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Ε
δώ και τριάμισι χρόνια η αξιωματική αντι-
πολίτευση ζητά συνεχώς πρόωρες εκλο-
γές για ψύλλου πήδημα, παρά το γεγονός
ότι ούτε να τις προκαλέσει μπορεί ούτε να

τις κερδίσει. Για την ακρίβεια, θα λέγαμε πως μάλ-
λον δεν τις θέλει κιόλας, αφού δεν έχει ούτε σχέδιο
ούτε προοπτική για τα μεγάλα προβλήματα του τό-
που. Εκτός και αν μου πείτε ότι η κρατικοποίηση που
επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ επί παντός του επιστητού είναι
λύση… Με ποδοσφαιρικούς όρους, δηλαδή, θα λέ-
γαμε ότι η Κουμουνδούρου κάηκε στο ζέσταμα, στην
αρχή να περιμένει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πέσει
σαν ώριμο φρούτο και στη συνέχεια να του ζητά να
εγκαταλείψει την πρωθυπουργία και να φύγει μόνος
του. Την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας περιμένει να πέ-
σει η κυβέρνηση από τα tweets των 0,60 ευρώ και
τους «επαναστάτες» του πληκτρολογίου, ο Κυριάκος

Μητσοτάκης χτίζει την επόμενη τετραετία αργά και
σταθερά, εφαρμόζοντας ένα νέο κοινωνικό συμβό-
λαιο με τον λαό που δεν έχει σχέση ούτε με τον λαϊ-
κισμό ούτε με τον κρατισμό ούτε με την αποχαύνω-
ση των επιδοματικών πολιτικών. Την ώρα που ο κ.
Τσίπρας διασύρει τη χώρα στο εξωτερικό, ο Μητσο-
τάκης διαβεβαιώνει τους επενδυτές ότι στη χώρα
μας υπάρχει πολιτική και οικονομική σταθερότητα.
Από το Λονδίνο ο πρωθυπουργός καθησύχασε τους
επενδυτές και έστειλε μηνύματα προς πάσα κατεύ-
θυνση τόσο για τις εκλογές όσο και για την οικονο-
μία. «Δεν θα πρέπει το ενδεχόμενο διπλών εκλογών
να ανησυχήσει 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 αναμετρή-

σεις», σημείωσε ο πρωθυπουργός ενώπιον περισ-
σότερων των 240 εκπροσώπων διεθνούς κύρους
επενδυτικών οίκων στο Συνέδριο του Χρηματιστηρί-
ου Αθηνών και της Morgan Stanley. Μια πρόσφατη
δημοσκόπηση της Prorata (που δεν τη λες και κυ-
βερνητική!) στη «μάχη» Μητσοτάκη - Τσίπρα αναφέ-
ρει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
� Πόσο αποτελεσματικός είναι στην επίλυση σημαν-
τικών προβλημάτων: 43% Μητσοτάκης - 29% Τσίπρας.
� Πόσο συνεπής είναι απέναντι σε όσα λέει και υπό-
σχεται: 42% Μητσοτάκης - 26% Τσίπρας.
� Πόσο ικανός είναι στη διαχείριση των οικονομικών
της χώρας: 42% Μητσοτάκης - 31% Τσίπρας…

Οι απαντήσεις των πολιτών δεν επιδέχονται αμφί-
σημων ερμηνειών. Όλοι μα όλοι έχουν καταλάβει τις
διαφορές… 
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Την ώρα που ο Αλέξης
Τσίπρας περιμένει να πέσει 
η κυβέρνηση από τα tweets

των 0,60 ευρώ και 
τους «επαναστάτες» 
του πληκτρολογίου, 

ο Κυριάκος Μητσοτάκης
χτίζει την επόμενη τετραετία

αργά και σταθερά
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O
ταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης
επισκεπτόταν το Λονδίνο και
το νούμερο 10 της Downing
Street τον Νοέμβριο του 2021,

είχε πέραν όλων των άλλων και μια ξεκά-
θαρη στόχευση: να βάλει με τρόπο προσε-
κτικό πλην όμως ουσιαστικό στη δημόσια
συζήτηση στη Βρετανία το ζήτημα της επα-
νένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Το Μέγαρο Μαξίμου πίστευε πως η πο-
λιτική και όχι μόνον η περιρρέουσα ατμό-
σφαιρα στο Λονδίνο ευνοούσε το ούτως ή
άλλως δύσκολο εγχείρημα: είχε τότε απέ-
ναντι τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις
Τζόνσον, γνωστό για τη βαθιά εκτίμησή του
στην Αρχαία Ελλάδα, αλλά και μια βρετανι-
κή κοινή γνώμη που για πρώτη φορά δεν
εμφανιζόταν αρνητική ως προς τον επανα-
πατρισμό των Γλυπτών. 

Η εκτίμηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
δεν ήταν εσφαλμένη. Μάλιστα, η συνέν-
τευξη που παραχώρησε στο απαιτητικό
πρωινό σόου του ITV «Good morning Bri-
tain», όπου ανάμεσα στα άλλα εξέθεσε την
ελληνική επιχειρηματολογία περί της επα-
νένωσης των Γλυπτών, εξέπληξε ευχάρι-
στα τη βρετανική κοινή γνώμη, συμβάλ-
λοντας στη διαμόρφωση ευνοϊκότερου
κλίματος για το ελληνικό αίτημα.

Έκτοτε το ζήτημα μπορεί να έφυγε από
τις πρώτες γραμμές της εγχώριας επικαι-
ρότητας, ωστόσο, η «Political» είναι σε θέ-
ση να γνωρίζει πως στην κυβέρνηση ουδέ-

ποτε εγκατέλειψαν την προσπάθεια, κι-
νώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, μα-
κριά από τα φώτα της δημοσιότητας. 

Θετικός οιωνός είναι και η καλή προσω-
πική σχέση που έχουν αναπτύξει ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο βα-
σιλιάς Κάρολος, καθώς τα ραντεβού τους
πυκνώνουν το τελευταίο χρονικό διάστη-
μα: το προχθεσινό στο Κάστρο του Ουίνδ-
σορ στο Λονδίνο ήταν το δεύτερο εντός του
τελευταίου δωδεκαμήνου, καθώς ο Κάρο-
λος, που φέρεται διαχρονικά να μην αντι-

μετωπίζει αρνητικά ενδεχόμενη επιστρο-
φή των Γλυπτών, αν και ουδέποτε έχει εκ-
φράσει δημοσίως τις απόψεις του, είχε
προσκαλέσει τον Έλληνα πρωθυπουργό
τον περασμένο Δεκέμβριο στο Dumfries
House στη Σκωτία.

Η πρόοδος και τα… αγκάθια
Μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας με τον

επιφανή καθηγητή Σύγχρονων Ελληνικών
Σπουδών Kevin Featherstone, σε εκδήλω-
ση του Ελληνικού Παρατηρητηρίου, ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης αρκέστηκε να κάνει
λόγο για πρόοδο στο συγκεκριμένο ζήτη-
μα, αρνούμενος, πάντως, να επεκταθεί δη-
μοσίως στο θέμα. 

«Είναι πιθανό να εξευρεθεί μια αμοιβαία
επωφελής λύση, μπορεί να γίνει η επανέ-

νωση των Γλυπτών του Παρθενώνα και
ταυτόχρονα να ληφθούν υπ’ όψιν οι προ-
βληματισμοί του Βρετανικού Μουσείου.
Αντιλαμβάνομαι πως υπάρχει momen-
tum, συνειδητά μιλώ για επανένωση των
Γλυπτών και όχι για επιστροφή», τόνισε
χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, που εί-
χε μαζί του στο Λονδίνο τον υπουργό Επι-
κρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη, άνθρωπο-
κλειδί στην υπόθεση της επανένωσης των
Γλυπτών. Κυβερνητικός αξιωματούχος με
γνώση επί του θέματος αφήνει να εννοηθεί
πως Αθήνα και Λονδίνο βρίσκονται στη
διαδικασία εξεύρεσης μιας νομικής φόρ-
μουλας για μια λύση, που δεν θα απαιτεί
την τροποποίηση της κείμενης βρετανικής
νομοθεσίας. 

Η ίδια πηγή πληροφόρησης επιμένει
πως στο παρασκήνιο γίνονται κινήσεις,
δεν επιβεβαιώνει, πάντως, πως οι δύο
πλευρές βρίσκονται στο παρά ένα… ενός
ιστορικού συμβιβασμού, που θα επαναπα-
τρίσει τα βιαίως εκτοπισθέντα Γλυπτά του
Παρθενώνα, μολονότι υπάρχει συγκρατη-
μένη αισιοδοξία. 

Ανασταλτικός παράγοντας η κρίση
στη βρετανική πολιτική σκηνή
Στο Μέγαρο Μαξίμου αναγνωρίζουν την αναταραχή που επικρατεί
τους τελευταίους μήνες στη βρετανική πολιτική σκηνή ως ανασταλ-
τικό παράγοντα για την επιτάχυνση των παρασκηνιακών διαπραγμα-
τεύσεων για τα Γλυπτά του Παρθενώνα ανάμεσα στις δύο πρωτεύου-
σες. Μάλιστα, η παραίτηση της Λιζ Τρας και η προ ολίγων εβδομάδων
εκλογή του Ρίσι Σούνακ στη βρετανική πρωθυπουργία είναι από τους κύριους λόγους
που η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Λονδίνο δεν συνοδεύθηκε από μια συνάν-
τηση με τον ομόλογό του, κάτι που καλά πληροφορημένες πηγές τοποθετούν στο αμέσως
προσεχές διάστημα, καθώς, όπως σημειώνουν, υπάρχουν ευκαιρίες για ένα τετ α τετ
ακόμη και στο περιθώριο πολυμερών συναθροίσεων.

ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

?

Τι είπαν στο Κάστρο 
του Ουίνδσορ μακριά από 
τις κάμερες ο βασιλιάς Κάρολος
και ο Έλληνας πρωθυπουργός 

«Επιχείρηση» για επανένωση
των Γλυπτών του Παρθενώνα
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«Δεν ζήτησαν
ούτε μία  
συγγνώμη»

Ιδιαίτερη αναφορά από το
Λονδίνο έκανε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης στα δημοσιεύ-
ματα των διεθνών μέσων
ενημέρωσης που επιτέθηκαν
στην κυβέρνηση για το ζήτη-
μα των 38 μεταναστών στη
νησίδα στον Έβρο: «Το
“Spiegel”, που δημιούργησε
μεγάλο θέμα με αυτή την
ιστορία, όταν τους δώσαμε
όλα τα στοιχεία, ξαφνικά,
τρεις μήνες αργότερα, η
ιστορία έχει αποσυρθεί, αλλά
δεν είχαν το θάρρος να μας
ζητήσουν συγγνώμη και έτσι
απλώς αφαίρεσαν την ιστο-
ρία από τον ιστότοπο». Πα-
ράλληλα, ο πρωθυπουργός
απάντησε σε ερωτήσεις φοι-
τητών και διέψευσε με κατη-
γορηματικό τρόπο τα σενάρια
περί ελευθερίας του Τύπου. 

«Μπούρδες»
«Μια έκθεση μιας μη κυ-

βερνητικής οργάνωσης κα-
τέταξε την Ελλάδα 108η σε
ό,τι αφορά την ελευθεροτυ-
πία, σε χειρότερη θέση από
κάποιες δικτατορίες. Το
Τσαντ βρισκόταν στην 105η
θέση. Λυπάμαι, αλλά πρόκει-
ται απλώς για μπούρδες.
Συγχωρήστε με για τη διατύ-
πωση αυτή», είπε ο κ. Μη-
τσοτάκης προσθέτοντας:
«Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν
βήματα που μπορούμε να
κάνουμε για την περαιτέρω
ανάπτυξη μιας “ζωντανής”
κοινωνίας πολιτών, όμως
μπορώ να σας πω ότι δεν
υπάρχει θέμα ελευθερίας
του Τύπου στην Ελλάδα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
δεν παρέλειψε να μιλήσει για
τις λεκτικές επιθέσεις που
έχουν δεχτεί ο ίδιος και η οι-
κογένειά του, χαρακτήρισε
αδύναμο το νομικό πλαίσιο
για τη συκοφαντική δυσφή-
μηση και σημείωσε πως από
θέση αρχής δεν έχει κινηθεί
δικαστικά εναντίον οποιοδή-
ποτε δημοσιογράφου.

Τ
ον πήχη της αυτοδυναμίας στις
δεύτερες εκλογές έθεσε ο πρωθυ-
πουργός, τονίζοντας ότι είναι απο-
λύτως εφικτός ο στόχος της αυτο-

δυναμίας με το σύστημα της ενισχυμένης
αναλογικής. Άλλωστε, όλες οι δημοσκοπή-
σεις που έχουν δει το τελευταίο διάστημα το
φως της δημοσιότητας δείχνουν ότι η ΝΔ δεν
απέχει μακριά από την επίτευξη της απόλυ-
της πλειοψηφίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να μιλή-
σει και εκτός ελληνικών συνόρων για το
εκλογικό σχεδιασμό, ο οποίος δεν αλλάζει.
«Θα πρέπει να φτάσουμε στο 37%-38% για να
σχηματίσουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Είναι
αυτό εφικτό; Νομίζω ότι είναι απολύτως εφι-
κτό», τόνισε χαρακτηριστικά στη συζήτηση
που είχε με τον καθηγητή Σύγχρονων Ελληνι-
κών Σπουδών και διευθυντή του Ελληνικού
Παρατηρητηρίου του LSE Kevin Featherston.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι

τάσσεται υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνή-
σεων, καθώς, όπως είπε, μπορούν να λαμβά-
νουν άμεσες αποφάσεις. «Βλέπω πολλούς
συναδέλφους μου να εμπλέκονται σε πολύ
μεγάλες, πολύ παρατεταμένες συζητήσεις με
τους εταίρους τους σε κυβερνήσεις συνεργα-
σίας, την ώρα που βρισκόμαστε αντιμέτωποι
με συνεχείς κρίσεις. Πιστεύω ότι είναι καλύ-
τερο για τη χώρα να διοικείται από μια μονο-
κομματική κυβέρνηση.

Μια μονοκομματική κυβέρνηση στην περί-
πτωσή μας δεν σημαίνει ότι δεν αναζητούμε
τη συνεργασία με ταλαντούχους ανθρώπους
από άλλους πολιτικούς χώρους», σημείωσε.
Παράλληλα, κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι με
την απλή αναλογική επιχειρεί να προκαλέσει
ακυβερνησία στη χώρα, τονίζοντας ότι για να
σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση απαι-
τείται 45% με 46%, κάτι που είναι πρακτικά
αδύνατο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρέφει στην
Αθήνα μετά το σημαντικό ταξίδι στο Λονδίνο,
με το κλίμα να είναι άκρως προεκλογικό και
τις ημερομηνίες να δίνουν και να παίρνουν.
Στο Μαξίμου δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους
και επαναλαμβάνουν ότι ο πρωθυπουργός θα
εξαντλήσει την τετραετία, χωρίς ωστόσο να

αναφέρονται στη χρονική περίοδο που θα
στηθούν οι πρώτες κάλπες.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως αν πρό-
κειται να συνεργαστεί με κάποιο κόμμα, αυτό
θα το δείξει με την ψήφο του ο ελληνικός λα-
ός, ενώ απέκλεισε με κατηγορηματικό τρόπο
οποιοδήποτε σενάριο συμμαχίας με την ακρο-
δεξιά. «Εναπόκειται στον ελληνικό λαό να
αποφασίσει αν θέλει να κυβερνήσουμε μόνοι
μας σε περίπτωση που κερδίσουμε -και νομί-
ζω ότι έχουμε βάσιμες πιθανότητες να κερδί-
σουμε- ή αν ουσιαστικά θα μας πει “αναζητή-
στε έναν κυβερνητικό εταίρο”. Στο τέλος της
μέρας είναι απόφαση του λαού. Οι πολίτες ξέ-
ρουν τι διακυβεύεται και αυτοί είναι που θα
καθορίσουν πώς θα κυβερνηθεί η χώρα μετά
τις επόμενες εκλογές», είπε χαρακτηριστικά. 

«Θα πρέπει να φτάσουμε 
στο 37%-38% για να σχηματίσουμε
αυτοδύναμη κυβέρνηση. 
Είναι αυτό εφικτό; Νομίζω 
ότι είναι απολύτως εφικτό», είπε 
ο πρωθυπουργός από το Λονδίνο

Γράφει  
ο Σωτήρης 
Σταθόπουλος

O Mητσοτάκης έθεσε 
τον πήχη της αυτοδυναμίας 
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Φ
θηνή αγορά στέγης, χαμηλά
ενοίκια, δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας και πολλά
μπόνους μέσω της Ευρωπαϊ-

κής Κάρτας Νέων συνθέτουν το πακέτο
των παροχών της κυβέρνησης προς τους
νέους ηλικίας 17-39 ετών. 

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης σε συνεργασία με τους υπουργούς Οι-
κονομικών και Εργασίας, Χρήστο Σταϊκού-
ρα και Κωστή Χατζηδάκη, έχει διαμορφώ-
σει το πλάνο το οποίο απευθύνεται στους
νέους, οι οποίοι θεωρούνται ως ένας από
τους αστάθμητους παράγοντες των προσε-
χών εκλογών. Έτσι, μετά τη χορήγηση των
εισοδηματικών αυξήσεων και ενισχύσεων
σε 2.450.000 συνταξιούχους, αλλά και τις
έμμεσες αυξήσεις μισθών σε 600.000 δη-
μόσιους υπαλλήλους, μέσω της κατάργη-
σης της Εισφοράς Αλληλεγγύης και της
κράτησης 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας
Δημοσίων Υπαλλήλων, η κυβέρνηση θέλει
να «κουμπώσει» το πακέτο των κοινωνι-
κών παροχών, ρίχνοντας το μεγάλο βάρος
προς τουλάχιστον 150.000 νέους, εκ των
οποίων η συντριπτική πλειονότητα αποτε-
λεί μια υψηλού ενδιαφέροντος «δεξαμε-
νή» ψηφοφόρων.

Σπίτια
Το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ για

χρηματικές δωρεές και γονικές παροχές
αποτελεί το «κλειδί» που ξεκλειδώνει την
αγορά στέγης από νέους ηλικίας 25-39 ετών.

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου» θα δώσει τη
δυνατότητα σε τουλάχιστον 10.000 νέους,
ηλικίας 25-39 ετών, με ελάχιστο εισόδημα
10.000 ευρώ και έως το ανώτατο όριο που
προβλέπει το πλαίσιο για την παροχή του
επιδόματος θέρμανσης, να αποκτήσουν τη
δική τους στέγη, αξίας έως 200.000 ευρώ
και επιφάνειας έως 150 τετραγωνικά μέ-
τρα, για ακίνητα πριν από το 2007, με τη
χορήγηση δανείου έως 150.000 ευρώ και
με επιτόκιο 75% χαμηλότερο από το τρέχον
των εμπορικών τραπεζών. Επιπλέον, το
αφορολόγητο των 800.000 ευρώ για χρη-
ματικές δωρεές και γονικές παροχές απο-
τελεί ένα επιπλέον εργαλείο, προκειμένου

χιλιάδες νέοι να αποκτήσουν το δικό τους
σπίτι, έχοντας τη γονική… συνδρομή. Επι-
πλέον, με το πρόγραμμα «Κοινωνική Αντι-
παροχή» θα αξιοποιηθούν εκατοντάδες
«ανενεργά» (αδρανή) ακίνητα του Δημοσί-
ου, τα οποία θα διατεθούν με πολύ χαμηλό
μηνιαίο ενοίκιο σε 2.500 δικαιούχους ηλι-
κίας 18-39 ετών. 

Δουλειές
Άμεση και έμμεση στήριξη σε πάνω από

50.000 νέους, ώστε να βρουν εργασία ή να
δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση,
δίνουν τα προγράμματα που προωθεί το
υπουργείο Εργασίας. 

Η πρωτοβουλία για το «Πρώτο Ένσημο»,
η επιχορήγηση για την έναρξη νέας επιχεί-
ρησης από νέους που είναι άνεργοι, τα
προγράμματα κινητικότητας για αναζήτη-
ση εργασίας, μαθητείας ή πρακτικής
άσκησης σε διαφορετική περιοχή από τον
τόπο διαμονής εντός Ελλάδας, καθώς και
τα νέα προγράμματα επιδοτούμενης απα-
σχόλησης της ΔΥΠΑ αποτελούν τις τέσσε-
ρις πολιτικές παρεμβάσεις της κυβέρνη-
σης για να… κερδίσει την εμπιστοσύνη των
νέων ψηφοφόρων. 

Φτηνές αγορές
«Κερασάκι στην τούρτα» των παρεμβά-

σεων της κυβέρνησης θα αποτελέσει η
υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων,
την οποία θα λάβουν 116.000 νέοι ηλικίας
13-30 ετών. 

Η διάθεση της κάρτας θα είναι δωρεάν
και θα χορηγηθεί από τη Δημόσια Υπηρε-
σία Απασχόλησης και το Ίδρυμα Νεολαίας
και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Επι-

πλέον, δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους
εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας έως 30
ετών, σε όλους τους μαθητές των 50 Επαγ-
γελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της
ΔΥΠΑ και στους σπουδαστές ηλικίας έως
30 ετών των 31 ΙΕΚ της ΔΥΠΑ να υποβά-
λουν ηλεκτρονική αίτηση για τη δωρεάν
χορήγηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων
για ένα έτος.

Οι κάτοχοι της κάρτας θα απολαμβάνουν
εκπτώσεις και προσφορές σε προϊόντα και
υπηρεσίες σε τομείς όπως εκπαίδευση,
τουρισμός, μεταφορές, πολιτισμός, υγεία,
αθλητισμός, διασκέδαση, εστίαση, τηλε-
φωνία κ.ά.

Μετά τους συνταξιούχους 
και τους δημόσιους
υπαλλήλους, νέο πακέτο
κοινωνικών παροχών 
με focus στη «δεξαμενή» 
των ψηφοφόρων 17-39 ετών

Τετραπλή παρέμβαση για θέρμανση,
ρεύμα, δάνεια και ρύθμιση οφειλών
Με επιδοτήσεις 500 εκατ. ευρώ για το ρεύμα, 300 εκατ. ευρώ για το επίδομα θέρμανσης,
πληρωμή των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ σε 24 δόσεις και με μαζικές ρυθμίσεις οφειλών
για τους δανειολήπτες θα στηρίξει η κυβέρνηση το προσεχές διάστημα πάνω από
3.000.000 άμεσα ενδιαφερόμενους.
Όπως δήλωσε χθες ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στην ημερίδα της
«Ναυτεμπορικής», το πρόγραμμα επιδοτήσεων του Δεκεμβρίου με 800 εκατ. ευρώ
αφορά 2,3 εκατ. πολίτες, ενώ από χθες τέθηκε σε λειτουργία ο μηχανισμός υποβολής
των αιτήσεων για τη ρύθμιση των χρεών προς τον ΕΦΚΑ σε 24 δόσεις. Επιπλέον, ο κ.
Σταϊκούρας κάλεσε τις τράπεζες να προχωρήσουν σε μαζικές ρυθμίσεις δανείων για
τους δανειολήπτες και να λάβουν μέτρα προστασίας των ευάλωτων δανειοληπτών.

Στέγη, δουλειές
και μπόνους 
σε150.000 νέους

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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«Π
ροσέξτε μη σας φύγει κανέ-
νας πόντος από τις ίσες
αποστάσεις», κάλεσε σκω-
πτικά τα στελέχη του ΠΑ-

ΣΟΚ το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του
ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Μπίστης, σε μια ανάρτησή του
στο Facebook πριν από μερικές ημέρες για τη
διμέτωπη επίθεση της Χαριλάου Τρικούπη σε
ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία σχετικά με τους
πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Ο Μπί-
στης, που μεταπήδησε στον ΣΥΡΙΖΑ από το
ΠΑΣΟΚ, έχει ταχθεί -όπως και πολλά ακόμα
στελέχη της Κουμουνδούρου- υπέρ μιας σύγ-
κλισης των κεντροαριστερών δυνάμεων της
χώρας, που πάντως προς το παρόν μοιάζει
ανέφικτη και αυτό καθώς τα επιτελεία των δύο
κομμάτων δεν λένε ούτε «καλημέρα». Την ίδια
ώρα, πάντως, πολλά στελέχη διατηρούν επα-
φές, καθώς -στην πλειονότητά τους- προέρ-
χονται και από τον ίδιο πολιτικό χώρο.

Τα «κουκιά», όμως, για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν βγαί-
νουν ακόμα και με τις πιο αισιόδοξες των προ-
βλέψεων και ο δίαυλος επικοινωνίας, που έχει
«κλείσει» ο Νίκος Ανδρουλάκης επιλέγοντας
την αυτόνομη πορεία -τουλάχιστον μέχρι νεω-
τέρας-, πρέπει να παραμείνει ανοιχτός. Αυτό
προσπαθούν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προερχόμενα
από το ΠΑΣΟΚ, τα οποία βρίσκονται συχνά πυ-
κνά σε εκδηλώσεις διαφόρων φορέων και «ζυ-
μώνονται» με στελέχη του άλλοτε κόμματός
τους. Μπορεί, δηλαδή, να μην υπάρχει επικοι-
νωνία μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη αλλά αρ-
κετά στελέχη της Κουμουνδούρου «σκάβουν»

συνεχώς μεσοτοιχίες ή και παράθυρα για να
μπουκάρουν στη Χαριλάου Τρικούπη.

Και αφού η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ έχει κλείσει
την πόρτα της… προοδευτικής διακυβέρνη-
σης με τον ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του τελευταίου
προσπαθούν να τρυπώσουν από το «παράθυ-
ρο» που λέγεται «Τοπική Αυτοδιοίκηση». Αυ-
τό τον ρόλο είχαν στο πρόσφατο Συνέδριο της
ΚΕΔΕ Χρήστος Σπίρτζης και Κώστας Ζαχα-
ριάδης, που ενώ οι υπόλοιποι εκπρόσωποι
κομμάτων (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ) αποχώρησαν
μετά τον χαιρετισμό τους, εκείνοι παρέμειναν
για ολόκληρο το τριήμερο πραγματοποιώντας

σειρά επαφών. Ο τομεάρχης Εσωτερικών του
ΣΥΡΙΖΑ, όχι τυχαία, στον χαιρετισμό του στο
συνέδριο μίλησε για «δρόμους που άνοιξε» το
ΠΑΣΟΚ στην Αυτοδιοίκηση.

Εκλογικό καμπανάκι αλλά με επιφυλάξεις
Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε κατά τη διάρκεια

της συνεδρίασης του Εκτελεστικού Γραφείου
τη Δευτέρα το κόμμα σε «εκλογικό συναγερ-
μό», καλώντας τα στελέχη του να συμπεριφέ-
ρονται σαν να βρίσκονται σε προεκλογική πε-
ρίοδο. Παράλληλα ζήτησε να επιταχυνθούν οι
διαδικασίες τόσο για την κατάρτιση των ψηφο-

δελτίων όσο και για τη συμπλήρωση του προ-
εκλογικού προγράμματος του κόμματος.

Σήμερα, Τετάρτη, αναμένεται να συγκληθεί
η Πολιτική Γραμματεία που ακυρώθηκε τη
Δευτέρα εξαιτίας απουσιών, ώστε να συζητή-
σει τις πολιτικές εξελίξεις και την επόμενη
εβδομάδα το ίδιο όργανο θα ξανασυνεδριά-
σει, ώστε να δώσει πράσινο φως για τα ονόμα-
τα των ψηφοδελτίων. Άλλωστε στον ΣΥΡΙΖΑ
έχουν θέσει σαν στόχο μέχρι το δεύτερο δε-
καήμερο του Δεκεμβρίου να έχουν δώσει στη
δημοσιότητα το 80% των ψηφοδελτίων, αφή-
νοντας χώρο μονάχα για ονόματα-έκπληξη
της τελευταίας στιγμής.

Οι εκλογικές ετοιμασίες βρίσκονται μεν σε
εξέλιξη στην Κουμουνδούρου, αυτό όμως δεν
σημαίνει ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν
ότι οι εκλογές είναι προ των πυλών. Και αυτό
καθώς ο σχετικός «συναγερμός» ακούστηκε
αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες, χωρίς
όμως ο πρωθυπουργός να πάρει την απόφαση
να πάει σε εκλογές.

Τα στελέχη της Κουμουνδούρου
επιχειρούν προσέγγιση για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση
παρά τους κλειστούς διαύλους
από τον Νίκο Ανδρουλάκη 

Ο ΣΥΡΙΖΑ εισβάλλει από…
το παράθυρο στο ΠΑΣΟΚ

του
Αντώνη 
Αναστασόπουλου

antonis.anastasopoulos@gmail.com

Στη Χαριλάου Τρικούπη προετοιμάζονται για τα δύσκολα
«Τα ψέματα τελείωσαν» όπως φαίνεται και τα επιτε-

λεία των κομμάτων σηκώνουν τα μανίκια και προετοιμά-
ζονται για μια δύσκολη όσο και έντονη προεκλογική πε-
ρίοδο. «Θα βιώσουμε μια κρίσιμη εκλογική χρονιά, που
θα δοκιμάσει τις αντοχές και την αξιοπιστία του πολιτι-
κού συστήματος», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρου-
λάκης μιλώντας στο συνέδριο της «Ναυτεμπορικής». 

Ο πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ
επιχείρησε να
προβλέψει την
ακραία πολιτι-
κή αντιπαρά-
θεση που θα

κυριαρχήσει στην πολιτική ζωή του τόπου, διαχωρίζοντας
όμως τη στάση του κόμματός του από το κάδρο στο οποίο
μπαίνουν ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, «επειδή τα τελευταία χρόνια της
οικονομικής κρίσης ακούσαμε πολλά και είδαμε λίγα,
προσωπική μου επιλογή και επιλογή του ΠΑΣΟΚ είναι να
λέμε πράγματα ρεαλιστικά που συμβαίνουν σε άλλες ευ-

ρωπαϊκές χώρες για να φτάσουμε σε μια κανονική, θεσμι-
κή και οικονομική ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Γιατί ο ελ-
ληνικός λαός πραγματικά αξίζει πολύ περισσότερα από
αυτά που λαμβάνει από το εγχώριο πολιτικό σύστημα», εί-
πε με νόημα ο κ. Ανδρουλάκης.

Στο πλαίσιο της παρέμβασής του στο οικονομικό συνέ-
δριο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν έκρυψε την ανησυχία
του για την επόμενη μέρα: «Το 2023 θα είναι μία ακόμα
δύσκολη χρονιά για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Όσο
διαρκεί η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τόσο θα επι-
δεινώνονται η ενεργειακή κρίση και ο πληθωρισμός, ενώ

και η αύξηση των επιτοκίων αναμένεται να επιβραδύνει
την οικονομική ανάπτυξη. Το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό
Ινστιτούτο εκτιμά πως η παγκόσμια ανάπτυξη θα επιβρα-
δυνθεί στο 1,2% το 2023, ενώ η οικονομία της Ευρωζώνης
θα συρρικνωθεί κατά 2%. Επομένως, χρειάζεται εξαιρετι-
κά προσεκτικός οικονομικός σχεδιασμός, ώστε η χώρα
μας να φανεί ανθεκτική τη νέα χρονιά».

Ο κ. Ανδρουλάκης πρότεινε πέντε βασικές κατευθύνσεις,
προκειμένου να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τις πη-
γές ανησυχίας τη νέα χρονιά. Ειδικότερα έκανε λόγο για: 
� Ανακατεύθυνση των πόρων του προϋπολογισμού, με
στόχευση στην ουσιαστική στήριξη των νοικοκυριών.
� Αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να δημιουρ-
γήσουμε ανθεκτική οικονομία και ανθεκτική κοινωνία.
� Έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των ηλεκτροπα-
ραγωγών. 
� Ρυθμιστικές παρεμβάσεις για την ομαλή λειτουργία της
αγοράς και την προστασία των καταναλωτών. 
� Παρεμβάσεις για την αύξηση του κόστους δανεισμού και
των κόκκινων δανείων. 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com



Oι παρεμβάσεις του Κώστα Μπακο-
γιάννη στην κεντρική πολιτική σκηνή και
τους υπουργούς συνεχίζονται. Παλιά εί-
χε ζητήσει περισσότερη αστυνόμευση
στο κέντρο της Αθήνας από τον Τάκη Θε-
οδωρικάκο. Τώρα ζητάει από το υπουρ-
γείο Ανάπτυξης αλλαγή ωραρίου για την
είσοδο των φορτηγών τροφοδοσιών στο
κέντρο το βράδυ από τις 21.00 μέχρι κά-

ποια ώρα το πρωί, ώστε να σταματήσου-
με να βλέπουμε πηγμένες τις κεντρικές
οδούς των Αθηνών μέσα στη μέρα. Επί-
σης, έχει ζητήσει από την υπουργό Πολι-
τισμού Λίνα Μενδώνη να μπουν οι μεγά-
λοι και παλιοί κινηματογράφοι που βρί-
σκονται εντός του δήμου, «Ιντεάλ»,
«Άστορ» και «Αελλώ», σε καθεστώς προ-
στασίας ως χώροι πολιτισμού. 
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Δένδιας: Πολωνία
και προπαρασκευή
για Αλβανία 

Στην Πολωνία μεταβαίνει ο
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δέν-
διας για τη συνεδρίαση του Οργανι-
σμού για την Ασφάλεια στην Ευρώ-
πη, το μόνο όργανο στο οποίο συνυ-
πάρχουν πλέον οι ΗΠΑ και η Ρωσία.
Την Παρασκευή θα υποδεχτεί την
Αλβανίδα ΥΠΕΞ Όλτα Χάκα στην
Αθήνα σε μια προπαρασκευαστική
συζήτηση, καθώς την ερχόμενη
Τρίτη θα ταξιδέψει μαζί με τον πρω-
θυπουργό στην Αλβανία σε ένα ση-
μαντικό ταξίδι στα Τίρανα, μιας και
εκεί θα γίνει η Σύνοδο Κορυφής Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης - Δυτικών Βαλ-
κανίων. 

Νέες ακτοπλοϊκές
διασυνδέσεις
Καταλυτική ήταν η συνεργασία
του υπουργού Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλα-
κιωτάκη με τον βουλευτή Γιάννη
Βρούτση σχετικά με την απευ-
θείας διασύνδεση του νησιού
της Μήλου με τον Πειραιά με
πλοίο αλλά και τη διασύνδεση
της Μήλου με την Κρήτη. Πάν-
τως, ο κ. Πλακιωτάκης έχει λύ-
σει τελευταία αρκετά θέματα με
τα νησιά. Όπως, για παράδειγμα,
την επαναπροκήρυξη της ακτο-
πλοϊκής διασύνδεση Κάσου και
Καρπάθου (το νησί του Γεραπε-
τρίτη) με τον Πειραιά και τα άλλα
νησιά των Δωδεκανήσων, που θα
γίνει το 2023.

Οι παρεμβάσεις του δημάρχου στα υπουργεία

Τ
ο ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αλβανία είναι ιδιαίτερα σημαν-
τικό, σύμφωνα με συνεργάτες του, αφού θα έχει μεγάλη ατζέντα και
ισχυρό συμβολισμό. Μητσοτάκης και Ράμα θα υπογράψουν σχετικό
συνυποσχετικό για την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης

για την οριοθέτηση ΑΟΖ. Πρόκειται για κρίσιμο τετελεσμένο, που θα δημιουργή-
σει ζητήματα στην Τουρκία, η οποία δεν το δέχεται… Επίσης, ο πρωθυπουργός
θα υποστηρίξει την ένταξη των χωρών στην ευρύτερη περιοχή στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, ώστε να σταματήσει η ρωσοτουρκική επιρροή στην περιοχή. Όπως μου
λένε, ο πρωθυπουργός σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού θα κινηθεί και στα
ελληνόφωνα χωριά της Χειμάρρας και της Δεβιτσάνης. 

Χάγη, ΕΕ και ελληνικά χωριά 
στην ατζέντα Μητσοτάκη στα Τίρανα

ΑΞΙΖΕΙ…

Παραιτήθηκε από γενικός διευθυντής
στην εταιρεία Ελληνικό Κτη-
ματολόγιο ΑΕ και πηγαίνει
στο Διοικητικό Συμβού-
λιο της Lamda Devel-
opment έπειτα από
πρόταση της οικογέ-
νειας Λάτση. O λόγος
για τον Στέφανο Κοτσώ-
λη. Ο κ. Κοτσώλης «έτρε-
ξε» πολύ τα ζητήματα του Κτη-
ματολογίου, αλλά ήρθε η πρόταση από
μεγάλο μαγαζί… 

Ενδιαφέρον 
της Σαουδικής Αραβίας για
τεχνογνωσία στον τουρισμό

Μαθαίνω ότι πήγε πολύ καλά η επίσκεψη
του υπουργού Τουρισμού Βασίλη Κικίλια στο
Ριάντ, στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών
και Τουρισμού. Εκδηλώθηκε μεγάλο ενδια-
φέρον από τον Σαουδάραβα υπουργό Τουρι-
σμού, πρίγκιπα Ahmed Al Khateeb, ο οποίος
ζήτησε περισσότερες απευθείας πτήσεις
προς την Ελλάδα, περισσότερες προτάσεις
για επενδύσεις στην Ελλάδα, αιτήθηκε την
ένταξη Σαουδαράβων σε τουριστικές σχολές
της Ελλάδας, έταξε υποτροφίες σε Ελληνες
για σπουδές στην Ακαδημία του Παγκοσμίου
Οργανισμού Τουρισμού και ζήτησε να κάνει
επίσκεψη στην Ελλάδα για να δει Έλληνες
επιχειρηματίες του τουρισμού. Όλα αυτά
διαμορφώνουν ένα κλίμα για ακόμη μεγαλύ-
τερη τουριστική κίνηση το 2023... 

Τις επόμενες μέρες, ίσως και σήμερα, ο υπουρ-
γός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερ-
ρακάκης θα ανακοινώσει το νέο ψηφιακό επί-
τευγμα, τις ψηφιακές άδειες πολιτικού γάμου.
Πλέον, οι αιτήσεις και η κατάθεση των απαραί-
τητων εγγράφων για την τέλεση του πολιτικού
γάμου θα γίνεται ψηφιακά σε υπηρεσία του
gov.gr. Τέρμα τα πέρα δώθε στους δήμους και η
χαρτούρα. Άλλο ένα «αγχωτικό» από τη φύση
του μυστήριο θα τελείται πλέον πολύ γρήγορα...

Ψηφιακές οι άδειες πολιτικού γάμου



Α
νοίγει το παιχνίδι ο Νίκος Αν-
δρουλάκης με την επιλογή υπο-
ψηφίων στο ΠΑΣΟΚ. Τα πουλάκια
εκεί γύρω στη Χαριλάου Τρικού-

πη μού μετέφεραν ότι έχουν γίνει προχωρη-
μένες κουβέντες σε υψηλό επίπεδο για να
κατέβουν υπο-
ψήφιοι στη
«σκιά του πράσι-
νου ήλιου» το
«Φάντομ» της
Εθνικής ομάδας
Νίκος Σαργκά-
νης πιθανότατα
στον Νότιο Το-
μέα και ο πρώην
άσος και προπο-
νητής του Ολυμ-
πιακού Τάκης
Λεμονής. Σε εκ-
κρεμότητα είναι
η απάντηση του
Παναγιώτη Φα-
σούλα για τον
Πειραιά. Και οι
τρεις, πάντως,
σκέφτονται πολύ
σοβαρά το ενδε-
χόμενο να κατέ-
βουν στο τερέν
της πολιτικής.
Με το ένα πόδι να επιστρέψει για τα καλά στο
ΠΑΣΟΚ είναι και ο Ηλίας Λιβάνης. Μια θέση
στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ, αλλά χωρίς να
έχει κλειδώσει ακόμη η περιφέρεια, θα έχει
και η TV persona Κατερίνα Λάσπα. Αν τελικά
όπως ακούγεται κατεβεί ο Χαριστέας με τη
ΝΔ και ο Ρότσα με τον ΣΥΡΙΖΑ, τότε θα έχου-
με καλή μπαλίτσα στη νέα Βουλή.Ενώ πριν από λίγο και-

ρό έλεγε ότι δεν τον
ενδιαφέρει η επάνο-
δός του στην κεντρική
πολιτική σκηνή, το τε-
λευταίο διάστημα οι
φήμες φουντώνουν
ότι ο άλλοτε κυβερνη-
τικός εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ Γαβριήλ
Σακελλαρίδης άλλαξε
γνώμη και το ξανα-
βλέπει… Σήμερα
ασχολείται με τον φο-
ρέα Eteron και διάφο-
ρες κοινωνικές έρευ-
νες, οι οποίες δεν του προσφέρουν κάτι
στο προφίλ του. 

ΟΟ Γαβριήλ 
το ξανασκέφτεται… 

Φαβορί 
ο Αβραμό

H ιταλική εφημερίδα
«La Stampa» σε αναλυτι-
κό της άρθρο αναφέρεται
στην υπόθεση διορισμού
ειδικού απεσταλμένου
της ΕΕ στις χώρες του
Περσικού Κόλπου. Και
δίνει ως φαβορί για τη
θέση τον πρώην υπουργό
Δημήτρη Αβραμόπουλο.
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Θα ξεκινήσω από τα σοβαρά και μετά θα
πάω στα αστεία… Στο Επικρατείας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ σχεδόν έχουν κλειδώσει ο Όθων
Ηλιόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Ια-
τρικής και κλινικός ογκολόγος στο Har-
vard Medical School, αλλά και ο γνωστός
γιατρός και καθηγητής Αιματολογίας Γρη-
γόρης Γεροτζιάφας. Για τον Ρότσα σάς
έγραψα χθες… Φαντάσου Χουάν Ραμόν
Ρότσα δίπλα δίπλα με ναύαρχο Αποστολά-
κη! Επιτυχία λέμε… 

Γέλια για το Επικρατείας 

Ακούω καλές κουβέντες στο εσωτερικό του
ΣΥΡΙΖΑ για έναν νέο άνθρωπο με μέλλον…
Ο λόγος για τον Στέργιο Καλπάκη που είναι
αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου ΣΥΡΙΖΑ -
Προοδευτικής Συμμαχίας… 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Δεν συμφωνούν όλοι 
με την ιεράρχηση 
των ζητημάτων στον ΣΥΡΙΖΑ
Υπάρχουν διαφωνίες για την ιεράρχηση του
ζητήματος των παρακολουθήσεων στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ και αυτό… βγαίνει προς τα έξω. Ένα
κείμενο του καθηγητή Κοινωνικής Θεωρίας
του Πανεπιστημίου Αθηνών Κύρκου Δοξιάδη
προ μερικών εβδομάδων χαρακτήριζε -πρα-
κτικά- τη σημασία που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ζή-
τημα «προσπάθεια να πείσει τον κόσμο ότι
μεταλλάχθηκε σε συστημικό κόμμα και ότι
ως τέτοιο είναι καλύτερο από τη ΝΔ», θυμί-
ζοντας, μάλιστα, ότι σύμφωνα με τις δημο-
σκοπήσεις δεν μοιάζει να ενδιαφέρει ιδιαί-
τερα τον κόσμο και καλώντας τον ΣΥΡΙΖΑ να
στραφεί στο ζήτημα της ακρίβειας. Οι διαφω-
νίες εντός ΣΥΡΙΖΑ για τις παρακολουθήσεις
δεν προκύπτουν, φυσικά, από το εν λόγω άρ-
θρο, όσο από την αναδημοσίευσή του από την
ιστοσελίδα «commonality» που απηχεί τις
θέσεις της «Ομπρέλας», της αντιπολιτευτι-
κής τάσης, δηλαδή, του ΣΥΡΙΖΑ.

Μόνο σε κάτι αγιασμούς
τον είχε δει τον Μίμη
Το ενδιαφέρον ενός υπουργού για το στάδιο
στο οποίο βρίσκεται μια σοβαρή υπόθεση
όπως η Novartis δεν είναι κάτι
επιλήψιμο, σύμφωνα με την
πρώην εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου Ξένη Δημη-
τρίου, η οποία ολοκλήρω-
σε την κατάθεσή της στο
Ειδικό Δικαστήριο. Η μάρ-
τυρας, η οποία ανέφερε πως η
ίδια είχε δώσει την παραγγελία
για να διερευνηθεί ποιος ήταν ο περίφημος
«Ρασπούτιν», υποστήριξε πως ουδέποτε πα-
ρενέβη στο έργο της ο πρώην αναπληρωτής
υπουργός Δικαιοσύνης Δημ. Παπαγγελό-
πουλος, τον οποίο, όπως είπε, είχε συναντή-
σει μόνο σε δύο αγιασμούς.

«Παίζει μπαλίτσα»
με άσους 
ο Ν. Ανδρουλάκης

Ποιος γνωστός δημοσκόπος «υπογρά-
φει» ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Ια-

νουάριο; Δημοσκόπος είναι ο άνθρωπος,
όχι μέντιουμ… 

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ



ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΕΝΤΡΙ9
Τα

..
. Π

ρό
σω

πα

Ω
ς επιτομή του λαϊκισμού
μπορεί να ερμηνευτεί η συ-
νάντηση που είχαν χθες
πρωτοκλασάτα στελέχη

του ΣΥΡΙΖΑ (Αλ. Φλαμπουράρης, Ε.
Αχτσιόγλου, Τ. Αλεξιάδης, Γ. Τσίπρας,
Δ. Καλαματιανός) με εκπροσώπους
της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Δανει-
οληπτών Ελβετικού Φράγκου. Οι άν-
θρωποι αυτοί, που το δάνειό τους
έχει διπλασιαστεί, ακόμη και τριπλα-
σιαστεί, με κίνδυνο να χάσουν τα σπί-
τια τους, εισπράττουν κούφιες υπο-
σχέσεις ενόψει εκλογών. Να θυμί-
σουμε στους κ.κ. βουλευτές πως την
περίοδο που κυβερνούσαν ως «πρώ-
τη φορά Αριστερά» και οι μισοί από
αυτούς ήταν υπουργοί, τότε «σφύρι-
ζαν κλέφτικα» για τα δάνεια με το ελ-
βετικό φράγκο. Ακόμη και εκείνη τη
φορά που ο βουλευτής της ΕΚ Γιώρ-
γος Καρράς είχε καταθέσει μια διακομματική τροπολογία σε νομοσχέδιο του υπουρ-
γείου Οικονομικών, η κ. Παπανάτσιου, που ήταν αρμόδια υφυπουργός για το ν/σ, το εί-
χε κάνει αβαβά. Τώρα, όμως, που καίγονται για τα 70.000 ψηφαλάκια, τους τάζουν
ακόμη και παπάδες. Πρέπει να ξέρουν, όμως, ότι και το κουτόχορτο όπως και ο εμπαιγ-
μός έχουν όρια. Και αυτό καλό είναι να το κάνουν και στα κυβερνητικά ρετιρέ, γιατί δεν
νομίζω να τους χαλάνε 100 χιλιάδες «μονοκούκια» στην κάλπη! 

Σε εκλογική
ετοιμότητα 
το Πράσινο Κίνημα 

Πέντε χρόνια Πράσινο Κίνημα, με επι-
τυχίες και αγωνιστικότητα. Πριν από λίγες
ημέρες παρουσίασαν τους υποψήφιους
βουλευτές του σε όλη την Ελλάδα. Ο συμ-
πρόεδρος του Πράσινου Κινήματος και
επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα Κώ-
στας Καλογράνης έκανε την εξής δήλωση:
«Φέτος, τα πέμπτα γενέθλια του Πράσινου
Κινήματος συνδυάζονται με την ανακοί-
νωση των πρώτων υποψήφιων βουλευτών
του κόμματός μας για τις εθνικές εκλογές
του 2023. Παρουσιάζουμε μια πλειάδα
υποψηφίων, εκ των οποίων το 40% είναι
γυναίκες, ενώ υπάρχει και ισορροπία των
υποψηφίων της Αττικής και της επαρχίας.
Επίσης, υπάρχει ηλικιακή διαστρωμάτωση
και εκπροσώπηση από πολλούς επαγγελ-
ματικούς χώρους. Μεγαλώνουμε τον
“πράσινο χώρο”, με ανθρώπους που έχουν
οικολογική συνείδηση και αντιπροσω-
πεύουν τον μέσο πολίτη. Επίσης, προκρί-
ναμε υποψηφίους που έχουν επιδείξει έρ-
γο στους κοινωνικούς αγώνες. Στο άμεσο
μέλλον, θα υπάρξουν και άλλοι υποψήφιοι
βουλευτές από την κοινωνία των πολιτών
και από τα κινήματα. Είμαστε αισιόδοξοι
και σε εκλογική ετοιμότητα». 

Βόλτες στα «γαλάζια κάστρα»… 
Οι περιοδείες του Αλέξη Τσίπρα σε Σέρρες και Πέλλα δεν

ήταν τυχαίες. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ γυρνά στα «γαλά-
ζια κάστρα» της Βόρειας Ελλάδας σε μια προσπάθεια
να έρθει σε επαφή με κόσμο που «πλήγωσε» με τη
Συμφωνία των Πρεσπών. Την Πέμπτη θα βρεθεί στο
Κιλκίς. Μια περιφέρεια που ακόμα και στις καλύτερες -
εκλογικά- εποχές του ΣΥΡΙΖΑ (Ιανουάριος 2015) έδινε
την πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία. Για τις εκλογές του Ιουλί-
ου του 2019, ούτε λόγος, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας έχασε 4.000 ψήφους στην
περιοχή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε τη ΝΔ κατά 6.000 και οι «γαλάζι-
οι» κόντεψαν να γράψουν «double score».

Ο φίλος μας 
ο Ζάεφ 
Για όσους δεν το πήραν χαμπά-
ρι, αναγνωρίστηκε από το
Πρωτοδικείο Φλώρινας το 1ο
σωματείο που προωθεί τη «μα-
κεδονική» γλώσσα ενώ το κα-
ταστατικό υπονοεί σαφώς
«μακεδονική» μειονότητα
στην Ελλάδα! Ο λόγος για το
σωματείο με την επωνυμία
«Κέντρο “Μακεδονικής”
Γλώσσας στην Ελλάδα», με τον
πρώην πρωθυπουργό της Βό-
ρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ
να «πανηγυρίζει» για την εξέ-
λιξη, κάνοντας λόγο για «δι-
καίωση» της Συμφωνίας των
Πρεσπών. Ο Ζάεφ είναι αδερ-
φικός φίλος του Αλέξη Τσί-
πρα… Αυτά!

Το ραντεβού της Κεφαλογιάννη με την Αχτσιόγλου
Δεν ξέρω αν πρόκειται να βρεθούν πολιτικά, αλλά θα βρεθούν
σίγουρα σε παρουσίαση βιβλίου. Ομιλώ για τις κυρίες Όλγα
Κεφαλογιάννη και Έφη Αχτσιόγλου, τις οποίες προσκάλεσε η
Ζέφη Δημαδάμα, αντιπρόεδρος γυναικών του Ευρωπαϊκού Σο-
σιαλιστικού Κόμματος και μέλος της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ,
για να αναζητήσουν και να συνδιαμορφώσουν μια πολιτική
απάντηση για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. Αφορμή για
τη συζήτηση που θα γίνει είναι το τελευταίο βιβλίο της δημο-
σιογράφου Αγγελικής Σπανού «Η καλύτερή μου φίλη» (εκδ.
Τόπος), μια μυθοπλασία εμπνευσμένη από πραγματικές ιστο-
ρίες έμφυλης βίας.

Λαϊκίστικα ταξίματα Συριζαίων 
στους δανειολήπτες 

Στον ΣΥΡΙΖΑ διατείνονται ότι έχουν στα
χέρια τους δημοσκοπήσεις, στις οποίες η
Κουμουνδούρου είναι μια ανάσα πίσω
από τη ΝΔ. Βέβαια, δεν λένε από ποια
εταιρεία είναι οι δημοσκοπήσεις… Δεν
ξέρω μήπως ντρέπονται οι άνθρωποι να το
πουν… Μην είναι σαν κι αυτές του Χρι-
στόφορου που έδιναν τον Αλέξη τέσσερις
μονάδες μπροστά;

LOCK
Αυτός ο Κώστας ο Τζαβά-
ρας με έχει μπερδέψει.
Μια φεύγει, μια μένει… Τη
μια στιγμή λέει ότι δεν θα
ξανακατέβει βουλευτής
και την άλλη στιγμή λέει
ότι θα κατέβει. Τη μια
ακούω ότι παραιτείται από
την Επιτροπή Θεσμών και
μετά βγαίνει στα ραδιόφω-
να και λέει ότι δεν παραι-
τείται. Άλλα λέει στη στάση
κι άλλα στο λεωφορείο;

Οι δημοσκοπήσεις 
του Αλέξη 
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Η συνεργασία της Τουρκίας με το Κα-
τάρ, ιδιαίτερα σε στρατιωτικό επίπεδο, εί-
ναι πάρα πολύ στενή, όπως άλλωστε απέ-
δειξαν και η επίσκεψη του Ταγίπ Ερντο-
γάν στην Ντόχα το 2021 και η σειρά συμ-
φωνιών που υπέγραψε τότε με τον εμίρη.
Τώρα έρχεται το περιοδικό «Forbes» δη-
μοσιεύοντας και άλλες πληροφορίες για
την ενίσχυση της στρατιωτικής τους συ-
νεργασίας. Σύμφωνα με
αυτό, η Τουρκία θα μπο-
ρούσε να εξετάσει να
αποκτήσει το γαλλικής
κατασκευής μαχητικό
αεροσκάφος Dassault
Rafale F3R, αν το Κατάρ αναπτύξει μερι-
κά από αυτά τα αεροσκάφη στο πλαίσιο
της πρόσφατα επικυρωμένης εκπαιδευ-

τικής συμφωνίας. Ασφαλώς κάτι τέτοιο
θα στόχευε κατά της Ελλάδας, αφού πρό-
σφατα και η χώρα μας στο πλαίσιο της ελ-

ληνογαλλικής αμυντικής συμ-
φωνίας απέκτησε τα υπερσύγ-
χρονα γαλλικά Rafale. Το δη-
μοσίευμα υπενθυμίζει ότι
Τουρκία και Κατάρ έχουν εκθε-
τικά αναπτυσσόμενους αμυντι-

κούς δεσμούς τα τελευταία χρόνια. Το
Κατάρ αγόρασε τουρκικά μη επανδρω-
μένα αεροσκάφη και η Τουρκία πρόσφα-

τα κατασκεύασε δύο μηχανοκίνητα πλοία
για το ναυτικό του Κατάρ.

Η Τουρκία έχει επίσης στρατιωτική βά-
ση στο Κατάρ και διεύρυνε τη στρατιωτική
της παρουσία εκεί, αφού η Ντόχα βρέθηκε
σε εκτεταμένο αποκλεισμό από τους γεί-
τονές της το 2017. Τον Οκτώβριο η Τουρκία
έστειλε ξανά στρατεύματα στο Κατάρ για
να βοηθήσει στην ενίσχυση της ασφάλειας
για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2022.

«Οι αμυντικοί δεσμοί του Κατάρ και της
Τουρκίας ξαναρχίζουν πριν από τον απο-

κλεισμό και συνεχίζουν να αναπτύσσον-
ται επειδή το Κατάρ έχει κάτι να μάθει
από τη στρατιωτική εμπειρία της Τουρ-
κίας», είπε ο Ryan Bohl, ανώτερος ανα-
λυτής για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια
Αφρική στο RANE. «Οι αμυντικές ασκή-
σεις έχουν πολύ νόημα στο πλαίσιο των
συνολικών τους σχέσεων», είπε ο Bohl.
Πρόσθεσε μάλιστα ότι θα αποκτούσαν
πλεονέκτημα έναντι της Αθήνας.

Το δημοσίευμα πάντως έρχεται σε μια
χρονική συγκυρία που ετοιμάζεται το Κογ-
κρέσο να συζητήσει το θέμα της απόκτη-
σης ή της αναβάθμισης των F-16. Η Άγκυ-
ρα γνωρίζει ότι όσο είναι πρόεδρος της
αρμόδιας επιτροπής ο Ρόμπερτ Μενέντεζ,
η υπόθεση αυτή δεν θα είναι εύκολη, για
αυτό και κοιτάζει άλλες πιθανές λύσεις.

Tα ύπουλα παιχνίδια
του Κατάρ με την Τουρκία 

Γράφει 
η Αλεξία 

Τασούλη

«Η
Τουρκία καταλαβαίνει μό-
νο από στρατιωτική ισχύ»...
είναι η φράση που έχουν
διατυπώσει πολλάκις δια-

κεκριμένοι διεθνολόγοι και αναλυτές.
Μπροστά λοιπόν στις διεκδικήσεις της Άγ-
κυρας, τις έκνομες ενέργειές της σε Αιγαίο
και Ανατολική Μεσόγειο αλλά και την
ακραία ρητορική των Τούρκων αξιωματού-
χων που καθημερινά εξαπολύουν απειλές
εναντίον της χώρας μας, η Αθήνα απαντά
με την ενίσχυση της αμυντικής μας ισχύος.

Σήμερα αναμένεται να περάσει το κατώ-
φλι του ελληνικού Πενταγώνου ο γενικός
διευθυντής της Γραμματείας Εξοπλισμών
του Ισραήλ για να συναντηθεί με τον
υπουργό Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο
αλλά και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό
Κωνσταντίνο Φλώρο, για επαφές σχετικά
με τα προγράμματα των αντιαρματικών
SPIKE NLOS. Σύμφωνα με πηγές του
υπουργείου Άμυνας, έρχονται θετικές εξε-
λίξεις επί του θέματος, τα «εμπόδια» που
καθυστερούσαν την υλοποίηση των προ-
γραμμάτων ξεπεράστηκαν και οι τελικές
υπογραφές ανάμεσα στις δύο πλευρές
αναμένεται «να πέσουν» μέσα στις επόμε-
νες δύο εβδομάδες.

Το θέμα θα περάσει από το ΚΥΣΕΑ του
Δεκεμβρίου και στη συνέχεια να εισαχθεί
για έγκριση στην Ολομέλεια της Βουλής.
Υπολογίζεται ότι η παραλαβή θα ολοκλη-
ρωθεί έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια,
ωστόσο τα πρώτα συστήματα αναμένεται
να έρθουν στη χώρα μας μέσα στο 2023.
Έως το 2025 το ελληνικό οπλοστάσιο θα

διαθέτει ένα από τα πιο ισχυρά πυραυλικά
συστήματα. Πρόκειται ουσιαστικά για τρία
προγράμματα, τα δύο αφορούν τον Στρατό
Ξηράς (Πεζικό και Αεροπορία Στρατού) και
το τρίτο το Πολεμικό Ναυτικό, με το κόστος
να φτάνει συνολικά τα 350 εκατ. ευρώ.

Στρατιωτικές πηγές εξηγούσαν ότι οι
SPIKE NLOS είναι ένα οπλικό σύστημα
«κομμένο και ραμμένο» στις ανάγκες των
ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων για την
άμυνα τόσο των νησιών του Αιγαίου όσο και
του Έβρου. Θα ενισχυθούν οι μονάδες του
Πεζικού και παράλληλα θα αναβαθμιστούν
σημαντικά μικρές μονάδες επιφανείας του
Πολεμικού Ναυτικού, όπως οι κανονιοφό-
ροι και τα σκάφη ανορθόδοξου πολέμου. Το
ισραηλινό σύστημα θα τοποθετηθεί στις
τέσσερις από τις οκτώ κανονιοφόρους του
στόλου τύπου «Μαχητής», οι οποίες διέθε-

ταν ως βασικό τους όπλο έως τώρα ένα πυ-
ροβόλο, και θα τις μετατρέψει σε πανίσχυ-
ρες πολεμικές μηχανές. Οι SPIKE NLOS θα
εξοπλίσουν και τέσσερα σκάφη ανορθόδο-
ξου πολέμου MARK V. Οι ελληνικές Ένο-
πλες Δυνάμεις θα έχουν πλέον τη δυνατό-
τητα «χειρουργικών» χτυπημάτων σε τακτι-
κό επίπεδο. Όπως αναφέρουν στρατιωτικές
πηγές στην «Political», «η ισχύς πυρός που
αποκτούν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
είναι τεράστια σε σχέση με το κόστος του
προγράμματος».

Ασπίδα προστασίας σε Έβρο και νησιά
Η Αθήνα θα προμηθευτεί δεκαεπτά συ-

στήματα για τον Στρατό Ξηράς, αποτελούμε-
να από δύο εκτοξευτήρες, που ο καθένας
διαθέτει οκτώ βλήματα, αυτόνομο σύστημα
μάχης αλλά και drone. Οι SPIKE NLOS θα

ανήκουν στους Λόχους Αντιαρματικών και
τον χειρισμό τους θα αναλάβουν μόνιμα στε-
λέχη και υπαξιωματικοί, οι οποίοι θα εκπαι-
δευτούν πάνω στο ισραηλινό οπλικό σύστη-
μα. Οι μονάδες του Πεζικού του Έβρου και
των νησιών μας θα αποκτήσουν τρομερές
δυνατότητες, καθώς το σύστημα έχει εμβέ-
λεια τουλάχιστον 32 χιλιομέτρων και σε συν-
δυασμό με τη μεγάλη ακρίβεια βολής είναι
σε θέση να προσβάλλει εχθρικές αμφίβιες
δυνάμεις με απόλυτη ακρίβεια σε όλες τις
φάσεις της ενέργειάς τους.

Η Ελλάδα ενισχύει την
αμυντική της ισχύ με την
προμήθεια ενός από τα πιο
ισχυρά πυραυλικά συστήματα

Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη

ΠΥΡΑΥΛΟΙ SPIKE NLOS

Μέσα στον 
Δεκέμβριο
πέφτουν οι υπογραφές
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Η
φωτογραφία της σπασμένης πόρτας υπερχρεωμέ-

νου νοικοκυριού ρίχνει λάδι στη φωτιά μιας κοινω-

νίας που κοχλάζει από τα κόκκινα δάνεια και τις

αποκαλύψεις για τη δραστηριότητα των πάσης φύσεως Πά-

τσηδων. Το ζήτημα δεν γίνεται να αφεθεί άλλο στην τύχη, ού-

τε μπορεί ποτέ να κρυφτεί κάτω από το χαλί. Θέλει σοβαρό-

τητα, σαφή γνώση όλων των διαστάσεων του προβλήματος

και άμεση παρέμβαση για την επίλυσή του.

Δεν είναι τυχαίο που όλοι, για ακόμα μία φορά σε ένα κρί-

σιμο ζήτημα πολιτικής, στρέφονται σε ένα ακόμα νομοθέτη-

μα της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και Γιώργου Παπανδρέου την

περίοδο 2009-2011. Είναι ο Νόμος 3869/2010 «για τη δεύτε-

ρη ευκαιρία σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά». 

Αυτό που αξίζει να υπενθυμιστεί είναι ότι ο νόμος δεν

προέκυψε ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η Ελλάδα βρέ-

θηκε το 2010 στο χείλος της χρεοκοπίας μετά την καραμανλι-

κή λαίλαπα. Υπήρξε το προϊόν εντυπωσιακής προεργασίας

από τους αρμόδιους τομείς του ΠΑΣΟΚ ως αξιωματικής αν-

τιπολίτευσης, όπως ακριβώς είχε γίνει και με τη Διαύγεια,

για αυτό και άφησαν ιστορικό αποτύπωμα. 

Τα πάντα, δε, έγιναν με τη σοβαρότητα που αρμόζει σε τέ-

τοιου είδους παρεμβάσεις. Στις 7 Απριλίου 2009 οι βουλευ-

τές του ΠΑΣΟΚ Λούκα Κατσέλη και Μιχάλης Χρυσοχοΐδης,

αρμόδιοι τομεάρχες τότε του Κινήματος για την Οικονομία

και την Ανάπτυξη αντίστοιχα, παρουσίασαν το πρώτο σχέδιο

της πρότασης νόμου για τα χρέη των νοικοκυριών, έπειτα

από πολύμηνη μελέτη αντίστοιχων διατάξεων σε πολλές άλ-

λες χώρες, όπως στις ΗΠΑ.  Θυμάμαι πως η αντίδραση τρα-

πεζικών κύκλων ήταν αστραπιαία. Η πολιτική βούληση,

όμως, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και όλου του Κινήματος

ήταν αδιαπραγμάτευτη: «Η υπερχρέωση αναδεικνύεται πλέ-

ον ως ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα και στη

χώρα μας, το οποίο ως σύγχρονο κοινωνικό κράτος δικαίου

έχουμε καθήκον να αντιμετωπίσουμε. Κανείς δεν μπορεί πια

να αγνοεί την αδήριτη ανάγκη να δοθεί η πραγματική δυνα-

τότητα στους υπερχρεωμένους καταναλωτές να πραγματο-

ποιήσουν ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα στη ζωή τους». 

Αμέσως μετά το ΠΑΣΟΚ έδωσε το σχέδιο σε δημόσια δια-

βούλευση, στην οποία ανταποκρίθηκαν τότε όλοι οι φορείς,

καταθέτοντας τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους. Η

πρόταση νόμου «Ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων κατα-

ναλωτών» κατατέθηκε ολοκληρωμένη στις 22 Ιουλίου 2009

και αποτέλεσε τον κορμό του ιστορικού Ν. 3869/2010 «Ρύθ-

μιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και

άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε στο ελληνικό κοινοβούλιο

επί της αρχής έναν χρόνο μετά, στις 27 Ιουλίου 2010.

Όλοι ανεξαιρέτως σήμερα παραδέχονται πως ο νόμος αυ-

τός, όπως ίσχυσε αρχικά αλλά και με τις μεταγενέστερες

τροποποιήσεις του, έδωσε την ευκαιρία σε χιλιάδες πολίτες

όχι μόνο να διασώσουν την κύρια κατοικία τους από τον πλει-

στηριασμό αλλά και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς

τους πιστωτές τους. Και αυτό ανεξάρτητα από τα προβλήμα-

τα που παρατηρήθηκαν, όπως η υπερσυσσώρευση υποθέ-

σεων στα δικαστήρια.

Η ιστορική παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ στην προστασία των

υπερχρεωμένων νοικοκυριών με τον Ν. 3869/2010 αποδει-

κνύει ότι τα καυτά κοινωνικά ζητήματα δεν λύνονται στο πό-

δι. Θέλουν μελέτη, σχέδιο, πλήρη γνώση των παραμέτρων

και των προβλημάτων, φρέσκες ιδέες που λαμβάνουν υπό-

ψη τις εξελίξεις και πολιτική βούληση για κοινωνική δικαιο-

σύνη που προστατεύει τον αδύναμο χωρίς να καλύπτει τον

μπαταχτσή. Για αυτό και τώρα που ανακύπτει ξανά η ανάγκη

νέας παρέμβασης στα ζητήματα των υπερχρεωμένων, η λύ-

ση θα προέλθει και πάλι από το απόθεμα εμπειρίας, σοβαρό-

τητας και ανανέωσης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με νομοθετική

πρωτοβουλία η οποία επίκειται.
Λύση δεν ήταν και δεν θα είναι ποτέ οι διαλυμένες με βα-

ριοπούλα πόρτες, λύση δεν ήταν και δεν θα είναι ποτέ η επι-
δημία λουκέτων. Το πρώτο βάζει πυρίτιδα στα θεμέλια της
κοινωνίας, το δεύτερο καταστρέφει την ελληνική οικονομία.
Λύση, στο πρότυπο των νομοθετικών παρεμβάσεων του ΠΑ-
ΣΟΚ το 2010, είναι η παρέμβαση της Πολιτείας στην ab initio
ανισοβαρή σχέση τράπεζας-δανειολήπτη και η χρήση των
νέων τεχνολογιών για την εξακρίβωση της δυνατότητας απο-
πληρωμής του τελευταίου. Δεν γίνεται η ελληνική Πολιτεία
να αδιαφορεί και να μένει αμέτοχη απέναντι σε συνθήκες
αθέτησης πληρωμών που δεν έχουν ουδεμία σχέση με την
ιδιοτέλεια του κακοπληρωτή, αφήνοντας ανεξέλεγκτους
τους τραπεζικούς και παρατραπεζικούς μηχανισμούς. Στό-
χος: και να προστατευτεί το τραπεζικό σύστημα, το οποίο φυ-
σικά επιβίωσε στην κρίση χάρη στους φόρους όλων μας, αλ-
λά και να μην ισοπεδωθεί κανένας δανειολήπτης. 

Η
μακροχρόνια κρίση του χρηματοπιστωτικού συστή-

ματος τόσο στη χώρα μας όσο και σε παγκόσμιο επί-

πεδο την τελευταία δεκαετία είχε ως συνέπεια βα-

θιές αλλαγές στη διασφάλιση και τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Γιατί, όπως συμβαίνει συνήθως, το χρηματοπιστωτικό σύστη-

μα είναι αυτό που εφαρμόζει και επιφέρει κανονιστικά πλαί-

σια σε κάθε χώρα. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός έχει, άλλωστε,

ξεκάθαρα συνδέσει τα τελευταία χρόνια την αξιολόγηση τόσο

των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (τράπεζες) όσο και των

επιχειρήσεων με την προσαρμογή τους στις σύγχρονες απαι-

τήσεις και προκλήσεις οικονομικής βιωσιμότητας.

Αρχικά ας εξετάσουμε τι είναι το ESG
Το ESG είναι ακρωνύμιο για τους δείκτες Environmental,

Social and Governance, οι οποίοι πρέπει να ορίζουν πλέον

τη λειτουργία κάθε επιχείρησης και να αποτυπώνουν την ορ-

θή πολιτική της σε σχέση με το περιβάλλον, την κοινωνία και

τη διακυβέρνηση που ασκεί. Αποτελεί το νέο εργαλείο μέ-

τρησης που θα εξασφαλίζει βιώσιμη χρηματοδότηση για κά-

θε οντότητα μέσα από τον έλεγχο, την εποπτεία και την αυτο-

αξιολόγηση. Παράγοντες αειφορίας (ESG Factors) θεω-

ρούνται τα γεγονότα τα οποία μπορεί να ευθύνονται για αρ-

νητικές επιπτώσεις στις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων.  

Η σύνθεση του ESG περιλαμβάνεται στον Ευρωπαϊκό Κα-

νονισμό «Climate Benchmarks Regulation (EU

2019/2089)», ο οποίος προασπίζει τη μετάβαση και την

εφαρμογή ενός δείκτη μέτρησης μέσω μεθοδολογίας για το

Περιβάλλον, την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Εταιρι-

κή Διακυβέρνηση, ενώ παρέχει στους επενδυτές μια ξεκά-

θαρη εικόνα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, προκειμέ-

νου να εξασφαλιστεί η επένδυσή τους. Βέβαια, οι τράπεζες

λαμβάνουν υπόψη τους: 

• και τον κανονισμό Sustainable Finance Disclosure Regu-

lation (EU 2019/2088) που αφορά την οικονομική βιωσιμό-

τητα των επενδύσεων, μετρώντας τον κίνδυνο και αυξάνον-

τας τη βιωσιμότητα της επένδυσης, 

• όπως και τον κανονισμό Taxonomy Regulation (EU

2020/852) για την εναρμόνιση και ταξινόμηση των οικονομι-

κών προϊόντων ως βιώσιμων σε επίπεδο ΕΕ και για την προ-

ώθηση επενδύσεων με στόχο την ανάπλαση ή αντικατάστα-

ση προϊόντων σε πράσινα.

Οι τράπεζες, σύμφωνα με το Sustainable Finance, θα πρέπει

να αξιολογήσουν την οικονομική τους βιωσιμότητα με την από-

λυτη προσαρμογή τους στο νέο κανονιστικό πλαίσιο, ενώ ταυ-

τόχρονα θα πρέπει να αξιολογήσουν τις επιχειρήσεις που αι-

τούνται χρηματοδότηση. Ο χρόνος προσαρμογής, σύμφωνα με

τους κανονισμούς και σε κάθε περίπτωση καθολικά, είναι το

έτος 2024. Βρίσκονται, λοιπόν, στο σταυροδρόμι της αυτοαξιο-

λόγησης, αλλά και της αξιολόγησης των πελατών τους. Τερά-

στια πρόκληση, αφού στο ίδιο σύντομο χρονικό διάστημα θα

πρέπει παράλληλα να θεσμοθετηθεί το πλαίσιο προσαρμογής

και υιοθέτησης από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. 

Πώς το ESG επηρεάζει τις χρηματοδοτήσεις
Εάν λάβουμε υπόψη ότι οι έμμεσοι επενδυτές μας

(Ευρωπαϊκή Ένωση) πριν τοποθετήσουν τα χρήματά

τους θέλουν να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της χρη-

ματοδότησης, τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου

(Credit Risk) και την πλήρωση των προϋποθέσεων της

πράσινης ανάπτυξης, της εταιρικής διακυβέρνησης και

της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, επαγωγικά συμπε-

ραίνουμε ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθε-

κτικότητας (ΤΑΑ) θα καθυστερήσουν, με αβέβαιη τελικά

την προβλεπόμενη επίτευξη απορρόφησής τους μέσα

στην επόμενη πενταετία. Ήδη, οι επόπτες των μεγάλων

τραπεζών εργάζονται πάνω στην εύρεση της μεθόδου

μέτρησης, του τρόπου ελέγχου και του τρόπου αξιολόγη-

σης που θα πρέπει να εφαρμοστούν, ώστε να ελέγχεται

αν μια εταιρεία πληροί τους κανονισμούς ή όχι και σε

ποιον βαθμό. Η βαθμολόγηση αυτή θα αποτυπώνεται στη

Score Card (κάρτα βαθμολόγησης) της κάθε επιχείρη-

σης, αποδεικνύοντας ότι η επιχείρηση πληροί τις προ-

διαγραφές ένταξης σε επενδυτικά προγράμματα ή λή-

ψης δανείων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Όπως

αντιλαμβανόμαστε από τα παραπάνω, τα αξιολογικά κρι-

τήρια και ο δείκτης ESG με τα οποία οφείλουν να εναρ-

μονιστούν όλες οι χώρες σε τραπεζικό και επιχειρηματι-

κό επίπεδο δεν έχουν ακόμα υιοθετηθεί, με ό,τι αυτό ση-

μαίνει για το μέλλον των χρηματοδοτήσεων…

Υπερχρεωμένοι: H λύση και πάλι από το ΠΑΣΟΚ

Πώς το ESG ως δείκτης μέτρησης 
θα επηρεάσει χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις

του

Γιώργου 
Πετρουλάκη

Διεθνολόγος,
πρώην γγ 

Επικοινωνίας, 
μέλος ΠΑΣΟΚ -

Κίνημα Αλλαγής

του

Δημήτρη 
Δημητρίου

CEO της CPA
(www.cpaauditors.gr) 
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«Ο
κόσμος πλέον νιώθει ότι
είναι περιορισμένος…».
O Χρήστος Πετρόπουλος,
μόνιμος κάτοικος Πεκί-

νου, είναι ένας από τους πολλούς Έλληνες
που έχουν βιώσει τους περιορισμούς και
την καραντίνα στην Κίνα. Ο ίδιος μαζί με
τον Στάθη Ηλιόπουλο, ο οποίος ζει και ερ-
γάζεται στη Σαγκάη, μίλησαν στην «Politi-
cal» και περιγράφουν την κατάσταση που
επικρατεί στη χώρα, η οποία έχει βυθιστεί
στις κοινωνικές αναταραχές από πολίτες
που βγήκαν στον δρόμο και ζητούν πλέον
να σταματήσουν τα περιοριστικά μέτρα.

«Κάποιες επαρχίες στην Κίνα είναι υπό
περιοριστικά μέτρα για πάνω από 100
ημέρες. Αυτό έχει επιπτώσεις. Άνθρωποι
έχασαν τις δουλειές τους, επιχειρήσεις
έκλεισαν, αυτό έχει αντίκτυπο και στην
κοινωνία και στους ανθρώπους», ανέφε-
ρε αρχικά ο Χρήστος Πετρόπουλος στην
«Political» από το Πεκίνο. «Θέλουν κατ’
αρχάς να καταργηθούν τα πολύ αυστηρά,
τα σκληρά περιοριστικά μέτρα που επι-
βάλλει η κυβέρνηση. Να σταματήσουν τα
τεστ, να πετάξουν τις μάσκες, να καταργη-
θεί το χελθ κιτ που ουσιαστικά καταγρά-

φει τις μετακινήσεις μας. Αυτό έχει προ-
καλέσει μεγάλη αναστάτωση. Μπορώ να
πω ότι στις μεγάλες πόλεις τα πράγματα
είναι σε λογικά πλαίσια. Κάποιοι υπερ-
βάλλουν στον λόγο τους ή εκφράζουν
συνθήματα κατά του καθεστώτος και
της Κίνας. Σε αυτές τις περιπτώ-
σεις η αστυνομία μπορεί να
επέμβει και να πιάσουν κά-
ποιον και να τον βάλουν στη
φυλακή. Πιστεύω ότι το γε-
γονός ότι έχουν περάσει τρία
χρόνια επηρεάζει αρκετούς.
Ίσως δεν βοηθούν την κατά-
σταση τα μέτρα. Ο κόσμος αμ-
φισβητεί και θεωρεί πως
υπάρχουν συμφέροντα ίσως και
από κάποιες εταιρείες. Γενικά
αυτά τα μέτρα έχουν δημι-
ουργήσει πρόβλημα στην
κοινωνία», πρόσθεσε.

«Ο κόσμος δεν έχει λεφτά
και θέλει να δουλέψει»

Από την πλευρά του ο Στά-
θης Ηλιόπουλος, ο οποίος ζει
και εργάζεται στη Σαγκάη εδώ και αρκετό
καιρό, επισήμανε: «Υπάρχουν οι άνθρω-
ποι οι οποίοι ήταν κλεισμένοι αρκετό και-
ρό, είναι νόμος του κράτους εδώ τους αν-
θρώπους που είναι κρούσματα να τους
βάζουν σε καραντίνα. Αυτοί οι άνθρωποι
δεν θέλουν να πάνε σε καραντίνα, θέλουν

να βγουν έξω να δουλέψουν, γιατί δεν
έχουν και πάρα πολλά λεφτά. Αυτό είναι
το βασικότερο πρόβλημα. Έχουμε 27
εκατομμύρια κόσμο στη Σαγκάη. Έτσι και
υπάρξει διασπορά εδώ, θα γίνει χαμός».

Επιπλέον μας είπε: «Εδώ ο κό-
σμος δεν είναι σαν την Ευρώ-

πη, όπου ο καθένας κάνει
ό,τι θέλει. Εδώ πέρα πρέ-
πει να ακολουθούμε τους
νόμους του κράτους. Αυ-
τούς που δεν θέλουν να

τηρήσουν τα μέτρα τούς
βάζουν σε περιορισμούς.
Τώρα πού τους πάνε και τι
κάνουν, δεν ξέρω. Δεν ξέ-

ρουμε ποιος έχει επηρεάσει
την κατάσταση. Δεν έχω δει

διαδηλώσεις, δεν συμμε-
τέχω, απέχω. Γίνονται σε
αρκετές πόλεις. Όλα
μπορεί να συμβούν σε

αυτές τις διαδηλώσεις.
Όταν κάποιος τσαντίζεται,
παρασύρει και τους υπό-
λοιπους. Δεν μπορούμε να

αμφισβητήσουμε τις διαδηλώσεις και
αυτά που συμβαίνουν. Τα μέτρα είναι αυ-
τά που είχαν ανακοινώσει από την πρώτη
στιγμή. Η κυβέρνηση είπε ότι θα εφαρ-
μόσουμε αυτό το πλαίσιο για τον κορο-
νοϊό και από την αρχή εφαρμόζεται το
ίδιο πράγμα». 

Χωρίς νεκρούς, με λίγα κρούσματα 
Για έκτη συνεχόμενη ημέρα οι κινεζικές

υγειονομικές Αρχές ανακοίνωσαν πως
καταγράφηκε ρεκόρ κρουσμάτων κορο-
νοϊού, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί κάποι-
ος θάνατος εξαιτίας των επιπλοκών της
Covid-19. Ο αριθμός των κρουσμάτων
εξακολουθεί να παραμένει αρκετά χαμη-
λός συγκριτικά με άλλες χώρες σε όλο τον
κόσμο.

Οι μαζικές διαδηλώσεις εκτιμάται πως
θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, το πλεο-
νέκτημα της μηδενικής Covid-19 ήταν ότι
πολύ λίγοι άνθρωποι πέθαναν -περίπου
5.000 θάνατοι σε μια χώρα 1,4 δισεκατομ-
μυρίου. Ωστόσο σημαίνει επίσης πολύ μι-
κρή φυσική ανοσία που προέρχεται από
την ανάρρωση όσων κόλλησαν. «Συνολι-
κά, η Κίνα παραμένει ευάλωτη στον ιό και
όλα αυτά αφήνουν τη χώρα με ένα τερά-
στιο πρόβλημα: Οι νέες παραλλαγές,
όπως η Όμικρον, εξαπλώνονται πολύ πιο
γρήγορα από τον ιό που εμφανίστηκε πριν
από τρία χρόνια και υπάρχει διαρκής κίν-
δυνος για την Κίνα. Σε έναν κόσμο 8 δισε-
κατομμυρίων ανθρώπων, είναι δύσκολο
να αποφευχθεί η είσοδος του ιού. Και αν η
Κίνα δεν σπεύσει να επιβάλει αυστηρούς
περιορισμούς μόλις έρθει νέο κύμα του
ιού, τότε κινδυνεύει με τη φρίκη των πρώ-
των ημερών της πανδημίας», ανέφερε το
ίδιο ρεπορτάζ. 

Δύο Έλληνες που ζουν 
σε Πεκίνο και Σαγκάη μιλούν
στην «Ρ» για την κατάσταση
που επικρατεί στην Κίνα 
με την κοινωνική αναταραχή
που ξέσπασε ύστερα 
από μια ακόμη καραντίνα

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

«Μέτρα φτώχειας και συμφερόντων»

Χρήστος Πετρόπουλος

Στάθης Ηλιόπουλος



Οι ένοπλες δυνάμεις της Κίνας ανακοίνωσαν χθες
ότι πυραυλοφόρο καταδρομικό του πολεμικού ναυτι-
κού των ΗΠΑ «παρεισέφρησε παράνομα» σε ύδατα
κοντά στα νησιά Σπράτλι, στη νότια Σινική Θάλασσα,
προσθέτοντας πως επιτήρησαν την πορεία του πλοίου
και κατόπιν το απώθησαν, με τους αναλυτές να μιλούν
για ένα παραλίγο θερμό επεισόδιο που θα μπορούσε
να λάβει επικίνδυνες διαστάσεις.

Αν και δεν υπήρξε αμέσως αντίδραση από το Πεντά-

γωνο, διεθνή ΜΜΕ κάνουν λόγο για «παιχνίδια πολέ-
μου» μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, καθώς το καταδρομικό
«USS Chancellorsville» διέπλευσε πρόσφατα το στενό
της Ταϊβάν.

Σύμφωνα με τον κινεζικό στρατό, «οι ενέργειες των
ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ αποτελούν σοβαρή πα-
ραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της ασφάλειας
της Κίνας», καθώς οι Αμερικανοί «θέλουν να επιβά-
λουν την ηγεμονία τους στη ναυσιπλοΐα και τη στρα-

τιωτικοποίηση της περιοχής».  Η Ουάσιγκτον απορρί-
πτει τις «παράνομες εδαφικές διεκδικήσεις της Κί-
νας» στη νότια Σινική Θάλασσα, μια στρατηγικής ση-
μασίας περιοχή, η οποία αποτελεί μείζονα θαλάσσια
οδό για το παγκόσμιο εμπόριο. Κάνοντας ουσιαστικά
επίδειξη δύναμης, αμερικανικά πολεμικά διαπλέουν
τη νότια Σινική Θάλασσα όλο και πιο συχνά τα τελευ-
ταία χρόνια, με τις ΗΠΑ να επικαλούνται την ελευθερία
της ναυσιπλοΐας.

Κ
αθώς οι οργισμένες λαϊκές
διαμαρτυρίες για τα σκληρά
μέτρα του καταναγκαστικού
εγκλεισμού εκατομμυρίων

ανθρώπων εξαπλώνονται παίρνοντας
πολιτικές διαστάσεις στο πρώτο μεγάλο
κύμα αμφισβήτησης του προέδρου Σι
Τζινπίνγκ, το ερώτημα που προκύπτει εί-
ναι γιατί η Λαϊκή Κίνα έχει τέτοια εμμονή
με τα lockdowns. Πώς εξηγείται η πολι-
τική «μηδενικής ανοχής» στον κορονοϊό,
που απειλεί τώρα να «κάψει» τον αυταρ-
χικό ηγέτη του «Κόκκινου Δράκου»; 

Επιχειρώντας να δώσει απάντηση,
ανάλυση του BBC τονίζει ότι οι περισσό-
τερες χώρες χρησιμοποίησαν αυστη-
ρούς περιορισμούς στη ζωή μας για έναν
σαφή σκοπό -προκειμένου να κερδηθεί
χρόνος για την ανάπτυξη και την κυκλο-
φορία εμβολίων κατά της Covid. Μόλις
οικοδομήθηκε η ανοσία, οι περιορισμοί
μειώθηκαν και η ζωή επέστρεψε στο φυ-
σιολογικό. 

Η Κίνα, όμως, έχει συνειδητά επιλέξει
μια αντιδημοφιλή στρατηγική ολοκλη-
ρωτικής καταστολής ή «μηδενικής Co-
vid», η οποία προκαλεί κλιμακούμενες
κοινωνικές αντιδράσεις, όπως φαίνεται
από τις πρωτοφανείς διαδηλώσεις των
τελευταίων ημερών, που αγγίζουν ακόμη
και το πανίσχυρο αυταρχικό καθεστώς
του προέδρου Σι. 

«Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορείς να
ελπίζεις ότι απλώς θα φύγει ο ιός, επο-
μένως κάθε φορά που εμφανίζεται χρει-
άζονται περισσότερα lockdowns. Ακόμη
και αν η Κίνα το ήθελε, η αδυναμία του
προγράμματος εμβολιασμού της σημαί-
νει ότι η εγκατάλειψη της “μηδενικής Co-
vid” τώρα θα οδηγούσε σε τεράστιους
αριθμούς θανάτων», αναφέρει το BBC. 

«Κυνηγούν» πόρτα πόρτα 
τους διαδηλωτές

Η Κίνα έχει αναπτύξει δικά της εμβόλια
-CoronaVac και Sinopharm-, αλλά δεν εί-
ναι τόσο αποδοτικά όσο τα εμβόλια που
χρησιμοποιούνται αλλού στον κόσμο. Επι-
πλέον, λίγοι από τους ηλικιωμένους, που
είναι πιο πιθανό να πεθάνουν από Covid,
έχουν εμβολιαστεί.

Νέες παραλλαγές, όπως η Όμικρον,
εξαπλώνονται πολύ πιο γρήγορα από τον
ιό που εμφανίστηκε πριν από τρία χρό-
νια στην Κίνα, και υπάρχει διαρκής κίν-
δυνος. Και αν το καθεστώς δεν σπεύσει
να επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς,
μόλις έρθει νέο κύμα του ιού, κινδυ-
νεύει από τη φρίκη των πρώτων ημερών
της πανδημίας, με τις προβλέψεις να
κάνουν λόγο για 1,5 εκατομμύριο νε-

κρούς. Την ίδια ώρα, ο Σι χρησιμοποιεί
άγρια καταστολή για να καταπνίξει τις
διαδηλώσεις, με τις Αρχές να αναζητούν
πόρτα πόρτα όσους συμμετέχουν στις
διαμαρτυρίες. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες δυτικών ΜΜΕ, οι δυνάμεις ασφα-
λείας σταματούν περαστικούς και ελέγ-
χουν τα κινητά τους για ύποπτο περιεχό-
μενο ή λογισμικό, με το οποίο παρακάμ-
πτεται η λογοκρισία. 

ΣΣυνάντηση Μπάιντεν
-Μακρόν με… μενού
τη διαμάχη ΗΠΑ-ΕΕ
και την Ουκρανία 

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ
Μακρόν αναχώρησε χθες για τις
ΗΠΑ, όπου θα έχει συνομιλίες με
τον Τζο Μπάιντεν την Παρασκευή
σχετικά με την οικονομική διαμά-
χη ΗΠΑ-ΕΕ και την Ουκρανία.

Βασική επιδίωξη της Γαλλίας
είναι να συνεχιστεί ομαλά η πρό-
σβαση των ευρωπαϊκών επιχει-
ρήσεων στην αγορά των ΗΠΑ, η
οποία απειλείται από τον αμερι-
κανικό νόμο για τη μείωση του
πληθωρισμού (IRA), που προβλέ-
πει τεράστιες επιδοτήσεις στα
προϊόντα made in America. Δεν
αποκλείεται, πάντως, μια εξαίρε-
ση για έναν ορισμένο αριθμό ευ-
ρωπαϊκών βιομηχανιών, ίσως στο
μοντέλο που ήδη εφαρμόζεται για
το Μεξικό ή τον Καναδά. 

Το Παρίσι και οι Βρυξέλλες
τάσσονται υπέρ ενός ανάλογου 
IRA, το «Buy European Act», με
τη δημιουργία ενός οικονομικού
υποβάθρου για τη χρηματοδότη-
σή του.

Στο ουκρανικό, Ουάσιγκτον και
Παρίσι συνεργάζονται στο πλαί-
σιο του ΝΑΤΟ, αλλά ο Μακρόν έχει
κατ’ επανάληψη τονίσει ότι μόνη
έξοδος από την κρίση είναι οι δι-
πλωματικές διαπραγματεύσεις,
κάτι που δεν αναφέρει η αμερικα-
νική πλευρά.

Γιατί η Κίνα έχει εμμονή
με τα lockdowns
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Παραλίγο θερμό επεισόδιο με τις ΗΠΑ στη νότια Σινική Θάλασσα

Σύμφωνα με το ΒΒC, τα κινέζικα 
εμβόλια δεν είναι τόσο
αποδοτικά και αν η χώρα δεν
έπαιρνε σκληρά μέτρα, θα είχε
τεράστιους αριθμούς θανάτων 
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Π
ροβληματισμένοι εμφανίστη-
καν χθες οι σεισμολόγοι μετά
τον σεισμό των 4,8 Ρίχτερ που
σημειώθηκε το πρωί στην Εύ-

βοια, ενώ ακολούθησαν αρκετοί μετασει-
σμοί με μεγαλύτερες τις δύο δονήσεις 4,1
και 4,2 Ρίχτερ, που έγιναν αισθητές με δια-
φορά ενός λεπτού, φτάνοντας μέχρι την
Αθήνα και την Κόρινθο. Από τα έως τώρα
στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από
τους ειδικούς επιστήμονες, η συγκεκριμέ-
νη περιοχή που φαίνεται να έχει ενεργο-
ποιηθεί έχει μήκος περίπου 10 χιλιομέ-
τρων, ενώ την τελευταία δεκαετία δεν έχει
δώσει σεισμό άνω των 4 βαθμών της κλί-
μακας Ρίχτερ.

«Η περιοχή όπου έγινε ο σεισμός δεν φι-
λοξενεί μεγάλα ρήγματα, δεν έχει ιστορικό
σεισμικό. Το παρακολουθούμε. Μπορεί να
υπάρξει μεγαλύτερος σεισμός γιατί δεν την
ξέρουμε την περιοχή, δεν ήταν στο πλαίσιο
που μας ανησυχούσε», τόνισε στην «Politi-
cal» ο σεισμολόγος και πρόεδρος του
ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας. 

Όπως μας είπε, «ο σεισμός κατά τις πρώ-
τες εκτιμήσεις ήταν 4,8 βαθμών της κλίμα-
κας Ρίχτερ, σε μικρό βάθος, στην περιοχή
της Νότιας Εύβοιας». «Το μέγεθος μπορεί
να αλλάξει», σημείωσε ο πρόεδρος του
ΟΑΣΠ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η σεισμική
δόνηση «ουσιαστικά είναι στον Αλμυροπό-
ταμο, μια περιοχή που δεν φιλοξενεί μεγά-
λα ρήγματα, τουλάχιστον εμφανή, και δεν
έχει κάποιο ιστορικό σεισμικό. 

Ακόμη είναι πολύ νωρίς να γνωρίζου-
με το επίκεντρο και το εστιακό βάθος
ακριβώς, πάντως δεν γνωρίζω να υπάρ-

χει κάποιο πρόβλημα γιατί δεν φιλοξενεί
μεγάλα ρήγματα. Έγινε αισθητή σε όλη
την Εύβοια, την Αττική, τη Λαμία, μέχρι
και στην Κόρινθο».

«Ευτυχώς μόνο ρωγμές»
Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστι-

τούτου, καθηγητής Σεισμολογίας Άκης
Τσελέντης, εμφανίστηκε καθησυχαστικός
μετά τον βασικό σεισμό που σημειώθηκε
χθες το πρωί. «Κατά πολύ μεγάλη πιθανό-
τητα ήταν ο κύριος σεισμός», δήλωσε στο

ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Τσελέντης και πρόσθεσε ότι
θα υπάρξει μεγάλη μετασεισμική ακολου-
θία. Όπως ανέφερε, ο σεισμός έγινε αι-
σθητός μέχρι και την Κόρινθο, ενώ επισή-
μανε ότι η περιοχή από την οποία προήλθε
δεν έχει παρελθόν σημαντικής σεισμικής
δραστηριότητας. 

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Σει-
σμολογίας του ΑΠΘ Μανώλης Σκορδίλης
ξεκαθάρισε ότι δεν έχουμε στον χώρο
ιστορικά στοιχεία που να δείχνουν ότι είχε
ισχυρούς σεισμούς. 

«Το γεγονός ότι παλαιότεροι
σεισμοί έχουν καταγραφεί 30
με 40 χιλιόμετρα μακρύτερα
από το επίκεντρο του σημερι-

νού σεισμού δίνει ένα αισιόδο-
ξο μήνυμα», επισήμανε χαρα-

κτηριστικά ο κ. Σκορδίλης.
Χθες μίλησε στον ANT1 ο

Χρήστος Τρανός, πρόεδρος
της κοινότητας Ζάρακες στην

Εύβοια, κοντά στην οποία εν-
τοπίστηκε το επίκεντρο του σει-

σμού των 4,8 Ρίχτερ το πρωί της Τρίτης.
Όπως είπε, «σε κάποια σπίτια έχουμε δει
ρωγμές, αλλά δεν έχουμε κάτι σοβαρό»,
συμπληρώνοντας ότι κυρίως αφορά «σχε-
τικά παλαιά σπίτια». 

«Ο περισσότερος κόσμος έχει βγει στους
δρόμους, αν και βρέχει, λόγω των μετασει-
σμών», πρόσθεσε ο κ. Τρανός.

Τα 4,8 Ρίχτερ 
από την Εύβοια...
ταρακούνησαν και
τους σεισμολόγους

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Αγωνία και προβληματισμός
για την επόμενη μέρα - 
Τι λένε Ευθύμιος Λέκκας, 
Άκης Τσελέντης 
και Μανώλης Σκορδίλης

Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών Άκης
Τσελέντης χτύπησε τον κώδωνα του κινδύνου για την περιοχή των
Αλκυονίδων, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «με τις Αλ-
κυονίδες πραγματικά έχω χάσει τον ύπνο μου, γιατί έχει
μαζέψει πάρα πολύ σεισμική ενέργεια». «Κάποια στιγμή
είναι γεγονός ότι θα κάνει κάποιο σεισμό εκεί κάτω και
επειδή τα χαρακτηριστικά της σεισμικής δράσης εκεί
πέρα επηρεάζουν σίγουρα και την Αθήνα, έχουμε βάλει
ένα πολύ πυκνό δίκτυο σεισμογράφων στην περιοχή, έχουμε
μάλιστα πάρει και με την υποστήριξη της Motor Oil Hellas και
έχουμε βάλει και επιπλέον 25 σταθμούς. Έχουμε βάλει και σταθ-
μούς ανίχνευσης ραδονίου», δήλωσε στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6
και 105,8 και στην εκπομπή «Το GPS της Επικαιρότητας». «Το ρα-

δόνιο είναι ένα αέριο που βγαίνει πριν από μεγάλους σεισμούς και
πιστεύουμε ότι θα δούμε αν είναι να γίνει κάτι έγκαιρα. Πάντως, οι

Αλκυονίδες είναι μια περιοχή από τις πολύ επικίνδυνες σει-
σμικά. Το περιμένω μέσα σε 5 χρόνια ότι θα γίνει κάτι εκεί

και θέλει πολλή προσοχή», προσέθεσε ο κ. Τσελέντης,
ενώ έκανε λόγο και για σεισμό της τάξης των 6 βαθμών.
«Για αυτό φοβάμαι. Παράλληλα παρακολουθούμε, εκτός

από τη σεισμικότητα, και άλλα φαινόμενα, παρακολουθού-
με μέσω δορυφόρων την εδαφική παραμόρφωση που είναι

αρκετά εκατοστά. Όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι θέλει πολλή
προσοχή η συγκεκριμένη περιοχή, κυρίως γιατί όταν ενεργοποι-
ηθεί ο ανατολικός Κορινθιακός επηρεάζει σίγουρα και την Αθή-
να», συμπλήρωσε ο Άκης Τσελέντης. 

Ανησυχία για μεγάλο σεισμό από τις Αλκυονίδες τα 5 επόμενα χρόνια



Σ
την Εισαγγελία Πρωτοδικών
Αθηνών βρίσκονται τα στοιχεία-
προανακριτικό υλικό που συγ-
κεντρώθηκε από τα κλιμάκια της

Οικονομικής Αστυνομίας κατά τις έρευνες
που διενεργήθηκαν τα προηγούμενα
24ωρα σε κεντρικά γραφεία και δομές φι-
λοξενίας που διατηρεί η Κιβωτός του Κό-
σμου σε διάφορα σημεία της Ελλάδας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση
από την ΕΛΑΣ, κλιμάκια της Οικονομικής
Αστυνομίας πραγματοποίησαν εφόδους
σε Αθήνα, Βόλο, Ιωάννινα, Χίο και Καλα-
μάτα, καθώς και στην οικία (στην περιοχή
της Ραφήνας) που φέρεται να χρησιμο-
ποιούσαν ο πατέρας Αντώνιος και η πρε-
σβυτέρα του Σταματία Γεωργαντή. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, σε κτίριο της
ΜΚΟ στον Κολωνό, όπου είχαν δημιουρ-
γήσει διαμέρισμα ο ιδρυτής και η τέως
πρόεδρος του ΔΣ της Κιβωτού του Κό-
σμου, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε με-
γάλο χρηματικό ποσό που κατά πληρο-
φορίες φτάνει τις 300.000 ευρώ σε με-
τρητά (δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση
για το ακριβές ποσό).

Πληροφορίες της «Political» αναφέ-
ρουν πως είναι σε εξέλιξη έρευνα προκει-
μένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για
χρήματα που διατηρούνταν σε θυρίδα, την
οποία φέρεται να επισκέφτηκε και να

άδειασε την προηγούμενη εβδομάδα η
Σταματία Γεωργαντή. 

Ψάχνουν το πόθεν έσχες
Να θυμίσουμε πως έπειτα από εντολή

του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα
Μαύρου Χρήματος δεσμεύτηκαν οι προσω-

πικοί λογαριασμοί του πατέρα Αντωνίου,
των γονιών του αλλά και της πρεσβυτέρας
του, καθώς και οι δύο θυρίδες (κατά άλλες
πηγές μία) που έχουν εντοπιστεί. Αυτό προ-
κειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες
ενέργειες ανάληψης χρηματικών ποσών,
καθώς μέχρι στιγμής φαίνεται να έχουν

ενημερωθεί οι Αρχές για καταθέσεις της
τάξεως των 250.000 ευρώ. Σε ό,τι αφορά
τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Κιβω-
τού του Κόσμου, για αυτούς δεν υπάρχει
δέσμευση, καθώς θα προκαλούσε προβλή-
ματα στη λειτουργία της ΜΚΟ, όπου διαβι-
ούν δεκάδες παιδιά και βοηθιούνται πολλά
περισσότερα. Σε αυτούς φαίνεται να υπάρ-
χουν κατατεθειμένα 12 εκατ. ευρώ. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο πατέρας
Αντώνιος δεν έχει κάνει -με βάση πληρο-
φορίες- ανάληψη ούτε ενός ευρώ από τη
μισθοδοσία του την τελευταία 8ετία, με
αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί ένα ποσό
της τάξεως των περίπου 120.000 ευρώ.
Ωστόσο, σε άλλους τραπεζικούς λογαρια-
σμούς του πατέρα Αντώνιου και της πρε-
σβυτέρας του αλλά και της Κιβωτού βρέ-
θηκε ότι πραγματοποιήθηκαν τουλάχι-
στον 2.000 κινήσεις μέσα σε μια διετία.
Στο στόχαστρο των Αρχών βρίσκεται και
το πόθεν έσχες της Σταματίας Γεωργαντή.
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Σε κτίριο της ΜΚΟ 
στον Κολωνό εντοπίστηκε 
και κατασχέθηκε χρηματικό
ποσό που κατά πληροφορίες
φτάνει τις 300.000 ευρώ 
- Ερευνούν αν πρόκειται 
για χρήματα που διατηρούνταν
σε θυρίδα, την οποία φέρεται 
να άδειασε η πρεσβυτέρα 
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papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Χορός εκατομμυρίων
γύρω από την Κιβωτό

«Μύλος» με τη δωρεά ακινήτων
του επιχειρηματία Κώστα Λούλη
Αίσθηση προκάλεσαν και οι αποκαλύψεις του γνωστού αλευρο-
βιομήχανου Κώστα Λούλη, ο οποίος φέρεται να δώρισε στην Κι-
βωτό του Κόσμου ένα ακίνητο-βίλα στο Διμήνι του Βόλου (καθώς
επίσης και την έκταση που το περιβάλλει), αλλά τελικά αποκόμισε χρη-
ματικό ποσό ύψους 1 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του επιχειρηματία, το 2016
έβαλε πωλητήριο στο ακίνητό του στο Διμήνι ζητώντας 3,5 εκατ. ευρώ, με τον πατέρα Αν-
τώνιο να τον προσεγγίζει και να του προσφέρει -για λογαριασμό της ΜΚΟ- 1 εκατ. ευρώ.
Ο κ. Λούλης, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, συγκινήθηκε από το έργο της Κιβωτού
του Κόσμου και αποφάσισε να πει το «ναι» προκειμένου το οίκημα να χρησιμοποιηθεί
ως δομή για ανήλικα παιδιά.
Ο αλευροβιομήχανος, την ίδια χρονική περίοδο περίπου, προχωρά στην παραχώρηση
ενός ακόμη ακινήτου υπό τη μορφή δωρεάς στη ΜΚΟ του πατέρα Αντωνίου, υποστηρί-
ζοντας ότι ανέλαβε την ανακαίνιση και τον εξοπλισμό των δύο ακινήτων, με το κόστος να
ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ, άρα τα χρήματα από τη βίλα στο Διμήνι να πηγαίνουν εκεί για
«ιερό σκοπό» και να χαρακτηρίζει και αυτήν τη μεταβίβαση δωρεά. Ο γνωστός επιχειρη-
ματίας, μιλώντας σε ΜΜΕ στον απόηχο των καταγγελιών για την Κιβωτό του Κόσμου, ανέ-
φερε πως θα αισθανθεί αγανάκτηση και οργή αν αποδειχτούν τα όσα καταγγέλλονται.
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Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι έξι από τους
επτά αλλοδαπούς που συνελήφθησαν με την
κατηγορία της διακίνησης παράνομων μετανα-
στών, ύστερα από επιχείρηση του Λιμενικού
στην Παλαιοχώρα Χανίων. Μετά την πολύωρη
απολογία τους ενώπιον του ανακριτή και με τη
σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, προσωρινά
ελεύθερος αφέθηκε μόνο ένας ανήλικος που
θα οδηγηθεί σε κέντρο προστασίας παιδιών
και νέων στα Χανιά.

Πρόκειται για τα επτά άτομα που είχαν συλ-
ληφθεί για τη μεταφορά 483 παράνομων μετα-
ναστών (σ.σ.: 336 άνδρες 10 γυναίκες 137 παι-
διά) με αλιευτικό σκάφος, το οποίο τα ξημερώ-
ματα της Τρίτης 22/11 είχε εκπέμψει σήμα κιν-
δύνου 18 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Κρήτης. Για
τη διάσωσή τους στήθηκε μεγάλη επιχείρηση,
υπό την εποπτεία του Λιμενικού, στην οποία

συμμετείχαν τρία φορτηγά πλοία και ένα περι-
πολικό σκάφος του ΛΣ, ενώ επίσης συνέδρα-
μαν μία φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού και
ένα ναυαγοσωστικό. Μάλιστα, στην περιοχή
επικρατούσαν ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές
συνθήκες, με ανέμους εντάσεως έως και 7
Μποφόρ. 

Να σημειώσουμε ότι το αλιευτικό ξεκίνη-
σε από τα παράλια της Αιγύπτου με προορι-
σμό ευρωπαϊκό έδαφος, «φορτωμένο» με
άτομα από τη Συρία, την Αίγυπτο και το Πα-
κιστάν που αναζητούσαν μία καλύτερη τύχη.
Επρόκειτο για τον δεύτερο μεγαλύτερο
αριθμό μεταναστών που έχει ποτέ αποβιβα-
στεί στην Κρήτη, ενώ δύο εκ των διασωθέν-
των παραμένουν μέχρι και σήμερα στο νο-
σοκομείο.

Κώστας Παπαδόπουλος 

Ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη αδύναμου ατόμου
άσκησε ο εισαγγελέας για τον θάνατο 21χρονου ΑμεΑ ύστερα από βάναυση
κακοποίησή του σε δομή του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας στη Θεσσαλο-

νίκη. Λίγες μέρες μετά την
αποκάλυψη του πορίσματος
στο οποίο περιγράφονται όλα
όσα γίνονταν στη συγκεκριμέ-
νη δομή ενώ αναφέρεται και
δεύτερος θάνατος, ο εισαγγε-
λέας έστειλε την υπόθεση του
θανάτου στην ανάκριση με κα-
τηγορούμενο τον φροντιστή
που υποδείχθηκε ως το πρό-

σωπο που κακοποίησε τον άτυχο Πάρη. Στο πλαίσιο της ανάκρισης θα διε-
ρευνηθεί εάν υπάρχουν και άλλες ευθύνες αναφορικά με τον θάνατο. Πα-
ράλληλα, σε εξέλιξη είναι η έρευνα για όσα έχουν καταγγελθεί σχετικά με
τη λειτουργία της δομής, τα οποία αναφέρονται στο πόρισμα της Εθνικής
Αρχής Διαφάνειας. 

Ποινική δίωξη για τον θάνατο 21χρονου 
ΑμεΑ σε δομή κοινωνικής πρόνοιας 

Χανιά: Έξι προφυλακίσεις αλλοδαπών για
διακίνηση 483 παράνομων μεταναστών 

Η
φονική πυρκαγιά στο Μάτι, με
ανθρώπους απανθρακωμένους
στον δρόμο και άλλους με σπα-
σμένα πόδια και βαριά εγκαύ-

ματα να περιμένουν μέχρι αργά τη νύχτα
μια βοήθεια, και τη μυρωδιά του καμένου
έξω από το νεκροτομείο για την αναγνώρι-
ση των σορών, έχει πια στοιχειώσει το μυα-
λό και την ψυχή του δικηγόρου Παναγιώτη
Κωνσταντάκη. Έχασε την ηλικιωμένη μη-
τέρα του, η οποία κάηκε μπροστά στα μάτια
της αδελφής και του γαμπρού του, ενώ όλοι
μαζί προσπαθούσαν να φτάσουν από μια
δίοδο στη θάλασσα, στο Μάτι.  «Δεν θα ξε-
χάσω ποτέ και δεν θα συγχωρήσω ποτέ.
Εύχομαι κανείς να μη βιώσει αυτό που
βιώσαμε», τόνισε ο δικηγόρος καταθέτον-
τας ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδι-
κείου της Αθήνας.

Ο μάρτυρας μίλησε για ένα «θέατρο σκιών
που παίχτηκε εκείνο το βράδυ σε βάρος του
κόσμου» από τους υπευθύνους. «Αυτό το
“όλα δούλεψαν σωστά” και το “να σου δώσω
2.000, τι να τα κάνεις;”. Ο πρωθυπουργός της
χώρας…», είπε ενώ εξέφρασε την πεποίθησή
του πως γνώριζαν πολλοί από τις επτά εκείνο
το απόγευμα πως υπήρχαν τουλάχιστον 10
νεκροί. «Η μητέρα μου περπατώντας σε ένα
κακοτράχαλο σημείο σκόνταψε και κάηκε
στις 18.45 και ήδη υπήρχαν πολλοί νεκροί.
Από τις 18.30 μέχρι τις 19.30 πρέπει να είχαν
τουλάχιστον 10 νεκρούς. Κι αυτό ήταν γνωστό.
Η κατάσταση, όμως, ήταν δυο λαλούν και
τρεις χορεύουν».

«Έπρεπε να δικάζονται για
κακούργημα οι αρμόδιοι»

Αφήνοντας, όπως εξήγησε ο μάρτυρας, έξω
από την αίθουσα του δικαστηρίου τα συναι-
σθήματα και την οργή του κυρίως για να κατα-

θέσει και να βοηθήσει τους δικαστές να κατα-
λάβουν τι έγινε εκείνες τις κρίσιμες ώρες,
αναφέρθηκε στις ευθύνες των αρμοδίων που
θα έπρεπε, όπως εξήγησε, να δικάζονται για
κακούργημα. «Δεν σηκώθηκε ούτε ένα πτητι-
κό μέσο να ανακόψει τη φωτιά στο Νταού Πεν-
τέλης. Η φωτιά έκανε 77 λεπτά να περάσει στο

Μάτι. Σε αυτό τον χρόνο δεν υπήρχε ένα ρημά-
δι Σινούκ να σηκωθεί να σταματήσει τη φωτιά;
Ο κόσμος έμεινε απροστάτευτος χωρίς καμία
ενημέρωση και παραπληροφορημένος από
αυτούς που είχαν την ευθύνη», υποστήριξε και
πρόσθεσε: «Δεν υπήρχε καμία εντολή για εκ-
κένωση. Έφυγαν τρέχοντας μόνο όσοι κατά-

λαβαν ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά,
όταν έπεσε το ρεύμα και όσοι βγήκαν από τα
σπίτι τους και είδαν τις φλόγες… Κατά τα άλλα,
όμως, όλα δούλεψαν σωστά».

«Πάλευαν με τις φλόγες μόνοι τους», είπε
στην κατάθεσή της η Μαρία Τσάρμπου. «Ο
άντρας μου κάηκε ζωντανός. Μαρτύρησε ο
σύζυγός μου όπως σας το λέω. Εμείς ζούμε
από θαύμα. Οι υπόλοιποι κάηκαν ζωντανοί.
Δεν γνωρίζαμε τίποτα. Ένα ελικόπτερο να
πετάει, μια σειρήνα δεν ακούσαμε. Προ-
σπαθούσαμε να στηρίξει ο ένας τον άλλον.
Κανείς δεν είχε φροντίσει για τίποτα… Μα
κανείς όμως…».

«Αν υπήρχε στοιχειώδης ενημέρωση, δεν
θα είχε γίνει όλο αυτό», υπογράμμισε κατα-
θέτοντας η Μαργαρίτα Φύτρου που έχασε τον
αδελφό της και τα δύο ανήλικα παιδιά του στη
φονική πυρκαγιά. 

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ και
δεν θα συγχωρήσω ποτέ»

Συγκλονίζουν και πάλι 
οι μαρτυρίες στη δίκη 
για τη φονική πυρκαγιά:
«Ήμασταν απροστάτευτοι,
χωρίς καμία ενημέρωση και
παραπληροφορημένοι από
αυτούς που είχαν την ευθύνη»

ΜAΤΙ



Άλλους 14 υποψηφίους
παρουσίασε ο Ζέρβας

Το «χτίσιμο» της νέας του ομάδας συνεχίζει ο
Κωνσταντίνος Ζέρβας ενόψει των δημοτικών εκλο-
γών του 2023. 

Μετά την πρώτη ενδεκάδα και τη μεμονωμένη
ανακοίνωση του παιδιάτρου Νίκου Καρανταγλή, ο
δήμαρχος παρουσίασε τους επόμενους 14 υπο-
ψήφιους δημοτικούς συμβούλους! Πρόκειται για
πρόσωπα που είχαν κατέβει μαζί του και το 2019
και τώρα θα το επαναλάβουν με στόχο μια θέση
στα δημοτικά έδρανα.

Παραιτήθηκε η Αηδονά
από τον «Άγιο Στυλιανό»

Την παραίτησή της από μέλος του ΔΣ του Δημοτι-
κού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Άγιος Στυλια-
νός» ανακοίνωσε η Νέλλη Αηδονά. Όπως ανέφερε
η δημοτική σύμβουλος, ήταν μια δύσκολη απόφα-
ση, καθώς υπηρέτησε στο συγκεκριμένο πόστο για
έντεκα χρόνια, ωστόσο θεώρησε πως το ΔΣ με
τρεις προέδρους τα τελευταία χρόνια δεν κατάφερε
να δώσει λύσεις σε αρκετές δυσλειτουργίες του
ιδρύματος. 

Οκτώ χρόνια φυλακή στους 4 οπαδούς που
το 2015 τραυμάτισαν δύο άτομα στις Σέρρες

Στις φυλακές οδηγήθηκαν τέσσερις
οπαδοί, ηλικίας από 28 έως 32 χρό-
νων, που καταδικάστηκαν για τα σο-
βαρά επεισόδια που προκάλεσαν στις
Σέρρες με τον τραυματισμό δύο ατό-
μων, 40 και 41 χρόνων, με συνέπεια ο
πρώτος να καθηλωθεί σε αναπηρικό
καροτσάκι.

Το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσα-
λονίκης επέβαλε ποινή κάθειρξης 8
ετών και 4 μηνών για βαριά σκοπούμενη σωματική βλά-
βη κατά συρροή και συμπλοκή, μειώνοντας την πρωτό-
δικη ποινή, καθώς τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό της
μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς. Το επεισόδιο εί-
χε συμβεί τον Μάρτιο του 2015, όταν οι δύο παθόντες

επιστρέφοντας από διασκέδαση άρχι-
σαν να φωνάζουν συνθήματα έξω από
σύνδεσμο οπαδών στις Σέρρες. Χωρίς
να αντιληφθούν ότι μέσα στον σύνδε-
σμο ήταν άλλοι οπαδοί αποχώρησαν,
όμως ακολουθήθηκαν από τους κατη-
γορούμενους οι οποίοι καταδικάστη-
καν ότι με στυλιάρια στα χέρια τους ξυ-
λοκόπησαν τραυματίζοντάς τον σοβα-
ρά. Από τότε ο 40χρονος πρώην αστυ-

νομικός έχει καθηλωθεί σε αναπηρικό καροτσάκι από τα
τραύματα που του είχαν προκληθεί.

Η αδερφή του εξέφρασε την ικανοποίησή της για την
απόφαση, λέγοντας ότι το δικαστήριο έστειλε μήνυμα για
να σταματήσουν οι πράξεις οπαδικής βίας.

Μετά την απόφαση των εργαζομένων να «τραβή-
ξουν» την αποχή στην καθαριότητα έως το τέλος της
εβδομάδας, ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας σε
αυστηρό τόνο τονίζει πως η διοίκηση θα εξαντλήσει
κάθε νόμιμο μέσο για την προστασία της δημόσιας

υγείας και του δημόσιου συμφέροντος. «Ως εδώ και
μη παρέκει. Όσοι πιστεύουν ότι μικρές μειοψηφίες
μπορούν να κρατούν όμηρο την πόλη και να θέτουν
σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία κάνουν ολέθριο σφάλ-
μα», δηλώνει χαρακτηριστικά.

«Δεν μπορεί οι μειοψηφίες να κρατούν όμηρο μια πόλη»

ΠΠώς η Σπυράκη... στέλνει
τη Φλέσσα στις Βρυξέλλες

Ποιοι εξελέγησαν
πρόεδροι Νομαρχιακών

Την Κυριακή ολοκληρώθηκε η διαδικασία
ανάδειξης των προέδρων των Νομαρχιακών
Επιτροπών από την Κεντρική Εφορευτική Επι-
τροπή, που συνεδρίασε και εξέτασε τις υπο-
βληθείσες υποψηφιότητες. Έτσι λοιπόν στη Α’
Θεσσαλονίκης εκλέγεται ο Κυριάκος Καζάκος
και στη Β΄ Θεσσαλονίκης ο Γεώργιος Παπαχρη-
στούδης.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στην προεδρία
της ΔΕΠΘΕ
ο Απ. Βεϊζαδές
Ο Απόστολος Βεϊζαδές είναι τε-
λικά ο εκλεκτός του Κωνσταντί-
νου Ζέρβα για την προεδρία της
ΔΕΠΘΕ μετά την παραίτηση του
Μηνά Σαμαντζίδη. Ο πρόεδρος
του Α’ Δημοτικού Διαμερίσμα-
τος και οδοντίατρος είχε κατέ-
βει στις προηγούμενες εκλογές
και εκλέχθηκε με την παράταξη
Ταχιάου, με τον δήμαρχο να θε-
ωρεί πως είναι ο κατάλληλος για
τη «χηρεύουσα» θέση.

Οι κινητοποιήσεις
φέρνουν... βουνά
από σκουπίδια
Μπροστά στον κίνδυνο να δημι-
ουργηθούν βουνά σκουπιδιών
βρίσκεται η Θεσσαλονίκη μετά
την απόφαση των εργαζομένων
στην καθαριότητα να συνεχίσουν
την αποχή από την εργασία τους
έως και την Παρασκευή 2 Δε-
κεμβρίου. Οι εργαζόμενοι από
τον περασμένο Σεπτέμβριο ξεκί-
νησαν τις κινητοποιήσεις, αρχι-
κά με αποχή από την κυριακάτι-
κη εργασία, διεκδικώντας μετα-
ξύ άλλων άμεση πληρωμή δε-
δουλευμένων και χορήγηση μέ-
σων ατομικής προστασίας.

Φουλάρει για
Α’ Θεσσαλονίκης
ο Κουτσοχήνας
Αίσθηση έχει προκαλέσει η τοποθέ-
τηση του δικηγόρου Στάθη Κουτσοχή-
να ως αναπληρωτή γραμματέα Δι-
καιοσύνης του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Κουτσο-
χήνας έχει διατελέσει και πρόεδρος
του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλο-
νίκης και σήμερα είναι μέλος στο ΔΣ
του. Άλλωστε, όπως έχουμε ήδη γρά-
ψει, το όνομα του κ. Κουτσοχήνα
«παίζει» εδώ και καιρό για το ψηφο-
δέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση
της Μαρίας Σπυ-
ράκη ανακα-
τεύει την...
τράπουλα όχι
μόνο στην Α’
Θεσσαλονίκης
αλλά και στην
Ευρωβουλή. Οι
πληροφορίες
λένε πως υπάρ-
χει συμφωνία να παραμείνει στη θέση της έως
τις εθνικές εκλογές. Μάλιστα, σε περίπτωση
εκλογής της το υπόλοιπο της θητείας της ανα-
λαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, που στην προκει-
μένη περίπτωση είναι ο βουλευτής Ιωαννίνων
και υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυ-
ράς, επομένως ο κλήρος πέφτει στη Βίκυ
Φλέσσα, η οποία είναι η επόμενη επιλαχούσα.



Τη δυνατότητα να ελπίζουν περιφερειάρχες
και δήμαρχοι ότι θα κυλήσει ομαλά η τελευ-
ταία χρονιά της θητείας τους, τουλάχιστον
όσον αφορά το εργατικό δυναμικό, έδωσε ο
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων Κωστής Χατζηδάκης, κατά την παρέμ-
βασή του στο συνέδριο της Ένωσης Περιφε-
ρειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ). Θυμίζουμε ότι και
στο συνέδριο της ΚΕΔΕ συζητήθηκε πολύ το
ενδεχόμενο να τελειώσει άμεσα το πρόγραμ-
μα κοινωφελούς εργασίας, με τους δημάρ-
χους να εκφράζουν την ανησυχία τους ότι θα
αδειάσουν οι δήμοι από εργαζόμενους σε μια
τόσο κρίσιμη χρονιά όπως είναι η προεκλο-
γική. Το θέμα, φυσικά, απασχολεί αναλόγως
και τους περιφερειάρχες, για αυτό και ο κ.

Χατζηδάκης εκμεταλλεύτηκε την παρουσία
του στο συνέδριο της Ρόδου για να ανακοινώ-
σει πως εξετάζει τη δυνατότητα παράτασης
του τρέχοντος προγράμματος κοινωφελούς
εργασίας, με βάση τους διαθέσιμους πό-
ρους. Μάλιστα, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι
την περίοδο της πανδημίας τα εν λόγω προ-
γράμματα στήριξαν τις περιφέρειες και τους
δήμους μέσα από την απασχόληση 36.000
συμπολιτών μας, ενώ φέτος ξεκίνησε νέο
πρόγραμμα, με προϋπολογισμό κάλυψης
25.000 ωφελουμένων, χάρη στο οποίο οι
ωφελούμενοι, κυρίως μακροχρόνια άνεργοι,
προσφέρουν εργασία σε περιφέρειες και
δήμους. Σε αυτό το πρόγραμμα εξετάζεται η
δυνατότητα παράτασης.

«Καθαρή Εβδομάδα» 
από την ΚΕΔΕ

Για δεύτερη χρονιά η ΚΕΔΕ ενώνει τις δυνάμεις
της με την εταιρεία Kärcher Greece για να πουν
«ευχαριστώ» στους ανθρώπους που διατηρούν τις
πόλεις μας καθαρές, μέσα από την καμπάνια αφύ-
πνισης «Καθαρή Εβδομάδα». Η πρωτοβουλία ξεκί-
νησε το Σάββατο 26 Νοεμβρίου, στο κέντρο του
Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο, όπου φωταγωγή-
θηκε η πρώτη κίτρινη καρδιά της καμπάνιας, σήμα
κατατεθέν της δράσης, η οποία και θα παραμείνει
φωταγωγημένη και τοποθετημένη για μία εβδομά-
δα. Κατά τη διάρκεια της «Καθαρής Εβδομάδας»
θα γίνει φωταγώγηση κεντρικών σημείων της κάθε
πόλης της χώρας με κίτρινο χρώμα, στοχεύοντας
στην επίτευξη του μεγαλύτερου συμβολικού «ευ-
χαριστώ» που έχει ειπωθεί προς τους ανθρώπους
της καθαριότητας. 

Παράνομες οι κάμερες 
Με πανηγυρισμούς υποδέχθηκαν οι εργαζόμενοι

του Δήμου Χαλκιδέων τη δικαστική απόφαση με την
οποία απαγορεύεται ο δήμος να λαμβάνει λήψεις με
κάμερες ασφαλείας στο κτίριο της Διεύθυνσης Κα-
θαριότητας όπου συναθροίζονται οι εργαζόμενοι,
κρίνοντας επί της ουσίας πως πρόκειται για παρά-
νομη πράξη. Μάλιστα η ΠΟΕ-ΟΤΑ θεωρεί πως «η
απόφαση αυτή του Πρωτοδικείου Χαλκίδας συνιστά
“χαστούκι” στη Δημοτική Αρχή, η οποία έχει στοχο-
ποιήσει τους εργαζόμενους που αντιτίθενται στα
σχέδια ιδιωτικοποίησης της αποκομιδής των απορ-
ριμμάτων». Πάντως πρέπει να επισημάνουμε πως η
απόφαση αφορά την προσφυγή που κατέθεσαν οι
εργαζόμενοι και ισχύει έως ότου συζητηθεί η αίτη-
ση ασφαλιστικών μέτρων, στις 5 Απριλίου 2023.

!
Σύγκρουση με 
τους εργαζόμενους
Μεγάλη αναταραχή έχει προκαλέσει στον δήμο της Αγίας
Βαρβάρας η απόφαση του δημάρχου Λάμπρου Μίχου να
εφαρμόσει τον νέο νόμο για τα συνδικαλιστικά σωματεία και
να προχωρήσει στην αναστολή λειτουργίας του τοπικού σω-
ματείου με αφορμή ότι δεν
έχει εγγραφεί στο Μητρώο.
Ο πρόεδρος του σωματείου
Γιώργος Οικονόμου αλλά
και παρατάξεις της αντιπο-
λίτευσης καταγγέλλουν τον
δήμαρχο για «αντιδημο-
κρατική και αντεργατική
συμπεριφορά», υποστηρί-
ζοντας πως σπεύδει να
εφαρμόσει από τους πρώ-
τους τον «αντεργατικό νόμο», επειδή έχει προηγούμενα με το
προεδρείο του σωματείου. Ο δήμαρχος από την πλευρά του,
σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Επικοινωνία 94 FM,
επιβεβαίωσε ότι «δεν έχει σε καμία υπόληψη τον πρόεδρο του
σωματείου, διότι παίζει παιχνίδια σε βάρος της Δημοτικής Αρ-
χής», συμπληρώνοντας ότι «η αλήθεια είναι ότι χαλάσαμε το
μαγαζάκι των συνδικαλιστών», καταλήγοντας ότι το μόνο που
έπραξε ήταν να εφαρμόσει τον νόμο.
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Συνέδριο ΕΝΠΕ

Δυνατότητα παράτασης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, στα βόρεια
της Αθήνας, παρατηρείται έντονη δρα-
στηριότητα παρατάξεων της αντιπολί-

τευσης και πρώην στελεχών της διοίκη-
σης για τη δημιουργία «ενιαίας δύναμης»

απέναντι στον δήμαρχο; Ήδη πρώην αντιδήμαρχος
και στενός συνεργάτης του δημάρχου φαίνεται να
έχει συνεργαστεί με παράταξη της αντιπολίτευσης
και γίνεται προσπάθεια να ενωθούν και άλλες δυνά-
μεις της «παραλιακής πόλης», προκειμένου να κλο-
νίσουν την κυριαρχία του δημάρχου… 

Μηδενική ανοχή σε
φαινόμενα διαφθοράς

Με τη διαβεβαίωση ότι «βασική αρχή της
διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής ήταν και
παραμένει η μηδενική ανοχή σε φαινόμενα
διαφθοράς και κακοδιαχείρισης» απάντησε
ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατού-
λης στην είδηση για την έρευνα των αστυνο-
μικών Αρχών σχετικά με φαινόμενο δια-
φθοράς υπαλλήλων της Διεύθυνσης Μετα-
φορών Κεντρικού Τομέα αλλά και στις ανα-
κοινώσεις της αντιπολίτευσης και των εργα-
ζομένων που προσπάθησαν να του επιρρί-
ψουν ευθύνες. Όπως έγινε σαφές αμέσως
μόλις η διοίκηση ενημερώθηκε για το απα-
ράδεκτο αυτό περιστατικό, με προσωπική
εντολή του περιφερειάρχη κινήθηκαν οι
προβλεπόμενες από τον εσωτερικό κανονι-
σμό και την κείμενη νομοθεσία πειθαρχικές
διαδικασίες, προκειμένου να ληφθούν όλα
τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα για τη δια-
φύλαξη του δημοσίου συμφέροντος. Μάλι-
στα ο κ. Πατούλης επεσήμανε: «Είμαστε
απόλυτα σαφείς: καμία έκνομη, παραβατι-
κή, αντικοινωνική και αντιδεοντολογική
συμπεριφορά δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή
από τη διοίκηση της περιφέρειας. Απολύ-
τως καμία, ποτέ και για κανέναν λόγο».
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Η
έκρηξη του ενεργειακού
κόστους τον Αύγουστο, η
οποία πέρασε κατά το με-
γαλύτερο μέρος στην κα-

τανάλωση αλλά και στο λειτουργικό
κόστος των επιχειρήσεων τον Οκτώ-
βριο, επηρέασε αρνητικά την αποτα-
μίευση, ενώ την ίδια στιγμή «κοιλιά
έκανε» η ζήτηση δανείων, λόγω
υψηλότερων επιτοκίων και αυξημέ-
νης αβεβαιότητας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τρα-
πέζης της Ελλάδος, τον Οκτώβριο, οι
καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα πα-
ρουσίασαν μείωση κατά 550 εκατ.
ευρώ, ενώ τον Σεπτέμβριο είχαν αυ-
ξηθεί κατά 2,255 δισ. ευρώ. Οι κατα-
θέσεις των επιχειρήσεων μειώθη-
καν τον προηγούμενο μήνα κατά 671
εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά
1,502 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο. 

Ο μόνος τομέας στον οποίο παρατη-
ρήθηκε αύξηση των καταθέσεων ήταν
οι ασφάλειες κατά 6 εκατ. ευρώ έναν-
τι μείωσης τον Σεπτέμβριο κατά 377
εκατ. ευρώ. Οι μη τραπεζικές εταιρεί-
ες απέσυραν τον Οκτώβριο καταθέ-
σεις ύψους 678 εκατ. ευρώ, ενώ τον
Σεπτέμβριο είχαν αβγατίσει τα διαθέ-
σιμά τους κατά 1,879 δισ. ευρώ. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ένα ση-
μαντικό μέρος από τις μειωμένες
καταθέσεις διοχετεύτηκε στην πλη-
ρωμή υποχρεώσεων και κυρίως φό-
ρων, κάτι που εξηγεί και την υπέρ-
βαση των στόχων για τα έσοδα του
προϋπολογισμού. Επιπλέον, πρέπει
να σημειωθεί ότι και οι καταθέσεις
της γενικής κυβέρνησης μειώθηκαν
τον Οκτώβριο κατά 322 εκατ. ευρώ,

έναντι μείωσης κατά 448 εκατ. ευρώ
τον Σεπτέμβριο. 

Το αρνητικό κλίμα λόγω της έκρη-
ξης του πληθωρισμού, ως αποτέλε-
σμα του ενεργειακού κόστους, προ-
κάλεσε… παρενέργειες και στη
χρηματοδότηση της οικονομίας. Ο
ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανεί-
ων διαμορφώθηκε στο 6,2%, έναντι
7,2% τον Σεπτέμβριο, καθώς η αύξη-
ση του κόστους δανεισμού «φρενά-
ρισε» την ανάληψη μεγαλύτερου
επενδυτικού ρίσκου. 

Η έκρηξη των τιμών της ενέργειας
και των πρώτων υλών συνέβαλε
αποφασιστικά, ώστε οι επιχειρήσεις
να μην εκτεθούν περισσότερο στον
δανεισμό, ενώ κάμψη σημείωσε και
η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια, κα-
θώς τα νοικοκυριά είδαν από τη μία
πλευρά να πιέζεται το διαθέσιμο ει-
σόδημα και από την άλλη να ξεφεύ-
γει το κόστος του χρήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τρα-
πέζης της Ελλάδος, η μηνιαία καθα-
ρή ροή των χορηγήσεων ήταν αρνη-
τική κατά 639 εκατ. ευρώ τον Οκτώ-
βριο, ενώ τον Σεπτέμβριο ήταν θετι-
κή κατά 1,069 δισ. ευρώ. Η αρνητική
ροή οφείλεται κατά το συντριπτικά
μεγαλύτερο ποσοστό στις επιχειρή-
σεις, καθώς τα νέα δάνεια που εκτα-
μίευσαν ήταν 665 εκατ. ευρώ λιγό-
τερα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. 

Τα δάνεια προς ελεύθερους επαγ-
γελματίες, ατομικές επιχειρήσεις
και αγρότες ήταν λιγότερα κατά 80
εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Σεπτέμ-
βριο, όταν είχε σημειωθεί θετική
καθαρή ροή κατά 57 εκατ. σε σχέση
με τον Αύγουστο. 

Συνεπώς, ο Οκτώβριος (πρώτος
μήνας του δ’ τριμήνου του έτους)
αποτελεί ένα σημείο καμπής και μέ-
νει να φανεί αν η τάση αυτή θα επι-
βεβαιωθεί και τους μήνες Νοέμβριο
και Δεκέμβριο. 

Τη δέσμευση ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να
μειώνει τους φόρους και τις εισφορές και την
επόμενη τετραετία διατύπωσε ο υπουργός Οικο-
νομικών Χρήστος Σταϊκούρας. 
Μιλώντας χθες στην εκδήλωση του Επαγγελματι-
κού Επιμελητηρίου Αθηνών για την απονομή των
βραβείων «Βιώσιμης-Καινοτόμου και Υπεύθυνης
Επιχειρηματικότητας», ο κ. Σταϊκούρας επεσήμα-
νε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να ενισχύει το
επιχειρείν με φορολογικά κίνητρα, ώστε να δημι-

ουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. Κρίσιμος
πυλώνας για την επίτευξη των στόχων που θέτει η
κυβέρνηση είναι η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών
πόρων, οι οποίοι θα συμβάλουν ώστε να υπάρξει
μια υψηλή και διατηρήσιμη οικονομική μεγέθυν-
ση της οικονομίας, Ο υπουργός Οικονομικών επε-
σήμανε ότι η Ελλάδα έχει βελτιώσει θεαματικά το
κύρος και την αξιοπιστία της στο εξωτερικό, κάτι
το οποίο επιβεβαιώνεται από τις επιτυχείς αξιολο-
γήσεις από τους θεσμούς και τους επενδυτικούς

οίκους, αλλά και τις επενδύσεις που έχουν γίνει ή
έχουν προγραμματιστεί.  
Στην ίδια εκδήλωση, ο αναπληρωτής υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης
σημείωσε ότι «η μεταρρυθμιστική πορεία της κυ-
βέρνησης δεν θα σταματήσει και πρόσθεσε ότι
ήδη η χώρα έχει επιτύχει τον στόχο της για να κα-
ταστεί επενδυτικός προορισμός, ενώ και οι εξα-
γωγές αυξάνονται, ταυτόχρονα με το κύρος και
την αξιοπιστία της χώρας».

Χρ. Σταϊκούρας: Θα συνεχιστεί η μείωση φόρων και εισφορών 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Γιατί μειώθηκαν
καταθέσεις 
και χορηγήσεις
τον Οκτώβριο

Πληθωρισμός και επιτόκια συμπιέζουν 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις
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Σ
υμφωνία επετεύχθη για την
επέκταση των πτήσεων από
τη Σαουδική Αραβία προς την
Ελλάδα στο περιθώριο της

22ης Συνόδου του Παγκόσμιου Συμ-
βουλίου Ταξιδιωτών και Τουρισμού
(WTTC). Από το Ριάντ, όπου πραγματο-
ποιείται η σύνοδος, ο Βασίλης Κικίλιας
σε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον υπουρ-
γό Τουρισμού της Σαουδικής Αραβίας,
πρίγκιπα Ahmed Al Khateeb, συμφώ-
νησε την υλοποίησή της το αμέσως
επόμενο διάστημα.

Έκδηλο είναι το ενδιαφέρον των Σαου-
δαράβων και για τουριστικές επενδύσεις
στη χώρα μας στην ήδη μεγάλη επενδυτι-
κή «έκρηξη» που σημειώνεται από μεγά-
λους ξένους οίκους στην Ελλάδα.

Με τον πρίγκιπα Ahmed Al Khateeb
συζήτησε και την πιθανότητα εκπαί-
δευσης υποψήφιων σπουδαστών από
τη Σαουδική Αραβία σε τουριστικές
σχολές της Ελλάδας, ενώ οι δύο
υπουργοί συμφώνησαν και στην πα-
ροχή υποτροφιών σε Έλληνες για
σπουδές στην Ακαδημία του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Τουρισμού στη Σα-
ουδική Αραβία.

Ο Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε
σειρά επαφών με κορυφαία στελέχη
της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς με
αφορμή τη συμμετοχή της χώρας μας
στη σύνοδο με στόχο την περαιτέρω
προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό.

«Εντυπωσίασαν οι επιδόσεις μας»
Ο υπουργός επισκέφτηκε την πρε-

σβεία μας και συνάντησε τον πρέσβη
Αλέξη Κωνσταντόπουλο και τον πρό-
εδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του

επενδυτικού ομίλου στη Σαουδική
Αραβία Alkholi Group, Hamza B.
Alkholi.

Η εξωστρέφεια της ελληνικής οικο-
νομίας και οι μεγάλες επενδύσεις που
γίνονται πλέον στη χώρα από διεθνείς
κολοσσούς μονοπώλησαν το ενδιαφέ-
ρον της συζήτησης, ενώ τονίστηκε ότι
οι επενδύσεις αυτές δίνουν προστιθέ-
μενη αξία και αναβαθμίζουν σημαντι-
κά το ελληνικό τουριστικό προϊόν.

Ο Βασίλης Κικίλιας συναντήθηκε
και με τον γενικό γραμματέα του Παγ-
κόσμιου Οργανισμού Τουρισμού
Zurab Pololikashvili. Οι δύο άνδρες
αναφέρθηκαν στις φετινές επιδόσεις
της Ελλάδας, σε αφίξεις και έσοδα, γε-
γονός που εντυπωσίασε ιδιαίτερα, κα-
θώς, όπως επισημάνθηκε, οι επιδό-

σεις αυτές υπερτερούν από αντίστοι-
χες επιδόσεις άλλων δημοφιλών του-
ριστικών προορισμών.

Βασίλης Κικίλιας και Zurab Polo-
likashvili αναφέρθηκαν στο μέλλον
του τουρισμού και στην ανάγκη στρο-
φής σε ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέ-
λο με έμφαση στην προστασία του πε-
ριβάλλοντος, στην πράσινη ανάπτυξη
και στην μπλε οικονομία.

Στην 22η Σύνοδο του Παγκόσμιου
Συμβουλίου Ταξιδιωτών και Τουρι-
σμού (WTTC) συμμετέχουν πάνω από
2.000 υψηλού επιπέδου αντιπρόσωποι
του ταξιδιωτικού κλάδου από όλο τον
κόσμο, συμπεριλαμβανομένων κυ-
βερνητικών στελεχών, επιχειρηματιών
και σημαντικών παραγόντων του παγ-
κόσμιου τουρισμού. Σκοπός της συνό-

δου είναι η εμβάθυνση των συνεργα-
σιών και η ανταλλαγή βέλτιστων πρα-
κτικών για τη διαμόρφωση ενός νέου,
εκσυγχρονισμένου, τουριστικού μον-
τέλου.

Τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στην Αττική αλ-
λά και οι ελλείψεις σε θέσεις ελλιμενισμού των επαγγελ-
ματικών τουριστικών σκαφών μονοπώλησαν τη συζήτη-
ση στη συνάντηση που είχε ο περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης με το προεδρείο της «Ελληνικής Βά-
σης Yachting - ΚΟΙΝΣΕΠ».
«Η Περιφέρεια Αττικής θα σταθεί αρωγός στην ανάπτυξη
του θαλάσσιου τουρισμού, καθώς και σε όποια προσπά-
θεια δύναται να ενισχύσει την οικονομία της», επεσήμανε
ο Γιώργος Πατούλης.
Με αφορμή την ανάπλαση και αναβάθμιση της μαρίνας
Αλίμου, η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το

2025, προτάθηκε η χωροθέτηση και κατασκευή νέας μα-
ρίνας με σκοπό την εξυπηρέτηση των σκαφών στο τόξο
της ακτογραμμής της Αττικής από την Ελευσίνα, το Σούνιο
και τη Βάρκιζα έως την Ανάβυσσο και τα Λεγραινά.

«Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή τα θέματα του
κλάδου και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας θα στηρί-
ξουμε κάθε προσπάθεια που συμβάλλει στην αντιμετώπι-
ση των προβλημάτων που υπάρχουν και σχετίζονται με
τους ελλιμενισμούς και γενικότερα τη λειτουργία και τη
δραστηριότητα των επαγγελματικών τουριστικών σκα-
φών», σημείωσε ο περιφερειάρχης Αττικής.
Η περιφέρεια θα αναλάβει τον συντονιστικό ρόλο και θα
συνεργαστεί με τους δήμους ώστε να προχωρήσουν οι
απαιτούμενες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
καθώς και να υπάρξουν οι καλύτερες δυνατές λύσεις.

Ρ.Σ. 

Γ. Πατούλης: «Η Περιφέρεια Αττικής αρωγός στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού»

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου

«Επένδυση» η Ελλάδα
για τους Σαουδάραβες

Μεγάλο ενδιαφέρον 
για τουριστικές μπίζνες
- Επέκταση των πτήσεων
προς τη χώρα μας 
συμφωνήθηκε 
στο περιθώριο της 22ης 
Συνόδου του Παγκόσμιου 
Συμβουλίου Ταξιδιωτών
και Τουρισμού 
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E
να από τα πρόσωπα που μεσουράνησαν τις
προηγούμενες δεκαετίες σε όλα τα μεγά-
λα έργα της χώρας, που είχαν δοσοληψίες
με το Δημόσιο και κατείχαν ξεχωριστή θέ-

ση στο «βιβλίο» των δολοπλοκιών, της ίντριγκας και
της διαπλοκής, είναι ο Δημήτρης Κούτρας. 

Από τη δεκαετία του ’80 βγήκε στο προσκήνιο,
όταν ως νεαρός μηχανικός -και μέλος βεβαίως του
ΚΚΕ- ανέλαβε μαζί με τον Κώστα Λιάσκα (μετέπειτα
πρόεδρος του ΤΕΕ με πολλές θητείες) την επίβλεψη
της κατασκευής στο «Σπίτι του Λαού» στον Περισσό.
Αυτό το έργο αποτέλεσε το «διαβατήριο» για να ξεκι-
νήσει η συνεργασία με τον Όμιλο Μπόμπολα και να
του παρέχεται απόλυτη στήριξη από το MEGA και τα
υπόλοιπα media, ώστε να καταφέρει να κυριαρχήσει
στο ΔΣ του ΑΚΤΩΡ.

Ο άνθρωπος που «μοίρασε» όλα τα έργα
Στο απόγειο αυτής της πορείας, ο Δημήτρης Κούτρας

ήταν ο άνθρωπος που «μοίρασε» όλα τα έργα για τους
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Εκεί κατάφερε να μην

αφήσει κανέναν… παραπονεμένο και να θεωρείται ο
πιο ισχυρός «παίκτης» στον τομέα αυτό. Η δυναμική
που είχε αναπτύξει, αλλά και το πώς κατάφερνε να κά-
νει δουλειές «κάτω από το τραπέζι», περιγράφονται χα-
ρακτηριστικά στο παράδειγμα που ακολουθεί.

Το κτίριο του Φιξ
Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, επί κυβερνήσε-

ως Σημίτη, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανα-
στήλωση και αναμόρφωση του κτιρίου Φιξ στην Αθή-
να. Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν μερικές δεκά-
δες εκατ. ευρώ, αλλά κυρίως θα έδινε προβολή στον
ανάδοχο. Η εταιρεία «Β» κέρδισε τον διαγωνισμό,
ενώ ο ΑΚΤΩΡ ήρθε δεύτερος με παραπλήσια έκπτω-
ση. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένα μπα-
ράζ ενστάσεων. Εντέλει το δημόσιο έργο κατακυρώ-
θηκε στην εταιρεία «Β» με ιδιώτη επιβλέποντα pro-
ject manager. Η αμοιβή ήταν θηριώδης, με την πιά-
τσα να βοά για αυτή. Προφανώς και ο manager έβαλε
«εμπόδια» στο έργο, όπως και η υπηρεσία που απο-
δείχθηκε μη φιλική προς την εταιρεία «Β». Παρά την
αλλαγή κυβέρνησης και την έλευση της Νέας Δημο-
κρατίας, οι προσπάθειες να ολοκληρωθούν οι εργα-

σίες δεν είχαν αποτέλεσμα. Εντέλει, ο εργολάβος κη-
ρύχθηκε έκπτωτος. Στο υπουργείο όλοι ήταν χαρού-
μενοι με την εξέλιξη, ενώ μπήκαν και 10 εκατ. ευρώ
από την εγγυητική του εργολάβου. Άμεσα, όμως, άρ-
χισε η αντικατάσταση από τον δεύτερο του διαγωνι-
σμού που ήταν ο ΑΚΤΩΡ. Ξαφνικά, αυτός παραιτήθη-
κε υπέρ του τρίτου του διαγωνισμού, ο οποίος όμως
προσέλαβε για το 100% του έργου τον ΑΚΤΩΡ! Για όλο
αυτό το… μπέρδεμα, που για τους συμμετέχοντες
ήταν μια καλά στημένη μπίζνα, δεν… άνοιξε ρουθού-
νι και όλοι ήταν χαρούμενοι. Αυτός ήταν ένας ενδει-
κτικός τρόπος για το «πώς γίνονταν οι δουλειές» επί
παντοδυναμίας του Δημήτρη Κούτρα.

Οι εποχές άλλαξαν
Οι εποχές, όμως, έχουν αλλάξει και πλέον ο Δημή-

τρης Κούτρας δεν είναι ο ισχυρός παίκτης του παρελ-
θόντος. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ο Σωκράτης
Κόκκαλης τον άφησε «εκτός νυμφώνος» στη συμφωνία
που έκανε για την παραχώρηση της Intrakat. Το «άδει-
ασμα» αυτό έδειξε πως πλέον ο -άλλοτε πανίσχυρος-
εργολάβος δεν έχει καμία ισχύ. Ο ίδιος, πάντως, δεν
φαίνεται να έχει αποδεχθεί το νέο του στάτους και συνε-
χίζει να βάζει εμπόδια στην αύξηση μετοχικού κεφα-
λαίου της εταιρείας. Γνώστες του κλάδου τονίζουν σε
κάθε ευκαιρία πως «ο Κούτρας αδυνατεί να κατανοήσει
ότι δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να καθορίζει εξελίξεις,
καθώς οι εποχές της “πλάτης” και της χρηματικής στήρι-
ξης από τον Μπόμπολα έχουν περάσει ανεπιστρεπτί»…

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Ο άλλοτε 
παντοδύναμος 
Κούτρας 
μπήκε 
στο περιθώριο

Ο βίος και η πολιτεία του κάποτε
κραταιού εργολάβου Δημήτρη Κούτρα

και η απότομη πτώση του…



Ο
ι μηδενικές αποδόσεις
των καταθέσεων και η
ισχυρή ζήτηση για ακί-
νητα συνεχίζουν να τρο-

φοδοτούν την άνοδο των τιμών,
που στο γ’ τρίμηνο του έτους δια-
μορφώθηκε στο 11,2%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τρα-
πέζης της Ελλάδος, από τη συγκέν-
τρωση των δεδομένων από τις εμ-
πορικές τράπεζες προκύπτει ότι οι
τιμές των διαμερισμάτων σε σχέση
με το 2018 έχουν αυξηθεί τουλάχι-
στον κατά 40%, ενώ οι τιμές, ειδικά
στα νεόδμητα, διαμορφώνονται
στο 86% του ιστορικού υψηλού που
είχε καταγραφεί το 2007. 

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι
σε περιοχές-φιλέτα καταγράφον-
ται από πέρυσι ιστορικά υψηλές τι-
μές, οι οποίες ξεπερνούν κατά πο-
λύ τα αντίστοιχα επίπεδα του 2007.

Την κούρσα ανόδου οδηγούν τα
διαμερίσματα σε Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη, όπου οι τιμές αυξήθη-
καν κατά 13% και 11,1% σε σχέση με
το αντίστοιχο περσινό διάστημα
Ιουλίου - Σεπτεμβρίου. 

Στις άλλες μεγάλες πόλεις της
χώρας η αύξηση των τιμών ανήλθε
στο 9,4%, ενώ στις υπόλοιπες πε-
ριοχές στο 8,9%.

Με βάση την παλαιότητα ακινή-
του ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής
των τιμών των νέων διαμερισμάτων
διαμορφώθηκε στο 12,2% και των
παλαιών στο 10,5%. Με βάση τα
αναθεωρημένα στοιχεία το α’ και β’
τρίμηνο του 2022 η αύξηση σε σχέ-
ση με τα αντίστοιχα τρίμηνα του
2021 διαμορφώθηκε στο 9,8% και
10,1%, ενώ το 2021 οι τιμές των δια-
μερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο

ετήσιο ρυθμό 7,6%. Με βάση τα
αναθεωρημένα στοιχεία του α’ και
β’ τριμήνου η μέση ετήσια αύξηση
των τιμών των διαμερισμάτων στην
Αθήνα ήταν 11,3% και 11,8% αντί-
στοιχα, στη Θεσσαλονίκη 9,6% και
10,8%, στις άλλες μεγάλες πόλεις
9,3% και 9,5% και στις υπόλοιπες
περιοχές της χώρας 6,9% και 6,9%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Τραπέζης της Ελλάδος, το 2021 οι
τιμές των διαμερισμάτων στην
Αθήνα αυξήθηκαν κατά 9,7%, στη
Θεσσαλονίκη 7,4%, στις άλλες με-
γάλες πόλεις 5,8% και στις υπόλοι-
πες περιοχές της επικράτειας 4,8.
Τέλος, για το σύνολο των αστικών
περιοχών της χώρας το γ’ τρίμηνο
του 2022 οι τιμές των διαμερισμά-
των αυξήθηκαν κατά 11,3% σε σύγ-
κριση με το γ’ τρίμηνο του 2021,
ενώ με βάση τα αναθεωρημένα
στοιχεία το α’ και β’ τρίμηνο του
2022 η αντίστοιχη μέση ετήσια αύ-
ξηση των τιμών των διαμερισμά-
των στις αστικές περιοχές ήταν
10,4% και 10,3% αντίστοιχα, ενώ για
το 2021 η μέση ετήσια αύξηση δια-
μορφώθηκε στο 8%.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Morgan Stanley: «Ψηφίζει»
Ελλάδα, αναβαθμίζει 
τις μετοχές του ΧΑ

Ισχυρό αναπτυξιακό story για την Ελλά-
δα και μοναδικές επενδυτικές ευκαιρίες
στις μετοχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών
βλέπει η Morgan Stanley.

Ο αμερικανικός κολοσσός παρέχει για
ακόμη μια φορά ψήφο εμπιστοσύνης στην
ελληνική οικονομία, επισημαίνοντας ότι
παραμένει σχετικά ανθεκτική σε σύγκρι-
ση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Μάλιστα, οι
οικονομολόγοι του επενδυτικού οίκου
εκτιμούν ότι θα μπορέσει να αποφύγει μια
τεχνική ύφεση, σε αντίθεση με την υπό-
λοιπη Ευρωζώνη, αποδίδοντας την άποψη
αυτή στη στοχευμένη δημοσιονομική πο-
λιτική της ελληνικής κυβέρνησης αλλά
και στην απορρόφηση των πόρων του Τα-
μείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Μάλιστα, η Morgan Stanley προβλέπει ότι
το ελληνικό ΑΕΠ θα σημειώσει άνοδο κα-
τά 1,1% το 2023 και 1,9% το 2024.

Ως προς τις μετοχές η Morgan Stanley
επισημαίνει ότι διαπραγματεύονται με
πολύ μεγάλη έκπτωση σε σχέση με τις ευ-
ρωπαϊκές, και ειδικότερα κατά 38% σε
σχέση με την τιμή προς κέρδη ανά μετοχή
(Ρ/Ε) και 34% σε όρους μερισματικής από-
δοσης. Ακόμη και σε σχέση με τις ανα-
δυόμενες αγορές η Ελλάδα παραμένει πο-
λύ «φθηνή» με Ρ/Ε 33% και 39% ως προς τη
μερισματική απόδοση. Ο αμερικανικός
οίκος προτιμά τις τραπεζικές μετοχές,
δεδομένου του ισχυρού μακροοικονομι-
κού περιβάλλοντος και σε συνδυασμό με
την ευαισθησία που παρουσιάζουν ως
προς τις αυξήσεις των επιτοκίων από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Μάλιστα, η MS εκτιμά ότι λόγω των αυ-
ξήσεων των επιτοκίων του ευρώ το όφε-
λος για τους ισολογισμούς των τραπεζών
θα ξεπεράσει ακόμη και τις πλέον υψη-
λές προβλέψεις. Τονίζει δε ότι η Ελλάδα
προσφέρει το καλύτερο προφίλ ανταμοι-
βής με βάση το ρίσκο που θα πάρουν οι
επενδυτές.
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Αύξηση τιμών 13% 
στα διαμερίσματα στην Αθήνα 
- Οι αξίες έχουν αυξηθεί
κατά 40% σε σχέση 
με το 2018

Ξέφρενη κούρσα ανόδου
στα ακίνητα το γ’ τρίμηνο
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Τ
ις βάσεις για νέες επιχειρη-
ματικές συμφωνίες στον
κλάδο της ενέργειας στην
Ελλάδα έθεσε το πρόσφατο

roadshow που διοργάνωσε το Χρημα-
τιστήριο Αθηνών από κοινού με τη
Morgan Stanley στο Λονδίνο.

Το ρεπορτάζ από το διήμερο Ελλη-
νικό Επενδυτικό Συνέδριο, το οποίο
ολοκληρώθηκε χθες, μιλάει για ισχυ-
ρό ενδιαφέρον από ξένα επενδυτικά
funds για την ελληνική αγορά ΑΠΕ και
τα σχέδια μεταφοράς πράσινης ενέρ-
γειας από τη Μέση Ανατολή. Επιπρό-
σθετα, στο μικροσκόπιο των μεγάλων
ενεργειακών ομίλων βρέθηκαν και οι
εξελίξεις στο ελληνικό upstream και
η εν εξελίξει μετατροπή της χώρας σε
κόμβο φυσικού αερίου.

Στα one to one και group meetings,
που είχαν τα στελέχη των δέκα ελλη-
νικών ενεργειακών ομίλων κατά την
πρώτη μέρα του συνεδρίου που διορ-
γανώθηκε στη βρετανική πρωτεύου-
σα, το μήνυμα ήταν ότι το 2023 μπορεί
να αποτελέσει μια ακόμη χρονιά-ρε-
κόρ ξένων επενδύσεων.

Το γεγονός ότι πάνω από μια στις
τρεις ελληνικές παρουσίες, δηλαδή 10
επί συνόλου 29 εταιρειών, προέρχεται
από την ενέργεια αναδεικνύει και τη
σημασία του φετινού roadshow για
τον κλάδο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
ανάμεσα στα projects που συζητούν
επιχειρήσεις από άλλους τομείς, από
τράπεζες μέχρι κατασκευές, δεν αφο-
ρά το ίδιο επίσης αντικείμενο. Εξίσου
αξιοσημείωτο είναι το πλήθος των συ-
ναντήσεων -πάνω από 300- που πραγ-
ματοποιήθηκαν μεταξύ των επενδυ-
τών, με πολλές εκ των οποίων αμιγώς
ενεργειακού χαρακτήρα.

Τα ερωτήματα που δέχτηκαν οι μά-
νατζερ και μεγαλομέτοχοι των ελληνι-
κών επιχειρήσεων του κλάδου της
ενέργειας, ο οποίος παραδοσιακά
βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των ραν-
τεβού, είναι εφ’ όλης της ύλης. Από το
φυσικό αέριο, τις ΑΠΕ και τα δίκτυα
μέχρι την αποθήκευση και το υδρογό-
νο. Στο φετινό roadshow τη μερίδα
του λέοντος φαίνεται ότι έκλεψαν οι
εξελίξεις στην πράσινη ενέργεια και
στις διεθνείς διασυνδέσεις μεταξύ
Ευρώπης, Β. Αφρικής και Μ. Ανατο-
λής και φυσικά τα τελευταία νέα από
το μέτωπο του upstream, με τις έρευ-
νες της ExxonMobil στην Κρήτη να

τυγχάνουν μεγάλης δημοσιότητας
διεθνώς.

Η Ελλάδα 16η στον γενικό δείκτη 
ελκυστικότητας επενδύσεων σε ΑΠΕ

Η κατασκευή των νέων ηλεκτρικών
διασυνδέσεων -της Ελλάδας με την
Αίγυπτο, μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και
Ισραήλ, καθώς επίσης ο ηλεκτρικός
διάδρομος που έγινε πρόσφατα γνω-
στό ότι δρομολογείται, αυτός που θα
συνδέει Ελλάδα με Αυστρία- απασχό-
λησε τις συζητήσεις και τις επαφές
των δύο ημερών. Ιδιαίτερη μνεία έγινε
στην πρόσφατη μελέτη της Ernst &
Young, σύμφωνα με την οποία η Ελλά-

δα κατέχει τη 16η θέση στον γενικό
δείκτη ελκυστικότητας επενδύσεων
σε ΑΠΕ μεταξύ κορυφαίων οικονο-
μιών του κόσμου και τη δεύτερη θέση
παγκοσμίως με βάση το ΑΕΠ. Στο ίδιο
μήκος κύματος και οι συζητήσεις με-
ταξύ στελεχών ελληνικών και ξένων
ομίλων για την εγκατεστημένη ισχύ
που έχει φτάσει τα 10 GW από αιολική
και ηλιακή ενέργεια, για τον στόχο των
25 GW, καθώς επίσης για το γεγονός
ότι τον Οκτώβριο και για διάστημα
πέντε ωρών η ζήτηση στη χώρα καλύ-
φθηκε κατά 100% από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας.

Τέλος, οι αναφορές του πρωθυ-
πουργού κατά την προχθεσινή συζή-
τηση με τον επικεφαλής της Morgan
Stanley Φρανκ Πέτιτγκας είναι ενδει-
κτικές του «κλίματος» που υπάρχει.
«Θέλουμε να γίνουμε καθαρός εξα-
γωγέας ενέργειας. Και για εμάς είναι
μια πραγματική πρόκληση. Έχουμε
αρκετό ενδιαφέρον από επενδυτές. Το
ζήτημα είναι να προτεραιοποιήσουμε
επενδύσεις, να διασφαλίσουμε πως
θα έχουμε τα δίκτυα και τις υποδομές
για να φέρουμε όλη αυτή την ενέργεια
από ΑΠΕ. Και φυσικά μπορούμε επί-
σης να φέρουμε ενέργεια από ανανε-
ώσιμες πηγές από την Αφρική», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά.

Νέα deals στον κλάδο 
φέρνει το Roadshow
ΕΧΑΕ-Morgan Stanley 
στο Λονδίνο - ΑΠΕ, 
μεταφορά πράσινης 
ενέργειας και ελληνικό 
upstream στο επίκεντρο

Στο City τα «βαριά χαρτιά» της ενέργειας

Ξανά προς τα πάνω τραβούν οι τιμές στη χονδρεμ-
πορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε Ελλάδα και
Ευρώπη «αντιδρώντας» στην έλευση του χειμώνα,
με σημαντικά χαμηλότερες θερμοκρασίες να κατα-
γράφονται τόσο στη χώρα μας όσο και στην υπόλοι-
πη Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, το «χρονικό» των αυξήσεων στην
Ελλάδα ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα, όταν την
ακριβώς προηγούμενη μέρα το ταμπλό του Χρηματι-
στηρίου Ενέργειας έγραψε τιμή για την αγορά επό-
μενης μέρας (δηλαδή για Δευτέρα) στα 319,03 ευρώ
ανά μεγαβατώρα, ήτοι αύξηση 57%.

Ακολούθησε περαιτέρω αύξηση στα 357 ευρώ ανά
μεγαβατώρα, για να συνεχίσει ανοδικά στα 377 ευρώ
σήμερα. Ανάλογη τάση καταγράφεται και στις ευρω-
παϊκές αγορές χονδρικής ρεύματος, με τις πολλές
εκ των βασικών να προσεγγίζουν τα 400 ευρώ ανά
μεγαβατώρα. Συγκεκριμένα, η τιμή χονδρικής ρεύ-
ματος για αύριο στη Γαλλία έκλεισε στα 396€/MWh,
για τη Γερμανία στα 393€/MWh, για το Βέλγιο στα
394€/MWh και για τις γειτονικές Βουλγαρία και Ιτα-
λία στα 382,24€/MWh και 382,86€/MWh αντίστοιχα.

Ο χειμωνιάτικος πλέον καιρός στην Ελλάδα έφερε
σοβαρές ανακατατάξεις στο ημερήσιο μείγμα παρα-

γωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με το φυσικό αέριο να
παίρνει τα ηνία για αύριο καλύπτοντας το 51,05% της
ζήτησης, ενώ ακολουθούν οι ΑΠΕ με 21,73%, οι εισα-
γωγές ρεύματος με 11,05%, οι λιγνιτικές μονάδες με
9,28% και τα υδροηλεκτρικά με 3,49%.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι αύξηση σημειώνει
και η τιμή του φυσικού αέριου TTF, όπου το προθε-
σμιακό συμβόλαιο φυσικής παράδοσης Δεκεμβρίου
διαπραγματευόταν, την ώρα που γράφονταν αυτές οι
γραμμές, στα 132 ευρώ ανά μεγαβατώρα, εκκινών-
τας από 124 ευρώ στην αρχή της χθεσινής μέρας.

Μ.Μ.

Σε τροχιά αυξήσεων οι χονδρικές ρεύματος σε Ελλάδα και Ευρώπη



Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης, ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες
προκλήσεις της εποχής, δημοσιεύει για τέταρτη συνεχή χρονιά την
Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, αποδεικνύοντας τη διαχρονική δέ-
σμευση και προσήλωσή του στους στόχους ESG και της ουσιαστι-
κής συμβολής της επιχειρηματικής του δραστηριότητας και των
δράσεών του σε ένα βιώσιμο μέλλον, σύμφωνα με σχετική ανακοί-
νωση. Προτεραιότητα για τον όμιλο παραμένει η συνεχής επένδυση
στην έρευνα και καινοτομία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο στάδιο
του σχεδιασμού. Στόχος είναι η ανάπτυξη βιώσιμων προϊόντων, πλήρως εναρμονισμένων με την ευρωπαϊκή στρατηγι-
κή για τα πλαστικά, εντός του πλαισίου της κυκλικής οικονομίας, επιτυγχάνοντας θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο και
συμβολή στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Βασικές επιδιώξεις αποτελούν το χαμηλό περιβαλλον-
τικό αποτύπωμα, η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των παραγόμενων προϊόντων, η ανακυκλωσιμότητά τους αλλά
και η χρήση ανακυκλωμένου υλικού σε ποσοστό έως και 100%.
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Ευάγγελος Μυτιλη-
ναίος, ο νέος πρό-
εδρος της μεγαλύ-
τερης ένωσης βιο-

μηχανιών μη σιδηρούχων με-
τάλλων της ΕΕ, Eurometaux,
επέκρινε μιλώντας στο Politi-
co το μπλοκ ότι δεν έκανε αρ-
κετά για να βοηθήσει τους πα-
ραγωγούς μετάλλων -μια
αποτυχία που περιέγραψε ως
«αυτοκτονική».

Μεταξύ άλλων επισήμανε:
«Από τον Σεπτέμβριο του 2021, η
ΕΕ παρατηρεί την περικοπή και διακοπή λειτουργίας του
50% της παραγωγής πρωτόχυτου αλουμινίου και ψευδαρ-
γύρου λόγω της ενεργειακής κρίσης -σε ορισμένες περι-
πτώσεις απειλώντας την επιβίωση ολόκληρων εγκαταστά-
σεων. Οι μόνιμες απώλειες θέσεων εργασίας είναι μέχρι
στιγμής χαμηλές, με εξαίρεση ένα μεταλλουργείο στη Σλο-
βακία και ένα ολλανδικό εργοστάσιο που κλείνουν οριστι-
κά. Ορισμένα προσωρινά κλεισίματα θα γίνουν μόνιμα, εάν
οι συνθήκες δεν βελτιωθούν σύντομα. Η ΕΕ παρήγαγε 2

εκατομμύρια τόνους αλουμινί-
ου το 2021, αλλά αυτό θα είναι
λιγότερο από 1 εκατομμύριο
φέτος. Όλες οι ευρωπαϊκές κυ-
βερνήσεις θέλουν να κινηθούν
προς τον εξηλεκτρισμό, έναν
βασικό σύμμαχο της απανθρα-
κοποίησης, μέσω αντλιών θερ-
μότητας, με ηλεκτρικά οχήματα
και “πράσινο” υδρογόνο, αλλά
για να γίνουν όλα αυτά χρει-
άζονται εκατομμύρια τόνοι με-
τάλλων. Είτε θα τα παραγάγου-
με στην Ευρώπη, είτε θα τα

αγοράσουμε από αλλού όπου η παραγωγή έχει πολύ βαρύ-
τερο αποτύπωμα CO2, όπως στην Ινδονησία, το Ιράν ή την Ιν-
δία. Μόνο οι εισαγωγές αλουμινίου προς αντικατάσταση της
ευρωπαϊκής παραγωγής έχουν προσθέσει 6 έως 12 εκα-
τομμύρια τόνους ετήσιων εκπομπών CO2. Έτσι, αυτοκτο-
νούμε ως ήπειρος αν κλείσουμε τις βιομηχανίες μας και με-
ταφέρουμε την παραγωγή αλλού. Είναι μια αυτοκτονική πο-
λιτική και περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
ξυπνήσει και να κάνει κάτι για αυτό».

Optima bank: 
Νέο κατάστημα στη Λάρισα

Η Optima bank εγκαινίασε στις 24 Νο-
εμβρίου το νέο της κατάστημα στην Περι-
φέρεια Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στην
πόλη της Λάρισας (οδός Κύπρου 78) στο
πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης και
παρουσίας της στην ελληνική περιφέρεια,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Με το
νέο κατάστημα στη Λάρισα, η Optima
bank διαθέτει δίκτυο 27 συνολικά κατα-
στημάτων, έξι από τα οποία σε πόλεις
εκτός Αθηνών.

Περιοδεία της Τράπεζας
Πειραιώς στην Κρήτη

Διήμερη περιοδεία στην Κρήτη και συ-
ναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών
φορέων, επιχειρηματίες και πελάτες πραγ-
ματοποίησε την Πέμπτη 24 και την Παρα-
σκευή 25 Νοεμβρίου κλιμάκιο υψηλόβαθ-
μων στελεχών της Τράπεζας Πειραιώς με
επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Γιώργο Χατζη-
νικολάου και τον διευθύνοντα σύμβουλο κ.
Χρήστο Μεγάλου. Κατά τη διάρκεια των συ-
ζητήσεων που είχαν με τους οικονομικούς
παράγοντες ο πρόεδρος και ο διευθύνων
σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, επισή-
μαναν ότι η περιοδεία στην Κρήτη είχε ως
στόχο την καλύτερη κατανόηση των αναγ-
κών των πελατών της.

Εκπαιδευτική εκδήλωση
για παιδιά από 
την Αττικό Μετρό

Η Αττικό Μετρό ΑΕ, σε συνέχεια της ολο-
κλήρωσης του έργου της επέκτασης της
γραμμής 3 του μετρό προς Πειραιά και της
πρόσφατης παράδοσης σε λειτουργία και
χρήση από το επιβατικό κοινό, διοργάνωσε
την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου την πρωτό-
τυπη εκπαιδευτική εκδήλωση «ΜΕΤΡΩ
πράσινες διαδρομές», για μαθητές και μα-
θήτριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στον
περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού Θεά-
τρου Πειραιά. Οι μαθητές ενημερώθηκαν
για τους «πράσινους» τρόπους μετακινήσε-
ων, αλλά και για τις πηγές μόλυνσης του πε-
ριβάλλοντος.

Η δημοσίευση της έκθεσης «whitepaper» του Sustainable Mar-
kets Initiative (SMI) Sustainable Buildings Task Force καθορίζει τις
βέλτιστες πρακτικές που θα προωθήσουν την απεξάρτηση των κτι-
ρίων από τον άνθρακα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Viohalco. Η
Viohalco, ως μέλος του SMI Sustainable Buildings Task Force, δε-
σμεύεται να διαθέτει τουλάχιστον ένα κτίριο με πλήρη απεξάρτηση
από τον άνθρακα μέχρι το τέλος του 2030. Η έκθεση «whitepaper»
περιγράφει τις βέλτιστες πρακτικές για την επίτευξη ενός πιο βιώ-

σιμου μέλλοντος μέσω της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, έξυπνων πολιτικών και καινοτόμων συνεργασιών. Δεδομέ-
νου ότι ο κλάδος των κτιρίων συμβάλλει με σχεδόν 40% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα ετησίως, η επίτευξη βιώ-
σιμων κτιρίων είναι ζωτικής σημασίας στην παγκόσμια προσπάθεια για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
«Πλέον διαθέτουμε τις τεχνολογικές δυνατότητες να χτίσουμε και να λειτουργήσουμε κτίρια με σημαντικά χαμηλότε-
ρο αποτύπωμα άνθρακα», σημείωσε ο Μιχάλης Στασινόπουλος, Executive Director της Viohalco.

Μυτιληναίος: Αυτοκτονική η αδράνεια 
της ΕΕ στην ενεργειακή κρίση

Η Viohalco για την πλήρη απεξάρτηση από τον άνθρακα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Πλαστικά Θράκης: Βασικός πυλώνας η υιοθέτηση πρακτικών ESG
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ε πρωτοφανή συμμετοχή από πλευράς
ξενοδόχων διενεργήθηκε η 10η Γενική
Συνέλευση του Ξενοδοχειακού Επιμε-
λητηρίου της Ελλάδας το περασμένο

Σάββατο 26 Νοεμβρίου. Με σύνθημα τη στροφή στο
μέλλον, στη Γενική Συνέλευση, η οποία έλαβε χώρα
στο πλαίσιο της ΧΕΝΙΑ 2022 που πραγματοποιήθη-
κε στο Metropolitan Expo, αποκωδικοποιήθηκαν οι
τάσεις για τον ξενοδοχειακό κλάδο, ενώ αναδείχ-
θηκε και η προσαρμοστικότητα του ελληνικού ξε-
νοδοχείου μέσα στις κρίσεις. 

Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ξενοδοχει-
ακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας κ. Αλέξανδρος
Βασιλικός: «Ολοκληρώθηκε μια πολύ καλή σεζόν
για τη χώρα και οι πρώτοι που είναι χαρούμενοι για
αυτό είμαστε εμείς οι ξενοδόχοι. Είναι ξεκάθαρη η
μεγάλη συνεισφορά μας στην καλή εξέλιξη και αξί-
ζουν την αναγνώριση και το μεγάλο μπράβο οι ξε-
νοδόχοι. Εμείς χαιρόμαστε όταν προσφέρουμε». Ο
κ. Βασιλικός σημείωσε ότι δεν υπάρχει γραμμή στα
λογιστικά φύλλα εξόδων ενός ξενοδοχείου που να
μη σημειώνεται κατακόρυφη αύξηση 100% στην τι-
μή του ρεύματος, 40% στις προμήθειες τροφίμων
και ποτών, ενώ καταγράφονται αυξήσεις στα ενοί-
κια και συνεχιζόμενες αυξήσεις στα επιτόκια που
επιβαρύνουν υφιστάμενες υποχρεώσεις.

«Πράσινη» διάκριση 
για την Demo 

«Εταιρεία της Χρονιάς» 
η Μπάρμπα Στάθης

Με οκτώ συνολικά βραβεία και την ύψιστη
διάκριση της «Εταιρείας της Χρονιάς» (Com-
pany of the year) τιμήθηκε η Μπάρμπα Στάθης
στα Frozen Food Awards 2022, τη διοργάνω-
ση που αναδεικνύει τις σημαντικότερες δρά-
σεις και τα επιτεύγματα των επιχειρήσεων
στον χώρο των καταψυγμένων τροφίμων,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Η Μπάρμ-
πα Στάθης τιμήθηκε με έξι χρυσά βραβεία για
τα προϊόντα της, τις διαφημιστικές τους καμ-
πάνιες, την εφαρμογή συστημάτων κυκλικής
οικονομίας, τη χρήση τηλεματικής αλλά και το
σύνολο των ESG δράσεών της. Παράλληλα,
έλαβε δύο αργυρές διακρίσεις για την προϊον-
τική της σειρά Ζυμαρικά με Λαχανικά και το
πρωτοποριακό έργο του αυτοματοποιημένου
ψυκτικού θαλάμου. 

Αναβάθμισε την αξιολόγηση 
της Quant η Fitch

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings
αναβάθμισε την αξιολόγηση της Quant Master
Servicer («Quant»), στις 24 Οκτωβρίου 2022,
σε «2+», από «2», αναφορικά με τη διαχείριση
των καταναλωτικών δανείων και διατήρησε σε
«2» με θετική προοπτική τη διαχείριση των
επιχειρηματικών δανείων. Η βαθμολογική
κλίμακα ξεκινά από το «1», που αντιστοιχεί
στην καλύτερη αξιολόγηση, έως το «5», που
αποτελεί τη χαμηλότερη. Όπως αναφέρει η
εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, η Quant πα-
ραμένει η μόνη αδειοδοτημένη εταιρεία δια-
χείρισης απαιτήσεων (Servicer) στην Ελλάδα
που έχει αξιολογηθεί από τον διεθνή οίκο
αξιολόγησης και συγκαταλέγεται σύμφωνα με
την ανάλυση της Fitch Ratings, ανάμεσα στις
πιο αποτελεσματικές εταιρείες διαχείρισης
απαιτήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ξενοδόχοι: Έκλεισε μια πολύ
καλή σεζόν, αυξημένα τα κόστη

Χάρτα Διαφορετικότητας
υπέγραψε ο Όμιλος Softone

Ο Όμιλος
Softone προ-
χώρησε στην
υ π ο γ ρ α φ ή
της Χάρτας
Διαφορετι-
κότητας για
τις ελληνικές
ε π ι χ ε ι ρ ή -
σεις. Η υπο-

γραφή της χάρτας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24
Νοεμβρίου στην Αθήνα, παρουσία της κ. Ιωάννας
Βομπίρη, Group Head of HR του Ομίλου Softone, του
κ. Σταύρου Μηλιώνη, προέδρου του ΚΕΑΝ και ιδρυτή
της Χάρτας Διαφορετικότητας και της υπεύθυνης επι-
κοινωνίας του ΚΕΑΝ, κ. Κατερίνας Ψύχα, σύμφωνα
με σχετική ανακοίνωση. Στόχος η προώθηση της ισό-
τητας στην εργασία. «Οι άνθρωποί μας αποτελούν κα-
θημερινή μας προτεραιότητα», δήλωσε η κ. Βομπίρη.

Η Demo, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον
κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας, διακρίθηκε στη
διοργάνωση του Circle the Med Forum 2022 απο-
σπώντας βραβείο στην κατηγορία Green Growth για
τις εταιρικές της πρωτοβουλίες με γνώμονα τη βιώ-
σιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα Circle the Med
Forum Awards είναι θεσμός της ομώνυμης διοργά-
νωσης που υλοποιείται για τρίτη χρονιά από το Ινστι-
τούτο Κυκλικής Οικονομίας και Κλιματικής Αλλαγής
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EP-
LO) στην Αθήνα και επιβραβεύει επιχειρήσεις που
έχουν αναπτύξει, σχεδιάσει ή/και εφαρμόσει θετι-
κές δράσεις και καλές πρακτικές που εντάσσονται
στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Fund του Άμπου Ντάμπι
επενδύει στην Blueground

Η DisruptAD, η επιχειρηματική πλατφόρμα του
επενδυτικού fund του Άμπου Ντάμπι ADQ, ανα-
κοίνωσε επένδυση στην ελληνική Blueground,
εταιρεία που προσφέρει λύσεις στέγασης με το
κλειδί στο χέρι για ενοικιαστές παγκοσμίως. Η
Blueground, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα από
τον Άλεξ Χατζηελευθερίου, είναι μια τεχνολογι-
κή πλατφόρμα που παρέχει στους χρήστες μια
απλή εμπειρία online κράτησης για πρόσβαση
σε επιλογές μακροχρόνιας ενοικίασης.
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Τ
ελευταία αγωνιστική σήμερα στον Γ’ και τον Δ’
Όμιλο στο Μουντιάλ του Κατάρ και αιωρείται ένα
σενάριο σαν πέπλο τρόμου πάνω από την εθνική
Αργεντινής και τον Λιονέλ Μέσι. Αν δεν κερδίσει

την Πολωνία, είτε κινδυνεύει με αποκλεισμό, είτε μπορεί
να πάρει τη δεύτερη θέση στον όμιλο που θα τη ρίξει επά-
νω στη σούπερ φορμαρισμένη παγκόσμια πρωταθλήτρια
Γαλλία στην επόμενη φάση των νοκ άουτ αγώνων των «16». 
Τα παιχνίδια στον Γ’ Όμιλο είναι Πολωνία - Αργεντινή
(21.00, ΑΝΤ1) και Σαουδική Αραβία - Μεξικό (21.00,
ΑΝΤ1+). Αν η Αργεντινή νικήσει την Πολωνία θα φτά-
σει τους έξι βαθμούς και λογικά θα πάρει την πρώτη
θέση στον όμιλο. Εκτός και αν η Σαουδική Αραβία νι-
κήσει το Μεξικό πετυχαίνοντας τρία γκολ περισσότε-
ρα από αυτά που θα πετύχει η Αργεντινή με την Πολω-
νία, ώστε να αποκτήσει καλύτερο συντελεστή τερμά-
των, που είναι το πρώτο κριτήριο σε ισοβαθμίες. Πα-
ράδειγμα: Αν η Αργεντινή νικήσει 1-0 την Πολωνία, θα
έχει συντελεστή γκολ 4-2. Αν η Σαουδική Αραβία κερ-
δίσει 3-0 το Μεξικό, τότε θα αποκομίσει συντελεστή
5-3 και θα πάρει αυτή την πρώτη θέση. Δύσκολο, αν
και στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν αποκλείεται. Μη λη-

σμονούμε ότι οι Άραβες νίκησαν 2-1 την Αργεντινή
στο πρώτο ματς του ομίλου.
Αν η Αργεντινή δεν κερδίσει την Πολωνία, η οποία βο-
λεύεται και με ισοπαλία, τότε οι Πολωνοί θα φτάσουν τους
5 βαθμούς και οι Αργεντινοί θα έχουν 4. Σε αυτή την περί-
πτωση, τον Μέσι και την παρέα του βολεύει ισοπαλία στο
άλλο ματς Σαουδική Αραβία - Μεξικό, καθότι θα έχει κα-
λύτερη διαφορά τερμάτων από τους Μεξικανούς. Αν,
όμως, κερδίσουν οι Σαουδάραβες το Μεξικό, η Αργεντινή
μένει έξω γιατί θα φτάσουν αυτοί τους 6 βαθμούς, η Αρ-
γεντινή θα έχει 4 και η Πολωνία 5. 
Αν το Μεξικό νικήσει τη Σαουδική Αραβία 1-0 ή 2-0 και η
Αργεντινή φέρει ισοπαλία με την Πολωνία, τότε ο Μέσι θα
πάρει τη δεύτερη θέση και θα παίξει εναντίον της Γαλλίας
στους «16». Δεν θα το ήθελε. Τώρα, σε περίπτωση που η
Αργεντινή φέρει ισοπαλία με οποιοδήποτε σκορ και το
Μεξικό νικήσει με τέσσερα γκολ διαφορά τη Σαουδική
Αραβία, πάλι μένει έξω η Αργεντινή.
Στα ματς του Δ’ Ομίλου, μεγάλη μάχη θα γίνει για τη δεύτε-
ρη θέση ανάμεσα στη Δανία και την Αυστραλία (17.00,
ΑΝΤ1+), ενώ η Γαλλία δεν πρέπει να έχει πρόβλημα κόν-
τρα στην Τυνησία (17.00, ΑΝΤ1).

Μόνο νίκη θέλουν οι Αργεντινοί
κόντρα στην Πολωνία, αλλιώς 
αποκλεισμός ή 2η θέση 
και κόντρα στη Γαλλία

Σενάριο τρόμου 
για τον Μέσι

Γ’  Όμιλος
Σήμερα

Πολωνία - Αργεντινή

Σ. Αραβία - Μεξικό

Βαθμολογία

Ομάδα ..............Γκολ...............Βαθμοί

Πολωνία ...........2-0 ............................4

Αργεντινή.........3-2 ............................3

Σ. Αραβία..........2-3 ............................3

Μεξικό..............0-2.............................1

Δ’  Όμιλος
Σήμερα

Τυνησία - Γαλλία

Αυστραλία - Δανία

Βαθμολογία

Ομάδα ..............Γκολ...............Βαθμοί

Γαλλία...............6-2 ............................6

Αυστραλία ........2-4 ............................3

Δανία ................1-2 .............................1

Τυνησία ............0-1 .............................1



Η
«φλέβα χρυσού» που χτύπη-
σε ο Ολυμπιακός με την από-
κτηση του διεθνούς Νοτιο-

κορεάτη μέσου Ιν Μπέομ Χουάνγκ
αναδεικνύεται πλήρως και στο
Μουντιάλ του Κατάρ, όπου συμμετέ-
χει με την εθνική ομάδα της χώρας
του. Σύμφωνα με στατιστικό γράφη-
μα της Opta, ο Χουάνγκ είναι μόνο
πίσω από τον Γάλλο σούπερ σταρ Κι-
λιάν Εμπαπέ στην επιδραστικότητα
που έχει στην ομάδα του. Αφορά το
«χτίσιμο» της επίθεσης και τις επι-
θετικές πρωτοβουλίες του κάθε παί-
κτη στη δημιουργία επιθετικής δια-
δικασίας. Με βάση τα στατιστικά
στοιχεία αυτά, λοιπόν, ο Ιν Μπέομ
Χουάνγκ βρίσκεται στη δεύτερη θέ-
ση στο Παγκόσμιο Κύπελλο με 15

επιθετικές πρωτοβουλίες έχοντας
τρία σουτ, τρεις ευκαιρίες και εννέα
συμμετοχές στηv «build-up» δημι-
ουργία. Ο μοναδικός ποδοσφαιρι-
στής που τον περνάει και είναι στην
κορυφή είναι, φυσικά, ο σούπερ

σταρ της Γαλλίας Κιλιάν Εμπαπέ με
23, ενώ μαζί με τον ποδοσφαιριστή
του Ολυμπιακού είναι ακόμη δυο
Γάλλοι, οι Αντριέν Ραμπιό και Τεό
Ερναντέζ με 15, αλλά και ο Βινίσιους
Τζούνιορ από τη Βραζιλία.

Ο Ιν Μπέομ Χουάνγκ 2ος μετά τον Εμπαπέ Περί φυλετικών 
διακρίσεων στις ΗΠΑ

Ερώτηση αμιγώς πολιτικού περιεχομένου από
Ιρανό δημοσιογράφο στον Αμερικανό ποδοσφαι-
ριστή Τάιλερ Άνταμς για τις φυλετικές διακρίσεις
στις ΗΠΑ. Απάντηση: «Υπάρχουν διακρίσεις
όπου και να πας και στις ΗΠΑ κάνουμε πρόοδο
κάθε μέρα. Μεγάλωσα σε μια λευκή οικογένεια.
Έτσι, πήρα πράγματα από διαφορετικές κουλ-
τούρες και ήταν πιο εύκολο να τις καταλάβω. Μέ-
σα από την εκπαίδευση, η οποία είναι πολύ ση-
μαντική, μπορούν όλοι να το καταλάβουν».

Πορτογαλία - Ουρουγουάη
2-0 με Μπρούνο Φερνάντες

Η Πορτογαλία με δύο γκολ (το δεύτερο με πέ-
ναλτι) του Μπρούνο Φερνάντες της Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ νίκησε 2-0 την Ουρουγουάη και προ-
κρίθηκε στην επόμενη νοκ άουτ φάση των «16»
του Μουντιάλ του Κατάρ. Οι δυο ομάδες είχαν και
από ένα δοκάρι. Το παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα σκλη-
ρό, κυρίως από τους Ουρουγουανούς. Αντίπαλος
της Πορτογαλίας στους «16» μία εκ των Ελβε-
τίας, Σερβίας, Καμερούν.

Αρπάχτηκαν στο Βέλγιο
Η ήττα 2-0 από το Μαρόκο έφερε αναταράξεις

στην εθνική Βελγίου και σύμφωνα με το RTL η
κατάσταση ξέφυγε, όταν ο Αζάρ και ο Ντε Μπρόι-
νε αρπάχτηκαν με τον Βερτόγκεν που δήλωσε
«είμαστε μια γερασμένη ομάδα στην επίθεση, για
αυτό δεν κάνουμε ευκαιρίες». Ευτυχώς παρενέ-
βη ο θηριώδης Ρομέου Λουκάκου και ηρέμησε η
κατάσταση.

Φαβορί ο Ολυμπιακός για
τον… Κριστιάνο Ρονάλντο

Όχι πως πρόκειται να γίνει, αλλά το αναφέρου-
με επειδή το γράφει η έγκυρη γερμανική ιστοσε-
λίδα tranfermarkt.de. Ο Ολυμπιακός, λέει, έχει τις
περισσότερες πιθανότητες από κάθε άλλον για να
πάρει τον… Κριστιάνο Ρονάλντο! Ποσοστό 48%!
Λόγω των φιλικών σχέσεων που έχει ο 37χρονος
Πορτογάλος με τον Μαρσέλο. Στο μεταξύ, η Αλ
Νασρ από τη Σαουδική Αραβία, στην οποία αγωνί-
ζεται ο Κώστας Μανωλάς, του δίνει 216 εκατ. ευ-
ρώ για τρία χρόνια. 

Η Βραζιλία 1-0, τέλος η «μαγική αφέλεια»
Η Βραζιλία, χωρίς τον τραυματία Νεϊμάρ, νίκησε 1-0 την Ελβε-
τία με εκπληκτικό γκολ του Καζεμίρο της Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ (πρώην της Ρεάλ Μαδρίτης) και προκρίθηκε στην επό-
μενη νοκ άουτ φάση των «16» του Μουντιάλ του Κατάρ. Το σχε-
δόν απίστευτο με αυτήν τη Βραζιλία είναι πως δεν δέχεται φά-
σεις για γκολ. Φαίνεται πως πέρασαν οι εποχές της «μαγικής
αφέλειας» που είχε στα τελευταία Μουντιάλ.

Μια είδηση ανατριχιαστική, πλην αναμενόμενη όταν μιλάμε για τέτοιες κοινωνίες, έφτασε από το
Μουντιάλ και αφορά το Ιράν. Οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές απειλήθηκαν με φυλάκιση και
βασανιστήρια των συγγενών τους στην πατρίδα, αν δεν έψαλλαν τον εθνικό τους ύμνο στο
χθεσινό παιχνίδι με τις ΗΠΑ, όπως έγινε στο προηγούμενο ματς κόντρα στην Αγγλία. Σύμφωνα
με το CNN, απειλήθηκαν από τους «Φρουρούς της Επανάστασης».
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Απειλές για φυλάκιση και βασανιστήρια

Ιράν
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα

Δάρδα

ΚΠΙΣΝ: Επίσημη έναρξη 
των Χριστουγέννων!

O
λα είναι έτοιμα για την αυριανή φαντα-
σμαγορική χριστουγεννιάτικη γιορτή
στο ονειρικά στολισμένο Πάρκο Σταύ-
ρος Νιάρχος.

Η οικοδέσποινα της λαμπερής βραδιάς Νάντια
Κοντογεώργη θα κηρύξει και επίσημα την έναρξη
της εορταστικής περιόδου στις 7.00 το απόγευμα
με ένα καλλιτεχνικό υπερθέαμα στο στολισμένο
ΚΠΙΣΝ, που φιλοδοξεί και φέτος να γίνει ο από-
λυτος γιορτινός προορισμός.

Τα χιλιάδες λαμπιόνια στα πλατάνια κατά μή-
κος του Καναλιού αλλά και στα πανύψηλα έλατα
της Αγοράς θα ανάψουν πανηγυρικά μαζί με πέν-
τε φωτιστικές εγκαταστάσεις, ενώ την ίδια στιγμή
τα πολύχρωμα μαγικά σιντριβάνια θα πιάσουν
δουλειά ξεκινώντας τον φανταστικό χορό τους. 

Στην παραμυθένια γιορτή, μικροί και μεγάλοι
θα απολαύσουν διαφορετικά θεάματα και δρα-
στηριότητες, ενώ το Παγοδρόμιο θα περιμένει

από νωρίς τους επίδοξους πατινέρ για ατελεί-
ωτες ώρες διασκέδασης, υπό τους ήχους αγαπη-
μένων χριστουγεννιάτικων τραγουδιών. Φέτος,
στο πλαίσιο της στρατηγικής περιβαλλοντικής
βιωσιμότητας του ΚΠΙΣΝ, στην εγκατάσταση θα
χρησιμοποιηθεί συνθετικός πάγος, ο οποίος έχει
μηδενική κατανάλωση ενέργειας, ενώ προσφέ-
ρει ακριβώς την ίδια εξαιρετική εμπειρία στους
λάτρεις του αθλήματος.

Το πρόγραμμα
Αρχικά, η Παιδική Χορωδία της Εθνικής Λυρι-

κής Σκηνής θα τραγουδήσει εορταστικές μελω-
δίες στην Αγορά. Στη συνέχεια, ο Αμερικανός μα-
έστρος, συνθέτης και διευθυντής του Young Peo-
ple’s Chorus of New York City, Francisco J. Nu-
nez, μαζί με τις Chorεs της Μαρίνας Σάττι, οι
οποίες συνοδεύονται από οκτώ αντρικές φωνές
και μουσικούς, θα προσκαλέσουν όλους τους

επισκέπτες να τραγουδήσουν μαζί τους αγαπη-
μένα ελληνικά και ξένα τραγούδια -χριστουγεν-
νιάτικα και μη- δημιουργώντας μια μεγάλη γιορ-
τινή χορωδία.  Πρόκειται για μια ξεχωριστή συμ-
μετοχική συναυλία (sing-along), η οποία θα
πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Lincoln
Center for the Performing Arts στη Νέα Υόρκη,
στο πλαίσιο του Stavros Niarchos Foundation-
Lincoln Center Agora Initiative, μιας σύμπραξης
για τον επαναπροσδιορισμό του δημόσιου χώ-
ρου, μέρος της οποίας είναι οι «Δίδυμες Αγορές»
(«Twin Agoras») στο ΚΠΙΣΝ και το Lincoln Cen-
ter. Όλη η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά (live
streaming) στο φουαγέ του David Geffen Hall στο
Lincoln Center, αλλά και στην ιστοσελίδα του
ΚΠΙΣΝ, στη σελίδα του στο Facebook και στο κα-
νάλι του στο YouTube. 

Η γιορτή θα μεταδοθεί σε απευθείας σύνδεση
από την ΕΡΤ2.



Την ένταξή του στο πάνελ της Φαίης Σκορδά
ανακοίνωσε ο Βασίλης Νομικός. Ο πρώην συμ-
παρουσιαστής της Ελένης Μενεγάκη στον «Πρωι-
νό Καφέ» του ΑΝΤ1 επιστρέφει μπροστά από τις
κάμερες, πιάνοντας στασίδι ανάμεσα στην Έλενα
Χριστοπούλου και την Αφροδίτη Γραμμέλη. «Νέα
τηλεοπτική συνεργασία! Όπως φαίνεται, εκτός
από τη ζωή και η τηλεόραση κάνει όμορφους κύ-
κλους. Να μοιραστώ τη χαρά μου για τη νέα συ-
νεργασία με τη Φαίη Σκορδά», αποκάλυψε και
επίσημα στη σελίδα του.

Επιστροφή στην TV

Baby boom

Μανούλα για δεύτερη φορά έγινε η Ζωή Δη-
μητράκου. Η γυμνάστρια που γνωρίσαμε από την
εκπομπή του μεγάλου καναλιού «Γυμναστική
στο σπίτι» έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγο-
ράκι, χαρίζοντας χαρά και ευτυχία στον σύζυγό
της Θανάση Πολυχρονόπουλο αλλά και στον
πρωτότοκο γιο τους Λεωνίδα. Η πρώην μπασκε-
τμπολίστρια ανακοίνωσε τα καλά νέα στο Insta-
gram με μια τρυφερή φωτογραφία του νεογέν-
νητου: «Απόλλωνας Πολυχρονόπουλος. Τα Χρι-
στούγεννα ήρθαν λίγο πιο νωρίς για εμάς! Μικρέ
μας γιε, καλώς όρισες». 

«Καλύτερη Ελληνίδα επιχει-
ρηματίας της χρονιάς» η Δέ-
σποινα Μοιραράκη! Η «βασί-
λισσα των χαλιών» αναδείχθη-
κε η μεγάλη νικήτρια των φετι-
νών βραβείων αριστείας επι-
χειρηματιών «Seven Stars
Awards Khalil El-Muelhy» που
πραγματοποιήθηκαν στην
Κωνσταντινούπολη κατακτών-
τας τον παγκόσμιο τίτλο της
«Greek Business Woman of
the Year 2022». Το πολύτιμο
βραβείο τής απένειμε στη λαμ-
περή τελετή ο πρίγκιπας HSH
Prince Massimiliano della
Torre e Tasso.

And the winner
is…

ΑΑποθέωση
Η συγκλονιστική ταινία της Μιμής Ντενίση «Σμύρνη μου αγαπημέ-
νη» προβλήθηκε χθες το βράδυ στο Μητροπολιτικό Μουσείο της
Νέας Υόρκης. Το κινηματογραφικό έπος που φημολογείται πως θα
είναι υποψήφιο στα φετινά Όσκαρ, καταχειροκροτήθηκε από τον
κόσμο -ομογενείς και Αμερικανούς- που έσπευσαν να συγχαρούν
τη δημιουργό. Η ίδια φωτογραφήθηκε στην κοσμοπολίτικη πόλη,

Άνω κάτω το Twitter με την κούκλα-γούρι
της εγκυμονούσας Ελένης Φουρέιρα. Η
ποπ σταρ φωτογραφήθηκε με μια Barbie
δώρο των Eurofans για την εντυπωσιακή
εμφάνισή της στον Ευρωπαϊκό Διαγωνι-
σμό Τραγουδιού και τα στοιχήματα για το
φύλο του μωρού άλλαξαν. Οι θαυμαστές
της που μέχρι πρότινος επέμεναν πως
περιμένει αγόρι το γύρισαν και πλέον
ισχυρίζονται πως ο πελαργός θα φέρει
κορίτσι. Για να δούμε…
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Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Σοκαριστική αποκάλυψη

Άλλαξαν τα στοιχήματα

Γ
ια το σοβαρό πρόβλημα των πολλών κιλών μίλησε ανοι-
χτά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο παρουσιαστής του «The
2night show» προχώρησε σε μια απίστευτη αποκάλυψη
αναφορικά με την προσπάθειά του να χάσει βάρος, δηλώ-

νοντας στις κάμερες: «Δεν θα είχα πρόβλημα για πρωινό, κανένα
κεφάλαιο δεν έχει κλείσει. Το μόνο μου πρόβλημα είναι αυτό των
κιλών. Από ένα χάπι που πήρα, ή θα ήμουν στη φυλακή ή θα είχα
φουντάρει. Περνάει ο άλλος δίπλα και μου λέει “έγινες σαν ελέφαν-
τας”. Δεν ξέρει κανείς τι περνάει κάποιος με τα κιλά. Πλαστικός χει-
ρουργός μού τα είχε δώσει αυτά τα χάπια και μου είπε να μην το πω
πουθενά. Αν δεν ήταν η Νάνσυ (σύντροφός του και αρχισυντάκτρια
της εκπομπής του) να μου πει να τα σταματήσω, δεν ξέρω τι κατάλη-
ξη θα είχα. Κόντεψα να της κάνω κακό».



O
αναπνευστικός συγκυτιακός ιός RSV
είναι γνωστός στους γιατρούς. Κυρίως
χτυπά τα παιδιά και αν ένα παιδί νοσή-
σει βαριά, μπορεί να το οδηγήσει και

στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Οι γιατροί της Θε-
ραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ροδάνθη-Ελένη
Συρίγου, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπου-
λος (πρύτανης ΕΚΠΑ), συνοψίζοντας διεθνή δε-
δομένα, έδωσαν ενδιαφέροντα στοιχεία για τις
νοσηλείες που προκαλεί αυτός ο ιός αλλά και πώς
μπορεί να συσχετισθεί με τους άλλους αναπνευ-
στικούς ιούς, τη γρίπη και τη νόσο Covid-19. 

Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) απο-
τελεί έναν εξαιρετικά μεταδοτικό ιό του ανωτέ-
ρου αναπνευστικού που μολύνει κυρίως παιδιά.
Φέτος, ωστόσο, έχει παρουσιαστεί σε μεγάλο
ποσοστό σε ηλικιωμένα άτομα. Έξι στους
100.000 ηλικιωμένους Αμερικανούς ενήλικες
νοσηλεύονται με RSV, σύμφωνα με στοιχεία από
τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
των ΗΠΑ, ποσοστό το οποίο είναι περίπου δέκα
φορές υψηλότερο από το αναμενόμενο. 

Ο Thomas Russo, MD, από το Πανεπιστήμιο
του Μπάφαλο αναφέρει ότι τα παιδιατρικά κρού-
σματα έχουν εκτοξευθεί στα ύψη φέτος και η
επίδραση στους ενήλικες συνδέεται με αυτό το
κύμα. Η μεγαλύτερη ανησυχία των ειδικών είναι
η αυξημένη πιθανότητα η λοίμωξη RSV να προ-

καλέσει επιπλεγμένη πνευμονία καθώς και η πι-
θανή αλληλοεπικάλυψη των ιών SARS-CoV-2,
RSV και γρίπης. 

Τα πιο κοινά συμπτώματα και των τριών ιών εί-

ναι η καταρροή, ο βήχας, η απώλεια όρεξης και ο
πυρετός. Τα συμπτώματα του γαστρεντερικού
συστήματος αποτελούν μια σημαντική ένδειξη
του ιού SARS-CoV-2. Ο έμετος και η διάρροια εί-
ναι πιο συχνά με την Covid-19 και σε κάποιο βαθ-
μό τη γρίπη, σε σύγκριση με τον RSV. Αυτό συμ-
βαίνει εν μέρει επειδή ο ιός SARS-CoV-2 προ-
σκολλάται στους υποδοχείς ACE2 που βρίσκον-
ται τόσο στους πνεύμονες όσο και στο έντερο,
επομένως μπορεί να επηρεάσει και τα δύο μέρη
του σώματος.

Επιπλέον, είναι ευρέως αποδεκτό ότι η απώ-
λεια γεύσης και όσφρησης είναι ένα (σχεδόν)
μοναδικό σημάδι νόσησης από Covid-19. Μία άλ-
λη ένδειξη είναι ο χρόνος εμφάνισης των συμ-
πτωμάτων. Ασθενείς που έχουν μολυνθεί από
τον ιό της γρίπης τείνουν να εμφανίζουν συμ-
πτωματολογία πιο γρήγορα από τους υπόλοι-
πους ιούς και σε μεγαλύτερη βαρύτητα σε σχέση
με την έναρξή τους. 
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Τα πιο κοινά συμπτώματα 
και των τριών ιών είναι η καταρροή, 
ο βήχας, η απώλεια όρεξης 
και ο πυρετός

Τι οδηγεί σε
βρογχιολίτιδα
Η καταρροή και ο συριγμός είναι μερικά χα-
ρακτηριστικά συμπτώματα του RSV και μπο-
ρεί να οδηγήσουν σε βρογχιολίτιδα. Η βρογ-
χιολίτιδα είναι φλεγμονή και συμφόρηση
στους μικρούς αεραγωγούς των πνευμόνων,
η οποία με τη σειρά της μπορεί να προκαλέ-
σει τον ήχο συριγμού. Τα πιο πρόσφατα στοι-
χεία από την Επιτροπή Λοιμωδών Νοσημά-
των της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρι-
κής υποδηλώνουν ότι το κοινό κρυολόγημα
είναι ο κυρίαρχος ιός αυτή τη στιγμή, ακο-
λουθούμενο από τη γρίπη, τον RSV και τον
SARS-CoV-2. Είναι πολύ σημαντικό για τον
διαχωρισμό των ιών που προσβάλλουν παι-
διά και ενήλικες να ελέγχονται τα άτομα που
εμφανίζουν την αντίστοιχη συμπτωματολο-
γία, καθώς υπάρχουν συνδυαστικά τεστ τα
οποία μπορούν να ελέγξουν για νόσηση από
τον ιό της γρίπης, RSV και Covid-19.

Πώς να διακρίνεις τον ιό RSV 



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)
Είναι μια στιγμή που ισορροπούν κάποιες κα-
ταστάσεις και ενώ όλα φαίνονται να εκκρίνον-
ται από ζήλο για αλήθειες που κάποιοι σας
έκρυψαν, ήρθε η στιγμή να ακουμπήσετε σε
έναν ώμο που θα μιλήσει στη γλώσσα της ηθι-
κής και της ώριμης σκέψης.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Τα οικονομικά σας αυτή την περίοδο σας δη-
μιουργούν ανασφάλειες και έντονους δια-
πληκτισμούς με τους άλλους. Γενικότερα η
ατμόσφαιρα σήμερα δείχνει μια μικρή εκτό-
νωση και ίσως θα παίξει ρόλο η δική σας κα-
λή διαχείριση όλων των υποχρεώσεών σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Όσοι έχετε γεννηθεί 10, 11 και 12 Ιουνίου βρί-
σκεστε σε μια έντονα επικοινωνιακή περίο-
δο, με ανατροπές, κακή συνεννόηση και λά-
θη λόγω βιασύνης. Σήμερα κάποια θετική
αλλαγή θα σας ικανοποιήσει.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Είναι πολύ έντονη η παρουσία του Άρη στον
δωδέκατο τομέα σας, όπου δημιουργεί εσω-
τερική αναστάτωση και ένταση με πρόσωπα
από το επαγγελματικό σας περιβάλλον. Σή-
μερα μια καλή εξέλιξη σε ένα οικογενειακό
θέμα θα σας βοηθήσει αρκετά. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες, σήμερα θα υπάρξει
μια τίμια συζήτηση, με πρόσωπο που σέβε-
στε την άποψή του και το συμβουλεύεστε.
Έτσι μάλλον θα σας λυθούν κάποιες αμφιβο-
λίες που είχατε καλλιεργήσει μέσα σας και
θα δείτε κάποια πράγματα και από άλλη οπτι-
κή γωνία. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ο Νοέμβριος έφτασε στο τέλος του και
εσείς βρίσκεστε σε μια πνευματική υπερ-
διέγερση, κάνοντας συζητήσεις και συμ-
φωνίες. Είναι ίσως η στιγμή που όσο και να
προσπαθήσετε να ξεφύγετε από κάποιες
καταστάσεις, εκείνες θα έρθουν να σας
βρουν και στην ουσία θα πρέπει να ασχολη-
θείτε με υπομονή μαζί τους.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Είστε έτοιμοι να κλείσετε μια συμφωνία, να
πάρετε αποφάσεις και να βάλετε σε σειρά
εκκρεμότητες. Για τους γονείς, αυτή η μέρα
είναι αρκετά σημαντική, ώστε να φροντίσετε
μια υπόθεση του παιδιού σας ή να σταθερο-
ποιήσετε τις σχέσεις σας με τα αγαπημένα
σας πρόσωπα.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Είστε σε μια περίοδο που χρειάζεται να τα-
κτοποιήσετε οικονομικά ζητήματα. Σήμερα
θα σας δοθεί η ευκαιρία να βάλετε σε μια
σειρά μια παλιά σας οφειλή ή να κλείσετε
έναν λογαριασμό που σας είχε προβληματί-
σει αρκετά.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Σήμερα είναι μια καλή στιγμή να πάρετε
αποφάσεις για το μέλλον σας, να υπογρά-
ψετε ή να συμφωνήσετε σε κάτι που δεν
θα ολοκληρωθεί σύντομα αλλά σε βάθος
χρόνου. Βέβαια, μην ξεχνάτε την παρου-
σία του Άρη απέναντί σας, που φέρνει εν-
τάσεις με τους άλλους. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Οικονομικά θέματα θα σας απασχολήσουν
σήμερα, όπου πολύ πιθανόν μια μικρή βοή-
θεια να έρθει τη στιγμή που πραγματικά τη
χρειάζεστε και να σας δώσει ανάσα σε πολλά
καθημερινά σας έξοδα. Αν ψάχνετε για δεύ-
τερη εργασία, μάλλον είναι η καταλληλότερη
στιγμή.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Είστε έτοιμοι να εργαστείτε πάνω σε ένα
επαγγελματικό σας σχέδιο που για κάποιους
λόγους είχε σταματήσει. Νιώθετε ότι κάποια
πρόσωπα που βρίσκονται κοντά σας θα κατα-
νοήσουν τις επιθυμίες σας και θα βοηθήσουν
ουσιαστικά για να τις υλοποιήσετε.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Κάποιες υποθέσεις που αφορούν τα εργα-
σιακά σας θέματα θα έχουν μια καλή εξέ-
λιξη. Τονώνεται η αυτοπεποίθησή σας,
έχετε εσωτερική δύναμη και βρίσκεστε
κοντά σε συζητήσεις που θα πραγματο-
ποιήσουν τα όνειρά σας.
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Ο μήνας φτάνει στο τέλος της
διαδρομής του, με μια πλανητική
βοηθητική όψη του Ερμή με Κρόνο.
Και ενώ χθες ο Ερμής ήταν έντονα

εκτεθειμένος στη δυσλειτουργία με τον Άρη,
όλο αυτό μεταφράζεται σε μια επικοινωνιακή
υπερδιέγερση. Όλοι εναντίον όλων και τα λόγια
χάνουν την αξία τους, όταν δεν υπάρχει μέτρο.



Ο
πρωθυπουργός θα πραγματοποι-
ήσει επίσκεψη στα Τίρανα στις 6
Δεκεμβρίου για τη Σύνοδο Κορυ-
φής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Δυτι-

κών Βαλκανίων. Την επομένη προγραμματί-
ζει να κάνει περιοδεία στις περιοχές όπου ζει
η εθνική μειονότητα. Θα επισκεφτεί λοιπόν τη
Χειμάρρα, το Φοινίκι και τη Δρόπολη.

Πώς ζει εκεί ο ελληνικός πληθυσμός στην
επί Ράμα εποχή; Το ερώτημα είναι αν ο εθνι-
κισμός και κατ’ επέκταση ο ανθελληνισμός
συνεχίζουν να αποτελούν κεντρική πολιτική
στρατηγική και του νυν πρωθυπουργού. Κα-
νείς δεν ξεχνά τις απαιτήσεις των Τσάμηδων
ή την κλιμάκωση των κινήσεων αφελληνι-
σμού της Χειμάρρας. Οι Αλβανοί εθνικιστές
στο παρελθόν είχαν φτάσει στο σημείο να θέ-
τουν τα νότια σύνορα της «μεγάλης Αλβα-
νίας» μέχρι τον Αμβρακικό κόλπο. Ο φανατι-
σμός και η μεροληψία χαρακτήριζαν τις δρά-
σεις πολλών κυβερνήσεων της Αλβανίας αλ-
λά και τοπικών παραγόντων.

Διότι οι σχέσεις της Ελλάδας με την Αλβα-
νία μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού
επηρεάστηκαν από την παρουσία της ελληνι-
κής μειονότητας και από το αν απολαμβάνουν
ή όχι δικαιώματα. Στις διμερείς μας σχέσεις

υπήρχε πάντα το θέμα της Βόρειας Ηπείρου
ως αποτέλεσμα της κατάρρευσης της οθωμα-
νικής αυτοκρατορίας. Μέχρι τότε το ορθόδο-
ξο στοιχείο της περιοχής εκεί, στο Αργυρό-
καστρο και στους Αγίους Σαράντα, δεν κυ-
ριαρχούνταν από αισθήματα αλβανικής εθνι-
κής συνείδησης. Πολύ περισσότερο που,
εκτός από το θρησκευτικό στοιχείο, μιλούσαν
και την ελληνική γλώσσα.

Είναι γνωστό ότι η Χειμάρρα και άλλες μει-
ονοτικές περιοχές τεμαχίστηκαν και προ-
σκολλήθηκαν σε περιοχές με αλβανικό πλη-
θυσμό έτσι ώστε να υπονομευτεί η δυνατότη-
τα της μειονότητας να εκπροσωπείται αυτό-
νομα στο αλβανικό κοινοβούλιο. Σε κάθε
εκλογική αναμέτρηση υπήρχαν καταγγελίες
για νοθεία προκειμένου να μην εκλεγεί ελλη-
νικής καταγωγής δήμαρχος.

Η προγραμματισμένη επίσκεψη λοιπόν του
Κυριάκου Μητσοτάκη είναι επιβεβλημένη.
Διότι για σχεδόν μισό αιώνα ο καθαρόαιμος
ελληνισμός που διασώθηκε στην Αλβανία,
ξεκομμένος επί της ουσίας από τον εθνικό
κορμό, έδινε σε πείσμα των καιρών τη δική
του μάχη επιβίωσης.

Άλλωστε και ο πατέρας του Κωνσταντίνος
Μητσοτάκης είχε δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία

στο θέμα της μειονότητας της Αλβανίας. Και
είχε ζητήσει από την αλβανική κυβέρνηση το
1993 να πάψει να επεμβαίνει στο δικαίωμα
των Αλβανών υπηκόων να δηλώνουν οποι-
αδήποτε εθνική ταυτότητα αυτοί επιθυμούν,
σύμφωνα με τις διεθνείς Αρχές, και να θε-
σμοθετήσει προγράμματα που αποθαρρύ-
νουν την προκατάληψη και την εχθρότητα
προς τους Έλληνες και τις άλλες μειονότητες.
«Η ελληνική μειονότητα δεν αποτελεί κίνδυ-
νο για αυτούς, αλλά αντίθετα συνιστά μια γέ-
φυρα φιλίας και συνεργασίας μεταξύ της Αλ-
βανίας και της Ελλάδας, της χώρας που μπο-
ρεί να βοηθήσει περισσότερο από κάθε άλλον
τον αλβανικό λαό», είχε πει.

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε επισκε-
φτεί τα Τίρανα το 1991 σε μια χρονιά καθορι-
στική για την πολιτική της Αλβανίας απέναντι
στις άλλες βαλκανικές χώρες. Ήταν η πρώτη
επίσκεψη προέδρου της ελληνικής κυβέρνη-
σης στη μεταπολεμική Αλβανία. Και από τότε
είχε στείλει το μήνυμα ότι η πορεία της προς
την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από τον σε-
βασμό που δείχνει στην ελληνική μειονότητα.
Ανάλογη δήλωση θα περιμένουμε να ακού-
σουμε και από τον γιο του, τον σημερινό πρω-
θυπουργό. 

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Κανείς δεν ξεχνά
τις απαιτήσεις 
των Τσάμηδων 
ή την κλιμάκωση
των κινήσεων
αφελληνισμού 
της Χειμάρρας

Μια επίσκεψη με ιστορική σημασία


