικός ιατρός θα λάβει λεπτο-
μερές ιατρικό ιστορικό και θα υποβάλει τον πά-
σχοντα σε νευροωτολογικό-ακοολογικό έλεγχο.
Οι πιο συχνές αιτίες του ιλίγγου είναι η αιθουσαία
νευρωνίτιδα, η οποία χαρακτηρίζεται από αιφνίδια
έναρξη με έντονο ίλιγγο και εμέτους, που επιδει-
νώνονται με οποιαδήποτε κίνηση του κεφαλιού.
Διαρκεί από λίγες μέρες έως τρεις εβδομάδες. 

Ο καλοήθης παροξυσμικός ίλιγγος θέσεως. Χα-
ρακτηριστικό της πάθησης είναι η πρόκληση των

συμπτωμάτων του ιλίγγου, όταν ο ασθενής ξα-
πλώσει ύπτια, με το κεφάλι του στραμμένο προς
τα πλάγια, από την πλευρά του πάσχοντος λαβυ-
ρίνθου. 

Η νόσος του Meniere. Η νόσος χαρακτηρίζεται
από σημαντικές ακουστικές διαταραχές, που
διαρκούν από 30 λεπτά έως 24 ώρες. Εκτός από
τον ίλιγγο, ο ασθενής παρουσιάζει βαρηκοΐα, εμ-
βοές και αίσθημα πληρότητας ώτων. Η βαρηκοΐα
δεν είναι μόνιμη, αλλά βελτιώνεται μετά την πάρο-
δο μιας υποτροπής.

Το ακουστικό νευρίνωμα. Είναι ένας καλοήθης
όγκος, που αυξάνεται με βραδύ ρυθμό, προκα-
λώντας μονόπλευρη βαρηκοΐα, εμβοές και ίλιγγο. 

Ο ίλιγγος είναι παροδικός και διαρκεί από 30
λεπτά έως μερικές εβδομάδες. Η διάσειση του λα-
βυρίνθου οφείλεται σε τραυματισμούς και σε κα-
κώσεις του κεφαλιού. Εκτός από τον ίλιγγο, ο
τραυματίας πιθανόν να παρουσιάζει βαρηκοΐα και
εμβοές. Στο πλαίσιο ενός επεισοδίου ημικρανίας,
μπορεί ο ασθενής να εμφανίσει και ίλιγγο, βαρη-
κοΐα και εμβοές. Η αντιμετώπιση κάθε μορφής
ιλίγγου είναι ανάλογη της εκάστοτε αιτίας.
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Η αίσθηση ότι όλα γύρω γυρίζουν
τρομοκρατεί τον πάσχοντα, 
που εκείνη τη στιγμή αδυνατεί 
να καταλάβει τι του συμβαίνει

Ίλιγγο μπορούν να παρουσιάσουν και τα παιδιά. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα βασικά συμπτώ-
ματα είναι η αστάθεια, δηλαδή, η τάση του παιδιού να πέσει προς τη μια πλευρά, όταν στέκεται
ή όταν βαδίζει. Πολύ συχνό σύμπτωμα είναι επίσης ο εμετός ή η ναυτία και ο πόνος στην κοι-
λιά. Επιπλέον μπορεί να συνοδεύεται και από διαταραχές στην όραση. «Η πιο συχνή αιτία του
παιδιατρικού ιλίγγου είναι η ημικρανία, που είναι πολύ συχνό πρόβλημα της παιδικής ηλικίας
και συχνά συνοδεύεται από ίλιγγο. Η δεύτερη κατά σειρά συχνότητας αιτία είναι ο ιδιοπαθής
καλοήθης παροξυσμικός ίλιγγος θέσεως της παιδικής ηλικίας. Πρόκειται για μια άγνωστης
αιτιολογίας πάθηση, που χαρακτηρίζεται από ίλιγγο μικρής διάρκειας ≤10 λεπτών, ο οποίος
μετά την κρίση υποχωρεί εντελώς», αναφέρει η παιδοΩΡΛ Ανατολή Παταρίδου.  

Τι γίνεται με τα παιδιά

Ο ίλιγγος δεν είναι 
παιχνίδι του μυαλού Ανατολή Παταρίδου, ωτορινολα-

ρυγγολόγος-χειρουργός Κεφαλής
Τραχήλου, παιδοΩΡΛ



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)
Η αντίθεση του Ερμή με τον ανάδρομο Άρη
πολύ πιθανόν να φέρει εντάσεις και κακή
συνεννόηση με πρόσωπα από το περιβάλλον
σας. Αποφύγετε σήμερα να κλείσετε συμ-
φωνίες, να μετακινηθείτε χωρίς να έχετε
φροντίσει την κάθε λεπτομέρεια του ταξιδι-
ού σας, αλλά και να είστε εριστικοί με τους
άλλους.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Σήμερα καλό είναι να προσέξετε τη συμπε-
ριφορά σας, εφόσον θα μπείτε στη διαδικα-
σία να γίνετε άπληστοι με τα υλικά αγαθά,
αλλά και με τις σχέσεις σας. Σε προσωπικό
ιδίως επίπεδο, θα είστε απαιτητικοί με το
ταίρι σας και θα επικεντρωθείτε σε κάποιες
λάθος στιγμές, για να φέρετε τον άλλον σε
δύσκολη θέση.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Σήμερα ο ανάδρομος Άρης που βρίσκεται
στο δικό σας ζώδιο, με τον Ερμή να σχηματί-
ζει όψη αντίθεσης, δημιουργεί ένα περιβάλ-
λον αρκετά εκρηκτικό. Οι γεννημένοι 10, 11
και 12 Ιουνίου είστε αρκετά πιο εκτεθειμένοι
τόσο σε επικοινωνιακούς κινδύνους όσο και
σε απρόσεκτες κινήσεις, που μπορεί να
προκαλέσουν ατυχήματα. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Είστε αρκετά εκτεθειμένοι σε κινδύνους αλ-
λά και σε καταστάσεις που αφορούν το ερ-
γασιακό σας περιβάλλον. Πολύ πιθανόν να
ενοχληθείτε με τη συμπεριφορά κάποιων
ατόμων ή να χρειαστεί να θέσετε τα όριά σας
σε ενοχλητικές συμπεριφορές των άλλων.

Λέων
(23/7-22/8)
Είστε σε μια συναισθηματική ένταση, οπότε
και το πιο φρόνιμο για εσάς είναι να μην προ-
καλέσετε τώρα συζητήσεις που θα καταλή-
ξουν σε εμπόλεμη ζώνη. Φροντίστε να αποφύ-
γετε κάθε τοξική συμπεριφορά, κυρίως από
πρόσωπα που κάποτε είχατε εμπιστευτεί.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είναι μια αρκετά έντονη μέρα για εσάς, όπου
ο κυρίαρχος πλανήτης σας, ο Ερμής, δέχεται
μια δύσκολη όψη από τον Άρη. Οι εντάσεις
με τους άλλους μπορεί να φτάσουν σε ορια-
κά σημεία, ιδίως αν έχετε γεννηθεί 11, 12, 13
και 14 Σεπτεμβρίου. Φροντίστε τις παλιές
υποθέσεις που έχουν κακοφορμίσει να τις
διαχειριστείτε με σύνεση και λογική.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Είναι μια πραγματικά ευαίσθητη στιγμή που
θα χρειαστεί να ξεκαθαρίσετε με τους άλ-
λους εκείνα που σας ενοχλούν, αλλά και ό,τι
σας έχει πειράξει κατά το παρελθόν. Είναι
μια ευκαιρία να αναλάβετε τις ευθύνες σας,
αλλά και να περιμένετε από τους άλλους να
κάνουν το ίδιο.  

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Έχετε για ακόμη μία φορά να αντιμετωπίσε-
τε τα συναισθήματά σας, τα λάθη και τον τρό-
πο που διαχειριστήκατε κάποιες καταστά-
σεις. Αν αυτό μεταφράζεται και σε θέματα
αξιών, υλικής φροντίδας και σχέσεων, είναι
η στιγμή που θα αντιμετωπίσετε παράπονα
και την αντίθεση των άλλων. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η αντίθεση του Ερμή με τον ανάδρομο Άρη
αφορά το δικό σας ζώδιο, ιδίως αν έχετε
γεννηθεί 11, 12 και 13 Δεκεμβρίου. Είναι η
στιγμή που έχετε μαζέψει μέσα σας θυμό ή
ο σύντροφός σας περνά μια κρίση που δύ-
σκολα θα μπορέσετε να τη διαχειριστείτε.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο του ωροσκο-
πίου σας, τον δωδέκατο τομέα, βρίσκεται ο
Ερμής. Αυτό από μόνο του φέρνει μια παρα-
σκηνιακή δυσλειτουργία, κυρίως στον επαγ-
γελματικό σας χώρο. Με τη δύσκολη όψη
επίσης του Άρη προς τον Ερμή, είναι μια επι-
πρόσθετη ένταση με τους άλλους, που δυ-
στυχώς οφείλετε να τη διαχειριστείτε με
έξυπνο τρόπο, κρατώντας ισορροπίες.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Είναι μια αρκετά πολύπλοκη μέρα, όπου όλα
μπορεί να ξεκινήσουν με τις καλύτερες προ-
διαγραφές και να καταλήξουν σε μια ανα-
τροπή που σίγουρα δεν θα σας βοηθήσει
πουθενά. Είναι καλό να βάλετε τα όριά σας
στους άλλους, φροντίζοντας με αυτό τον
τρόπο την καλύτερη μεταξύ σας σχέση. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Εκείνο που χαρακτηρίζει τη μέρα σας είναι
οι έντονες συζητήσεις που θα γίνουν με
πρόσωπα που βρίσκονται σε βασικούς το-
μείς της ζωής σας. Η οικογένεια αλλά και ο
επαγγελματικός σας χώρος θα βρεθούν σε
ένα σημείο αναφοράς, που όλα πρέπει να
μπουν σε μια νέα κατεύθυνση ή σε επανεκ-
κίνηση.
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Α παιτητική η μέρα αυτή, με τον Ερμή
και τον ανάδρομο Άρη σε αντίθεση,
που από τη μια θα φέρει ευστροφία
και αποφασιστικότητα, αλλά από 

την άλλη με ευκολία μπορεί να διαταραχτούν
οι σχέσεις και να υπάρξουν τσακωμοί, ρήξεις
και ατυχήματα λόγω βιασύνης. 
Επηρεάζει περισσότερο τα ζώδια 
του Μεταβλητού Σταυρού, Διδύμους,
Παρθένους, Τοξότες και Ιχθύς.



Ε
ίναι αλήθεια ότι είχαμε κουραστεί
να παρακολουθούμε από τα ΜΜΕ
τις εξελίξεις στη σοβαρή υπόθεση
των θανάτων των τριών παιδιών

της Πάτρας ή, όπως απλούστερα επικράτησε
να λέγεται, «στην υπόθεση Πισπιρίγκου». Ια-
τροδικαστές, δικηγόροι, ψυχίατροι, ψυχολό-
γοι, αστυνομικοί και άλλοι αρμόδιοι και
αναρμόδιοι μας βομβάρδιζαν καθημερινά
καταθέτοντας την άποψή τους.

Και εκεί που η δημοσιότητα άρχισε να χάνει
τη δυναμική της και να προσαρμόζεται στις
πραγματικές της διαστάσεις, έσκασε η νέα
βόμβα με τη δομή της Κιβωτού του Κόσμου.
Εδώ το σοκ ήταν καθολικό. Στην αρχή παγω-
μάρα και σιωπή.

Ο περισσότερος κόσμος αδυνατούσε ή δεν
ήθελε να πιστέψει ό,τι ερχόταν ως είδηση.
Ήταν, βλέπετε, και η ιδιότητα του φερόμενου
ως πρωταγωνιστή πατέρα Αντωνίου (βραβευ-
μένος από την Πολιτεία για το έργο του) που
τον έκανε να δείχνει καχυποψία και να εύχε-
ται να μην είναι αληθινά όσα καταγγέλλονταν.
Βέβαια, το θέμα μόλις άνοιξε και δεν γνωρί-
ζουμε τις πραγματικές του διαστάσεις. Θα

χρειαστεί πολύς χρόνος για να μάθουμε την
αλήθεια. Η Πολιτεία αντέδρασε ευτυχώς άμε-
σα, διορίζοντας νέο ΔΣ στη δομή, εισαγγελείς
άρχισαν τις λήψεις καταθέσεων και άλλοι αρ-
μόδιοι άρχισαν τις οικονομικές έρευνες σε
βάθος. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν
δει το φως της δημοσιότητας μπορούμε, νο-
μίζω, να κάνουμε κάποιες διαπιστώσεις.

Πρώτον, η λειτουργία όλων των δομών της
Κιβωτού (Αθήνας και επαρχίας) δεν ήταν
υποδειγματική.

Δεύτερον, παιδιά (λίγα ή πολλά, μέλλει να
φανεί) δεν είχαν τη στοργή και φροντίδα που
είχαν ανάγκη και ίσως, φευ, κακοποιήθηκαν.

Κάποιες αστυνομικές ή και δικαστικές αρ-
χές είχαν δεχτεί καταγγελίες στο παρελθόν
για κακή συμπεριφορά εργαζομένων στις δο-
μές, αλλά φαίνεται πως δεν αξιολογήθηκαν
ως σοβαρές ή δεν εξετάστηκαν σε βάθος, πι-
θανότατα επηρεασμένες από το όνομα (υπε-
ράνω υποψίας) της δομής. 

Τρίτον, εξετάζεται κακοδιαχείριση των οι-
κονομικών, που φαίνεται πως ήταν ανθηρά,
αφού και οι δωρεές πολιτών ήταν σημαντικές
και η κρατική επιχορήγηση παρούσα.

Τέταρτον, μέγα ερώτημα αποτελούν οι υιο-
θεσίες και οι αναδοχές.

Πέμπτον, η Εκκλησία ως θεσμός υπέστη
τραυματισμό, γιατί ως Έλληνες έχουμε και
την κακή συνήθεια να γενικεύουμε τα πράγ-
ματα και να μη θεωρούμε την παραβατικότη-
τα κάποιου μέλους μιας κοινωνικής ομάδας
ως συμβάν μεμονωμένο, αλλά ότι αντικατο-
πτρίζει το σύνολο της ομάδας.

Ο σοφός λαός εδώ και πολλούς αιώνες μάς
διδάσκει ότι τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Το
λαμπερό περιτύλιγμα ενός κουτιού δεν προ-
ϋποθέτει ότι μέσα βρίσκεται και ακριβό δώ-
ρο. Για να το διαπιστώσεις πρέπει να σκίσεις
το σελοφάν. Και στην περίπτωση της Κιβωτού
φαίνεται πως δεν πειράχτηκε ποτέ το σελο-
φάν. Και είναι ευκαιρία τώρα, με αφορμή τα
καταγγελλόμενα, να ανοίξουν και άλλα περι-
τυλίγματα και σε άλλες δομές, όχι μόνο φιλο-
ξενίας παιδιών αλλά και ηλικιωμένων, όπου
οι ανήμποροι δεν μπορούν να αντιδράσουν. 

Όσο για εμάς, στην κοινωνία που ζούμε, ας
έχουμε πάντα ένα αλεξίπτωτο στην πλάτη
μας, χρήσιμο κάθε φορά που θα πέφτουμε
από τα σύννεφα.

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Οι Κιβωτοί και ο Νώε
Ο σοφός λαός λέει ότι τα ράσα δεν κάνουν τον παπά


