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Α
ν και ο πρωθυπουργός δεν είναι φίλος
των τυχερών παιγνίων, του τζόγου και
της μπλόφας, οι πρόσφατες κινήσεις
του στο «τραπέζι των μεγάλων» του πο-

λιτικού παιχνιδιού έδειξαν ότι είναι μεγάλος…
gambler! 

Με μια έκτακτη τηλεοπτική συνέντευξη, όχι προ-
γραμματισμένη και θεωρητικώς όχι άρτια σχεδια-
σμένη αφού υπαγορεύτηκε από την εξέλιξη των
πραγμάτων, έπαιξε τα… ρέστα του και τίναξε την
μπάνκα! 

Τι εννοούμε: Ο Μητσοτάκης προχώρησε σε μια
δημόσια παρέμβαση υπό την πίεση των γεγονότων,
με την υπόθεση των παρακολουθήσεων να εξελίσ-
σεται σε Λερναία Ύδρα, με τον καθένα να βγάζει και
μια λίστα υπό παρακολούθηση προσώπων, και νωπή
ακόμα την ιστορία Πάτση. Και όχι μόνο αυτά, καθώς
το πανηγύρι των παρακολουθήσεων τον είχε φέρει

στο στόχαστρο των -μέχρι χθες «πετσοταϊσμένων»
για τον ΣΥΡΙΖΑ- ΜΜΕ καθώς τα συμφέροντα των
ιδιοκτητών «σκόνταφταν» πλέον πάνω στον Μητσο-
τάκη. Και προχώρησε στην κίνηση ρελάνς να δώσει
μια δύσκολη συνέντευξη -που πολλοί εκ των προτέ-
ρων σχολίαζαν ειρωνικά- και να απαντήσει σε όλα τα
ζέοντα θέματα. 

Τι είχε καταφέρει ο πρωθυπουργός στο τέλος της
μετάδοσης; Να περάσει το μήνυμα «μόνος μου κι
όλοι σας» προς όλες τις πλευρές! Καταρχάς προς
τους πολιτικούς αντιπάλους του, που επί τέσσερις
και πλέον μήνες έχουν βουλιάξει τη χώρα στον
βούρκο και έχουν περιθωριοποιήσει τα ουσιαστικά
προβλήματα των πολιτών προς χάριν των μικροκομ-
ματικών ωφελημάτων. Αλλά και προς τους άσπον-
δους φίλους, που βρήκαν ευκαιρία να πιέσουν ωμά
και κυνικά την κυβέρνηση σε μια δύσκολη συγκυ-
ρία. Κι όμως, η επίδειξη ουσιαστικής δύναμης από

πλευράς Μητσοτάκη πέρασε, φέρνοντας σε αμηχα-
νία τις απέναντι πλευρές, που πλέον έχουν πρόβλη-
μα στη διαχείριση της κατάστασης. 

Να δώσει την είδηση για την άμεση διενέργεια
σεισμικών ερευνών σε δυο θαλάσσιες περιοχές,
αιφνιδιάζοντας απόλυτα τον Ερντογάν και τους αυλι-
κούς του, δείχνοντας έμπρακτα για ακόμα μία φορά
πως τα εθνικά συμφέροντα εξυπηρετούνται μεθοδι-
κά και συντονισμένα και όχι με κορόνες και ψευτο-
τσαμπουκάδες. 

Τέλος, κατόρθωσε από τη μία να συσπειρώσει
την ΚΟ αλλά και τη βάση της Νέας Δημοκρατίας
ενόψει μιας δύσκολης προεκλογικής περιόδου και
από την άλλη να επιφέρει πολιτική ηρεμία μέχρι να
στηθούν οι κάλπες, την ώρα που κάποιοι επέμεναν
για εκλογές τον Γενάρη. Για αυτό σας λέμε, μεγά-
λος παίχτης…
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αδειάζει
το Τουρκολιβυκό και φέρνει 
την Ελλάδα στο προσκήνιο 

Μ
ε τη φιλοδοξία να εκκινή-
σουν γεωτρήσεις για την
εξόρυξη φυσικού αερίου το
2025, εγκαινιάζονται άμεσα

οι διαδικασίες για τη διενέργεια σεισμι-
κών ερευνών στα δύο οικόπεδα νοτιοδυ-
τικά της Πελοποννήσου και της Κρήτης
από την ExxonMobil, όπως ανακοίνωσε
μέσω της προχθεσινής συνέντευξής του
στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 και τον Νί-
κο Χατζηνικολάου ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης. Στο πλαίσιο της σχετικής πρωτο-
βουλίας, εκδόθηκε χθες NAVTEX, με την
οποία δεσμεύονται περιοχές στο Ιόνιο
Πέλαγος και δυτικά και ανατολικά της
Κρήτης, ώστε το πλοίο «Νanco Swift» να
προχωρήσει στην ανάπτυξη του απαραί-
τητου εξοπλισμού και των συνεπακόλου-
θων σεισμικών ερευνών.

Πάντως, η εν λόγω προαναγγελία Μη-
τσοτάκη, αλλά και η πρόθεση της Αθήνας
να κάνει άνοιγμα στη Λιβύη, ώστε να διε-
ρευνηθεί η προοπτική οριοθέτησης ΑΟΖ με
στόχο την από κοινού εκμετάλλευση πλου-
τοπαραγωγικών πόρων, φαίνεται πως
έχουν καταλάβει εξαπίνης την ηγεσία και
τον Τύπο στην Τουρκία. Ο υπουργός Ενέρ-
γειας της Τουρκίας, Φατίχ Ντονμέζ, δεν
μπόρεσε να κρύψει την αμηχανία του δη-
λώνοντας ότι μια διμερής συμφωνία -ανα-
φέρεται στο παράνομο και άκυρο τουρκο-
λιβυκό μνημόνιο- δεν θα έπρεπε να ενο-
χλεί μια τρίτη χώρα, «φωτογραφίζοντας»
την Ελλάδα. Τον ίδιο αιφνιδιασμό εκπέμ-
πουν και τα περισσότερα χθεσινά πρωτο-
σέλιδα του τουρκικού Τύπου, ενώ αναλυτές
στη γείτονα προέτρεπαν την ηγεσία της χώ-
ρας να σπεύσει να στείλει γεωτρύπανα
στην περιοχή, προκειμένου να προλάβει να
το κάνει η Αθήνα.

Πρωταγωνίστρια 
η Ελλάδα στο Σαρμ Ελ Σέιχ

«Θέλουμε να γίνουμε ενεργειακός διά-
δρομος ανάμεσα στη Μέση Ανατολή και
την Ευρώπη», διεμήνυσε ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, που συμμετείχε χθες στη Διά-
σκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στο Σαρμ Ελ
Σέιχ. Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε εκ νέου
να προβάλει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της
Αθήνας υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και επι-
καλούμενος τα νέα ενεργειακά δεδομένα
που αναδύονται στην Ευρώπη αλλά και
παγκοσμίως, τόνισε ότι η χώρα μας «θέλει
να γίνει εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας

στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θέλουμε να γί-
νουμε κόμβος μεταφοράς υδρογόνου από
τη Μέση Ανατολή και την Αφρική στην Ευ-
ρώπη». Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε
εαυτόν ρεαλιστή αναγνωρίζοντας ότι στο
φόντο του πολέμου στην Ουκρανία η απο-
στολή του ενεργειακού μετασχηματισμού
και εν προκειμένω ο στόχος για αυξημένη
διείσδυση των ΑΠΕ δεν εγκαταλείπεται,
αλλά θα πρέπει να συμβαδίσει με την πρό-

σκαιρη αύξηση της παραγωγής λιγνίτη και
την περαιτέρω αξιοποίηση του LNG, με
σκοπό την κάλυψη επειγουσών αναγκών
των χωρών και των πολιτών της Ευρώπης.

Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμ-
μετείχε και σε τριμερή εκδήλωση για το
κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα, Κύπρο και Αί-
γυπτο, όπου βρέθηκε μαζί με τον οικοδε-
σπότη της Διάσκεψης, Αιγύπτιο πρόεδρο
Αλ Σίσι, σε μια συγκυρία, πάντως, που Αθή-

να και Κάιρο θέτουν επί τάπητος τα επόμε-
να βήματά τους, ώστε να ακυρώσουν στην
πράξη το ούτως ή άλλως άκυρο και παρά-
νομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η κίνηση της ελληνικής κυβέρ-
νησης να ξεκινήσουν σεισμικές
έρευνες νότια της Κρήτης και στην
Πελοπόννησο έχει σαφέστατα οικονομικό αλλά και γεωστρα-
τηγικό αποτύπωμα στην ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου.
Πλέον δημιουργούνται νέα δεδομένα στην ενεργειακή σκα-
κιέρα της ΝΑ Μεσογείου και είναι προφανές ότι αυτή η ενέρ-
γεια αιφνιδίασε τους γείτονές μας, οι οποίοι πιέζουν με το ανυ-
πόστατο και παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Εκτός από το
τεράστιο οικονομικό όφελος, δημιουργούνται πλέον άλλες
συνθήκες στα νότια της Κρήτης, όπου οι Τούρκοι εξακολου-
θούν να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα. Η Ελλάδα έρχεται
ως σοβαρός και αξιόπιστος παίκτης, πάντα στο πλαίσιο της
διεθνούς νομιμότητας και όχι ως «πειρατής», όπως εδώ και

τρία χρόνια συμπεριφέρεται το καθε-
στώς Ερντογάν στην Ανατολική Μεσό-
γειο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντή-

θηκε, στο περιθώριο της διάσκεψης, με τον ειδικό απεσταλμέ-
νο του προέδρου των ΗΠΑ για το κλίμα, Τζον Κέρι, έλαβε μέ-
ρος στην εκδήλωση υψηλού επιπέδου για την πρωτοβουλία
της Κύπρου και της Αιγύπτου όσον αφορά τον συντονισμό δρά-
σεων κατά της κλιματικής αλλαγής στην Ανατολική Μεσόγειο
και τη Μέση Ανατολή και συμπροέδρευσε σε στρογγυλή τρά-
πεζα υψηλού επιπέδου για την ασφαλή πρόσβαση στο νερό.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Κέρι, συζητήθηκε η
συνεργασία Ελλάδας - Ηνωμένων Πολιτειών σε θέματα αντι-
μετώπισης της κλιματικής αλλαγής και για την επίτευξη του
στόχου περί μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών έως το 2050.

Συνάντηση με Κέρι 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Κίνηση-ματ του
πρωθυπουργού 

με τις γεωτρήσεις



Του Μιχάλη Μαστοράκη

E
να σημαντικό βήμα στην προ-
ώθηση του προγράμματος
έρευνας και ανάπτυξης των εγ-
χώριων κοιτασμάτων υδρογο-

νανθράκων αποτελεί η πρόσφατη έναρξη
των σεισμικών ερευνών της κοινοπρα-
ξίας στην περιοχή στα νότια και δυτικά
της Κρήτης, γεγονός που επιβεβαίωσε
και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη το
βράδυ της Δευτέρας.

Η είδηση για τη Μεγαλόνησο έρχεται
σε συνέχεια της προηγούμενης είδησης
στα τέλη Οκτωβρίου για το Ιόνιο Πέλαγος
και τη θαλάσσια «περιοχή 2», όπου η κοι-
νοπραξία Energean - Helleniq Energy
(πρώην Ελληνικά Πετρέλαια) εκκινεί τη
φάση των σεισμικών ερευνών. Και οι δύο
περιπτώσεις συμμορφώνονται πλήρως
με τον χρονικό σχεδιασμό που είχε ανα-
κοινώσει νωρίτερα φέτος η ΕΔΕΥΕΠ. Το
χρονικό παράθυρο διενέργειας των σει-
σμικών στην Κρήτη περιλάμβανε τη χει-
μερινή περίοδο 2022-2023.

Το χρονοδιάγραμμα
Αυτό σημαίνει ότι, καλώς εχόντων των

πραγμάτων και εφόσον τηρηθούν και τα
υπόλοιπα ορόσημα του χρονοδιαγράμ-
ματος, θεωρητικά θα μπορούσαμε να
δούμε τις πρώτες γεωτρήσεις στην
Κρήτη τη διετία 2025-2026: μετά τις σει-
σμικές έρευνες προβλέπεται να ακο-
λουθήσουν τα τρισδιάστατα σεισμικά το
2024. Η απόφαση για γεώτρηση ή απο-
χώρηση θα ληφθεί το 2025-2026, ενώ
για την ανάπτυξη του κοιτάσματος
το 2027. Η παραγωγή τοποθετείται για
το 2029, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά
και οι έρευνες στεφθούν με επιτυχία.
Υπενθυμίζεται ότι μετά την αποχώρηση
της TotalEnergies το μερίδιό της πέρα-
σε στην ExxonMobil, αναλαμβάνοντας η
ίδια και καθήκοντα εντολοδόχου (ope-
rator) στην παραχώρηση.

Εξελίξεις και στην «περιοχή 2»
Στην περίπτωση της «περιοχής 2» διε-

ξάγονται οι 3D σεισμικές μελέτες με
προοπτική να ολοκληρωθούν έως το τέ-
λος του 2023 και να ακολουθήσει η από-
φαση για γεώτρηση ή αποχώρηση μέσα
στη διετία 2024-2025. Ήδη, σύμφωνα
με πληροφορίες, το ειδικό σεισμογρα-
φικό σκάφος της νορβηγικής PGS
«Ramform Hyperion» είναι έτοιμο για
την πρόσκτηση των τρισδιάστατων δε-

δομένων με έκταση 2.000 τ.χλμ. της πα-
ραχώρησης, κατόπιν των σχετικών εντο-
λών του operator της Energean. 

Οι υπόλοιπες παραχωρήσεις
Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες παραχω-

ρήσεις εν ισχύι στην «περιοχή 10» και την
«περιοχή Ιόνιο», το χρονοδιάγραμμα της
ΕΔΕΥΕΠ προσδιορίζει εν εξελίξει τις 2D
σεισμικές έρευνες για να ακολουθήσουν
τον επόμενο χρόνο, το 2023, οι 3D σει-
σμικές έρευνες. Η ερευνητική γεώτρη-
ση, που θα καθορίσει τη συνέχεια ή όχι,
προγραμματίζεται τη διετία 2024-2025
και εφόσον καρποφορήσουν οι έρευνες
και δίχως τυχόν ανωμαλίες και εκτροπές
του προγράμματος, μπορούμε να μιλάμε
για παραγωγή περί τα τέλη του 2029.

Η περίπτωση της παραχώρησης των
«Ιωαννίνων», που είναι και η περισσότε-
ρο ώριμη περίπτωση, βρίσκεται στη φά-
ση της ερευνητικής γεώτρησης, η οποία
προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2023 για
να ακολουθήσουν, σε ενδεχόμενο από-
φασης εκμετάλλευσης, η ανάπτυξη του
κοιτάσματος και η παραγωγή το 2025. 
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Αυτός είναι ο χάρτης των γεωτρήσεων

Εκδόθηκε Navtex από
το Πολεμικό Ναυτικό
Χθες το πρωί ο σταθμός Ηρακλείου του
Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε Navtex
για τις σεισμικές έρευνες του πλοίου
«Sanco Swift» σε Κρήτη και Πελοπόν-
νησο. Ειδικότερα, αυτή προβλέπει ότι
από χθες 8 Νοεμβρίου και μέχρι νεωτέ-
ρας δεσμεύονται περιοχές στο Ιόνιο Πέ-
λαγος, στο Δυτικό Πέλαγος και δυτικά
και ανατολικά της Κρήτης προκειμένου
το πλοίο «Sanco Swift» να πραγματο-
ποιήσει ανάπτυξη εξοπλισμού και σει-
σμικές έρευνες. Κατά τις προκαταρκτι-
κές εκτιμήσεις, βάσει των στοιχείων
που έχουν ήδη συγκεντρωθεί από τις
πρώτες σεισμικές καταγραφές, έχει εν-
τοπιστεί ανάλογη γεωλογική δομή με
βάση το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε
για τον εντοπισμό του θαλάσσιου κοιτά-
σματος αερίου Ζορ στην Αίγυπτο.

Πότε ξεκινούν οι έρευνες 
σε Κρήτη και Πελοπόννησο 
και πότε προσδιορίζεται 
να φτάσουμε στη διαδικασία
παραγωγής



Η
ανακοίνωση της έναρξης
ερευνών για φυσικό αέριο νο-
τιοδυτικά της Πελοποννήσου
και της Κρήτης από τον πρωθυ-

πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προκάλεσε…
αναταραχή αλλά και αμηχανία στα τουρκι-
κά ΜΜΕ. Η κίνηση του πρωθυπουργού
αιφνιδίασε την Άγκυρα, η οποία πλέον κα-
λείται να αντιμετωπίσει ένα σενάριο το
οποίο ούτε είχε προβλέψει ούτε μπορούσε
να φανταστεί.

Μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία
της Τουρκίας αλλά και οι εφημερίδες της
γείτονος αποτύπωσαν χθες την… ενόχλη-
ση της κυβέρνησης Ερντογάν. Είναι ενδει-
κτικό ότι πολλά φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ
κάνουν λόγο για μια κίνηση που στρέφεται
κατά της Τουρκίας, ενώ αναφέρεται χαρα-
κτηριστικά ότι τηρείται στάση αναμονής
για να διαπιστωθεί ποια θα είναι η γραμμή
που θα κρατήσει η κυβέρνηση.

«Αιφνίδια δήλωση…»
«Ο Μητσοτάκης είπε ότι θα ξεκινήσουν

σεισμικές έρευνες στην Πελοπόννησο και
νοτιοδυτικά της Κρήτης», μετέδωσε χθες
το τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο
Anadolu. Παράλληλα, το A Haber τόνισε:
«Αιφνίδια δήλωση από τον Μητσοτάκη!
Κίνηση φυσικού αερίου κατά της Τουρ-
κίας! Θα ξεκινήσουμε αμέσως». «Μητσο-
τάκης: Αρχίζουμε σεισμικές έρευνες - Ο
Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης ανακοίνωσε ότι θα αρχίσουν
σεισμικές έρευνες στην Πελοπόννησο και
νοτιοδυτικά της Κρήτης», ανέφερε η
«Sozcu». «Έλληνας πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης: Ξεκινούμε σεισμικές
έρευνες», έγραψε χαρακτηριστικά η «Cu-
mhuriyet», ενώ η «Turkiye» έφερε τον
εξής τίτλο: «Μητσοτάκης: Θα ψάξουμε για
φυσικό αέριο στο Αιγαίο».

Είναι επίσης χαρακτηριστικό και ενδει-
κτικό πως μία από τις μεγαλύτερες εφημε-
ρίδες της Τουρκίας, η «Hurriyet», αναφέρ-
θηκε και στις δηλώσεις του Αμερικανού
πρέσβη στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνη, ανα-
φορικά με το τι θα κάνουν οι ΗΠΑ σε περί-
πτωση τουρκικής επίθεσης στην Ελλάδα:
«Ο Αμερικανός πρέσβης δείχνει τη “δι-
πλωματία”». «“Η βασική αρχή είναι ότι Ελ-
λάδα και Τουρκία πρέπει να συζητήσουν
και να επιλύσουν διπλωματικά τις διαφο-
ρές τους βάσει του Διεθνούς Δικαίου. Δεν
υπάρχει άλλη επιλογή”, ήταν η απάντηση
του κ. Τσούνη. Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ θα
πάρουν το μέρος της Ελλάδας σε μια πιθα-

νή επίθεση, ο πρέσβης των ΗΠΑ έστειλε το
μήνυμα ότι οι ΗΠΑ δεν θα εμπλακούν στη
σύρραξη», υπογράμμισε η τουρκική εφη-
μερίδα.

Η «κίνηση-ματ» 
Η «βόμβα» από τον Έλληνα πρωθυ-

πουργό έσκασε όταν απάντησε σε ερώτη-
ση για το αν η Ελλάδα κάνει τίποτα στον το-
μέα των ερευνών για υδρογονάνθρακες

την ώρα που «η Τουρκία προαναγγέλλει
συνεχώς έρευνες για υδρογονάνθρακες».
«Ίσως εδώ να αιφνιδιάσουμε εμείς αυτή τη
φορά. Είμαστε σε θέση να σας πω ότι σει-
σμικές έρευνες για τη διερεύνηση κοιτα-
σμάτων φυσικού αερίου θα ξεκινήσουν
άμεσα», ήταν η απάντηση του Έλληνα
πρωθυπουργού στη μεγάλη συνέντευξη
που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό
ΑΝΤ1.
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Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη
«πάγωσαν» τους Τούρκους

Πώς σχολίασαν τα ΜΜΕ 
της γειτονικής χώρας 
την έναρξη ερευνών για
φυσικό αέριο από την Ελλάδα

Το χρονικό των ερευνών για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα
Η έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων αποτελεί σημαντι-
κό κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Οι έρευ-
νες για τους υδρογονάνθρακες πραγματοποιούνται από εταιρείες
οι οποίες έχουν εξασφαλίσει από το ελληνικό Δημόσιο το δικαίω-
μα διεξαγωγής ερευνών για συγκεκριμένες χερσαίες ή θαλάσσιες
περιοχές.
Το 2011-2012 η νορβηγική εταιρεία PGS πραγματοποίησε ευρεία
έρευνα στο Ιόνιο και τις περιοχές δυτικά και νότια της Πελοποννή-
σου και της Κρήτης.
Το καλοκαίρι του 2015 η Energean πραγματοποίησε τρεις γεωτρή-
σεις στο κοίτασμα Έψιλον του Πρίνου και 14 παρεμβάσεις σε πα-
λαιότερες γεωτρήσεις.
Το 2016 η Helleniq Energy διεξήγαγε σεισμική έρευνα στον Πα-
τραϊκό Κόλπο.
Την περίοδο 2018-2019 πραγματοποιήθηκε σεισμική έρευνα σε
έξι δήμους του Νομού Ιωαννίνων από την ισπανική Repsol και την

Energean. Τον χειμώνα του 2021 η Helleniq ολοκλήρωσε δύο δισ-
διάστατες σεισμικές έρευνες, μία στον Κυπαρισσιακό Κόλπο (Πε-
ριοχή 10) και άλλη μία στο Ιόνιο.
Αυτές τις μέρες η Energean και η Helleniq πραγματοποιούν έρευ-
νες στο Block 2 δυτικά της Κέρκυρας, οι οποίες θα διαρκέσουν μέ-
χρι τα μέσα Δεκεμβρίου. 
Σύμφωνα με την Εθνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογοναν-
θράκων, στη θαλάσσια περιοχή που έχει ερευνηθεί και ανατε-
θεί, έχουν εντοπισθεί πάνω από 30 υποψήφιοι στόχοι. Υπό την
προϋπόθεση ότι θα είναι επιτυχείς το ένα τέταρτο των γεωτρή-
σεων στις γεωλογικές δομές που έχουν εντοπισθεί στις θα-
λάσσιες περιοχές του Ιονίου και νότια και δυτικά της Κρήτης,
εκτιμάται ότι αυτές οι δομές θα μπορούσαν να φιλοξενούν
αποθέματα της τάξης των 12 δισεκατομμυρίων βαρελιών ισο-
δύναμου πετρελαίου ή 70 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδών
αερίου. 

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Έδωσε απαντήσεις και συνεχίζει 
τις έρευνες για τους υπαιτίους

Κ
αμία συνέχεια στο ζήτημα των υποκλο-
πών δεν είναι διατεθειμένο να δώσει το
Μαξίμου μετά τη συνέντευξη που παρα-
χώρησε ο πρωθυπουργός. Στην κυβέρ-

νηση εκτιμούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σα-
φής, έδωσε ξεκάθαρες απαντήσεις, έστειλε μηνύ-
ματα προς κάθε κατεύθυνση και έδειξε πως δεν θα
κάνει πίσω σε εκείνους που επιδιώκουν την απο-
σταθεροποίηση της χώρας. Άλλωστε, η οργή του
πρωθυπουργού απέναντι στο δημοσίευμα -αποτυ-
πώθηκε στον τηλεοπτικό φακό- είναι χαρακτηριστι-
κή του κλίματος που επικρατεί τα τελευταία 24ωρα
στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

«Ο πρωθυπουργός ήταν πάρα πολύ σαφής και πά-
ρα πολύ καθαρός. Και δεν νομίζω ότι επιδέχεται
ούτε ερμηνείας ούτε συμπλήρωσης», δήλωσε χα-
ρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάν-
νης Οικονόμου, προσθέτοντας ότι τις επόμενες
μέρες θα κατατεθεί η νομοθετική ρύθμιση για τη
θεσμική θωράκιση των νόμιμων επισυνδέσεων.
Παράλληλα όμως ο πρωθυπουργός συνεχίζει να
εστιάζει στα πραγματικά προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει η κοινωνία, όπως είναι το ζήτημα της
ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης. Μάλιστα,
δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε μια δύσκολη για
την κυβέρνηση μέρα ανακοίνωσε την έναρξη σει-
σμικών ερευνών στην Πελοπόννησο και νοτιοδυ-
τικά της Κρήτης.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το επόμενο διάστημα θα
επιχειρήσει να γυρίσει σελίδα στην πολιτική επι-
καιρότητα, αν και γνωρίζει πως ο ΣΥΡΙΖΑ και τα Μέ-
σα που πρόσκεινται σε αυτόν θα προσπαθήσουν να
συντηρήσουν το ζήτημα των τηλεφωνικών παρακο-
λουθήσεων με στόχο να κλείσουν τη δημοσκοπική
ψαλίδα με τη ΝΔ. «Δεν θα κάτσουμε εμείς να παί-
ξουμε με σκιές πάνω από τον ομαλό βίο και τη δημο-
κρατικότητα της χώρας ή με άθλιες και γελοίες κα-
τηγορίες. Όμως, ας αναλογιστούμε όλοι ότι αυτό το
πρόβλημα με τα κακόβουλα λογισμικά δεν έχει πα-
ρατηρηθεί μόνο στην Ελλάδα», δήλωσε ο Γιάννης

Οικονόμου. Η στρατηγική της «φυγής προς τα εμ-
πρός» δεν σημαίνει, όπως εξηγούν κυβερνητικά
στελέχη στην «Political», ότι θα σταματήσουν οι
έρευνες για τον εντοπισμό των υπαιτίων που χρησι-
μοποίησαν το κακόβουλο λογισμικό Predator, ενώ
σε εξέλιξη βρίσκεται και η δικαστική έρευνα.

Τα επιχειρηματικά συμφέροντα
Οι ξεκάθαρες αλλά και αυτονόητες κουβέντες που
είπε ο πρωθυπουργός για τους ρόλους που θα πρέ-
πει να υπάρχουν ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα
επιχειρηματικά συμφέροντα μπορεί να προκάλεσαν
αρκετές συζητήσεις, αλλά η επόμενη μέρα έδειξε
να είναι σχετικά πιο ήρεμη μεταξύ των δύο στρατο-
πέδων. Αυτή τουλάχιστον την εκτίμηση κάνουν επί
του παρόντος κυβερνητικά στελέχη, που βλέπουν
ωστόσο να εξακολουθεί να υπάρχει ψυχρότητα στις
σχέσεις του Μαξίμου με τον επιχειρηματία.
Άλλωστε, το μήνυμα που εξέπεμψε ο πρωθυπουρ-
γός αφορούσε όλους όσοι επιχειρήσουν να εκβιά-
σουν την κυβέρνηση. Μάλιστα το επανέλαβε ο Γιάν-
νης Οικονόμου στις συνεντεύξεις που παραχώρησε
και είναι η γραμμή που, σύμφωνα με πληροφορίες,
θα ακολουθηθεί από εδώ και στο εξής. «Το ζήτημα
δεν είναι τι κάνουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα,
το ζήτημα είναι πώς στέκεται η κυβέρνηση απέναντι
σε αυτά. Και αυτή η κυβέρνηση στέκεται με αυτοπε-
ποίθηση και πολύ καθαρούς όρους. Ο πρωθυπουρ-
γός είπε χθες (σ.σ.: προχθές) ότι εμείς τον επιχει-
ρηματικό κόσμο, τους επιχειρηματίες, την επιχει-
ρηματικότητα τη θέλουμε δίπλα μας για να φτιάξου-
με την Ελλάδα του μέλλοντος, να δημιουργούνται
επενδύσεις, να δημιουργούνται συνθήκες που να
ωφελούν όλους».
Στην κυβέρνηση κατηγορούν τον ΣΥΡΙΖΑ πως σκο-
πίμως επιχειρεί να συνδέσει τις τηλεφωνικές πα-
ρακολουθήσεις από την ΕΥΠ με εκείνες του κακό-
βουλου λογισμικού Predator, καθώς μοναδική τους
επιδίωξη είναι η στοχοποίηση του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη. Στο Μαξίμου επαναλαμβάνουν σε όλους
τους τόνους πως καμία δημόσια υπηρεσία δεν χρη-
σιμοποιεί το συγκεκριμένο λογισμικό και τονίζουν
πως προτεραιότητα του πρωθυπουργού είναι να
βρεθεί η άκρη του νήματος, αν και σημειώνουν ότι
ανάλογα περιστατικά έχουν συμβεί και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Πο-
λωνία και το Βέλγιο.

Αποφασισμένος να μη συντηρήσει 
το πινγκ πονγκ της λάσπης και 

της σκανδαλολογίας 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης 

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 
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Στην Άρτα
Μαρινάκης -
Κονταδάκης

Στην Άρτα βρέθηκε το δί-
δυμο Μαρινάκη - Κονταδά-
κη και το πρόγραμμα της πε-
ριοδείας ήταν πλούσιο. Εί-
δαν τον αντιπεριφερειάρχη
Βασίλη Ψαθά, τον δήμαρχο
Χρήστο Τσιρογιάννη, έκα-
ναν βόλτα στη μεγάλη αγορά
της Άρτας, επισκέφτηκαν
τον Όμιλο Κολιός με τα τυριά
και τον μεγάλο πτηνοτροφι-
κό συνεταιρισμό Άρτας και
βεβαίως μίλησαν με τα στε-
λέχη της ΔΕΕΠ Άρτας.
Απτόητο το δίδυμο παρά τη
σκανδαλολογία. Η επαφή με
τους πολίτες είναι προτε-
ραιότητα.

Ε
νημέρωση είχε χθες στο υπουργείο Εξωτερικών ο Ανδρέας Λοβέρδος, τομε-
άρχης Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, από τον Νίκο Δένδια για όλα τα θέματα και τις
εξελίξεις σε διπλωματικό επίπεδο. Το κλίμα ήταν καλό και ο Ανδρέας λέει τα

καλύτερα για τον Νίκο. Μάλιστα, πριν από μέρες ο υπουργός δεσμεύτηκε σε ερώτη-
ση στη Βουλή να αυξήσει τα budgets των διπλωματικών γραφείων στο εξωτερικό. Ο
κ. Δένδιας τώρα προετοιμάζεται για τη συνάντηση με τον Λιβανέζο ομόλογό του στην
Αθήνα, με τον οποίο θα συζητήσουν πολλά και ενδιαφέροντα, όπως, για παράδειγμα,
το πώς κατάφερε ο Λίβανος και όρισε από κοινού με το Ισραήλ ΑΟΖ. 

Ενημέρωση σε Λοβέρδο 
και προετοιμασία για Λίβανο

Πάντως, καλά ενημερωμένη πηγή μου μού είπε
ότι στο Μαξίμου όχι μόνο δεν σκέφτονται εκλο-
γές τον Γενάρη αλλά τώρα είναι που θα το αργή-
σει όσο μπορεί. Οι θετικές ειδήσεις της άνοιξης,
το τέλος του πληθωρισμού και της παραφιλολο-
γίας για τις υποκλοπές αλλά και τα θετικά μέτρα
για τα εισοδήματα και τις συντάξεις συνθέτουν
το προεκλογικό background στο οποίο θέλει ο
Μητσοτάκης να κινηθεί... 

Το Greekend του Κικίλια στο Λονδίνο
Στο Λονδίνο βρίσκεται ο υπουργός
Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος
άνοιξε τις πύλες της Διεθνούς Έκθε-
σης Τουρισμού World Travel Market
(WTM). Το πρωί ο κ. Κικίλιας, σε συ-
νέντευξη που παραχώρησε στην ενη-
μερωτική εκπομπή «Breakfast show»
του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου
SKY News, ανακοίνωσε ότι το 2022 -
μέχρι στιγμής- έχουν επισκεφτεί την
Ελλάδα πάνω από 3 εκατομμύρια Βρετανοί, ενώ οι μέχρι τώρα συμφωνίες και
συζητήσεις με τους παράγοντες της αγοράς δείχνουν επέκταση των πτήσεων
προς την Ελλάδα μέχρι και τα τέλη Νοεμβρίου. «Η Ελλάδα είναι ένας υπέρο-
χος προορισμός ακόμη και για Σαββατοκύριακο αυτούς τους μήνες», ανέφε-
ρε, δηλώνοντας ότι η καμπάνια του ΕΟΤ «Greekend», που πέρσι έγινε viral, θα
αποτελέσει και φέτος μέσο για την προβολή της χώρας.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Στις Σέρρες 
η Ζέττα Μακρή

Πολλοί ξαφνιάστηκαν που είδαν στις Σέρρες
την υφυπουργό Παιδείας Ζέττα Μακρή ανήμερα
των Ταξιαρχών. Ο λόγος που βρέθηκε εκεί, δί-

πλα στον βουλευτή Τάσο Χατζη-
βασιλείου και τον περιφερει-

άρχη Απόστολο Τζιτζικώ-
στα, είναι διότι ο μητροπο-
λίτης Σερρών Θεολόγος εί-
ναι από τον Βόλο και έχει

πολύ στενούς δεσμούς με την
οικογένεια της κυρίας Μακρή.

'Ετσι για να τον τιμήσει πέρασε από τις Σέρρες.
Στα του χαρτοφυλακίου της, η κυρία Μακρή
επέστρεψε πριν από μέρες από το Δουβλίνο,
όπου συμμετείχε με ομιλία στο Ευρωπαϊκό Συ-
νέδριο για την υιοθέτηση της νέας Διακήρυξης
για την Παγκόσμια Παιδεία έως το 2050.

Και η Ζαχαράκη 
πάει στην Τουρκία 
Μετά την ιστορία με τον Απόστολο Τζιτζικώ-
στα, πολλοί είναι οι κυβερνητικοί αξιωματού-
χοι που ακούν Τουρκία και αισθάνονται άβο-
λα, ότι δηλαδή θα τους απαγορευτεί η είσοδος
ή, έστω, θα τους γίνει ένα μικρό «καψόνι»
προτού εισέλθουν στη χώρα. Η Σοφία Ζαχαρά-
κη σήμερα θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινού-
πολη, όπου υπάρχει στο πρόγραμμα συνέδριο
για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Αν συμ-
βεί το οτιδήποτε, θα ενημερώσει το ΥΠΕΞ. Αν
και δεν νομίζω... 

Αποφεύγει «γαλάζιες»
εκδηλώσεις

Πάντως, μου λένε ότι στα δυτικά
ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης απο-

φεύγει όπως ο διάολος το
λιβάνι να πηγαίνει σε συνα-
θροίσεις και εκδηλώσεις
«γαλάζιων» κομματικών

στελεχών. Ειδικά τώρα που
τον υπερασπίζεται ένα σύστημα

που βάλλει κατά του πρωθυπουργού, φαντάζο-
μαι ότι η θέση του θα είναι πολύ δύσκολη. Δεν
ξέρω πώς θα τη βγάλει μέχρι τις εκλογές... 

Εκδήλωση-απολογισμός στα βόρεια
Δεν ξέρω αν πρόκειται για προεκλο-

γική συμμαχία στον Βόρειο Τομέα

Αθήνας, αλλά η εκδήλωση των Κωστή

Χατζηδάκη και Γιώργου Κουμουτσά-

κου στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου

Κηφισιάς ήταν πολυπληθής και ενδια-

φέρουσα. Εκεί έγινε εκτεταμένη ανα-

φορά στα πεπραγμένα της κυβέρνησης

και στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που

έχουν γίνει, ειδικά στο υπουργείο Ερ-

γασίας, στις προκλήσεις στα εθνικά ζη-

τήματα, ενώ τέθηκε και το θέμα των

υποκλοπών, με τους παρισταμένους να

συμφωνούν ότι δεν μπορεί να δηλητη-

ριάζεται με τέτοιες κατηγορίες η πολι-

τική ζωή του τόπου. 

Ποιο στέλεχος του
Μαξίμου, επονο-

μαζόμενο και ως κα-
θηγητής, έκοψε εδώ και

καιρό το ποδοσφαιρικό γή-
πεδο και πήγαινε μόνο

στους αγώνες μπάσκετ της
αγαπημένης του ομάδας; 



Σ
την Κοινοβουλευτική Συνέλευση
του ΝΑΤΟ και τις εργασίες της Ειδι-
κής Ομάδας για τη Μεσόγειο και τη

Μέση Ανατολή, που πραγματοποιήθηκαν
στη Βουλή των Ελλήνων, τοποθετήθηκε ο
υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νό-
της Μηταράκης: «Καλούμε δημοσίως την
Τουρκία να αποτρέψει παράνομες αναχω-
ρήσεις από τις ακτές της». Ο κ. Μηταράκης
έκανε στη συνέχεια αναφορά στις προσπά-
θειες εργαλειοποίησης του Μεταναστευτι-
κού, ενώ σημείωσε πως θα πρέπει να κα-
ταπολεμηθούν τα δίκτυα λαθροδιακίνη-
σης, τα οποία επιχειρούν να περάσουν αν-
θρώπους από την Τουρκία ή τη Λιβύη προς
την Ευρώπη. «Η διευκόλυνση μετάβασης
ανθρώπων σε μια χώρα με στόχο την απο-
σταθεροποίησή της είναι κάτι που προφα-
νώς δεν είναι αποδεκτό», είπε και συμπλή-
ρωσε ότι η παράνομη εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία επιδείνωσε την κατάσταση
στο Μεταναστευτικό. «Παρέχουμε άμεση
πρόσβαση και προσωρινή προστασία σε
όλους τους εκτοπισμένους Ουκρανούς.
Άνθρωποι που έρχονται απευθείας στις
χώρες μας από εμπόλεμη ζώνη», δήλωσε.
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Πάντως, είναι αξιοσημείωτο ότι ο Κώστας ο
«αποκαλυπτικός» είναι πολύ καλός σκηνοθέ-
της του εαυτού του. Έκανε ολόκληρο σόου με
μια λίστα ονομάτων που έφτιαξε μόνος του και
ζητούσε όλο το Σαββατοκύριακο να τον καλέ-
σει η Δικαιοσύνη να δώσει επιπλέον στοιχεία.
Φώναξε όλες τις κάμερες, πήγε να πιει τον κα-
φέ του στο γραφείο του Ντογιάκου, στοιχεία
δεν έδωσε και βγαίνοντας μιλούσε επί 25 λε-
πτά παραδίδοντας μαθήματα Νομικής για το
πώς πρέπει να ενεργούν οι εισαγγελείς. Στη
συνέχεια κότσαρε και μια αγωγή στον Μητσο-
τάκη, επιδιώκοντας μερικές μέρες δημοσιό-
τητας ακόμη...

Το δίλημμα 
του Σκανδαλίδη
Προσπαθώ να μπω μέσα στο μυαλό του
Κώστα και να καταλάβω ποιο είναι το δί-
λημμα που θέτει ο ίδιος για τις εκλογές.
Με άρθρο του στην εφημερίδα «Τα Νέα»,
ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Κώστας
Σκανδαλίδης καλεί τους πολίτες προ-
σερχόμενοι στις κάλπες να
πουν «όχι» στο πλαστό δί-
λημμα «ΝΔ ή χάος;» και να
απαντήσουν με αποφασι-
στικότητα «δημοκρατική
ανατροπή ή χάος;». Τονί-
ζει εξάλλου ότι ούτε το
«χθες» του ΣΥΡΙΖΑ αλλά ούτε
και το «σήμερα» της ΝΔ μπορούν
να εγγυηθούν την αλλαγή πορείας της
χώρας που απαιτείται και η οποία συνδέ-
εται με έναν άλλον τρόπο διακυβέρνη-
σης... Τι εννοεί ο σύντροφος; Ότι η λύση
είναι το «σήμερα» του ΣΥΡΙΖΑ; 

Ο Κώστας σκηνοθετεί
τον εαυτό του

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ
Περί πρόωρων
εκλογών
Μόλις έσκασε η ιστορία με τις λίστες του
«αποκαλυπτικού», έσπευσαν πάλι κάποιοι
«γαλάζιοι» να εισηγηθούν την ανάγκη να πά-
με σε πρόωρες εκλογές για να ξεκαθαρίσει
το τοπίο και διάφορα τέτοια… Βεβαίως, έφα-
γαν πόρτα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν
αυτοί που καταγγέλλουν παρακολουθήσεις
δεν καταθέτουν αποδεικτικά στοιχεία και
ντοκουμέντα, τι ξεκαθάρισμα να γίνει; 

Δεν χωρούν όλοι
Σχεδόν τα μισά πρόσωπα που μετείχαν στην
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τον κορονοϊό
θέλουν να ενταχθούν στα «γαλάζια» ψηφοδέλ-
τια. Έχουμε και λέμε: Αθανάσιος Εξαδάκτυλος,
Ματίνα Παγώνη, Μίνα Γκάγκα, Θεόδωρος Βασι-
λακόπουλος και Θανάσης Δημόπουλος. Τα ονό-
ματα ορισμένων εξ αυτών έχουν ακουστεί ακό-
μη και για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Το μόνο
βέβαιο είναι ότι όλοι δεν χωρούν.

Παρέμβαση
Μηταράκη 
στο ΝΑΤΟ

Ταξιδάκι 
μετά της συζύγου
Ποιος βουλευτής της Δυτικής Ελλάδας έταζε
επί χρόνια στη γυναίκα του πως θα την πάρει
μαζί του σε μια κοινοβουλευτική αποστολή και
τελικά επέλεξε να την πάρει μαζί του στη
Ρουάντα. Αν της άρεσε της συζύγου; Μάλλον
ναι… Αλλά δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά.
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Το πρόσωπο της Αριστεράς για αυτή
την περίοδο είναι ο
Στέφανος Τζουμά-
κας. Τον πυροβο-
λούν και οι αρι-
στεροί και οι πα-
σοκογενείς του
ΣΥΡΙΖΑ μετά την
ανάληψη της σύνθε-
σης της Επιτροπής που θα
ασχοληθεί με την πολιτική στρατη-
γική της Κουμουνδούρου! 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Τo
...

 Π
ρό

σω
πo

Μ
ου μεταφέρουν αυτόπτες μάρτυρες από την Κατερίνη ότι
έχει βάλει στο... μάτι τον Κώστα Κουκοδήμο ο βουλευτής
της ΝΔ Σάββας Χιονίδης, ο οποίος υποστηρίζει φίλα
προσκείμενο για υποψήφιο δήμαρχο στην Κατερίνη.

Ο κ. Χιονίδης έχασε τον δήμο στις προηγούμενες δημοτικές εκλο-
γές από τον πρώην βουλευτή και ολυμπιονίκη Κώστα Κουκοδήμο.
Μετά την ήττα του στον Δήμο Κατερίνης ο Χιονίδης μπήκε στο ψηφο-
δέλτιο της ΝΔ στον νομό Πιερίας και εκλέχτηκε τρίτος σε σταυρούς
προτίμησης βουλευτής.

Ο ίδιος παραμένει επικεφαλής της δημοτικής παράταξης της μει-
οψηφίας στον Δήμο Κατερίνης και πλέον αποφάσισε να κατεβάσει δι-
κό του υποψήφιο δήμαρχο -και μάλιστα με καταγωγή από άλλον δή-
μο του νομού Πιερίας- και να του στελεχώσει το ψηφοδέλτιο με τους
συμβούλους που του απέμειναν. Εκείνα που δεν φαίνεται να τον απα-
σχολούν ιδιαίτερα είναι η εκλογική του περιφέρεια και οι εθνικές
εκλογές, που προηγούνται των αυτοδιοικητικών.

Οι κακές γλώσσες λένε ότι, αντί να ενισχύσει το κυβερνητικό έργο
στην εκλογική του περιφέρεια, έβαλε «λουκέτο» στο πολιτικό του
γραφείο και το μετέτρεψε σε γραφείο υποστήριξης του υποψήφιου
δημάρχου. Τα ύστερα του κόσμου, δηλαδή. 

Πήρε πτυχίο 
ο Βουλγαράκης

Αυτό είναι που λέμε κάλλιο αργά παρά
ποτέ. Ο πρώην υπουργός της

ΝΔ έδωσε το καλοκαίρι
κάτι μαθήματα που

χρωστούσε στη Νο-
μική, τα πέρασε και
πήρε το πτυχίο του
με βαθμό «6,85 -

Λίαν καλώς». Βλέπετε,
στα νιάτα του είχε μπλέξει

με την ΟΝΝΕΔ και τα παράτησε… Τώρα
επέστρεψε καθώς, όπως λέει και ο
ίδιος, «ποτέ δεν είναι αργά για τίποτα». 

Ένα παιδί του Βαγγέλη
στο ΠΑΣΟΚ
Ο Παναγιώτης Δουδωνής τοποθετείται στη
θέση του γραμματέα Πολιτικού Σχεδια-
σμού. Ο νεαρός συνταγματολόγος είναι, λέ-
ει, ενεργό μέλος του Κύκλου Ιδεών, του
think tank του Βαγγέλη Βενιζέλου. Ορίστε,
ο πρόεδρος Νίκος κάνει τα ανοίγματά του… 

Καραμανλής σε Τσίπρα:
«Δεν πήρατε ούτε
μπουλόνι για λεωφορεία»

Σκληρή απάντηση του υπουργού Υπο-
δομών και Μεταφορών Κώστα
Καραμανλή στις δηλώσεις
του προέδρου του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Αλέξη Τσίπρα για τα
μέσα μαζικής μετα-
φοράς. Ο κ. Καραμαν-
λής με δήλωσή του
επισήμανε τα εξής:
«Από τις πολλές “αυταπά-
τες”, φαίνεται ότι ο κ. Τσίπρας ξεχνά…
Αλλά οι πολίτες θυμούνται. Η διακυβέρ-
νησή του ήταν καταστροφική όχι μόνο για
την οικονομία της χώρας αλλά και για τα
μέσα μαζικής μεταφοράς. Μείωσε τα
πάντα και αύξησε μόνο τα εισιτήρια.
Άφησαν τις αστικές συγκοινωνίες υπό
διάλυση, σε παρατεταμένη περίοδο απο-
επένδυσης και εγκατάλειψης. Δεν προ-
σέθεσαν στον στόλο ούτε ένα λεωφορείο,
δεν έκαναν ούτε μία πρόσληψη. Δεν πή-
ραν όχι απλώς ούτε ρόδα αλλά ούτε...
μπουλόνι - κυριολεκτικά, αφού δεν
έπαιρναν ούτε ανταλλακτικά».

Οι άλλες όψεις 
της Τουρκίας
Την απαράδεκτη στάση της Άγκυρας απέναντι στον Απόστο-
λο Τζιτζικώστα σχολίασε ο Κώστας Μπακογιάννης, ωστόσο
έσπευσε να διαχωρίσει τις συνεχείς απειλές της τουρκικής
κυβέρνησης από τα αισθήματα που έχει ο λαός της γειτονι-
κής χώρας για την Ελλάδα. Ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρ-
θηκε στις δύο όψεις που υπάρχουν στην Τουρκία, τονίζον-
τας πως οι πολίτες επιθυμούν να έχουν καλές σχέσεις με τη
χώρα μας. «Όταν λοιπόν λέμε η Τουρκία, ναι υπάρχει κυ-
βέρνηση, υπάρχει ο πρόεδρος, υπάρχει όμως και ο λαός». 

Ο Κυριάκος και η οικονομία
Ο πρωθυπουργός εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο κόσμος θα πάει στην
κάλπη με οδηγό την οικονομία και όχι με τα σκάνδαλα. Για αυτό και
την Παρασκευή θα επισκεφτεί το υπουργείο Εργασίας, καθώς ολο-
κληρώνεται το πρόγραμμα της εκκαθάρισης των συντάξεων, ενώ το
επόμενο διάστημα θα επισκεφτεί και την Πάτρα, όπου και θα ανακοι-
νώσει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.

Η στόχευση της Κουμουνδού-
ρου ήταν να μεταφέρει την πίε-
ση στους ίδιους τους υπουρ-
γούς του κ. Μητσοτάκη που εί-
δαν εαυτούς κρεμασμένους
στα μανταλάκια ως θύματα πα-
ρακολούθησης. Σε κάθε περί-
πτωση, η πίεση προς τους κυ-
βερνητικούς αξιωματούχους
θα ενταθεί το επόμενο διάστη-
μα, με δεδομένο ότι επιτελείς
του Αλέξη Τσίπρα δεν έχουν
κάποιο «σκαστό» στοιχείο. Θα
περιμένουν μπας και τσιμπή-
σει κανένας «γαλάζιος» και
πέσει στην παγίδα να απαντή-
σει επί της λίστας… 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

LOCK
Ο Αλέξης είναι πολύ χαρούμενος
που μια μερίδα του οικονομικού
κατεστημένου έκανε ξαφνικά
στροφή 180 μοιρών και τον στηρί-
ζει. «Ψήλωσε» μέσα του ο πρό-
εδρος Αλέξης Τσίπρας όταν είδε
διάφορες στήλες να τον εκθει-
άζουν. Αχ κατακαημένε, πού να
’ξερες ότι στο τέλος, αφού κάνουν
τη δουλειά τους, θα σε πετάξουν
σαν στυμμένη λεμονόκουπα.

Τον ενδιαφέρει η ρεβάνς,
αδιαφορεί για την Κατερίνη
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ΣΥΡΙΖΑ: Βλέπουν
αλλαγή ... ηγεσίας
στη Νέα Δημοκρατία

Στιγμές ψυχικής αγαλλίασης ζουν
στην Κουμουνδούρου τα τελευταία
24ωρα μετά τα όσα γράφτηκαν για
παρακολουθήσεις «γαλάζιων»
υπουργών και των συζύγων τους. Ο
ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει πως ο Κυριάκος
Μητσοτάκης εμφανίστηκε ιδιαιτέ-
ρως φοβισμένος κατά τη συνέντευξη
που παραχώρησε στον Νίκο Χατζη-
νικολάου, ενώ πηγές της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης έλεγαν στην
«Political» ότι ο πρωθυπουργός δεν
θα αντέξει υπό το βάρος του… πολέ-
μου από τα μεγάλα συμφέροντα και
θα προκηρύξει πρόωρες εκλογές
κοντά στον Γενάρη.

Βεβαίως, υπάρχουν και εκείνοι
που πιστεύουν πως τα συμφέροντα
που πολεμούν τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη δεν πολεμούν απαραίτητα ολό-
κληρη τη Νέα Δημοκρατία και πως
εκείνοι είναι που ετοιμάζουν την
ανανέωση στην αρχηγία του κυβερ-
νώντος κόμματος.

Όπως και να έχουν τα πράγματα
στο εσωτερικό της ΝΔ, στον ΣΥΡΙΖΑ
ετοιμάζουν τις πρώτες λίστες με τα
μεγάλα ονόματα, οι οποίες και θα
ανακοινωθούν στο τέλος του μήνα.
Ήδη τα πρωτοκλασάτα στελέχη
έχουν επανδρώσει, όπως μαθαίνου-
με, τα γραφεία τους με δημοσιογρά-
φους και επικοινωνιολόγους, ενώ
ήδη παίρνουν σβάρνα τις λαϊκές
αγορές για να τους ξαναθυμηθεί ο
κόσμος, αφού για τρία χρόνια ούτε
ζωγραφιστούς δεν τους έβλεπε.

Την ίδια ώρα, η Κουμουνδούρου
ποντάρει στην έρευνα της PEGA: «Η
έρευνα της PEGA, σε αντίθεση με
την “παρωδία” στην οποία εξελίχθη-
κε η Εξεταστική Επιτροπή της Βου-
λής με εντολή Μητσοτάκη, εστιάζει
στις στενές σχέσεις του Μαξίμου με
το σκοτεινό κέντρων των υποκλοπών
και στις υπόγειες διαδρομές των εμ-
πλεκόμενων εταιρειών που φτάνουν
μέχρι την ΕΥΠ. Και επισημαίνει ότι
καμία έρευνα δεν έχει γίνει για τη
διαλεύκανση της υπόθεσης, αντιθέ-
τως έχει αρχίσει η καταστροφή των
στοιχείων». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας εκτιμά ότι η
χώρα δεν είναι δυνατόν να οδηγηθεί
σε εκλογές με «ανοιχτό» το θέμα των
υποκλοπών.

Α
ποστάσεις ασφαλείας από όσα
έχουν δει το φως της δημοσιό-
τητας τις τελευταίες μέρες για
την υπόθεση των υποκλοπών

διατηρούν το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρου-
λάκης, εκφράζοντας ωστόσο τη δικαίωσή
τους για την εξέλιξη που έχει πάρει η υπό-
θεση στην ατζέντα της επικαιρότητας. 

Μιλώντας χθες στον ραδιοφωνικό σταθ-
μό του ΣΚΑΪ, είπε με νόημα: «Μας έλεγαν
για εβδομάδες “κουράσατε με αυτή την
υπόθεση” και ξαφνικά ξεκουράστηκαν οι
συνάδελφοί σας και το έχουν κάνει πάλι
πρώτο θέμα. Το δεύτερο: ένα πέναλτι ήταν
αρκετό ώστε να βγει δημοσίως ο πρωθυ-
πουργός και να παραδεχτεί για πρώτη φο-
ρά ότι υπάρχει κέντρο παρακολουθήσεων
Predator στην Ελλάδα. Ένα οφσάιντ αν
έχουμε την άλλη Κυριακή, είναι ικανός να
μας πει και ποιοι έχουν και διαχειρίζονται
το παράκεντρο του Predator». 

«Δεν έχω προσωπική εμμονή»
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αφού έβαλε στο

κάδρο των ευθυνών τον πρωθυπουργό, σε
μια προσπάθεια να ξεπεράσει τις πρώτες

εντυπώσεις πρότεινε να υπάρξει μια υπη-
ρεσία που θα ελέγξει τα κινητά όσων εμ-
πλέκονται σε αυτά τα δημοσιεύματα «για να
μάθουμε επίσης, όπως μάθαμε και για εμέ-
να, αν είναι θύματα του Predator ή όχι. Δεν
υπάρχει άλλος δρόμος. Να μη φοβάται κα-
νείς τη διαφάνεια». Δίνοντας μάλιστα έναν
πιο προσωπικό τόνο στην υπόθεση ανέφε-
ρε: «Δεν έχω καμία προσωπική εμμονή ού-
τε είμαι πληγωμένος, όπως λέει ο κ. Μη-
τσοτάκης, ότι θα περάσει ο χρόνος. Με εν-
διαφέρει η ελληνική δημοκρατία να είναι
μια ισχυρή ευρωπαϊκή δημοκρατία που δεν
θα μπορεί κανείς στο παρασκήνιο να εκ-
βιάζει πολιτικούς, δικαστές, επιχειρημα-
τίες. Όλα στο φως. Όποιος φοβάται να κά-
νει πίσω. Εγώ προσωπικά δεν φοβάμαι, για
αυτό πήγα στη δικαιοσύνη και για αυτό θα
πάω μέχρι τέλους αυτή την υπόθεση».

Με φόντο τη συζήτηση περί μετεκλογι-

κών συνεργασιών, ο κ. Ανδρουλάκης μετά
και το νέο άνοιγμα που έκανε το βράδυ της
Δευτέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέ-
μεινε στη λογική των προγραμματικών κυ-
βερνήσεων και εμφανίστηκε σε μια συζή-
τηση για υπουργούς που δεν θα ελέγχονται
κεντρικά από το Μαξίμου. «Εγώ είμαι έτοι-
μος να συζητήσω οτιδήποτε κάνει την Ελ-
λάδα να γυρίσει σελίδα και να πάμε σε μια
εποχή προγραμματικών κυβερνήσεων με
πρόσωπα που θα αξιολογούνται από τον
ελληνικό λαό. Θα είναι υπουργοί με δυνα-
τότητες και όχι υπουργοί που θα τους
ελέγχει ένα αρχηγοκεντρικό μοντέλο και
ουσιαστικά θα είναι υπογραφές του Μεγά-
ρου Μαξίμου. Μιλάω για μια συμμετοχική
δημοκρατία. Μιλάω για μια άλλη κουλτού-
ρα διακυβέρνησης που δεν κάνει ούτε
τους επιχειρηματίες, ούτε τους δημοσιο-
γράφους, ούτε τους πολιτικούς, αντί να
ψάχνουν μέσα από μια θεσμική λειτουρ-
γία, να πρέπει να βρουν ή τον Γρηγόρη Δη-
μητριάδη ή το Νίκο Παππά στο παρελθόν.
Άρα μιλάμε για άλλα μοντέλα διακυβέρνη-
σης. Ένα ευρωπαϊκό μοντέλο διακυβέρνη-
σης που θα κάνει καλό στον τόπο μας». 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Το πέναλτι, 
το οφσάιντ και 

η προγραμματική
διακυβέρνηση 

Ν. ΑΝΔΡΟΥΛAΚΗΣ:

«Θα πάω μέχρι τέλους 
την υπόθεση», διαμηνύει 

ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
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Τ
ην κίνηση-ματ του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη να προαναγγείλει τις άμε-
σες σεισμικές έρευνες από την Ex-
xonMobil στην περιοχή στα νότια

και δυτικά της Κρήτης διαδέχθηκε έντονη
διπλωματική κινητικότητα και συνοδεύτηκε
από ένα άνοιγμα προς την πλευρά της Λι-
βύης. 

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, το αφρι-
κανικό κράτος είναι «φυσικός μας συνομι-
λητής αφού έχουν ακτές που βρίσκονται
απέναντι και για αυτό θα μπορούσαμε να
διερευνήσουμε τη δυνατότητα να αξιοποι-
ήσουμε από κοινού τους υδρογονάνθρακες

οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ
Ελλάδας και Λιβύης». Και πρόσθεσε με
νόημα ότι αυτό προϋποθέτει μια οριοθέτη-
ση, μια οριστική συμφωνία. Είναι πλέον
προφανές ότι η κυβέρνηση επιθυμεί την
επανέναρξη των συνομιλιών για την οριοθέ-
τηση της ΑΟΖ υπό την προϋπόθεση ότι το
τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν αποτελεί βάση

της έναρξης του διαλόγου.  Το μομέντουμ
είναι θετικό καθώς οι διπλωματικές μας
σχέσεις με το Κάιρο είναι άψογες, ενώ δεν
υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας Άγκυρας -
Καΐρου.

Η Λιβύη έχει υπογράψει το Δίκαιο της
Θάλασσας αλλά δεν το έχει επικυρώσει,
ενώ αποδείχτηκε ότι την περίοδο που δια-
πραγματευόταν μαζί μας, διαπραγματευό-
ταν ταυτόχρονα και με την Τουρκία για τη
συμφωνία. Το 2010 η Λιβύη ζήτησε από

την Ελλάδα την πλήρη παραίτηση των δι-
καιωμάτων για τα νησιά Στροφάδες, Σα-
πιέντζα, Σχίζα, Γαύδος, Χρυσή, Κουφονή-
σια και τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου
έστειλε και χάρτες με ρηματική διακοίνω-
ση με πλήρη άγνοια των νησιών αυτών.
Στη συνέχεια εμπλακήκαμε σε ανταλλαγή
ρηματικών διακοινώσεων αντί να καθί-
σουμε στο τραπέζι των διαβουλεύσεων.
Όταν το καθεστώς Καντάφι κατέρρευσε,
σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις.

Ι
διαίτερος προβληματισμός
υπάρχει στο υπουργείο Άμυνας
και στο ΓΕΕΘΑ για την αύξηση

των πτήσεων των τουρκικών μη
επανδρωμένων αεροσκαφών στο
Αιγαίο. Οι Τούρκοι δοκιμάζουν κα-
θημερινά με μικρό κόστος τις αντι-
δράσεις των ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων, στέλνοντας UAV ακόμα
και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Πρόκειται κυρίως για μη επανδρω-
μένα αεροσκάφη τύπου Anka και
Bayraktar, τα οποία επιχειρούν από
βάσεις κοντά στα παράλια της Μι-
κράς Ασίας, αναλαμβάνοντας ρόλο
κατασκόπου σε αποστολές αναγνώ-
ρισης, επιβεβαίωσης θέσεων και
συλλογής πληροφοριών όσον αφο-
ρά τις κινήσεις των ελληνικών Ενό-
πλων Δυνάμεων. 

Οι Τούρκοι επιχειρούν και να
κουράσουν τα ελληνικά πληρώμα-
τα, καθώς η Πολεμική Αεροπορία
αναγκάζεται να σηκώνει καθημερι-
νά μαχητικά αεροσκάφη προκειμέ-
νου να τα αναγνωρίσει και να τα
αναχαιτίσει. Τα ελληνικά μαχητικά
σε κάθε είσοδο τουρκικών UAV βρί-
σκονται εκεί και στέλνουν το μήνυ-
μα ότι η Πολεμική Αεροπορία είναι
24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον
χρόνο, παρούσα στον ουρανό του
Αιγαίου. Σύμφωνα με στοιχεία από
το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας,

από τις αρχές του 2022 έως τον
Οκτώβριο οι παραβιάσεις με UAV
έχουν ξεπεράσει τις 5.000. Η τουρ-
κική αεροπορία που αντιμετωπίζει
μεγάλο πρόβλημα με τις διαθεσιμό-
τητες μαχητικών αεροσκαφών, άρ-
χισε το 2022 να χρησιμοποιεί τα
τουρκικά UAV και για υπερπτήσεις
σε ελληνικές νησίδες. 

Από την αρχή του έτους το
υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΕΘΑ
προχώρησαν σε κινήσεις, έτσι ώστε

η χώρα να θωρακιστεί απέναντι και
σε αυτή την απειλή. Τους τελευταί-
ους μήνες η Ελλάδα έχει αναπτύξει
μια αντι-drone ομπρέλα σε κρίσι-
μες περιοχές. Πρόκειται για σύστη-
μα ισραηλινής τεχνολογίας που έχει
εγκατασταθεί και βρίσκεται σε αρ-
κετά προχωρημένο στάδιο δοκι-
μών. Το σύστημα αυτό μπορεί να
«τυφλώνει» τα εχθρικά UAV παρεμ-
βαίνοντας στα συστήματα επικοι-
νωνίας τους και στο GPS τους και να
τα αποπροσανατολίζει μπλοκάρον-
τας το σχέδιο πτήσης τους που είναι
αποθηκευμένο στη μνήμη τους πριν
απογειωθούν. Το σύστημα αυτό εί-
ναι παρόμοιο με το ισραηλινό Drone
Dome, προσαρμοσμένο όμως στις
ανάγκες της Ελλάδας, που είναι νη-

σιωτική χώρα. Υψηλόβαθμες
στρατιωτικές πηγές μάς έλεγαν
χαρακτηριστικά ότι «με την ενερ-
γοποίηση του αντι-drone συστή-
ματος επιδιώκεται να υπάρξει
οριστική λύση στην τουρκική πα-
ραβατικότητα με χρήση μη επαν-
δρωμένων αεροσκαφών, καθώς
είναι γεγονός ότι τα τουρκικά UAV
αποτελούν πλέον το βασικό μέσο
που χρησιμοποιεί καθημερινά η
Άγκυρα για να αμφισβητήσει έμ-
πρακτα την κυριαρχία και τα κυ-
ριαρχικά μας δικαιώματα στο Αι-
γαίο».

Από πού επιχειρούν;
H Τουρκία διαθέτει ένα μεγάλο

δίκτυο βάσεων επιχειρήσεων των

μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Αρκετές από αυτές βρίσκονται
κοντά στις ακτές της Ανατολικής
Μεσογείου, όπως το Ιντσιρλίκ και
το Γκαζιαντέπ, αλλά και στο Αιγαίο,
όπως στα Δαρδανέλια και Νταλα-
μάν. Τα τελευταία δύο χρόνια η Άγ-
κυρα έχει δημιουργήσει μικρότε-
ρες βάσεις υποστήριξης για μη
επανδρωμένα αεροσκάφη κοντά
στις κύριες βάσεις. 

Σύμφωνα με τουρκικές πηγές,
τέτοιες βοηθητικές βάσεις υπάρ-
χουν σε τουλάχιστον επτά αερο-
δρόμια κοντά στα τουρκικά πα-
ράλια. 

Ήρθαν τα δυο ολοκαίνουρια Rafale
Όπως είχαμε δημοσιεύσει στην

«Political», τα δύο νέα ολοκαίνου-
ρια μαχητικά Rafale προσγειώθη-
καν στην 114 Πτέρυγα Μάχης στην
Τανάγρα το μεσημέρι της Τρίτης, την
ημέρα του εορτασμού των προστα-
τών της Πολεμικής Αεροπορίας,
Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ.
Στο κόκπιτ των υπερσύγχρονων μα-
χητικών ήταν Έλληνες πιλότοι, οι
οποίοι τους προηγούμενους μήνες
εκπαιδεύτηκαν στον χειρισμό των
υπερσύγχρονων μαχητικών στη
γαλλική στρατιωτική βάση Μερι-
νιάκ, που βρίσκεται κοντά στην πό-
λη Μπορντό. 

Πώς θα γίνει 
το «άνοιγμα»
προς τη Λιβύη

Γράφει η 
Αλεξία Τασούλη

Γράφει η 
Γεωργία 
Γαραντζιώτη

«Αντι-drone» 
ομπρέλα πάνω

από το Αιγαίο 
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του
Βασίλη
Κορκίδη

Πρόεδρος
ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ

Ε
κ των γεγονότων η φθινοπωρινή κι-

νητικότητα στην αγορά έχει μει-

ωθεί, καθώς το αίσθημα της ανα-

σφάλειας για τον επερχόμενο χει-

μώνα όσον αφορά την αντοχή των οικογενει-

ακών προϋπολογισμών, αίσθημα που θα μπο-

ρούσε να ισχυριστεί κανείς ότι είναι «εισαγό-

μενο» απότοκο της ενεργειακής κρίσης.

Το επιχειρείν «έβαλε και βάζει πλάτη» στην

προσπάθεια να διατηρηθούν οι τιμές σε λογικά

επίπεδα. Σε μια δύσκολη συγκυρία για το σύνο-

λο των ευρωπαϊκών οικονομιών, όπου ο ετήσιος

πληθωρισμός στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε

στο 10,7% τον Οκτώβριο, η μηνιαία μείωση του

πληθωρισμού στη χώρα μας αποτελεί ένα ση-

μαντικό στοιχείο που επιβεβαιώνει το γεγονός

ότι οι εγχώριες επιχειρήσεις βάζουν πλάτη,

απορροφώντας στο μέτρο του δυνατού τις αυξή-

σεις που υπαγορεύονται από τη διεθνή κρίση στο

ενεργειακό πεδίο.

Η ευρωπαϊκή μάχη κατά της ακρίβειας αναμέ-

νεται να ενταθεί το επόμενο δίμηνο στα είδη δια-

τροφής, κυρίως εξαιτίας των τιμών των σιτηρών.

Παρ’ όλα αυτά, το ελληνικό στοίχημα για συγ-

κράτηση του μέσου ετήσιου πληθωρισμού το

2022 κάτω του 9% μπορεί ακόμη να κερδηθεί.

Μακάρι λοιπόν το επίτευγμα μείωσης του τιμά-

ριθμου κατά δύο μονάδες να συνεχιστεί μέχρι τα

τέλη του έτους και σε συνδυασμό με το εγχείρη-

μα του καλαθιού του νοικοκυριού να αποτελέσει

αισιόδοξο στοιχείο ανακούφισης των νοικοκυ-

ριών και τόνωσης της ελληνικής αγοράς, την

οποία και επιζητούμε.

Μην ξεχνάμε ότι η οικονομία είναι «κυκλική»,

άρα και η τόνωση της αγοράς θα προσδώσει δυ-

ναμική στην αγοραστική ικανότητα των νοικοκυ-

ριών που στα χαμηλά εισοδήματα έχει κουρευτεί

κατά 40%. Μετά τη θετική επίπτωση του τουρι-

σμού στο λιανεμπόριο το γ’ τρίμηνο, που κινήθη-

κε ανοδικά, καθώς οι πωλήσεις των εμπορικών

καταστημάτων εμφάνισαν αύξηση τόσο σε αξία

όσο και σε όγκο σε σχέση με πέρυσι, αλλά και

συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που ξεκίνησε

από τις αρχές του χρόνου.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο κύκλος εργασιών

στο λιανικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 14,1% το κα-

λοκαίρι σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό

δείκτη. Άνοδος καταγράφεται και στον όγκο πω-

λήσεων κατά 4,4%. Σε ετήσια βάση, οι υψηλότε-

ρες αυξήσεις σημειώθηκαν στις πωλήσεις σε

αξία των καταστημάτων ειδών διατροφής κατά

14,2%, στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων κατά

13,3%, ποτά και καπνικά κατά 20,8%, έπιπλα, ηλε-

κτρικά και οικιακό εξοπλισμό κατά 14,1%, καύσι-

μα και λιπαντικά αυτοκινήτων κατά 23,4%.

Οι αυξήσεις αυτές σε μεγάλο βαθμό αποδί-

δονται στην αύξηση της τουριστικής κίνησης και

την ομαλοποίηση της αγοράς αλλά και στις αυ-

ξήσεις τιμών των προϊόντων. Μάλιστα, είναι χα-

ρακτηριστικό ότι ενώ οι αυξήσεις στις πωλήσεις

σε αξία ήταν διψήφιες σε όγκο, κυμάνθηκαν σε

μονοψήφια ποσοστά. Τον Οκτώβριο όμως το οι-

κονομικό κλίμα επιδεινώθηκε και η κατανάλω-

ση υποχώρησε σε χαμηλά επίπεδα 20μήνου.

Ενώπιόν μας λοιπόν και μέχρι να μας «εγκατα-

λείψει» το τρέχον έτος έχουμε μια περίοδο, και

πέραν της εορταστικής, «νέα», θα έλεγα, για τον

τρέχοντα μήνα όπου το ενδιαφέρον τόσο του κα-

ταναλωτικού κοινού όσο και των επιχειρήσεων

έχει προσανατολιστεί στο πλαίσιο του θεσμού

της Black Friday, ο οποίος φέτος πέφτει στις 25

Νοεμβρίου, και μάλιστα συνήθως διαρκεί από

τριήμερο έως και εβδομάδα εκπτωτικών τιμών.

Ωστόσο, ο θεσμός θα είναι διαφορετικός σε σχέ-

ση με άλλες χρονιές, διότι φέτος δεν θα υπάρ-

χουν οι καθιερωμένες ενδιάμεσες εκπτώσεις

του Νοεμβρίου, όπως ίσχυε έως τώρα. Επιπλέον,

οι καταναλωτές αναμένεται να είναι πιο συγκρα-

τημένοι στις αγορές τους σε σχέση με άλλες

χρονιές. Αλλά και πιο «μορφωμένοι» ψηφιακά,

καθώς τα χρονικά διαστήματα των lockdowns,

που προηγήθηκαν ελέω της πανδημίας, έδωσαν

τον χρόνο εξοικείωσης με τις ηλεκτρονικές αγο-

ρές αλλά και με το «σερφάρισμα» στις αγορές.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι καταναλωτές

όλων των ηλικιακών ομάδων και κοινωνικών τά-

ξεων θέλουν να μπορούν να απολαμβάνουν τα

πλεονεκτήματα που προσφέρουν τόσο τα φυσι-

κά καταστήματα όσο και οι διαδικτυακές αναζη-

τήσεις και αγορές, συνδυαστικά. Η Black Friday

είναι ένας επιτυχημένος και πλέον καθιερωμέ-

νος θεσμός στην ελληνική αγορά, όπου ο εμπο-

ρικός κόσμος προσπαθεί να προσελκύσει αλλά

και να βοηθήσει με χαμηλές τιμές τους κατανα-

λωτές. Παράλληλα, είναι ένα πραγματικό κίνη-

τρο για τον καταναλωτή ο οποίος σε αυτήν τη δε-

δομένη στιγμή πιέζεται οικονομικά να κάνει

αγορές σε προϊόντα που καλύπτουν τις τρέχου-

σες ανάγκες του με την καλύτερη τιμή. Και είναι

βέβαιο ότι η προσπάθεια που θα καταβάλει ο εμ-

πορικός κόσμος θα έχει μεγάλη ένταση. Υπάρ-

χουν επάρκεια προϊόντων, πληθώρα καλών τι-

μών για όλα τα βαλάντια αλλά και μεγάλος αντα-

γωνισμός στην αγορά. Οι καταναλωτές δεν

έχουν παρά να «εκμεταλλευτούν» τη συγκεκρι-

μένη μέρα ως ευκαιρία για τις αγορές τους. Δια-

δικτυακές και μη.

Και το τονίζω, καθώς θα ήταν λάθος η επιλογή

μιας παρατεταμένης περιόδου μέχρι την Black

Friday και Cyber Monday ως τριήμερο προσφο-

ρών, καθώς θα σήμαινε την αποδυνάμωση και

απαξίωση του θεσμού. Ήδη μεγάλες αλυσίδες

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, εταιρείες

καλλυντικών, αθλητικών ειδών επίπλων, ειδών

σπιτιού, ένδυσης υπόδησης και εποχιακών ει-

δών ξεκίνησαν να προϊδεάζουν το αγοραστικό

κοινό για τις προσφορές τόσο στα φυσικά όσο

και στα ηλεκτρονικά τους καταστήματα της συγ-

κεκριμένης μέρας, που σε πολλές περιπτώσεις

συνήθως ισχύουν ολόκληρη την εβδομάδα.

Η επικείμενη Black Friday αλλά και η Cyber

Monday που την ακολουθεί ας ευχηθούμε να

είναι και φέτος ικανοποιητικές και να δώσουν,

εν μέσω ακρίβειας, όση «οικονομική χαρά»

μπορούν τόσο στα νοικοκυριά όσο και στις

επιχειρήσεις. 

Black Friday και κινητικότητα στην αγορά 



Σ
το περιστατικό που έγινε στο λι-
μάνι της Σμύρνης αναφέρεται ο
περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζι-

κώστας στη συνέντευξή του στην «Politi-
cal», τονίζοντας ότι δεν ήταν ένα τεχνικό
πρόβλημα αλλά μια προμελετημένη κίνη-
ση των Τούρκων. 

Παράλληλα, εκφράζει την ανησυχία
του για την απομάκρυνση της Τουρκίας
από την Ευρώπη και τη διολίσθησή της
στα άκρα και τις προκλήσεις. Αναφέρει
τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά
του αλλά και από την πλευρά της ελληνι-
κής Πολιτείας για να καταδικαστεί το πε-
ριστατικό, ενώ επισημαίνει και το γεγονός
ότι όλα τα κόμματα εξέφρασαν την κατα-
δίκη τους στη νέα τουρκική πρόκληση.
Επίσης, χαιρετίζει την προσπάθεια των
Μπακογιάννη, Ιμάμογλου για να δημοσιο-
ποιηθεί το περιστατικό και να καταδικα-
στεί στους ευρωπαϊκούς κύκλους. Τέλος,
καταπιάνεται με τα ενεργειακά ζητήματα
και υπογραμμίζει πως η περιφέρεια θα
συνεισφέρει στη μείωση του ενεργει-
ακού κόστους, αναφερόμενος και στην
ψηφιακή αναβάθμισή της. 

Πώς σχολιάζετε τη δήλωση του
υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας
Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος μί-
λησε για «τεχνικό πρόβλημα»; Αυτός
ήταν ο λόγος της παρεμπόδισης εισό-
δου σας στην Τουρκία και της κράτη-
σής σας στο λιμάνι της Σμύρνης ή
σχετίζεται με το ευρύτερο τεταμένο
κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις;
Ο κ. Τσαβούσογλου δεν απαντάει ου-

σιαστικά, αλλά επιχειρεί να κάνει το μαύ-
ρο άσπρο, όμως η ίδια η δήλωσή του είναι
μια αντίφαση. Η Τουρκία εδώ και πολύ
καιρό γνώριζε ότι η Ευρωμεσογειακή Συ-
νέλευση θα πραγματοποιηθεί στη Σμύρνη
και ότι με τη θεσμική μου ιδιότητα στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
θα προεδρεύω σε αυτήν. Ως εκ τούτου, οι
δικαιολογίες που επικαλέστηκε δεν πεί-
θουν κανέναν. Δεν υπήρχε «τεχνικό»

πρόβλημα αλλά «τεχνητό», που ασφαλώς
σχετίζεται με το ευρύτερο τεταμένο κλίμα
αυτής της περιόδου. Και αυτή η προκλητι-
κή στάση της Τουρκίας πρέπει να προ-
βληματίσει πέρα από την Ελλάδα και την
Ευρώπη, η οποία πρέπει να αντιληφθεί
ότι το χάσμα μεγαλώνει και η Τουρκία
«απομακρύνεται» και διολισθαίνει στα
άκρα και τις προκλήσεις όσο συνεχίζει να
ισχυροποιείται στο εσωτερικό της το βα-
θύ κράτος. 

Υπάρχει μια αίσθηση ότι ο λόγος που
βγάλατε για τη Γενοκτονία των Πον-
τίων το 2019 ώθησε το βαθύ κράτος
της Τουρκίας να σας βάλει σε μια λί-
στα μη καλοδεχούμενων προσώπων
στη γείτονα. Τι απαντάτε;
Δεν γνωρίζω πώς σκέφτονται οι Τούρκοι,

αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα
είναι ότι οι θέσεις που διατυπώνω και οι δη-
μόσιες τοποθετήσεις μου είναι πάντα εντός
του πλαισίου των πάγιων εθνικών θέσεων
της χώρας μας σε ό,τι αφορά την Τουρκία
τόσο για το παρόν όσο και για το παρελθόν.

Πώς κρίνετε τις ενέργειες που έγιναν
για το θέμα από την Ελλάδα και την Ευ-
ρώπη; Ποια στιγμή πήρατε την απόφα-
ση να επιστρέψετε στην Ελλάδα;
Ο πρωθυπουργός, ο υπουργός Εξωτε-

ρικών αλλά και οι ελληνικές και ευρωπαϊ-
κές διπλωματικές και προξενικές αρχές
ενήργησαν άμεσα και αποφασιστικά οδη-
γώντας ουσιαστικά την Τουρκία, κάτω
από το βάρος της πίεσης που της ασκήθη-
κε, να άρει την απαγόρευση εισόδου μου
στη χώρα. Όμως και συνολικά τα ελληνι-
κά πολιτικά κόμματα ομόφωνα έδειξαν τη
συμπαράσταση και τον αποτροπιασμό
τους για τη στάση της Τουρκίας, δείχνον-
τας ότι στα εθνικά θέματα υπάρχει ισχυρή

κοινή γραμμή. Τώρα, όσον αφορά την
απόφαση να επιστρέψω στην Ελλάδα, την
έλαβα από την πρώτη στιγμή, γιατί όταν
βρισκόμαστε σε αποστολές στο εξωτερι-
κό εκπροσωπούμε τους Έλληνες. Για αυ-
τό και δεν πρόκειται ποτέ να δεχτώ τέτοι-
ες προσβολές. Για εμένα η αξιοπρέπεια
των Ελλήνων είναι αδιαπραγμάτευτη. 

Ο ρόλος του δημάρχου Κωνσταντι-
νούπολης Ιμάμογλου μπορεί να είναι
καταλυτικός ώστε να εκλείψουν τέ-
τοια περιστατικά; Θεωρείτε τη στάση
του αληθινή;
Τόσο ο δήμαρχος της Κωνσταντινού-

πολης όσο και ο δήμαρχος της Σμύρνης
επικοινώνησαν μαζί μου από την πρώτη
στιγμή εκφράζοντας την απογοήτευση
και την αγανάκτησή τους για όσα συνέ-
βαιναν. Άλλωστε, ο ρόλος των περιφερει-
ών και των δήμων είναι να χτίζουμε γέ-
φυρες μεταξύ των λαών, να ενώνουμε αν-
θρώπους και να βρίσκουμε λύσεις διεκ-
δικώντας καθημερινά το καλύτερο για
τους συμπολίτες μας. 

Στα άλλα μείζονα θέματα τώρα, η
ενεργειακή κρίση πλήττει την Ελλάδα
όπως και ολόκληρη την Ευρώπη. Πώς
μπορεί να συνεισφέρει η περιφέρεια
στη μείωση του οικονομικού και
ενεργειακού κόστους;
Ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας και ανταποκρινόμενοι στη με-
γάλη διπλή πρόκληση της εποχής, την κλι-
ματική και ενεργειακή κρίση, υλοποιούμε
ήδη ένα πλέγμα έργων και δράσεων για την
ηλεκτροκίνηση, την εξοικονόμηση ενέργει-
ας και τη μετάβαση σε πιο φιλικές στο περι-
βάλλον και πιο οικονομικές μορφές ενέρ-
γειας, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη
δημιουργία σταθμών φόρτισης ηλεκτροκί-

νητων οχημάτων, την ενεργειακή αναβάθμι-
ση κατοικιών, νοσοκομείων, σχολικών κτι-
ρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων, την αν-
τικατάσταση με λαμπτήρες led του ηλεκτρο-
φωτισμού στο οδικό δίκτυο ευθύνης της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την
παράδοση ηλεκτροκίνητων απορριμματο-
φόρων και οχημάτων στους δήμους, την εγ-
κατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
και τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων για τη μείωση του ενεργειακού
κόστους. Συνεχίζουμε μαζί και δίπλα στους
συμπολίτες μας να χτίζουμε τη Μακεδονία
του 2030, μια περιφέρεια σύγχρονη, έξυ-
πνη, πράσινη και ανθρώπινη.

Βλέπουμε ότι η ψηφιοποίηση προχω-
ρά σε όλη τη δημόσια διοίκηση; Σε τι
φάση βρίσκονται οι ψηφιακές υπη-
ρεσίες της περιφέρειας;
Ο στόχος που έχουμε θέσει από την πρώ-

τη στιγμή είναι να μετατρέψουμε την Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε e-Περι-
φέρεια, σε Ψηφιακή Περιφέρεια. Πρώτοι
λοιπόν στη χώρα έχουμε εντάξει συνολικά
85 ψηφιακές υπηρεσίες της λειτουργίας
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
στο gov.gr. Συνεχίζουμε με αμείωτο ρυθμό
ώστε μέχρι το τέλος του 2023 να προσεγγί-
σουμε το σύνολο των υπηρεσιών που θα
ενταχθούν στο gov.gr, ενώ μέχρι το τέλος
του 2022 θα ενταχθούν συνολικά 200 υπη-
ρεσίες. Οι συμπολίτες μας, οι επαγγελμα-
τίες και οι επιχειρηματίες διεκπεραιώνουν
πλέον ολοένα και περισσότερες υποθέσεις
ηλεκτρονικά, χωρίς γκισέ, ουρές, ταλαιπω-
ρία και γραφειοκρατία. Παράλληλα χρημα-
τοδοτήσαμε την ψηφιακή αναβάθμιση των
πανεπιστημίων και των επιμελητηρίων της
Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ προχωράμε
και στην ψηφιοποίηση των αρχείων της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.ΑΠ
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«Η προκλητική στάση
της Τουρκίας πρέπει 
να προβληματίσει 
σοβαρά την Ευρώπη» 



Απαντώντας στις εκκλήσεις της Δύσης για την έναρξη
συνομιλιών με τη Μόσχα, και μετά την τοποθέτηση του
Κρεμλίνου ότι ο διάλογος θα γίνει όταν το κρίνει η Ρωσία,
το Κίεβο είπε ότι «είμαστε έτοιμοι για συνομιλίες, αλλά…
με άλλο πρόεδρο, όχι με τον Πούτιν!».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε,
μάλιστα, χθες τους Αμερικανούς «να διατηρήσουν ακλό-
νητη την ενότητα μέχρι την αποκατάσταση της ειρήνης»,

καθώς διεξάγονταν στις ΗΠΑ οι κρίσιμες ενδιάμεσες
εκλογές, τα αποτελέσματα των οποίων απειλούν να επη-
ρεάσουν την υποστήριξη προς το Κίεβο, με πολλούς Ρε-
πουμπλικανούς να βρίσκουν υπέρογκα τα 6 δισεκατομ-
μύρια δολάρια της αμερικανικής βοήθειας στην Ουκρα-
νία.

«Σημαντικό: η Ουκρανία ποτέ δεν αρνήθηκε τις συνομι-
λίες. Η θέση μας είναι γνωστή και ανοιχτή. Πρώτα αποχώ-

ρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τα εδάφη μας, μετά
ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα. Ο Πούτιν είναι έτοιμος για
αυτό; Φυσικά όχι. Αφού είναι έτσι τα πράγματα, τότε σύμ-
φωνα με τη δική μας εποικοδομητική εκτίμηση θα μιλή-
σουμε με τον επόμενο ηγέτη της Ρωσίας», είχε τονίσει
νωρίτερα ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Ζελένσκι.

Το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι «είμαστε ανοιχτοί σε συ-
νομιλίες, αλλά όχι τη δεδομένη χρονική στιγμή».

Τ
ο ελληνικό λόμπι στις ΗΠΑ εξε-
τάζει τους συσχετισμούς που θα
προκύψουν μετά τις κρίσιμες
ενδιάμεσες εκλογές για Ομο-

σπονδιακή Βουλή και Γερουσία, και τις
επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι εξελί-
ξεις στα εθνικά θέματα, την ώρα που έξι
μέλη της ομογένειας έδωσαν χθες τη μά-
χη για την εκλογή τους στο Κογκρέσο.

Στο Νιου Χάμσιρ, ο Δημοκρατικός Κρις
Πάππας φαίνεται σαν «οριακό φαβορί»,
ενώ η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Νικόλ
Μαλλιωτάκη θεωρείται βέβαιη νικήτρια
στην περιφέρειά της στη Νέα Υόρκη, με
το Politico να αναφέρει ότι ο αντίπαλός
της έχει ουσιαστικά αφεθεί μόνος του,
χωρίς οικονομική στήριξη από το Δημο-
κρατικό Κόμμα.

Στην 1η Περιφέρεια της Νεβάδα, η επί

χρόνια εκλεγμένη με το Δημοκρατικό

Κόμμα Ντίνα Τάιτους λαμβάνει ενθαρ-

ρυντικά μηνύματα από τις πρώτες ενδεί-

ξεις της πρόωρης ψηφοφορίας.

Στο Όρεγκον, ο υποψήφιος του Ρε-

πουμπλικανικού Κόμματος Άλεκ Σκαρ-

λάτος έδωσε τη μάχη σε μια περιφέρεια

που θεωρείται αμφίρροπη.

Πρώην μέλος της Εθνοφρουράς των

ΗΠΑ και βετεράνος του Αφγανιστάν, ο

30χρονος Σκαρλάτος έγινε διεθνώς

γνωστός το 2015, όταν μαζί με δύο φί-

λους του κατάφερε να αφοπλίσει έναν

βαριά οπλισμένο τρομοκράτη μέσα σε

μια αμαξοστοιχία που κατευθυνόταν

προς το Παρίσι.
Για την πράξη αυτή τους απονεμήθηκε

το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής
από τη γαλλική κυβέρνηση, ενώ προ-
σκλήθηκαν στον Λευκό Οίκο, όπου ο τότε
πρόεδρος Ομπάμα εξήρε τη γενναιότητά

τους και τους απένειμε το Μετάλλιο του
Στρατιώτη.

Σαρμπάνης και Μπιλιράκης
Δύο από τις πιο ισχυρές ελληνοαμερι-

κανικές φωνές στη Βουλή, ο Δημοκρατι-
κός Τζον Σαρμπάνης και ο Ρεπουμπλικα-
νός Γκας Μπιλιράκης, αναμένεται να επι-
κρατήσουν με άνεση σε Μέριλαντ και
Φλόριντα αντιστοίχως. Πολιτικός και δι-
κηγόρος, ο 60χρονος Σαρμπάνης υπηρε-
τεί ως μέλος της Βουλής των ΗΠΑ από το
2007, όπως και ο 59χρονος Μπιλιράκης,
που έχει καταγωγή από την Κάλυμνο.

Η πρώτη απώλεια έχει πάντως κατα-
γραφεί, με τη συμπρόεδρο της ελληνικής
κοινοβουλευτικής ομάδας (Hellenic
Caucus), την Κάρολιν Μαλόνεϊ, η οποία
ηττήθηκε από τον εσωκομματικό αντίπα-

λό της στο Δημοκρατικό Κόμμα. Για χρό-
νια ολόκληρα, η Μαλόνεϊ υπήρξε από
τους πιο ένθερμους υποστηρικτές των
ελληνικών θεμάτων, κερδίζοντας μάλι-
στα λόγω του ταμπεραμέντου και του πά-
θους της το όνομα «Μπουμπουλίνα»
στους κόλπους της ομογένειας. Όσο για
τον φιλέλληνα γερουσιαστή Κρις βαν Χό-
λεν, εκτιμάται ότι θα πετύχει μια άνετη
επικράτηση στην πολιτεία του Μέριλαντ.

ΓΓαλλία: Στο σκαμνί 
11 επίσκοποι
για ασέλγεια 
σε ανηλίκους
Έντεκα πρώην ή εν ενεργεία Γάλλοι
επίσκοποι κατηγορούνται για σε-
ξουαλική βία σε ανηλίκους, συμπε-
ριλαμβανομένου του πρώην επι-
σκόπου του Μπορντό, ο οποίος ομο-
λόγησε ότι επιτέθηκε σε ένα αγόρι
πριν από 35 χρόνια.
Ο Ζαν-Πιερ Ρικάρ, επίσκοπος
Μπορντό για πολλά χρόνια, ο οποίος
έγινε καρδινάλιος από τον Πάπα
Φραγκίσκο το 2016, παραδέχθηκε
μια «καταδικαστέα» πράξη σε βά-
ρος ενός 14χρονου.
Όλοι οι κατηγορούμενοι θα αντιμε-
τωπίσουν ποινική δίωξη ή εκκλη-
σιαστικές πειθαρχικές διαδικασίες.
Η γαλλική Ρωμαιοκαθολική Εκκλη-
σία συγκλονίστηκε πέρυσι από ευ-
ρήματα έρευνας που επιβεβαίωσαν
την εκτεταμένη κακοποίηση ανηλί-
κων από ιερείς, διακόνους και λαϊκά
μέλη από τη δεκαετία του 1950. Δια-
πιστώθηκε ότι τουλάχιστον 216.000
ανήλικοι κακοποιήθηκαν από κλη-
ρικούς τις τελευταίες επτά δεκαε-
τίες, αριθμός που ανήλθε σε 330.000
με τη συμπερίληψη καταγγελιών
εναντίον λαϊκών μελών της Εκκλη-
σίας, όπως είναι οι δάσκαλοι στα κα-
θολικά σχολεία. Η έρευνα κατήγγει-
λε τον «συστημικό χαρακτήρα» των
προσπαθειών να προστατευθούν οι
κληρικοί από τη δίωξη, καλώντας
την Εκκλησία να καταβάλει αποζη-
μίωση στα θύματα. 

Οι έξι ομογενείς στη μάχη
για Βουλή και Γερουσία
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«Ναι» σε συνομιλίες με τη Μόσχα, αλλά χωρίς τον Πούτιν, λένε οι Ουκρανοί

Τρεις Δημοκρατικοί και τρεις 
Ρεπουμπλικανοί διεκδίκησαν 
την είσοδό τους στο Κογκρέσο
στις χθεσινές ενδιάμεσες 
εκλογές στις ΗΠΑ

Κρις Πάππας Νικόλ Μαλλιωτάκη Ντίνα Τάιτους

Άλεκ Σκαρλάτος Τζον Σαρμπάνης Γκας Μπιλιράκης
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Σ
οκαρισμένη είναι η τοπική κοι-
νωνία της Μεσσήνης από το απί-
στευτης αγριότητας φονικό με
θύμα μια 62χρονη γυναίκα και

θύτη-αυτόχειρα τον 82χρονο σύζυγό της.
Η οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε
λίγο πριν από τις 13.00, όταν ο γιος του
ηλικιωμένου ζευγαριού πήγε στο σπίτι για
να διαπιστώσει τι γίνεται με τους γονείς
του, καθώς δεν απαντούσαν στις τηλεφω-
νικές κλήσεις του. 

Όπως διαπιστώθηκε από τους αστυνο-
μικούς της Ασφάλειας που μπήκαν στο
σπίτι και τον ιατροδικαστική που εξέτασε
μακροσκοπικά το νεκρό ζευγάρι, ο
82χρονος αρχικά άρπαξε μια βαριοπούλα
και την ώρα που η σύζυγός του κοιμόταν
άρχισε να τη χτυπά με μανία, καταφέρον-
τάς της φονικά τραύματα. Στη συνέχεια
φαίνεται ότι πήρε ένα μαχαίρι από την
κουζίνα και έδωσε τέλος και στη δική του
ζωή. Κατά πληροφορίες δεν υπάρχει κά-
ποιο σημείωμα που να άφησε πίσω του ο
ηλικιωμένος άνδρας, στο οποίο να εξηγεί
τι συνέβη. Ανείπωτος θρήνος για τα δύο
παιδιά της οικογένειας, που δεν μπορού-

σαν να πιστέψουν τι είχε συμβεί στο σπίτι
όπου έμεναν για χρόνια οι γονείς τους,
στην Μπούκα της Μεσσήνης. 

Είχε αλλάξει συμπεριφορά
Στις αρχικές καταθέσεις τους στην ΕΛΑΣ

φέρονται και οι δύο να είπαν ότι επρόκειτο
για ένα αγαπημένο ανδρόγυνο, που δεν
καβγάδιζε έντονα πέρα από τις τετριμμέ-
νες διενέξεις που υπάρχουν στην καθημε-
ρινότητα του κάθε ζευγαριού. Το γεγονός
δε ότι η 62χρονη δολοφονήθηκε ενώ κοι-
μόταν δείχνει ότι μάλλον δεν είχε προηγη-
θεί κάποιο έντονο περιστατικό τσακωμού.
Μια ενδεχομένως κρίσιμη λεπτομέρεια

που ανέφεραν στους αστυνομικούς της
Ασφάλειας τα δύο παιδιά είναι ότι ο πατέ-
ρας τους τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε
κάποιο πρόβλημα που τον είχε κάνει να αλ-
λάξει κάπως τη συμπεριφορά του.

«Αυτό που έχει συμβεί είναι συγκλονι-
στικό. Δεν μπορεί κανείς να το πιστέψει.
Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι τον
οδήγησε εκεί. Ήταν ήρεμος άνθρωπος»,
ανέφερε επί χρόνια γείτονας του ζευγαρι-
ού που δεν μπορούσε να εξηγήσει την οι-
κογενειακή τραγωδία. 

Ο 82χρονος ήταν άτομο με έντονη επαγ-

γελματική και κοινωνική ζωή, καθώς
ασχολούνταν επιχειρηματικά με γεωτρή-
σεις και με γεωργικές καλλιέργειες, ενώ
ήταν και ψάλτης στην εκκλησία του χωρι-
ού. Η ΕΛΑΣ έχει αποκλείσει το ενδεχόμε-
νο εγκληματικής ενέργειας από τρίτο
πρόσωπο, ενώ κατάθεση θα δώσουν και
άλλοι συγγενείς και φίλοι του 82χρονου
και της 62χρονης σε μια προσπάθεια να
αποκαλυφθεί τι συνέβη. Τέλος, ο ιατροδι-
καστής θα πραγματοποίησε νεκροψία-νε-
κροτομή για να προσδιορίσει ακριβή ώρα
θανάτου και αίτια. 

Οικογενειακή τραγωδία 
στη Μεσσήνη με δράστη
82χρονο ψάλτη, που
σκότωσε την 62χρονη
σύζυγό του στον ύπνο της 

Για την άγρια επίθεση που δέχτηκε η κόρη της από τον
«δράκο» του Πειραιά μίλησε χθες η μητέρα της, η οποία
εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

«Είμαι στο νοσοκομείο τώρα, όχι, δεν είναι καλά η κό-
ρη μου. Θα την πάω ξανά. Της έχει κατεβάσει όλο το μά-
τι. Της το έχουν κλείσει. Τη χτύπησε πάρα πολύ. Της
έκανε κεφαλοκλείδωμα και τις έδωσε δυο μπουνιές στο
ίδιο μάτι. Έπιασε τα μαλλιά της με τον αυχένα και την
έβαλε στο δρόμο κάτω και τη χτύπησε δυο τρεις φορές»,
είπε η γυναίκα με τρεμάμενη φωνή σε δηλώσεις της.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τη στιγμή της επίθε-
σης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»: «Έγινε λίγο πιο
πάνω στο στενό και η κοπέλα φώναζε “βοήθεια, βοή-
θεια”. Βγαίνω έξω. Από μακριά είδα ότι ήταν χτυπημένη.
Κατέβηκα και τη βοήθησα. Της έβαλα πάγο γιατί ήταν
πρησμένο το πρόσωπό της, το μάτι ήταν κομμένο όλο

από πάνω. Είχε ένα σκίσιμο μεγάλο, τρέχανε πολλά αί-
ματα. Ο δράστης έχει κάνει φυλακή, είναι έτσι, είναι αλ-
λιώς. Είχε ακούσει διάφορα, στο σκοτάδι όπως ανέβηκε
που την πήρε από πίσω, δεν τον γνώρισε, προφανώς δεν
τον γνώρισε και μόλις ήρθε πιο απόμερα που δεν έχει
καλό φωτισμό η Αγίου Δημητρίου, της επιτέθηκε».

Βάσει των όσων ανακοίνωσε η αστυνομία, ο νεαρός
συνελήφθη λίγο μετά την επίθεση. Σύμφωνα με τις πε-
ριγραφές τους, οι αστυνομικοί που του πέρασαν χειρο-
πέδες ανέφεραν πως έφερε αμυχές στο πρόσωπό του
από την 20χρονη κοπέλα στην προσπάθειά της να ξεφύ-
γει, ενώ το φερμουάρ του παντελονιού του ήταν ανοιχτό.
Ο «δράκος» της Νίκαιας που συνελήφθη για απόπειρα
βιασμού και τον άγριο ξυλοδαρμό της 20χρονης είχε
συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη για απόπειρα βιασμού κα-
τά μιας γυναίκας και αποφυλακίστηκε από τις φυλακές
των Γρεβενών τον Απρίλιο του 2022. Επιπρόσθετα, το
2016 είχε συλληφθεί για κατοχή και διακίνηση ναρκωτι-
κών και η ποινή του τότε είχε ανασταλτικό χαρακτήρα. Ο
28χρονος οδηγήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον
εισαγγελέα Πειραιά χωρίς συνήγορο υπεράσπισης.

Μίλτος Σακελλάρης

«Της έχει κατεβάσει όλο το μάτι», λέει η μάνα θύματος του «δράκου» του Πειραιά

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Δολοφόνησε
με βαριοπούλα
τη γυναίκα του
και αυτοκτόνησε
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Η
νόσος Covid-19 είναι εδώ και τα
61.139 κρούσματα που ανακοι-
νώθηκαν στη χθεσινή έκθεση
του ΕΟΔΥ αποτελούν αύξηση

14% σε σχέση με την προηγούμενη βδομά-
δα. Το 25% από αυτά είναι επαναμολύνσεις.
Ο δείκτης μεταδοτικότητας Rt διαμορφώ-
νεται στο 0,97% και ο δείκτης θετικότητας
επί των τεστ στο 8,51%. Οι συνάνθρωποί μας
που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι
89, ενώ καταγράφηκαν 134 θάνατοι. 

Η μεγαλύτερη αύξηση του ιού στα λύ-
ματα παρατηρείται στην Αττική, +69%. Σε
σχέση με τις υποπαραλλαγές που παρου-
σιάζουν ενδιαφέρον, η γονιδιωματική
ανάλυση αποκάλυψε 18 νέα κρούσματα
της Κένταυρος, 8 της XBB, 10 της υποπα-
ραλλαγής BQ.1 και 16 της BQ.1.1. Τη βδο-
μάδα λήψης του δείγματος, φαίνεται πως
το προβάδισμα έχει η παραλλαγή Κένταυ-
ρος με 5,3%, ενώ στην ίδια θέση με το ίδιο
ποσοστό είναι και η υποπαραλλαγή BQ.1.1.
H υποπαραλλαγή BQ.1 κρατά το 2,6% και η
XBB το 4,4%. Το μεγαλύτερο ποσοστό από
αυτές εντοπίζεται σε Αττική και Κρήτη.

Αρκετές περιοχές της χώρας μας αύξη-
σαν σημαντικά τα κρούσματά τους μέσα
σε μια βδομάδα, όπως συνέβη στην Ιθάκη,
στις Κέα-Κύθνο, στην Κάλυμνο, στην Πά-
ρο, στη Νάξο, στη Λευκάδα, στη Λήμνο,

στη Σάμο, στη Φωκίδα και τη Φθιώτιδα.
Πτώση σημειώθηκε σε περιοχές όπως η
Κάρπαθος, η Φλώρινα και τα Χανιά. 

Καμπανάκι CDC για γρίπη 
Στις ΗΠΑ, πάντως, η καθημερινότητα

έχει επιστρέψει στην προ Covid-19 κατά-
σταση, με την εμφάνιση σε υψηλά επίπε-
δα μάλιστα άλλων ιών, κυρίως στα παιδιά
που δεν έχουν ανοσία. Το αμερικανικό
CDC εξέδωσε προειδοποιήσεις σχετικά
με τους αναπνευστικούς ιούς. Τουλάχι-
στον 4.300 ασθενείς μπήκαν στα νοσοκο-
μεία με γρίπη την περασμένη βδομάδα, ο
υψηλότερος αριθμός νοσηλευομένων

ασθενών από γρίπη σε μία δεκαετία. Η πε-
ρίοδος της γρίπης στις ΗΠΑ ξεκίνησε έξι
βδομάδες νωρίτερα φέτος. Στη χώρα μας
οι επισκέψεις σε γιατρό για γριπώδη συν-
δρομή τη βδομάδα 24-30/10 παρουσίασαν
αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη.
Από τα δυο εθνικά εργαστήρια αναφοράς
γρίπης ελέγχθηκαν 39 δείγματα, αλλά κα-
νένα δεν ήταν θετικό. 

Σε λειτουργία η πλατφόρμα 
του προσωπικού γιατρού 

Από χθες, Τρίτη, ξεκίνησε η λειτουργία
της πλατφόρμας του προσωπικού γιατρού
prosopikos.gov.gr. Μέσω αυτής, οι πολί-

τες θα μπορούν να εγγραφούν στον προ-
σωπικό γιατρό και να ενημερώνονται για
τις δωρεάν παροχές, τη διαδικασία εγγρα-
φής στον θεσμό και πώς θα κλείνουν το
ραντεβού τους.

Ανεβαίνουν και πάλι τα κρούσματα 

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Στους 61.139 οι άνθρωποι
που μολύνθηκαν, αύξηση
14% από την περασμένη
εβδομάδα - Στο +69% 
ο ιός στα λύματα της Αττικής

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία για την ακρίβεια και
την ενεργειακή κρίση προχώρησε σήμερα η ΓΣΕΕ και η
συμμετοχή αναμένεται να είναι μαζική. Στην απεργία
συμμετέχουν και οι δημοσιογράφοι με τη στήριξη της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων Ηλεκτροδη-
γών Τραμ Αθηνών και Αττικό Μετρό αποφάσισαν τη
συμμετοχή τους και σήμερα κάνουν στάσεις εργασίας
ως εξής: Το μετρό δεν λειτουργεί από την έναρξη της
βάρδιας έως τις 08.00 το πρωί και από τις 22.00 έως τη
λήξη της βάρδιας. Το τραμ δεν λειτουργεί από την έναρ-
ξη της βάρδιας έως τις 08.00 το πρωί και από τις 22.00
έως τη λήξη της βάρδιας. Παράλληλα, το συνδικάτο ΣΑ-
ΤΑ αποφάσισε τη συμμετοχή των ταξί στην 24ωρη απερ-
γία στις 9 Νοεμβρίου 2022.

Επιπρόσθετα, τα λεωφορεία της Αθήνας θα κάνουν
στάσεις εργασίας και δεν θα κινούνται όλες τις ώρες της
ημέρας. Συγκεκριμένα, τραβούν χειρόφρενο από την

έναρξη της κυκλοφορίας ως τις 09.00 και από τις 21.00
ως τη λήξη της κυκλοφορίας. Οι επιβάτες σήμερα θα
πρέπει να γνωρίζουν πως τα λεωφορεία θα εξέλθουν
από τα αμαξοστάσια από τις 8.30 ενώ η αποκατάσταση
της κυκλοφορίας αναμένεται να γίνει τουλάχιστον μία
ώρα αργότερα. Αναφορικά με την ΠΝΟ, και αυτή η ομο-

σπονδία συμμετέχει στην 24ωρη πανεργατική απεργία
της ΓΣΕΕ με τη συμμετοχή των πληρωμάτων σε όλες τις
κατηγορίες πλοίων από τις 00.01 της Τετάρτης 9/11 έως
τις 00.00 της Πέμπτης 10/11.

Για σήμερα έχoυν προγραμματιστεί συγκέντρωση της
ΓΣΕΕ, του ΠΑΜΕ αλλά και μεγάλο φοιτητικό συλλαλητή-
ριο το οποίο θα ενωθεί με την απεργιακή συγκέντρωση
των εργατικών σωματείων. Στη συγκέντρωση καλούν με
αποφάσεις τους οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Τουρκικών
Σπουδών, Κοινωνιολογίας, Οδοντιατρικής, ΠΤΔΕ, ΤΕΑ-
ΠΗ ΕΚΠΑ, Αρχιτεκτονικής, Τοπογράφων, Μεταλλειολό-
γων, Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, ΣΕΤ, ΣΕΤΠ και Μηχανι-
κών του ΠΑΔΑ και οι Σύλλογοι Οικοτρόφων Νέων Φοι-
τητικών Εστιών ΕΜΠ, Φοιτητικής Εστίας Αθηνών και
Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόφαση
συμμετοχής έλαβε και ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοι-
τητών ΕΜΠ.

Μίλτος Σακελλάρης

Κατεβάζει… ρολά η χώρα: Ποιοι συμμετέχουν στη σημερινή απεργία της ΓΣΕΕ 
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Πειθαρχική δίωξη 
για τον ναζιστικό
χαιρετισμό 
στον Κων. Πλεύρη

Με πειθαρχική ποινή που μπο-
ρεί να φτάσει μέχρι και τη διαγρα-
φή του κινδυνεύει ο δικηγόρος
Κωνσταντίνος Πλεύρης για τον
ναζιστικό χαιρετισμό του, δύο
τουλάχιστον φορές, στη δίκη που
είναι σε εξέλιξη σε δεύτερο βαθ-
μό για την υπόθεση της Χρυσής
Αυγής, στην οποία υπερασπίζεται
τον καταδικασμένο ευρωβουλευ-
τή Γιάννη Λαγό.

Ο πρόεδρος του Πρωτοβάθμιου
Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΔΣΑ
Ζήσης Κωνσταντίνου άσκησε πει-
θαρχική δίωξη σε βάρος του Κων-
σταντίνου Πλεύρη που αναμένεται
να κληθεί σε εξηγήσεις ενώπιον
Πειθαρχικού Συμβουλίου, αντιμε-
τωπίζοντας πειθαρχική ποινή από
επίπληξη έως διαγραφή.

Ο κ. Πλεύρης βρίσκεται, όμως,
στο στόχαστρο και ποινικής προ-
καταρκτικής εξέτασης, με βάση
τις διατάξεις του αντιρατσιστικού
νόμου, μετά τον δεύτερο ναζιστι-
κό χαιρετισμό του, στην αίθουσα
του δικαστηρίου, παρόντων των
δικαστών. «Εμείς πιστεύουμε
στον Μεταξά και χαιρετάμε έτσι»,
είχε πει μάλιστα στο δικαστήριο ο
συνήγορος του Γιάννη Λαγού.

Η ενέργειά του είχε προκαλέσει
πολλές αντιδράσεις, με τον γιο του
Θάνο Πλεύρη να την καταδικάζει,
χαρακτηρίζοντάς την ως «απο-
κτήνωση» και τονίζοντας πως ο
ίδιος αισθάνεται πολύ άσχημα για
αυτήν. 

Σ
τη λίστα των προσώπων που πή-
ραν τον δρόμο για τη φυλακή ως
εμπλεκόμενοι στην υπόθεση
βιασμού και μαστροπείας της

12χρονης από τον Κολωνό προστέθηκαν
δυο ακόμη κατηγορούμενοι.

Ένας 39χρονος που εργάζεται ως συνο-
δός ασφαλείας, πατέρας ενός παιδιού, και
ένας 35χρονος, ο οποίος δηλώνει εισοδη-
ματίας, μετά τις απολογίες τους ενώπιον
της 33ης τακτικής ανακρίτριας κρίθηκαν
προφυλακιστέοι.

Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται
να έκλεισαν «ραντεβού» με την ανήλικη,
αρνήθηκαν την κατηγορία της γενετήσιας
πράξης με ανήλικο έναντι αμοιβής. Ωστό-
σο, δεν έπεισαν, έτσι η ανακρίτρια και ο ει-
σαγγελέας διέταξαν την προσωρινή τους
κράτηση ανεβάζοντας τον αριθμό των
προσώπων που βρίσκονται στη φυλακή
κατηγορούμενοι στην πολύκροτη υπόθε-
ση στους εννέα.

Τους πρόδωσαν 
τα κινητά και η μικρή

Οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι, οι
οποίοι συνελήφθησαν με βάση τα πρό-
σφατα εντάλματα που εκδόθηκαν σε βά-
ρος τους, φέρονται να ισχυρίστηκαν, όπως
και οι συγκατηγορούμενοί τους, ότι δεν
συνευρέθηκαν ερωτικά με το παιδί. Τα
στοιχεία από την άρση απορρήτου των
επικοινωνιών τους ήταν αυτά που αρχικά
τους έβαλαν στο στόχαστρο των Αρχών. 

Όπως όμως ανέφεραν αρμόδιες πηγές,
εκείνο που βάρυνε για να βρεθούν στη θέ-
ση του κατηγορούμενου ήταν το γεγονός

πως η ανήλικη, στην τελευταία κατάθεσή
της, αναγνώρισε στα πρόσωπά τους δυο
από τους άνδρες που συνάντησε στα ραν-
τεβού της φρίκης.

Τη σκυτάλη των απολογιών παίρνει αύ-
ριο ο 43χρονος ηλεκτρολόγος πλοίων, ο
οποίος είναι ο τελευταίος που καλείται να
δώσει εξηγήσεις, κλείνοντας τον κύκλο
των νέων συλλήψεων. Ο 43χρονος φέρε-
ται να ισχυρίζεται πως, αν και συναντήθη-
κε με την ανήλικη, της έδωσε χρήματα για
να τη βοηθήσει, καθώς δεν υπήρξε ερωτι-
κή πράξη.

Το ενδιαφέρον, πλέον, στρέφεται στα
νέα στοιχεία που αναμένονται από την
έρευνα η οποία είναι σε εξέλιξη, ενώ κα-
νείς δεν μπορεί να αποκλείσει επιπλέον
συλλήψεις. Παράλληλα, τα βλέμματα επι-
κεντρώνονται στα παιδιά της οικογένειας,
καθώς η γιαγιά αλλά και η αδελφή του πα-
τέρα φέρονται να διεκδικούν την επιμέ-
λεια, βάζοντας στο «κάδρο» και την προ-
φυλακισμένη μητέρα, η οποία αναμένει
την κρίση της Δικαιοσύνης για την αίτηση
αποφυλάκισής της.

Γεμίζουν οι φυλακές 
με κατηγορούμενους για
τον βιασμό της 12χρονης

Ένας 39χρονος συνοδός 
ασφαλείας και ένας 35χρονος
εισοδηματίας οι νέοι 
προφυλακιστέοι που 
προστέθηκαν στους επτά 
που βρίσκονται ήδη πίσω 
από τα κάγκελα

Ελεύθερος ο 14χρονος
που πυροβόλησε και
σκότωσε στη Μάνδρα
τον αδελφό του

Στην οικογένειά του επέστρεψε, μετά
την απολογία του στην 1η ανακρίτρια
ανηλίκων, ο 14χρονος που κατηγορείται
ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 17χρο-
νο αδελφό του στη Μάνδρα, την περα-
σμένη Παρασκευή.

Ο ανήλικος, που κατηγορείται για αν-
θρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχό-
μενο δόλο, παράνομη οπλοφορία και
οπλοκατοχή, όπως ήταν αναμενόμενο,
αφέθηκε ελεύθερος και του επιβλήθηκε
το αναμορφωτικό μέτρο της παρακολού-
θησης από επιμελητή ανηλίκων.

Ο 14χρονος, ο οποίος είναι σε κακή
ψυχολογική κατάσταση, φέρεται να
ισχυρίστηκε ότι ο θάνατος του αδελφού
του, ο οποίος κηδεύτηκε την περασμένη
Δευτέρα, προκλήθηκε από λάθος. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, ανέφερε πως την
καραμπίνα, την οποία είχε κρυμμένη ο
πατέρας τους, τη βρήκε ο 17χρονος
αδελφός του και πήγαν για κυνήγι αγριο-
γούρουνου. Όπως φέρεται να περιέγρα-
ψε ο 14χρονος, την ώρα του κυνηγιού ο
17χρονος του έδωσε την καραμπίνα,
προκειμένου να τρομάξει το γουρούνι
και να βγει από την κρυψώνα του. «Βγή-
καν μαζί με το γουρούνι και η καραμπίνα
εκπυρσοκρότησε», φέρεται να είπε το
παιδί που στο πλευρό του είχε χθες τα
μέλη της οικογένειάς του.

Ο 14χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγε-
λέα το περασμένο Σάββατο μαζί με τον
πατέρα του, ο οποίος αφέθηκε ελεύθε-
ρος, ενώ διατάχθηκε η διενέργεια προ-
καταρκτικής έρευνας στο πλαίσιο της
οποίας θα διερευνηθεί το ενδεχόμενο να
έχουν τελεστεί τα αδικήματα της παραμέ-
λησης ανηλίκου και της οπλοκατοχής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν
είχαν γίνει καταγγελίες για κακοποίηση
των παιδιών της πολύτεκνης οικογένειας.
Ωστόσο, πληροφορίες από δικαστικές
πηγές αναφέρουν ότι οι καταγγελίες δεν
έκαναν λόγο για κακοποίηση αλλά έλε-
γαν πως τα παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο.



Προκαταρκτική εξέταση παρήγ-
γειλε ο εισαγγελέας Θεσσαλονί-
κης μετά την καταγγελία των εργα-
ζομένων στο ΑΧΕΠΑ σύμφωνα με
την οποία στα χειρουργεία επανα-
χρησιμοποιούνται υλικά μίας χρή-
σης, αφού προηγουμένως επανα-
ποστειρώνονται. Μάλιστα, σύμφω-
να με τους εργαζόμενους, η επα-
ναχρησιμοποίηση των υλικών γί-
νεται εν γνώσει της διοίκησης του
νοσοκομείου και των υγειονομικών υπηρεσιών. 

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσ-
σαλονίκης Δημήτρης Σμυρνής παρήγγειλε στην εισαγ-

γελέα Παναγιώτα Γκίκα τη διενέρ-
γεια της έρευνας, προκειμένου να
διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί τα
αδικήματα της έκθεσης, της παρά-
βασης μέτρων πρόληψης μολυ-
σματικών ασθενειών και της πα-
ράβασης καθήκοντος. 

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής
εξέτασης θα κληθούν να καταθέ-
σουν στις Εσωτερικές Υποθέσεις
Σωμάτων Ασφαλείας μέλη του σω-

ματείου εργαζομένων, προκειμένου να διευκρινίσουν τι
ακριβώς συμβαίνει μέσα στα χειρουργεία του νοσοκο-
μείου.

Έτσι θα έπρεπε να ονομαστεί η νέα εκπομπή που ξεκίνη-
σε σε τοπικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης με παρουσια-
στή πολιτικό συντάκτη του ΠΑΣΟΚ και σχολιαστή τον γραμ-

ματέα της Νομαρχιακής, Ευρυβιάδη Ελευθεριάδη. Καλή
αρχή να ευχηθούμε, με το Κίνημα να φαίνεται πως θυμάται
τα παλιά χρόνια της… «Εξόρμησης». 

«Το ΠΑΣΟΚ στα ερτζιανά» με τον γραμματέα της Νομαρχιακής

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μεγάλη αγάπη
για Καραμανλή
στους Αμπελοκήπους

Αν κατέβαινε στον Δήμο Αμπελο-
κήπων-Μενεμένης μπορεί να έσπα-
ζε και τα ρεκόρ του Λάζαρου Κυρίζο-
γλου. Ο λόγος για τον υπουργό Κώστα
Καραμανλή, ο οποίος απολαμβάνει
μεγάλης αγάπης από την τοπική κοι-
νωνία. Και αυτό φάνηκε στις εκδη-
λώσεις του κόσμου στα εγκαίνια του
κλειστού σχολικού γυμναστηρίου το
βράδυ της Δευτέρας. 

Ο «Ρωμαίος» 
Τζιτζικώστας και το
καψόνι των Τούρκων

«Ρωμαίο» χαρακτήρισε τον

Απόστολο Τζιτζικώστα ο Μητροπο-

λίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπό-

λεως κ.κ. Βαρνάβας για το καψόνι

των Τούρκων. «Απόστολε, θα έλε-

γα ότι έδειξες ψυχραιμία, σθένος

και σοβαρότητα, κάτι που πραγμα-

τικά πολλές φορές λείπει από την

πολιτική ζωή του τόπου», σχολία-

σε από την πλευρά του ο υπουργός

Υποδομών Κώστας Καραμανλής. 

«Παίρνει φωτιά»
το Κορδελιό

Έχουν πάρει φόρα οι υποψήφιοι
στον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου για
τις εκλογές του 2023. Ο Κλεάνθης
Μανδαλιανός πραγματοποίησε τον
απολογισμό της διοίκησής του και
στην εκδήλωση ξεχώρισαν ορισμέ-
νες παρουσίες από τη ΝΔ, όπως ο
Σταύρος Καλαφάτης, ο Κώστας
Γκιουλέκας και ο Θόδωρος Μητρά-
κας. Ο συνυποψήφιός του Λευτέρης
Αλεξανδρίδης ετοιμάζει μια ακόμη
εκδήλωση στις αρχές του νέου έτους.
Εκεί, θα παρουσιάσει άλλους 50 υπο-
ψήφιους συμβούλους, καθώς την
πρώτη πενηντάδα τη γνωστοποίησε
από τις αρχές Οκτωβρίου. Στη μάχη
μπήκε επίσημα και η Μαρία Μανούκα
που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά
της ως επικεφαλής του συνδυασμού
«Μαζί στην Ανάπτυξη του Ελευθερί-
ου Κορδελιού-Ευόσμου». 

Εισαγγελική παρέμβαση στο ΑΧΕΠΑ μετά
από καταγγελία για τα χειρουργικά υλικά

Οι εργαζόμενοι έστειλαν 
μήνυμα στον Ζέρβα

Ηχηρό μήνυμα έστειλαν οι εργαζόμενοι του Δή-
μου Θεσσαλονίκης στη διοίκηση Ζέρβα μέσω των
πρόσφατων εκλογών. Η παράταξη «Ενιαίο Ψηφο-
δέλτιο» κατέλαβε τις 7 από τις συνολικά 13 έδρες και
είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου που
ένας συνδυασμός πέτυχε απόλυτη πλειοψηφία στο
ΔΣ. Το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και στο εξής.
Μετά την αποχή από την κυριακάτικη εργασία,
υπάρχει ενδεχόμενο οι εργαζόμενοι να εντείνουν το
επόμενο διάστημα τις κινητοποιήσεις τους. Κάτι που
σίγουρα θα φέρει σε δύσκολη θέση τη διοίκηση, πό-
σω μάλλον έναν χρόνο πριν από τις εκλογές.

Με παρέα… Champions League
Στο ίδιο τραπέ-

ζι, σε μαγαζί
στην Ανατολική
Θεσσαλονίκη,
βρέθηκαν ο πρό-
εδρος της διοι-
κούσας επιτρο-
πής Νομού Θεσ-
σαλονίκης Ζήσης Ιωακείμοβιτς και ο δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, πα-
ρέα με μέλη της Κυπριακής Εστίας. Τυχαίο;
Δεν νομίζω… Μάλιστα, κάτω από σχετική φω-
τογραφία στα social υπάρχει και η λεζάντα:
«Με παρέα Champions League»!

Ετοιμάζονται στην Πιερία 
για τον Μητσοτάκη 

Επίσκεψη στην Πιερία αναμένεται να πραγματο-
ποιήσει, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, την
Πέμπτη 10 Νοεμβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης. Στο πλαίσιο αυτό ήδη βρίσκονται σε
εξέλιξη οι προεργασίες σε τοπικό επίπεδο για την
υποδοχή του. Το πρόγραμμα της επίσκεψης του κ.
Μητσοτάκη ακόμη δεν έχει καθοριστεί, όμως, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, βαρύτητα θα δοθεί στη Βό-
ρεια Πιερία, ενώ πιθανό είναι να συμμετάσχει και
σε τελετή εγκαινίων προνοιακής μονάδας. Μάλι-
στα, το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο πρωθυπουρ-
γός θα βρεθεί σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη.

Κοσμοσυρροή στα εγκαίνια
σχολικού γυμναστηρίου

Τα εγκαίνια για το νέο σχολικό γυμναστήριο
στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης πραγμα-
τοποιήθηκαν από τον Μητροπολίτη Νεαπόλεως
και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβα, ενώ εκτός
από τον υπουργό Κώστα Καραμανλή, παρόντες
ήταν ο Σ. Καλαφάτης, ο Α. Τζιτζικώστας, ο Λ.
Κυρίζογλου, οι Π. Μπίλιας και Κ. Γιουτίκας, οι Δ.
Βαρτζόπουλος, Σ. Σιμόπουλος, Δ. Κούβελας, ο
Ν. Ταχιάος, ο Μ. Γεράνης και ο Δ. Δεμουρτζίδης. 
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Η απόφαση του δημάρχου Βριλησσίων Ξένου Μανιατογιάννη να μη διεκδικήσει και πάλι
τον δήμο στις ερχόμενες εκλογές αλλά να διεκδικήσει τη βουλευτική έδρα μέσα από τα
ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ (αν και δεν την έχει ανακοινώσει επίσημα, θεωρείται δεδομένη)
έχει ανοίξει τεράστια διαμάχη μέσα στην παράταξη της διοίκησης για τη διαδοχή. Χαρακτη-
ριστικό είναι ότι από τα δέκα μέλη της δημοτική ομάδας οι πέντε κινούνται εδώ και καιρό με
διάφορους τρόπους προκειμένου να βρίσκονται στην πιο πλεονεκτική θέση όταν θα φτάσει
η κρίσιμη στιγμή. Μέχρι τώρα σαν φαβορί εμφανίζονται οι «συριζαίοι» αντιδήμαρχοι Βού-
λα Αρσένη και Κώστας Βαφειάδης και από κοντά ακολουθεί ο πασοκογενής πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Απόστολος Λύτρας. Σε μικρή απόσταση, που όμως μπορεί να φανεί
μοιραία, βρίσκονται ο αντιδήμαρχος Αλέξης Μαυραγάνης και ο Παναγιώτης Φικίδης.
Όπως είναι φυσικό, ήδη κυκλοφορούν και πολλά σενάρια για πιθανές συνεργασίες μεταξύ
τους που φτάνουν μέχρι και στο «σπάσιμο» και το «μοίρασμα» θέσεων εξουσίας, ενώ
ακούγεται τουλάχιστον για έναν εξ αυτών ότι αν δεν πετύχει να είναι επικεφαλής της συγ-
κεκριμένης παράταξης, δεν αποκλείεται να δημιουργήσει κάποια άλλη για να διεκδικήσει
τον δήμο. Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο δήμαρχος Ξένος Μανιατογιάννης επισήμως
δεν παίρνει θέση, ωστόσο αυτοί που γνωρίζουν καλά τα πράγματα θεωρούν ότι βρίσκεται
πιο κοντά στον Κώστα Βαφειάδη. 

Η αλήθεια για τα οικονομικά
Ανεβαίνει το προεκλογικό θερμόμετρο και στον Δήμο Σα-

ρωνικού, με τον πρώην δήμαρχο και επικεφαλής της μείζονος
αντιπολίτευσης του δήμου Γιώργο Σωφρόνη να εξαπολύει επί-
θεση στον δήμαρχο Πέτρο Φιλίππου, κατηγορώντας τον ότι
έχει αδειάσει τα ταμεία του δήμου. Άμεσα πέρασε στην αντε-
πίθεση ο κ. Φιλίππου, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι δεν θα εί-
ναι ξανά υποψήφιος για τον δήμο, υπερασπίστηκε το έργο που
γίνεται κατηγορώντας τον κ. Σωφρόνη ότι «βλέποντας την πα-
ράταξή του αποδυναμωμένη και φυλλορροούσα, επιχειρεί τη
συσπείρωσή της εγκαλώντας τη δημοτική αρχή». Την ίδια
ώρα, ο κ. Φιλίππου παρέθεσε στοιχεία με τους θετικούς ισολο-
γισμούς όλων των προηγούμενων ετών, ενώ χαρακτήρισε
«φτηνά τερτίπια» να παρουσιάζονται τα στοιχεία μιας συγκε-
κριμένης περιόδου που όλοι γνωρίζουν ότι είναι πολύ δύσκο-
λη για τους δήμους λόγω της ενεργειακής κρίσης. 

ΜΜαζεύει δυνάμεις ο Χρήστου
Από τη στιγμή που ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει και

πάλι τον Δήμο Κορυδαλλού, ο πρώην δήμαρχος Στέφανος
Χρήστου έχει αρχίσει να μαζεύει πολλές από τις παλιές
δυνάμεις του. Τώρα όμως έχει αρχίσει και τις «μεταγρα-
φές» από στελέχη που είναι μέσα στο δημοτικό συμβού-
λιο, με πιο ηχηρές τους δύο πρόσφατα ανεξαρτητοποι-
ηθέντες. Πρώτα φάνηκε αυτονόητη και πολιτικά η συνερ-
γασία με τον δημοτικό σύμβουλο Γιάννη Διάκο, ο οποίος
ανεξαρτητοποιήθηκε από τον συνεργαζόμενο με τη δημο-
τική αρχή Γιώργο Δημόπουλο, ακολούθησε όμως και η συ-
νεργασία με τον μέχρι πρότινος αντιδήμαρχο Κοινωνικών
Υπηρεσιών Γιάννη Πάχο, ο οποίος «έφυγε» από την παρά-
ταξη του δημάρχου Νίκου Χουρσαλά. Η δεύτερη «μετα-
γραφή» ήδη κάνει αρκετή εντύπωση, ίσως και επειδή ο κ.
Πάχος έχει διατελέσει και πρόεδρος της Οργάνωσης της
ΝΔ στον Κορυδαλλό… 

!
Κι επισήμως υποψήφιος

Πολύ γρήγορα επιβεβαίωσε τις φήμες που κυ-
κλοφορούσαν ότι αφήνει την κεντρική πολιτική
σκηνή και μεταπηδά στην Αυτοδιοίκηση ο Βασίλης
Κεγκέρογλου, ανακοινώνοντας και επίσημα την
υποψηφιότητά του για δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας.
Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Αρκαλο-
χώρι ξεκαθάρισε ότι μπαίνει μπροστά «για τον δή-
μο, ο οποίος έναν χρόνο μετά τον καταστροφικό σει-
σμό, παλεύει ακόμη να σταθεί στα πόδια του». Όσον
αφορά τις κομματικές στηρίξεις, ξεκαθάρισε ότι
έχει ενημερώσει τόσο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νί-
κο Ανδρουλάκη όσο και τα τοπικά στελέχη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και της ΝΔ, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν ζητά
το χρίσμα από κανένα κόμμα. 
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Αλληλοσπαραγμός για τη διαδοχή
Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής πο-
λύ κοντά στην Αθήνα, από τους
πιο «ήσυχους» πολιτικά, προ-

κλήθηκε «πολιτικός σεισμός»
από ταυτόχρονη διπλή αποχώρηση από την
παράταξη της διοίκησης; Οι δύο κυρίες που
είχαν σημαντικές θέσεις ευθύνης αποχώ-
ρησαν αφήνοντας σημαντικές αιχμές για τον
τρόπο διοίκησης του δημάρχου και πολλά
υπονοούμενα ότι σύντομα θα δημιουργηθεί
κίνηση για τη διεκδίκηση του δήμου ανάλο-
γη με εκείνη που είχε στήσει εκείνος πριν
από τις προηγούμενες εκλογές...

«Ρήγμα» για Μπουρνού

Πονοκέφαλος για τον δημάρχο Ραφή-
νας - Πικερμίου Ευάγγελο Μπουρνού
μετά την απόφαση της στενής συνεργάτι-
δάς του και αντιδημάρχου Δήμητρας
Τσεβά να παραιτηθεί από τη θέση της και
να ανεξαρτητοποιηθεί από τον συνδυα-
σμό του. Πολύ περισσότερο μάλιστα που
η κίνηση αυτή συνδυάζεται και με έντονη
φημολογία ότι η κυρία Τσεβά έχει ήδη
ξεκινήσει κινήσεις και έχει εξασφαλίσει
συνεργασίες ώστε να διεκδικήσει τον
δήμο. Μάλιστα, ακούγεται ότι υπάρχουν
πιθανότητες να «ενώσει» δύο παρατά-
ξεις της αντιπολίτευσης, καθώς και να
την ακολουθήσουν κάποια ακόμη στελέ-
χη από τη διοίκηση. Σε επίσημη ανακοί-
νωσή του ο δήμαρχος χαρακτηρίζει την
κίνηση της κυρίας Τσεβά «προσωπική
επιλογή, καθώς μέχρι σήμερα δεν είχε
εκφραστεί καμία πολιτική διαφωνία»,
ενώ την ίδια ώρα επισημαίνει πως περί-
μενε «να συνοδεύεται και από την παρά-
δοση της έδρας της που θα αποτελούσε
μια ολοκληρωμένη κίνηση με σαφές πο-
λιτικό υπόβαθρο».
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όλις πέντε μήνες μετά την
απόκτηση του βασικού
ποσοστού της Ιntrakat, oι
νέοι μέτοχοι της εταιρεί-

ας Μπάκος, Καϋμενάκης και Εξάρχου
δείχνουν ξεκάθαρα τις προθέσεις
τους, μέσω της επικείμενης αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου κατά 100 εκατ.
ευρώ, να δώσουν ισχυρή ώθηση στην
ανάπτυξη της εταιρείας και να ενισχύ-
σουν την επενδυτική εξωστρέφεια και
ανταγωνιστικότητα του ομίλου.

Πεποίθηση της νέας διοίκησης, με
επικεφαλής τον Αλέξανδρο Εξάρχου,
αποτελεί ότι η Ιntrakat διαθέτει όλες
τις προϋποθέσεις για να αναδειχτεί σε
έναν σύγχρονο, κορυφαίο όμιλο με
μακρόπνοη προοπτική και υπό αυτό το
πρίσμα προχωρά αποφασιστικά ο με-
τασχηματισμός της εταιρείας. 

Επιτάχυνση αναπτυξιακών
επενδύσεων με τα νέα κεφάλαια

Η νέα μεγάλη αύξηση μετοχικού κε-
φαλαίου θα φέρει 100 εκατ. ευρώ στο
ταμείο της Ιntrakat, από τα οποία 50
εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν ως ενδυ-
νάμωση του υφιστάμενου κεφαλαίου
κίνησης και 50 εκατ. ευρώ αποκλειστι-
κά για ανάπτυξη μέσω εξαγορών. Η
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εί-
ναι από τις μεγαλύτερες που έχουν γί-
νει τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο
στον συγκεκριμένο κλάδο.

Η νέα διοίκηση της Ιntrakat έχει
προχωρήσει σε ενδελεχή έλεγχο όλων
των έργων (λαμβάνοντας υπόψη την
πληθωριστική πίεση σε υλικά και υπη-
ρεσίες λόγω του πολέμου) ώστε να
διασφαλίσει ότι το απαιτούμενο κεφά-
λαιο κίνησης θα καλύψει επαρκώς
όλες τις ανάγκες.

Με αυτά τα δεδομένα η αύξηση με-
τοχικού κεφαλαίου θα διαμορφώσει
μια στέρεη και βιώσιμη κεφαλαιακή
δομή για την Ιntrakat, προσφέροντας
αυξημένη ευελιξία σε στρατηγικό και
λειτουργικό επίπεδο.

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα επιτα-
χύνουν το επενδυτικό πλάνο του ομί-
λου, εξυπηρετώντας σημαντικές ευ-
καιρίες που αφορούν τους πέντε στρα-
τηγικούς πυλώνες ανάπτυξης της Ιn-
trakat: νέα και εκτελούμενα κατα-
σκευαστικά έργα υποδομών, έργα

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ΣΔΙΤ
και παραχωρήσεις, έργα διαχείρισης
απορριμμάτων, καθώς και επενδύσεις
σε real estate στην Ελλάδα και το εξω-
τερικό.

Επιπλέον, η ΑΜΚ θα επιτρέψει στην
Intrakat να διερευνήσει επενδυτικές
ευκαιρίες για εξαγορές στην Ελλάδα
και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ειδι-
κότερα ευκαιρίες για να διευρύνει την
υφιστάμενη παρουσία της στους κλά-
δους δραστηριοποίησής της.

Παράλληλα, βαδίζει προς ολοκλή-
ρωση η λειτουργική αναδιάρθρωση
που πραγματοποιεί η νέα διοίκηση
στον οργανισμό ώστε να αξιοποιήσει
πιο αποτελεσματικά τη συσσωρευμένη
εμπειρία και τεχνογνωσία του ομίλου
και να «ξεκλειδώσει» την υπεραξία
που μπορεί να δημιουργήσει η Ιntrakat
σε κάθε τομέα δραστηριότητάς της.

Το μέτωπο των νέων έργων
Το τρέχον ανεκτέλεστο υπόλοιπο

έργων της Intrakat διαμορφώνεται σε
1,3 δισ. ευρώ καταγράφοντας ιστορικό
υψηλό, ενώ ο όμιλος συμμετέχει δυ-

ναμικά σε εμβληματικά αναπτυξιακά
έργα εθνικής εμβέλειας, όπως τα Hel-
linikon Marina Tower, ο Οδικός Άξο-
νας ΝΔ Πελοποννήσου, η Ολοκλήρω-
ση της Λ. Κύμης, ο ΒΟΑΚ, τα Δίκτυα
Διανομής ΔΕΔΔΗΕ κ.λπ.

Παράλληλα, η εταιρεία συμμετέχει
σε διαγωνισμούς για έργα αξίας άνω
των 6 δισ. ευρώ. Πέρα από αυτά, ο
όμιλος συμμετέχει και σε άλλα μεγά-
λα ΣΔΙΤ έργα, όπως το νέο κτίριο της
Γενικής Γραμματείας του υπουργεί-
ου Υποδομών, των εστιών των πανε-
πιστημίων Κρήτης, Θεσσαλίας και
Θράκης, των Περιφερειακών Κέν-
τρων Πολιτικής Προστασίας και του

νέου Ιατρικού Κέντρου της Ακαδη-
μίας Αθηνών. Σε εξέλιξη είναι και
μεγάλα έργα σε Κύπρο και Βαλκάνια.
Ειδικότερα, στην Κύπρο η Intrakat
κατασκευάζει την α’ φάση του αυτο-
κινητόδρομου Πάφου - Πόλης Χρυ-
σοχούς, το οποίο αποτελεί ένα από
τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα
του νησιού με πολλαπλά οικονομικά
και κοινωνικά οφέλη.

Οι προοπτικές των νέων έργων για
την Intrakat είναι κάτι παραπάνω από
αισιόδοξες, καθώς το οικονομικό πε-
ριβάλλον των 72 δισ. ευρώ που δια-
μορφώνεται από το Ταμείο Ανάκαμψης
(RRF) και το νέο ΕΣΠΑ σηματοδοτεί
μια πρωτοφανή ώθηση στα έργα υπο-
δομής, περιβάλλοντος και πράσινης
ενέργειας από ΑΠΕ, τομείς στους
οποίους η εταιρεία είναι ήδη δυναμικά
τοποθετημένη.

Η μεγάλη ΑΜΚ των 100 εκατ.
και τα σχέδια της διοίκησης 

Ι N T R A K A T

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Σε έργα, εξαγορές
και αναπτύξεις τα 
αντληθέντα κεφάλαια
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τον εξαιρετικά σημαντικό
τομέα των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, που θα
αποτελέσει βασικό μοχλό

ανάπτυξης του ομίλου τα επόμενα
έτη, οι νέοι μέτοχοι έχουν δείξει την
αποφασιστικότητά τους προχωρών-
τας σε εξαγορά χαρτοφυλακίου 500
MW φωτοβολταϊκών τον Σεπτέμβριο.
Με τη συγκεκριμένη εξαγορά η Intra-
kat έχει διαμορφώσει πλέον ένα συ-
νολικό Χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ
ισχύος 1,8 GW και αποθήκευσης ηλε-
κτρικής ενέργειας ισχύος 0,7 GW,
διεκδικώντας δυναμικά έναν πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στο νέο τοπίο της
ενέργειας.

Ο στρατηγικός πυλώνας «ενέργεια
μέσω των ΑΠΕ» αναμένεται να φέρει
ισχυρές χρηματοροές στην Ιntrakat και
ήδη ο όμιλος είναι πολύ κοντά να ολο-
κληρώσει χρηματοδότηση ύψους 120
εκατ. ευρώ για την πλήρη ανάπτυξη 100
MW αιολικών πάρκων, οι χρηματοροές
των οποίων θα αρχίσουν εντός του 2023.

Ο έντονος αναπτυξιακός προσανατο-
λισμός της Intrakat είναι ξεκάθαρος και
στον τομέα του real estate, όπου η νέα
διοίκηση έχει δείξει ξεκάθαρα τις βλέ-
ψεις της να τοποθετήσει την εταιρεία
δυναμικά μέσα στις εξελίξεις. Το επιχει-
ρηματικό πλάνο της Intrakat εστιάζει σε
high end τουριστικούς προορισμούς,
όπως είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη, η
Πάρος, η Σύρος, η Αθήνα και η Κρήτη,
όπου θα αναπτύξει πολυτελείς ξενοδο-
χειακές και οικιστικές μονάδες.

Μετά την τοποθέτηση στο πεντάστερο

ξενοδοχείο Xenodocheio Milos στην
Αθήνα και την επένδυση σε κτίριο γρα-
φείων επί της Ιπποκράτους, συνολικής
επιφάνειας 7.300 τμ, ο διευθύνων σύμ-
βουλος Αλέξανδρος Εξάρχου ανακοί-
νωσε την εξαγορά υφιστάμενου ξενοδο-
χείου στη Μύκονο, το οποίο θα μετατρα-
πεί σε πολυτελές πεντάστερο, ενώ λίγες
μέρες αργότερα έκλεισε μια εξαιρετικά
σημαντική συμφωνία-κλειδί για την εγ-
χώρια αγορά του real estate, δίνοντας τα
χέρια με το Ellington Group. 

Η συνεργασία με το Ellington Man-
agement Group, που στην Ελλάδα εκ-

προσωπείται από την Ellington Solu-
tions, καθιστά την Intrakat στρατηγικό
συνεργάτη ενός ομίλου που διεθνώς θε-
ωρείται κορυφαίος στη διαχείριση τιτ-
λοποιημένων χαρτοφυλακίων ακινήτων,
με εμπειρία τριών δεκαετιών. Στη χώρα
μας η Ellington Solutions διαχειρίζεται
χαρτοφυλάκιο, η αξία του οποίου υπερ-
βαίνει το 1 δισ. ευρώ και από κοινού με
την Intrakat θα δραστηριοποιηθούν στον
τομέα της αξιολόγησης, διαχείρισης,
επένδυσης, ανάπτυξης και αξιοποίησης
ακινήτων στην Ελλάδα.

Εχέγγυο της πετυχημένης 
ΑΜΚ η δυνατή παρουσία 
των βασικών μετόχων

Έχοντας έντονα αναπτυξιακές φιλο-
δοξίες, ο νέος κύριος μέτοχος Winex In-
vestments (Μπάκος, Καϋμενάκης,
Εξάρχου) και ο νέος αντιπρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της Intrakat Αλέ-
ξανδρος Εξάρχου κινούνται γρήγορα
και αποφασιστικά αναγνωρίζοντας ότι οι
συνθήκες της αγοράς είναι τώρα ιδιαίτε-
ρα ευνοϊκές για να πετύχουν τον βασικό
στόχο της επένδυσής τους: να επανατο-

ποθετήσουν τον όμιλο τόσο στην εγχώ-
ρια όσο και στην αγορά της Νοτιοανατο-
λικής Ευρώπης, δημιουργώντας έναν
δυνατό περιφερειακό παίκτη με ισχυρό
επιχειρηματικό αποτύπωμα.

Η αναμενόμενη συμμετοχή του κύρι-
ου μετόχου (Winex Investments) στην
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εγ-
γυάται την επιτυχία της, καθώς εκτός
του ποσοστού του έχει την πρόθεση να
αγοράσει και όσες αδιάθετες μετοχές
τυχόν προκύψουν στο ποσοστό που του
αναλογεί. 

Σε λειτουργία το αιολικό πάρκο
ισχύος 15MW στην Άνδρο

Εντωμεταξύ, ολοκληρώθηκε και τέ-
θηκε σε λειτουργία το αιολικό πάρκο του
Ομίλου Intrakat στην Άνδρο, στο πλαίσιο
του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου
που υλοποιείται από την εταιρεία στον
τομέα της ενέργειας, ειδικότερα στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το έργο,
ύψους 25 εκατ. ευρώ, αναμένεται να
προσφέρει άμεσα και σημαντικά οφέλη
στην τοπική κοινωνία συμβάλλοντας ου-
σιαστικά στην ενεργειακή αυτονομία του
νησιού.

Το αιολικό πάρκο βρίσκεται στη θέση
Φραγκάκι -στο νότιο τμήμα της Άνδρου-
, μια περιοχή εξαιρετικά υψηλού αιολι-
κού δυναμικού. Ο σταθμός αποτελείται
από πέντε ανεμογεννήτριες, συνολικής
ισχύος 15 MW, οι οποίες θα παράγουν
περισσότερες από 58 GWh ηλεκτρικής
ενέργειας τον χρόνο, μέγεθος ικανό να
καλύψει τις ετήσιες ενεργειακές ανάγ-
κες 3.500 νοικοκυριών.

Η αναπτυξιακή 
στρατηγική 
σε έργα ΑΠΕ 
και real estate



Μ
εγάλη ευκαιρία για τον
ψηφιακό τους μετασχη-
ματισμό θα έχουν χιλιά-
δες μικρομεσαίες επιχει-

ρήσεις, οι οποίες με λίγα… κλικ μπο-
ρούν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα
του ΕΣΠΑ και για προϋπολογισμούς
18.000-650.000 ευρώ να επιδοτηθούν
με 9.000-325.000 ευρώ. 

Η πρώτη δράση του ΕΣΠΑ της περιό-
δου 2021-2027 για τον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό των επιχειρήσεων, προ-
ϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, ανέβηκε
στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων και περιλαμ-
βάνει στοχευμένες παρεμβάσεις, ανά-
λογα με το μέγεθος και τις ανάγκες των
ΜμΕ. Μάλιστα, η αξιολόγηση των σχε-
τικών αιτήσεων θα είναι άμεση και μέ-
χρι να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός
της δράσης, ενώ το ποσοστό της επιδό-
τησης διαμορφώνεται στο 50% και σε
ορισμένες περιοχές της χώρας φτάνει
το 60%. Οι δράσεις που φέρνουν… λε-
φτά και διαμορφώνουν ένα ευνοϊκό
πλαίσιο εκσυγχρονισμού για μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις είναι οι εξής:

11. Βασικός ψηφιακός μετασχηματι-
σμός ΜμΕ. Αφορά μεσαίες, μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν
έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές
τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπι-

κοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία τους
και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών
ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλι-
σμό. Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολι-
κός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της
αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από
18.000 έως και 30.000 ευρώ. Η μέγιστη
διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης
δεν θα υπερβαίνει τους 9 μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγ-
κρισης. Οι βασικές κατηγορίες δαπανών
που καλύπτονται αφορούν:

Α. Δαπάνες εξοπλισμού (προμήθεια
ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, ανα-
βάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφο-
ράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζό-
μενους, πελάτες ή προμηθευτές κ.λπ.).

Β. Δαπάνες λογισμικού (προμήθεια
βασικών εφαρμογών διαχείρισης επι-
χειρησιακών πόρων και διαδικασιών,
επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και
CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης
πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας,
βελτιστοποίησης της παραγωγής κ.λπ.).

Γ. Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών
που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθ-

μιση (συμβουλευτική υποστήριξη για
την παρακολούθηση της υλοποίησης
του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υπο-
στήριξη για την υλοποίηση του επενδυ-
τικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμε-
τροποίηση εφαρμογών που συμπερι-
λαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότη-
σης).

2. Προηγμένος ψηφιακός μετασχη-
ματισμός ΜμΕ. Αφορά μεσαίες, μικρές
και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες
στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής
και τεχνολογικής τους ωριμότητας με
ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες
ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγω-
νιστικότητά τους στις διεθνείς αγορές
και θα βελτιώσουν την παραγωγική τους
διαδικασία. Ο ελάχιστος και μέγιστος
συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογι-
σμός της αίτησης χρηματοδότησης ορί-
ζεται σε 50.000-650.000 ευρώ, ενώ η
μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της
επένδυσης δεν θα υπερβαίνει τους 15
μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης ένταξης.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Κ. Σκρέκας: Δεύτερη
φθηνότερη χώρα η Ελλάδα
στην τιμή ρεύματος

Οι γενναίες επιδοτήσεις της κυβέρνη-
σης στο ηλεκτρικό ρεύμα μεταβάλλουν
θεαματικά την τιμή του κόστους της κιλο-
βατώρας στην Ελλάδα, καθώς η χώρα μας
παρουσιάζει μεν υψηλές τιμές χονδρικής,
ωστόσο, η τιμή της κιλοβατώρας στη λιανι-
κή την κατατάσσει στη δεύτερη θέση της
λίστας με τις χαμηλότερες επιβαρύνσεις. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊ-
κού Δείκτη Τιμών Ενέργειας, τα κυμαινό-
μενα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος αν-
τιπροσωπεύουν το συντριπτικό ποσοστό
του 90% των συνολικών τιμολογίων στα
νοικοκυριά στην Ελλάδα. Ειδικότερα,
στην Ελλάδα, η μέση τιμή της κιλοβατώ-
ρας διαμορφώθηκε στα
25,37 λεπτά/KWh,
την ώρα που μεγά-
λες ευρωπαϊκές
χώρες όπως η
Δανία (68,44 λε-
πτά/KWh), η Ολ-
λανδία (67,50 λε-
πτά/KWh), η Ιταλία (64,95
λεπτά/KWh) και το Βέλγιο (57,53
λεπτά/KWh) καταγράφουν υψηλές τιμές
ηλεκτρικού ρεύματος. Η τιμή λιανικής
στα κυμαινόμενα τιμολόγια της Ισπανίας
είναι κατά 39% ακριβότερη σε σχέση με
της Ελλάδας και 6% της Πορτογαλίας. 

Στο φυσικό αέριο, η Ελλάδα κατατάχ-
θηκε στη 17η θέση επί συνόλου 28 χωρών.
Η τιμή στους οικιακούς καταναλωτές
στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 12,35
λεπτά/KWh, χαμηλότερα από τη μέση τι-
μή της ΕΕ, η οποία είναι στα 18 λεπτά/K-
Wh. Η μείωση του αερίου στην Ελλάδα
διαμορφώθηκε στο 55%, σε αντίθεση με
τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η
Ιταλία και η Πορτογαλία, που σημείωσαν
μεγάλες αυξήσεις. Όπως δήλωσε ο κ.
Σκρέκας, «για ακόμα έναν μήνα, οι Ελλη-
νίδες και οι Έλληνες έχουν από τις φθη-
νότερες τιμές ενέργειας στην Ευρώπη. Οι
άμεσες επιδοτήσεις της κυβέρνησης
έφεραν ουσιαστικά αποτελέσματα για
τους λογαριασμούς των Ελλήνων κατανα-
λωτών. Κόντρα στην ανέξοδη και μίζερη
κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, αποδεικνύουμε ότι οι
πολιτικές μας διατηρούν τις τιμές ενέρ-
γειας σε όσο το δυνατόν πιο προσιτά επί-
πεδα και αυτό αποδεικνύεται εμπράκτως.
Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ελληνική
κοινωνία για όσο αυτό χρειαστεί».
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Μεγάλη ευκαιρία για τον
ψηφιακό μετασχηματισμό
χιλιάδων μικρομεσαίων
ελληνικών επιχειρήσεων

«Δώρο» 9.000-325.000€
σε ΜμΕ με λίγα… κλικ! 
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Μ
ε τους καλύτερους οι-
ωνούς για το 2023 κλείνει
η φετινή τουριστική σεζόν
στη χώρα μας, παρά τη δύ-

σκολη συγκυρία, ωστόσο το ελληνικό
τουριστικό προϊόν αποδεικνύεται ιδι-
αίτερα ανθεκτικό. 

Αυτό, άλλωστε, καταδεικνύουν και
τα στοιχεία από τις διεθνείς αγορές,
όπως αυτή της Βρετανίας, καθώς οι
τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο
άγγιξαν φέτος τα 3 εκατομμύρια, ξε-
περνώντας και τον παραδοσιακό «τρο-
φοδότη» της χώρας μας, τη γερμανική
αγορά.

Τα χαμόγελα της ελληνικής αποστο-
λής στο περίπτερο της σημαντικότερης
τουριστικής έκθεσης του κόσμου, της
World Travel Market (WTM) στο Λονδί-
νο, περίσσευαν. 

Η αγορά της Αγγλίας έδωσε το στίγ-
μα στηρίζοντας την Ελλάδα ως έναν
ασφαλή και must προορισμό για δια-
κοπές. Μεγάλες βρετανικές αεροπορι-
κές εταιρείες, όπως η Easy Jet, η Briti-
sh Airways και η Jet 2, πρόσθεσαν νέ-
ες πτήσεις και νέους προορισμούς στο
πρόγραμμά τους, ενισχύοντας τη στρα-
τηγική της χώρας μας για επέκταση της
τουριστικής περιόδου.

Οι ελληνικές τουριστικές επιχειρή-
σεις έχουν επίσης έναν επιπλέον λόγο
να αισιοδοξούν, καθώς τα ταμειακά
τους αποθέματα αυξήθηκαν, σε σχέση
με τα δύο προηγούμενα χρόνια της
πανδημίας, αγγίζοντας αυτά του έτους
που αποτελούσε μέχρι χθες ορόσημο
για τον ελληνικό τουρισμό, του 2019.

Οι στόχοι Κικίλια το 2023 για
τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη

«Έχει αυξηθεί η κατά κεφαλήν δα-
πάνη και αυτό είναι καλό, γιατί η στρα-
τηγική του ΣΕΤΕ για τον τουρισμό στο
μέλλον είναι ο πιο ποιοτικός τουρι-
σμός», τόνισε, μιλώντας στο ΑΠΕ-

ΜΠΕ, από το Λονδίνο ο πρόεδρος του
συνδέσμου Γιάννης Ρέτσος.

Η στόχευση, από εδώ και πέρα, όλων
των εμπλεκόμενων φορέων στην του-
ριστική βιομηχανία της Ελλάδας είναι ο
συνδυασμός πολλών πτήσεων αλλά και
η πληρότητά τους, όπως έγινε και με
την Αμερική, μια αγορά που χαρακτη-
ρίζεται από high spenders τουρίστες. 

«Η συνεργασία μας με την Google
για την επιτάχυνση του πράσινου και
βιώσιμου μετασχηματισμού του τουρι-
στικού κλάδου της Ελλάδας έχει ήδη
φέρει απτά αποτελέσματα με περισσό-
τερους από 2.000 ξενοδόχους να εκ-
παιδεύονται σε βιώσιμες πρακτικές
και 500 ξενοδοχεία που λαμβάνουν τη
σχετική διαπίστευση σε λιγότερο από
έξι μήνες από τότε που ξεκινήσαμε το
πρόγραμμα», υπογράμμισε ο Βασίλης
Κικίλιας από το Λονδίνο αναφορικά με
τους στόχους που έχει θέσει το υπουρ-

γείο για το 2023 και αφορούν τη βιώσι-
μη τουριστική ανάπτυξη.

Ο Βασίλης Κικίλιας, αφού περιηγή-
θηκε στα ελληνικά περίπτερα της έκ-
θεσης, πραγματοποίησε συνάντηση
εργασίας με τους επικεφαλής του ομί-
λου TUI και ανακοίνωσε την αύξηση
των διαθέσιμων αεροπορικών θέσεων
προς τη χώρα μας για το 2023 και το
άνοιγμα νέων αγορών με περισσότε-
ρους προορισμούς. 

Έργα συνολικού προϋπολογι-
σμού πάνω από 4,5 εκατ. ευρώ εί-
ναι σε εξέλιξη στον Δήμο Αμπελο-
κήπων-Μενεμένης, με σημαντικό-
τερο την κατασκευή της νέας πεζο-
γέφυρας στον νέο επιβατικό σταθ-
μό Θεσσαλονίκης, που θα ξεκινή-
σει από τον ΟΣΕ το προσεχές διά-
στημα. 

Το έργο αφορά την αποξήλωση της παλαιάς και την
αντικατάστασή της με μια νέα, σύγχρονων προδιαγρα-
φών, προϋπολογισμού 1.375.562 ευρώ, με χρηματοδό-
τηση από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων.

Έχει ήδη δημοπρατηθεί από τον ΟΣΕ, έχει αναδειχθεί

προσωρινός ανάδοχος και προχωρά
ο τελικός έλεγχος της σύμβασης
προκειμένου να αποσταλεί στο
Ελεγκτικό Συμβούλιο για έγκριση
και η υπογραφή της αναμένεται τέ-
λος Δεκεμβρίου.

Τα έργα αφορούν επίσης την ανέ-
γερση νέων κτιριακών εγκαταστά-
σεων για το 5ο Δημοτικό Σχολείο,

ένα από τα 17 νέα σχολικά συγκροτήματα που υλοποι-
ούνται μέσω ΣΔΙΤ στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς και
στην αναβάθμιση των εξωτερικών χώρων στο 6ο Δημο-
τικό, όπως και στην ανέγερση διδακτηρίου στο Καλλιτε-
χνικό Γυμνάσιο-Λύκειο. 

«Στο σχέδιο που έχουμε εκπονήσει και υλοποιούμε
εδώ και τρία χρόνια, συμπεριλαμβάνονται και εκατοντά-
δες μικρότερα έργα αλλά πολύ σημαντικά, που δίνουν
λύσεις στην καθημερινότητα των πολιτών», τόνισε ο
υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμανλής, κατά τη
διάρκεια των εγκαινίων του νέου κλειστού σχολικού γυ-
μναστηρίου του μεγαλύτερου σχολικού συγκροτήματος
του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, όπου στεγάζον-
ται το 2ο Λύκειο, το 1ο και 2ο Γυμνάσιο και το ΕΠΑΛ.

Ο Κώστας Καραμανλής επεσήμανε πως τα έργα απο-
τελούν έναν σημαντικό κρίκο του σχεδίου που υλοποιεί
το υπουργείο, ώστε η Θεσσαλονίκη να γίνει πραγματικά
το κέντρο των Βαλκανίων.

Ρ.Σ.

Ξεπέρασαν κάθε
προσδοκία αλλά και 
την παραδοσιακή
γερμανική αγορά 
με τις επισκέψεις τους 
στη χώρα μας το 2022

Μεγάλα έργα προϋπολογισμού 4,5 εκατ. σε εξέλιξη στη Βόρεια Ελλάδα

Τρία εκατ. Βρετανοί 
τουρίστες είπαν: 
We love Greece 

Γράφει 
η Ρεγγίνα Σαβούρδου



Το όραμα και τη στρατηγική που ακολου-
θεί παρουσίασε ο Όμιλος OTE με επίκεντρο
τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες βιώ-
σιμης ανάπτυξης: κλιματική ουδετερότητα,
κυκλική οικονομία σε όλη την αλυσίδα
αξίας, συμπερίληψη και ίσες ευκαιρίες
στην εργασία, ψηφιακή κοινωνία για όλους.
Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ενσωματωμένη
στην επιχειρηματική στρατηγική και λει-
τουργία του ομίλου και αποτελεί βασική του
προτεραιότητα, όπως αναφέρει ανακοίνω-
ση. Όπως σχολίασε ο πρόεδρος και διευθύ-
νων σύμβουλος του Ομίλου OΤΕ Μιχάλης
Τσαμάζ, «οτιδήποτε κάνουμε ή σχεδιάζουμε να κάνουμε, το κοιτάμε μέσα από το πρίσμα της βιώσιμης
ανάπτυξης. Από τις επενδύσεις στα δίκτυα και τις υπηρεσίες μας μέχρι τα ICT έργα που υλοποιούμε, τους
συνεργάτες που επιλέγουμε και την ανάπτυξη των ανθρώπων μας».
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Υ
ψηλά τριμήνου κατέ-
κτησε το ελληνικό χρη-
ματιστήριο με πρωτα-
γωνιστή τον τραπεζικό

κλάδο. Ωστόσο, αυτό που προ-
βληματίζει είναι η περιορισμένη
συναλλακτική δραστηριότητα,
καθώς από τα 50 εκατ. ευρώ τα
μισά αφορούν μόλις 5 μετοχές,
κάτι που καταδεικνύει τη ρηχότη-
τα της αγοράς. Οι περισσότεροι
επαγγελματίες αναμένουν τα
αποτελέσματα της αναμέτρησης
του Γενικού Δείκτη με τη δύσκολη
ζώνη των 880-903 μονάδων για
να αποκτήσουν μια πιο ξεκάθαρη
εικόνα για τη μεσοβραχυπρόθε-
σμη τάση. Τεχνικά παραμένει το
αγοραστικό σήμα για τον Γενικό
Δείκτη, το οποίο αναιρείται με

επιστροφή χαμηλότερα των 857
μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα
υψηλότερα των 867-856 (συγκλί-
νουν οι ΚΜΟ 200 ημερών), δεν
μπορεί να αποκλειστεί κίνηση
προς τις 895-900, 906-908, 944
(gap) και 973 μονάδες. Αγοραστι-
κό σήμα και από τον δείκτη υψη-

λής κεφαλαιοποίησης, που ακυ-
ρώνεται με επιστροφή χαμηλότε-
ρα των 2.080 μονάδων. Όσο δίνει
κλεισίματα υψηλότερα των
2.094-2.066 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ
200 ημερών) και των 2.130, θα ελ-
πίζει σε κίνηση προς τις 2.186 και
2.200 μονάδες.

Προμέρισμα 0,40 ευρώ/μτχ.
(μεικτό) από τη Motor Oil

Τη διανομή προσωρινού μερίσματος
μεικτού ποσού 0,40 ευρώ ανά μετοχή
έναντι του καταβλητέου μερίσματος
χρήσης 2022 στους μετόχους της Motor
Oil αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο
της εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του
της 7ης Νοεμβρίου. Δικαιούχοι προσω-
ρινού μερίσματος χρήσης 2022 είναι οι
μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγε-
γραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ της Τρίτης
22 Νοεμβρίου (record date), ενώ η
έναρξη πληρωμής θα γίνει την Παρα-
σκευή 25 Νοεμβρίου.

Παπουτσάνης: Αυξημένος κατά
39,3% ο κύκλος εργασιών

Αυξημένος κατά 39,3% ήταν ο ενοποι-
ημένος κύκλος εργασιών της Παπουτσά-
νης στο εννεάμηνο 2022, με την εισηγμέ-
νη να καταγράφει έσοδα 53,3 εκατ. ευρώ
έναντι 38,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του
2021, ενώ σημαντική αύξηση κατά 55%
κατέγραψαν και οι εξαγωγές, αντιπρο-
σωπεύοντας το 66% του συνολικού κύ-
κλου εργασιών. Τα ενοποιημένα κέρδη
προ φόρων ανήλθαν σε 4,6 εκατ. ευρώ
για το εννεάμηνο 2022, έναντι 5,1 εκατ.
ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Τα
ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους
ανήλθαν σε 3,6 εκατ. ευρώ έναντι 4 εκατ.
ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021,
παρουσιάζοντας μείωση κατά 10%.

ΟΠΑΠ: 2.832 μέτοχοι στην
επανεπένδυση μερίσματος

Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι 2.832 μέτοχοι
ανταποκρίθηκαν θετικά στο πρόγραμμα
επανεπένδυσης μερίσματος (scrip divi-
dend), επιλέγοντας να επανεπενδύσουν
στην εταιρεία, με αποτέλεσμα η συμμετο-
χή στο πρόγραμμα να ανέλθει στο 36,49%
του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου,
εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών. Σήμε-
ρα Τετάρτη 9 Νοεμβρίου θα πραγματο-
ποιηθεί η πληρωμή του μερίσματος και
ταυτόχρονα 3.061.904 νέες μετοχές θα
τεθούν σε διαπραγμάτευση.

Η Moody’s προχώρησε σε ανοδική αναθεώρηση
της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγη-
σης στις έξι ελληνικές τράπεζες, κατά μία ή δύο
βαθμίδες, καθώς και της βασικής πιστοληπτικής
αξιολόγησης (Baseline Credit Assessment-BCA)
σε τρεις από τις τράπεζες αυτές. Στην ανάλυσή
του ο οίκος σημειώνει ότι η τελευταία δράση του
είχε οδηγό τις διαρθρωτικές βελτιώσεις στην ελ-
ληνική οικονομία, τη σημαντική ενίσχυση της
ποιότητας στα περιουσιακά στοιχεία των τραπε-
ζών, τα βελτιωμένα κέρδη από βασικές δραστη-
ριότητες και στην περίπτωση της Παγκρήτιας
Τράπεζας την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου. Εν-
σωματώνει επίσης την άποψη του οίκου για καλύ-
τερους ρυθμούς ανάκτησης σε ένα σενάριο εξυ-
γίανσης των τραπεζών.

Υψηλά τριμήνου αλλά και ρηχότητα στο χρηματιστήριο

Αναβάθμισε τις ελληνικές τράπεζες η Moody’s

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

ΟΤΕ: Τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες για βιώσιμη ανάπτυξη
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Η Lamda Development ανακοίνωσε ότι μια
από τις μεγαλύτερες μεταφυτεύσεις δέντρων
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο Ελληνικό. Σε συ-
νεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες τεχνικών
έργων πρασίνου και με ελληνικά φυτώρια, η
Lamda δημιουργεί προσωρινούς χώρους, στους
οποίους θα φιλοξενηθούν περισσότερα από
2.000 δέντρα κατά τη διάρκεια της κατασκευής.
Τα δέντρα αυτά, τα οποία βρίσκονται μέσα στον
χώρο του έργου όπου έχουν ήδη ξεκινήσει ή θα
ξεκινήσουν οι εργασίες, θα μεταφυτευτούν στο
Μητροπολιτικό Πάρκο και στους κοινόχρηστους
χώρους της νέας πράσινης πόλης.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει
τις μεταφυτεύσεις από το Experience Park, όπου
το πράσινο φυσικό περιβάλλον ενισχύθηκε ακό-
μη παραπάνω με τη μεταφύτευση 80 δέντρων, τη
φύτευση επιπλέον 100 νέων δέντρων φτάνοντας
στο σύνολο τα 900 δέντρα και περίπου 80.000
φυτά από μεσογειακές ποικιλίες. Συγχρόνως δε-
κάδες νέα δέντρα φυτεύτηκαν στον χώρο όπου
πραγματοποιούνται οι εργασίες για την ανέγερση
του κτιρίου ΑμεΑ. Τα νέα αυτά δέντρα, μεταξύ
των οποίων ελιές, χαρουπιές, κουτσουπιές και
άλλα ελληνικής προέλευσης, ταιριάζουν με το
περιβάλλον και τη βλάστηση της περιοχής, είναι
μεγάλου μεγέθους και έχουν ύψος που φτάνει τα
6 μ. Το ύψος και ο όγκος τους δημιουργούν μια
πράσινη ζώνη γύρω από τον χώρο, όπου θα ανε-
γερθεί το κτίριο για ΑμεΑ ώστε να μην επιβαρύ-
νεται η γειτονική κατοικημένη περιοχή. 

Mytilineos: Επτά νέα έργα 
ΑΠΕ ισχύος 367,5MW 
σε Ηνωμένο Βασίλειο

Κινητικότητα 
στην Παγκρήτια Τράπεζα

Κινητικότητα υπάρχει στην Παγκρήτια Τρά-
πεζα, καθώς γίνονται ζυμώσεις σε ανώτατο
επίπεδο, με τους νέους μετόχους Μπάκο,
Καϋμενάκη και Εξάρχου να έχουν μεγάλα
σχέδια για την τράπεζα. Και επειδή οι δύο
πρώτοι ξέρουν καλά το άθλημα του scouting,
ασχολούνται και προσωπικά με τα πρόσωπα
που θα φτιάξουν την «εντεκάδα» της νέας
τράπεζας, έχοντας μάλιστα διόλου ευκατα-
φρόνητο budget.

Η QQuant Master Servicer
ενισχύει τη θέση της
Η QQuant Master Servicer συγκαταλέγεται
στους πέντε μεγαλύτερους διαχειριστές δα-
νείων στη χώρα. Το ύψος των συνολικών
απαιτήσεων των υπό διαχείριση χαρτοφυλα-
κίων της εταιρείας διαχείρισης ξεπερνά ήδη
τα 12,4 δισ. ευρώ. Ωστόσο, παρά τις επιτυχίες
η θυγατρική της Qualco δεν εφησυχάζει. Η
QQuant Master Servicer στοχεύει διαρκώς
στο να ενισχύει τη θέση της με την ανάληψη
διαχείρισης νέων χαρτοφυλακίων μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων και την παροχή υπηρε-
σιών στρατηγικής ανάλυσης χαρτοφυλακίων
προς πώληση, καθώς και εργασιών υποστήρι-
ξης διαχείρισης χαρτοφυλακίων (back office,
loan Administration).

Coca Cola HBC: Αναμένει λειτουργικά
κέρδη 860-900 εκατ. ευρώ

Αύξηση καθαρών εσόδων από πωλήσεις
σημείωσε στο γ’ τρίμηνο η Coca Cola HBC,
ενώ αναμένει πως τα συγκρίσιμα λειτουργικά
κέρδη του ομίλου για το 2022 θα διαμορφω-
θούν μεταξύ 860 και 900 εκατ. ευρώ, όπως
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Συγκε-
κριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε αναφορικά
με τις επιχειρηματικές της προοπτικές πως
«επωφεληθήκαμε από την ισχυρή εμπορική
κίνηση του καλοκαιριού και από οικονομικές
επιδόσεις καλύτερες από τις αναμενόμενες».

Μεταφυτεύει περισσότερα 
από 2.000 δέντρα 
στο Ελληνικό η Lamda

Νέο χαρτοφυλάκιο έργων αποθήκευ-
σης ενέργειας, συνολικής ισχύος
367,5MW, αναλαμβάνει η Mytilineos για
τον επί σειρά ετών επιχειρηματικό εταί-
ρο Gresham House στο Ηνωμένο Βασί-
λειο μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανε-
ώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέρ-
γειας (RSD), όπως αναφέρεται σε σχετι-
κή ανακοίνωση. Συγκεκριμένα, το χαρ-
τοφυλάκιο περιλαμβάνει τη μελέτη, προ-
μήθεια και κατασκευή (EPC) Συστημά-
των Αποθήκευσης Ενέργειας με Μπατα-
ρία (BESS) και αποτελείται από επτά νέα
έργα. Τα έργα βρίσκονται ήδη σε διάφο-
ρα στάδια υλοποίησης, ενώ αναμένεται
να τεθούν σε εμπορική λειτουργία (COD)
σταδιακά έως τα τέλη του 2023.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Στη συμβουλευτική επιτροπή 
του The Marketing Hub ο Γ. Τυρέλης
Το Advisory Board του The Marketing Hub κα-
λωσορίζει τον Γιώργο Τυρέλη, γενικό διευθυν-
τή Εμπειρίας Καταναλωτή της Παπαστράτος,
θυγατρικής της Philip Morris International. Ο
κ. Τυρέλης ηγείται του
σχεδιασμού και υλοποί-
ησης των διακαναλικών
στρατηγικών και προγραμ-
μάτων εμπειρίας κατανα-
λωτή στην Παπαστράτος.
Διαθέτει περισσότερο από
15 χρόνια εμπειρίας στον
ευρύτερο χώρο του marketing & sales, σε θέ-
σεις αυξημένης ευθύνης στην Ελλάδα και το
εξωτερικό. Συμμετέχοντας στο Advisory
Board του The Marketing Hub, θα συνδράμει
σημαντικά στην υλοποίηση του οράματος του
οργανισμού, το οποίο είναι η δημιουργία της
μεγαλύτερης και ισχυρότερης κοινότητας των
επαγγελματιών του marketing στη χώρα μας,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
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Σ
ε απολογία αναμένεται
να κληθεί η ΠΑΕ
Ολυμπιακός για όλα
όσα ειπώθηκαν επισή-

μως από τους ανθρώπους του ή
έγιναν ανεπίσημα μετά το ντέρμ-
πι με τον Παναθηναϊκό. Μόνο
που οι προβλεπόμενες τιμωρίες
είναι κάτι σαν χάδι σε σκυλάκι.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως
είναι γνωστό, αποκάλεσε «καρα-
στημένο» τον Δανό διαιτητή Κέ-
λετ. Ο Γιάννης Βρέντζος μίλησε
για «φασιστικό παρακράτος που
διέπεται από παρανομία και ορ-
γανωμένο έγκλημα». Ακόμη, φέ-
ρεται να είπε στον Δανό διαιτητή
στα αποδυτήρια «ήρθες για να
κάνεις αυτό που έκανες». Αυτά
αναγράφονται στο φύλλο αγώνα
από τον Κέλετ. Επίσης, και ο Κώ-
στας Καραπαπάς για χειρονομίες

προς τους οπαδούς του «τριφυλ-
λιού».

Έτσι, ο Βαγγέλης Μαρινάκης,
με βάση το άρθρο 2, παράγρα-
φος 20, «περί δυσμενών δηλώ-
σεων εις βάρος οργάνων του πο-
δοσφαίρου», κινδυνεύει με πρό-
στιμο από 10.000 ευρώ έως
50.000 ευρώ. Παρόμοιες ποινές
προβλέπονται και για τους Βρέν-
τζο και Καραπαπά και πρόστιμα
έως 90.000 ευρώ στο σύνολο.
Επιπλέον, απαγόρευση εισόδου
από 15 μέρες μέχρι έξι μήνες.
Όλες οι ποινές εφεσιβάλλονται
στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή
Εφέσεων της ΕΠΟ. Ο Ολυμπια-
κός προς το παρόν δεν κινδυ-
νεύει.

Οι ποινές είναι χάδι, γιατί οι
ίδιοι οι επενδυτές πριν από τέσ-
σερα χρόνια φρόντισαν να αλλά-

ξουν τον ΚΑΠ και να τις μετριά-
σουν. Αντί να τις αυστηροποι-
ήσουν, τις ελαστικοποίησαν. Και,
ως εκ θαύματος, τότε είχαν συμ-
φωνήσει όλοι, «μικροί» και «με-
γάλοι». Για την είσοδο του Ιβάν
Σαββίδη με πιστόλι στον αγωνι-
στικό χώρο στο ματς με την ΑΕΚ
είχε τιμωρηθεί με 100.000 ευρώ
και τρία χρόνια αποκλεισμό από
τα γήπεδα. Για το οικονομικό μέ-
γεθος της τιμωρίας η σύγκριση.

Σύμφωνα με τη δέσμευση του
προέδρου της ΕΠΟ Τάκη Μπαλ-
τάκου, οι κλήσεις και οι αποφά-
σεις των δικαιοδοτικών οργάνων
θα πρέπει να είναι άμεσες. Να
καλούνται εντός δύο ημερών οι
κατηγορούμενοι και σε τρεις μέ-
ρες να εκδίδεται η απόφαση. Πε-
ριμένουμε.

Να θυμίσουμε ότι οι φράσεις

του Βαγγέλη Μαρινάκη προς
τον Τάκη Μπαλτάκο κατά τη συ-
νεδρίαση της Super League 1
«είσαι υπάλληλος του Μελισσα-
νίδη» δεν επέσυραν κλήση σε
απολογία από την αθλητική δι-
καιοσύνη.

Όποια ωστόσο και αν είναι η
απόφαση του Πρωτοβάθμιου Ορ-
γάνου της Super League 1 και
της Επιτροπής Εφέσεων, το μόνο
σίγουρο είναι ότι θα πυροδοτήσει
και πάλι δηλώσεις. Το κλίμα τη
φετινή σεζόν είναι από τα χειρό-
τερα όλων των εποχών στο ποδό-
σφαιρο.

Αστείες ποινές προβλέπει 
ο ΚΑΠ για τις δηλώσεις 
Μαρινάκη και Βρέντζου

Σε απολογία-χάδι 
ο Ολυμπιακός



Τ
ην παρέμβαση του Αρείου
Πάγου προκάλεσε η υπόθεση
της σύλληψης της 48χρονης

γιατρού που διακινούσε αναβολικά
με θύματα μεγάλους Έλληνες
αθλητές, ανάμεσα στους οποίους
και ο μπασκετμπολίστας Ντίνος
Μήτογλου. Η υπόθεση βρίσκεται
στα χέρια της Βιργινίας Σακελλα-
ροπούλου, αθλητικής υπερεισαγ-
γελέως, η οποία με επείγον έγγρα-
φό της ζήτησε από τον ΕΟΚΑΝ
(Εθνικός Οργανισμός Καταπολέ-
μησης Ντόπινγκ) να πληροφορηθεί
τον αριθμό των ελέγχων που έγιναν
την προηγούμενη χρονιά, αλλά και
τον τόπο και τον χρόνο που πραγ-
ματοποιήθηκαν. Διότι, σύμφωνα με
καλά πληροφορημένες πηγές της

«Political», το κύκλωμα αυτό κατά-
φερε να πείσει και άλλους Έλληνες
αθλητές -μερικοί μάλιστα είναι
πρωτοκλασάτοι- ότι τα σκευάσμα-
τα-αναβολικά που τους πουλούσε
ήταν κατά της... γήρανσης και της

πιο γρήγορης αποκατάστασης από
τραυματισμό. Το κύκλωμα αυτό
προμηθευόταν αναβολικά από άλ-
λες χώρες, μία εξ αυτών ήταν και η
Βουλγαρία. Η έρευνα της Αστυνο-
μίας συνεχίζεται.

Στον Άρειο Πάγο το ντόπινγκ Μήτογλου Συντριβή για τους Μπακς,
117-98 από τους Χοκς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σκόραρε μόλις 25
πόντους και οι Μπακς έχασαν 117-98 από τους
Χοκς στην Ατλάντα, σπάζοντας ένα σερί εννέα νι-
κών, παρότι οι Χοκς παρατάχθηκαν στο παρκέ
χωρίς τον μεγάλο τους αστέρα, τον Τρέι Γιανγκ. Ο
Έλληνας σούπερ σταρ σταμάτησε στους 25 πόν-
τους (με 9/19 δίποντα), στα 7 ριμπάουντ, στις 2
ασίστ και στα 2 κλεψίματα.

Ποιος κάνει τις μεταγραφές;

Δήλωση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊ-
κός Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Εγώ δεν
παίρνω τον Αγραβάνη, που χρειαζόμαστε τεσ-
σάρι, σεβόμενος τον κόσμο του Παναθηναϊκού
που δεν τον θέλει, για να μην έχουμε τα ίδια με
τον Παπανικολάου παλιότερα και τον Μπου-
ρούση». Τις μεταγραφές τις καθορίζει ο κό-
σμος; Ο Αγραβάνης, ο οποίος υπήρξε παίκτης
του Ολυμπιακού, απάντησε ότι ποτέ δεν είχε
κρούση από τον Παναθηναϊκό.

Πωλείται η Λίβερπουλ
Ανακοίνωση, στην οποία γίνεται γνωστό ότι

πωλείται η Λίβερπουλ, έβγαλε η Fenway Sports
Group του Τζον Χένρι. Η εταιρεία έχει ήδη κα-
ταρτίσει μια παρουσίαση για όλους τους ενδια-
φερόμενους. Μάλιστα, σύμφωνα με την ιστοσε-
λίδα The Athletic, η Goldman Sachs και η Mor-
gan Stanley είναι δύο υποψήφιοι αγοραστές για
την αρμάδα του Γιούργκεν Κλοπ.

Super League 1: 
Τέσσερα ματς σήμερα

Με τέσσερα ματς συνεχίζεται σήμερα η 12η
αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super
League 1: Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός (17.00,
Cosmote TV), Ατρόμητος - Αστέρας Τρ. (18.00,
Nova), ΑΕΚ - ΟΦΗ (20.00, Cosmote TV), Λεβα-
δειακός - Ολυμπιακός (20.00, Nova). Αύριο,
Πέμπτη: Βόλος - ΠΑΣ Γιάννινα (19.00, Cosmote
TV), Ιωνικός - ΠΑΟΚ (21.30, Cosmote TV).

Παλάσιος μετά το Μουντιάλ
Στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος της Super League 1 -μετά το Μουντιάλ-
θα ξαναπαίξει μπάλα ο Σεμπαστιάν Παλάσιος, ο οποίος υπέστη βαριά θλάση
στον οπίσθιο μηριαίο στο ντέρμπι της Λεωφόρου απέναντι στον Ολυμπιακό,
όπου και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί τον Αργεντι-
νό εξτρέμ στα δύο παιχνίδια που απομένουν μέχρι τη διακοπή του πρωταθλή-
ματος με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο και με τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο.

Με 16 παίκτες άρχισε η προετοιμασία της Εθνικής μπάσκετ ανδρών ενόψει των δύο αναμετρήσεων 
της Β’ Προκριματικής Φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023, με τη Λετονία στο Ηράκλειο (11/11, 19.00) και με 
το Βέλγιο στην πόλη Μονς (14/11, 21.30). Στο ΟΑΚΑ υπό τις οδηγίες του Σωτήρη Μανωλόπουλου έδωσαν 
το «παρών» οι Αγραβάνης, Γιαννόπουλος, Γκίκας, Σαλούστρος, Μουράτος, Ρογκαβόπουλος, Χαραλαμπόπουλος, Γόντικας,
Μωραΐτης, Κακλαμανάκης, Τσαϊρέλης, Τσαλμπούρης, Πάπας, Νετζήπογλου και οι Τανούλης και Στέλιος Πουλιανίτης.

SPORTS
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL 27
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Εθνική μπάσκετ: 
Άρχισε η προετοιμασία
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Επιμέλεια:
Δήμητρα 

Δάρδα

Τ
ο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσ-
σαλονίκης απένειμε το βραβείο «Χρυσός
Αλέξανδρος» στη Finos Film για τα 80
χρόνια προσφοράς της στην 7η Τέχνη. Η

ελληνική εταιρεία παραγωγής, που χάρισε σειρά
θρυλικών ταινιών στο ελληνικό κοινό και ανέδειξε
τους σημαντικότερους εγχώριους αστέρες της
μεγάλης οθόνης, τιμήθηκε σε μια λαμπερή εκδή-
λωση που πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη
από κόσμο αίθουσα «Παύλος Ζάννας».

«Από πολλές απόψεις η Finos Film, ειδικά ο Φί-
νος, είναι μια μοναδική περίπτωση στον παγκό-
σμιο κινηματογράφο, καθώς ο Φίνος ήταν ο χρη-
ματοδότης, ο παραγωγός, ο γενικός επιμελητής
και ο δημιουργός των ταινιών του. Στην ουσία
έφτιαξε τον ελληνικό κινηματογράφο, του έδωσε
φωνή και εικόνα, τον έκανε εμπορεύσιμο και σο-
βαρό προϊόν. Ταξίδεψε σε μεγάλα φεστιβάλ όπως
οι Κάννες, πήγε στα Όσκαρ, έκανε σινεμασκόπ με
στερεοφωνικό ήχο. Οι ταινίες του, αμιγώς εμπορι-
κά επιτεύγματα, αντέχουν, ψυχαγωγούν και αγα-
πιούνται μέχρι και σήμερα», ανέφερε στην ομιλία
του ο κριτικός κινηματογράφου Ιάσονας Τριαντα-
φυλλίδης και πρόσθεσε: «Είναι προς τιμήν του
Ορέστη Ανδρεαδάκη που βραβεύει τη Finos Film
και τον Φίνο, γιατί και το Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου Θεσσαλονίκης τού οφείλει πολλά. Ο Φίνος
ήταν συνεχώς παρών στο φεστιβάλ, από την πρώ-
τη μέρα του θεσμού, το 1960, μέχρι και τρεις μή-
νες πριν πεθάνει τον Οκτώβριο του 1976».

Τον «Χρυσό Αλέξανδρο» παρέλαβε ο εκπρόσω-

πος και υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας
Στάθης Καμβασινός, δηλώνοντας πως το βραβείο
ανήκει αποκλειστικά στον Φιλοποίμενα Φίνο:
« Ήταν ένας δημιουργός και μαχητής, ο οποίος
σχεδόν 80 χρόνια πριν, τον Ιανουάριο του 1943,
παρουσίασε στο ελληνικό κοινό μια άρτια ελληνι-
κή παραγωγή, την ταινία “Η φωνή της καρδιάς”
στο σινεμά Ρεξ στην Αθήνα. Η επιτυχία της ταινίας
ήταν μεγαλειώδης. Το κοινό μέσα στην καρδιά της
κατοχής θέλοντας να εκφράσει την άκρατη χαρά
του ξεχύθηκε στους δρόμους και έκανε πορεία
μέχρι την Ομόνοια. Ήθελε στην ουσία να πει ένα
ευχαριστώ σε αυτό τον δημιουργό. Σαν να του έλε-

γε “προχώρα” και εκείνος, ανακουφισμένος και
δικαιωμένος, έκανε πράξη την προτροπή τους.
Διέγραψε μια λαμπρή πορεία με διεθνή πολιτισμι-
κό αντίκτυπο για την Ελλάδα. Ογδόντα χρόνια με-
τά, οι απόγονοι των ανθρώπων που είδαν την ται-
νία νομίζω ότι έχουν καταγεγραμμένο στη συνεί-
δησή τους το θρυλικό σήμα “Η Finos Film παρου-
σιάζει...”».

Η βραδιά έκλεισε με την προβολή της ελληνικής
κωμωδίας «Ο φίλος μου, ο Λευτεράκης» του 1963,
σε σκηνοθεσία Αλέκου Σακελλάριου, ενώ στο κοι-
νό μοιράστηκε μια ειδική συλλεκτική έκδοση που
επιμελήθηκε ο Ιάσονας Τριανταφυλλίδης.

Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ  Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Υ  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Τιμητικό βραβείο στη Finos Film



Τα πρώτα γενέθλια του μικρού Φίλιππου γιόρτα-
σαν η Άννυ Πανταζή και ο Χριστόφορος Χούμας! Ο
πρωτότοκος γιος του λαμπερού ζευγαριού έσβησε
το πρώτο κεράκι με τη βοήθεια της αδελφής του Χρι-
στιάννας και έπειτα πόζαρε σοβαρός στην αγκαλιά
της διάσημης μαμάς του με φόντο τα μεγάλα χρω-
ματιστά μπαλόνια και την απίθανη τούρτα. « Ένας
υπέροχος χρόνος ευτυχίας και αγάπης! Να σε χαι-
ρόμαστε, ζωή μου», έγραψε η Ολυμπιονίκης στο In-
stagram αναρτώντας φωτογραφίες από το πάρτι.

Οικογενειακές χαρές

Δύσκολο αντίο

Συγκλονισμένη η Άλκηστις Πρωτοψάλτη
από τον χαμό της αγαπημένης της σκυλίτσας.
Η τραγουδίστρια αποχαιρέτησε το συμπαθέ-
στατο τετράποδο με λόγια αγάπης, προκα-
λώντας συγκίνηση στο διαδίκτυο: «Η “Μπό-
ρα”. Αυτό το όνομα της έδωσα γιατί ήρθε στο
σπίτι μια μέρα με καταιγίδα. Το πιο ευγενικό
σκυλί, το πιο αθόρυβο (παρά το μέγεθός της),
το πιο ήρεμο, γεμάτο καλοσύνη. Με μάτια που
μιλούσαν σε όλες τις γλώσσες. Έζησε μέσα
σε χάδια και αγάπη, τώρα καλπάζει σε άλλους
ουρανούς». 

Η Άντα Λιβιτσάνου μάς σύστη-
σε τη μαμά της! Αφορμή ήταν η
μέρα γενεθλίων της Αλίκης Λι-
βιτσάνου, που τα γιόρτασε με
μια λαχταριστή σοκολατένια
τούρτα από τα χεράκια της κό-
ρης της και διάσημης pastry
chef. «Happy birthday, Mom-
my, Aliκεϊρος, ξανθόμαλλο,
mamma ή και Αλικάρα, όπως
τη λένε αρκετοί φίλοι μου. Σε
αγαπώ. Χρόνια πολλά», της ευ-
χήθηκε η ηθοποιός.

Μαμαδίστικα 
γενέθλια

ΑΑθόρυβο διαζύγιο
Τίτλοι τέλους στον γάμο της εντυπωσιακής Μάντης Περσάκη
με τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη. Η pilates instructor και ο πρω-
ταθλητής του kickboxing έπειτα από οκτώ χρόνια κοινής ζωής
αποφάσισαν να ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους, με την
είδηση να κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Το διαζύγιο του ζευ-
γαριού λέγεται πως ήταν «βελούδινο», καθώς επιθυμεί να
κρατήσει άριστες σχέσεις για χάρη των δύο παιδιών τους.

Διακοπές non stop για την Ανθή Σαλαγκού-
δη. Έπειτα από ένα ολόκληρο καλοκαίρι
ηλιοθεραπείας στις αμμουδιές των κυκλαδί-
τικων νησιών, η παρουσιάστρια ξεκίνησε
χειμερινές αποδράσεις με πρώτη στάση τη
Μονεμβασιά. «Να πίνεις τον καφέ σου με
αυτήν τη θέα, να τρως ζεστό ψωμί που μόλις
έχει βγει από τον φούρνο, να δοκιμάζεις τσί-
πουρο και ως επιστέγασμα κολοκυθόσουπα
με κρασί από τους τοπικούς αμπελώνες»,
αποκάλυψε στο Instagram.
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Βολές απ’ όλες τις πλευρές

Ζωάρα η Ανθή

Σ
το τηλεοπτικό στόχαστρο βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα η
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μετά τη δημόσια παραδοχή
για αντιεπαγγελματική συμπεριφορά σε πρώην συνεργά-
τες της. Οι δηλώσεις προκάλεσαν τσουνάμι επιθετικών

σχολίων και βαρύτατων χαρακτηρισμών από πρόσωπα της TV με
μπροστάρη τον Αντρέα Μικρούτσικο: «Εγώ εκείνο που ξέρω για την
Κωνσταντίνα, χωρίς να την έχω συναντήσει ποτέ και τηλεοπτικά την
έχω δει σε άθροισμα δέκα λεπτά, είναι ότι υπάρχουν ομάδα τεχνι-
κών, κάμερες, πανελίστες και παρουσιαστές που έχασαν τη δουλειά
τους. Που έχασαν τη δουλειά τους από ένα πλάσμα μηδενικού τα-
λέντου. Όταν εξαιτίας του κακομαθημένου έχουν χάσει πάνω από 1,
20, 30 άτομα τη δουλειά τους, είναι ένα τοξικό άτομο που ένα σκα-
λοπατάκι ανέβηκε και έφαγε κεφάλια. Αυτός που της έδωσε την
εξουσία είναι ηθικός αυτουργός και φταίει όπως ο φυσικός αυ-



Η
ψωρίαση είναι μια αυτοάνοση, χρόνια
φλεγμονώδης νόσος του δέρματος
που προκαλεί ερυθρές κνησμώδεις
πλάκες που συχνά καλύπτονται με

λευκά ή ασημί λέπια. «Επηρεάζει εξίσου άνδρες
και γυναίκες και η ηλικία αιχμής έναρξης είναι τα
35 με 50 έτη. Το 10% έως 30% με ψωρίαση θα μετα-
πέσει σε ψωριασική αρθρίτιδα, ενώ στο 70% η αρ-
θρίτιδα ακολουθεί την εμφάνιση της ψωρίασης. Η
δερματική ψωρίαση μπορεί να προηγείται αρκετά
έτη. Στο 15% τα δύο νοσήματα εκδηλώνονται στο
ίδιο έτος, ενώ στο 10% η αρθρίτιδα προηγείται της
ψωρίασης, η οποία εμφανίζεται συνήθως στα
επόμενα δύο χρόνια», εξηγεί η Ελένη Κομνηνού,
ρευματολόγος, διευθύντρια Κλινικής Αυτοάνο-
σων Ρευματικών Παθήσεων. Περίπου 250.000
άνθρωποι στην Ελλάδα πάσχουν από ψωρίαση.

Στην παθογένεση της ψωρίασης εμπλέκονται
πολύπλοκα ανοσολογικά μονοπάτια, ενώ περι-
βαλλοντικοί και γενετικοί παράγοντες επιδρούν
στην εμφάνιση της ψωρίασης. Η ειδικός αναλύει
τους τύπους της ψωρίασης. Ο πιο κοινός τύπος
ψωρίασης, η ψωρίαση κατά πλάκας, προκαλεί ξη-
ρές, ανυψωμένες δερματικές πλάκες καλυμμέ-
νες με λέπια. Η ψωρίαση νυχιών (ονυχολυσία)
μπορεί να επηρεάσει τα νύχια των χεριών και των
ποδιών προκαλώντας κοιλώματα, μη φυσιολογι-
κή ανάπτυξη των νυχιών και αποχρωματισμό. Η
ανάστροφη ψωρίαση προσβάλλει κυρίως τις δερ-
ματικές πτυχές της βουβωνικής χώρας, των γλου-
τών και του μαστού. Προκαλεί λείες κηλίδες
φλεγμονώδους δέρματος που επιδεινώνονται με

την τριβή και την εφίδρωση. Η φλυκταινώδης ψω-
ρίαση, ένας σπάνιος τύπος, προκαλεί σαφώς κα-
θορισμένες φουσκάλες γεμάτες πύον.

Η ερυθροδερμική ψωρίαση είναι ο λιγότερο
κοινός τύπος ψωρίασης. Μπορεί να καλύψει ολό-
κληρο το σώμα με ένα απολεπιστικό εξάνθημα
που μπορεί να προκαλέσει κνησμό. Η σταγονοει-
δής ψωρίαση απαντάται σε ποσοστό μικρότερο

του 10% των περιπτώσεων. Εμφανίζεται συνήθως
σε παιδιά ή νεαρούς ενήλικες έπειτα από λοίμωξη
του αναπνευστικού (στρεπτοκοκκική λοίμωξη).
Χαρακτηρίζεται από πολλαπλές, μικρές διάσπαρ-
τες, σταγονοειδείς πλάκες με διάμετρο 2 εκ. Ο
συγκεκριμένος τύπος ψωρίασης έχει πολύ καλή
πρόγνωση. Ο ρευματολόγος αξιολογεί την έκτα-
ση, τον αριθμό, τη μορφολογία και την ανατομική
θέση των βλαβών. Απαιτείται λήψη καλού ιστορι-
κού προκειμένου να διαγνωστούν πιθανές συννο-
σηρότητες, ενώ σε αμφίβολες περιπτώσεις η διά-
γνωση επιβεβαιώνεται με βιοψία δέρματος.

Εκτός από την ψωριασική αρθρίτιδα, η ψωρία-
ση έχει συσχετιστεί και με άλλα νοσήματα όπως
αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, καρ-
διαγγειακά νοσήματα, μεταβολικό σύνδρομο,
διάφορα άλλα αυτοάνοσα νοσήματα, φλεγμονώ-
δη νοσήματα του εντέρου, ψυχιατρικές παθήσεις,
κατάθλιψη και παχυσαρκία. Η επιλογή της θερα-
πευτικής προσέγγισης εξαρτάται από την κλινική
μορφή της νόσου, τη βαρύτητα αυτής, την έκταση
του σώματος που έχει προσβληθεί, την επίδραση
στην ποιότητα ζωής του ασθενούς, τις πιθανές
συννοσηρότητες που υπάρχουν και τα συγχορη-
γούμενα φάρμακα. 
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Περίπου 250.000 άνθρωποι 
στην Ελλάδα πάσχουν από τη νόσο
με τα πολλά πρόσωπα

Θεραπεία
«Τοπική αγωγή με ειδικά σκευάσματα, εφαρ-
μογή δηλαδή τοπικών κρεμών και αλοιφών.
Συνηθέστερα χρησιμοποιούνται κορτικοστε-
ροειδή, καλσιποτριόλη, καλσιτριόλη, μαλακτι-
κά και κερατολυτικά φάρμακα. Αποτελούν θε-
ραπευτική επιλογή στις περιπτώσεις που οι
βλάβες έχουν περιορισμένη έκταση, αλλά
χρησιμοποιούνται και σαν συμπληρωματική
αγωγή ή σαν αγωγή συντήρησης. Συστηματική
θεραπεία με φαρμακευτική αγωγή. Κυρίως
χορηγούνται μεθοτρεξάτη και κυκλοσπορίνη.
Απαιτούνται τακτική παρακολούθηση του
ασθενούς και συχνός εργαστηριακός έλεγχος.
Θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες. Η χο-
ρήγησή τους προτιμάται στις σοβαρές μορφές
της ψωρίασης, όταν οι κλασικές θεραπείες
δεν έχουν αποτέλεσμα. Αποτελούν στοχευμέ-
νη και αποτελεσματική θεραπεία. Για παρά-
δειγμα, η κυτταροκίνη - ιντερλευκίνη 23 (IL23)
εμπλέκεται ποικιλοτρόπως στην παθογένεια
της νόσου», αναφέρει η κυρία Κομνηνού.

Τα είδη της ψωρίασης Ελένη Κομνηνού, ρευματολόγος,
διευθύντρια Κλινικής
Αυτοάνοσων Ρευματικών
Παθήσεων



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Τα θέματα που θα σας απασχολήσουν
έντονα σήμερα είναι η οικονομική σας
πορεία, οι διεκδικήσεις πάνω σε αυτό το
θέμα και ίσως μια πίκρα που έχετε για
κάποιο πρόσωπο που σας έχει εκμεταλ-
λευτεί συναισθηματικά και υλικά. Σήμε-
ρα καλό είναι να αποφύγετε συμβόλαια
και συμφωνίες, που πολύ σύντομα θα
αποδειχτούν λάθος.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Ο Ουρανός, ο οποίος βρίσκεται στο δικό
σας ζώδιο, έχει έρθει σε αντίθεση με τον
Ερμή και τον Ήλιο. Συνεχίζουν οι έντονες
καταστάσεις που δεν μπορείτε να τις δια-
χειριστείτε, εφόσον βρίσκεστε σε περίοδο
που έχουν συμβεί δύο εκλείψεις στον δι-
κό σας άξονα. Προσοχή στις έντονες δια-
μάχες με τους άλλους, ιδίως αν είστε γεν-
νημένοι 6, 7 και 8 Μαΐου.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Είναι μέρα ανατροπών και κακών επιλογών.
Φυσικά αυτό δεν ισχύει για όλους εσάς, αλ-
λά κυρίως για όσους έχουν γεννηθεί 6, 7, 8
και 9 Ιουνίου. Θα έχετε έντονη διάσπαση της
προσοχής, οπότε προσοχή στα ατυχήματα.
Εφόσον συμμετέχει ο κυρίαρχος πλανήτης
του ζωδίου σας Ερμής στην αντίθεση με τον
Ουρανό, δημιουργούνται αρκετό παρασκή-
νιο και έντονες συζητήσεις που καλό είναι
να μην τα οριοθετήσετε. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Έντονα γεγονότα θα συμβούν στον τομέα
των φιλικών σας επαφών. Ίσως μάλιστα να
χρειαστεί να απομακρυνθείτε από λάθος
άτομα που σας δημιουργούν προβλήματα.
Ό,τι συμβεί σήμερα θα σας αφυπνίσει και
θα σας δείξει αλήθειες με έναν ανεξέλεγ-
κτο αλλά και απόλυτο τρόπο. 

Λέων
(23/7-22/8)
Οι αλλαγές έχουν γίνει ένα κομμάτι της κα-
θημερινότητάς σας. Ίσως μάλιστα έχετε
εξαντλήσει την υπομονή σας, αν μάλιστα
έχετε γεννηθεί 8, 9 και 10 Αυγούστου. Φρον-
τίστε να μην κάνετε τώρα κινήσεις στον
επαγγελματικό τομέα, εφόσον οι ανατροπές
ακολουθούν κάθε απόφασή σας.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είναι μια περίοδος που σας δημιουργεί
εκνευρισμό και τάση ατυχημάτων. Μπορεί
η θέση του Ουρανού, του Ερμή και του
Ήλιου προς το δικό σας ζώδιο να είναι σε
φιλική γωνία, δεν παύει όμως να ανατρέ-
πει την καθημερινότητά σας και να σας
δημιουργεί εκνευρισμό και άδικες συμ-
περιφορές από το περιβάλλον σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Προσοχή στα οικονομικά σας, που αυτή την
περίοδο έχουν γίνει ένας ανεξέλεγκτα δύ-
σκολος τομέας. Καλό είναι να μαζέψετε τις
δυνάμεις σας και να μη ρισκάρετε τα χρή-
ματά σας. Ίσως μάλιστα να βρεθείτε σε μια
δυσάρεστη κατάσταση με πρόσωπο που
διεκδικεί από εσάς κάτι που ίσως και να του
ανήκει. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ήλιος και Ερμής στο δικό σας ζώδιο σχη-
ματίζουν όψη αντίθεσης με τον Ουρανό. Οι
γεννημένοι 8, 9 και 10 Νοεμβρίου θα έχετε
αρκετή πνευματική ανησυχία, αλλά και θα
πρέπει να διαχειριστείτε την προσωπική
σας ζωή με υπομονή. Τα γεγονότα σάς
έχουν προλάβει και εσείς πρέπει να τα
διαχειριστείτε με όση ηρεμία διαθέτετε. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Διανύετε μια αρκετά έντονη επαγγελματι-
κή περίοδο, όπου οι αλλαγές σάς δημι-
ουργούν ανασφάλεια και εκνευρισμό.
Φροντίστε επίσης να έχετε θωρακισμένο
τον οργανισμό σας από ιώσεις και να βά-
λετε στο καθημερινό σας πρόγραμμα τη
γυμναστική και τη σωστή διατροφή. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είστε σε μια περίοδο που τα πράγματα γύ-
ρω σας αλλάζουν και νιώθετε τον κλοιό να
σφίγγει, αλλά εσείς έχετε μια πορεία που
μάλλον δεν σας αγγίζουν οι ανατροπές,
εκτός και αν βρίσκεστε στις τελευταίες
μέρες του ζωδίου σας. Βέβαια σήμερα μια
ένταση από αγαπημένο σας πρόσωπο θα
την υποστείτε, ενώ θα γνωρίσετε και νέα
πρόσωπα.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ανήκετε στην ομάδα των ζωδίων που δέ-
χονται την έντονη επιρροή του Κρόνου,
του Ουρανού αλλά και των εκλείψεων. Σή-
μερα η αντίθεση του Ουρανού με τον Ερμή
και τον Ήλιο θα έχει ανατροπή στα επαγ-
γελματικά σας ή στο οικογενειακό σας πε-
ριβάλλον. Ιδίως οι γεννημένοι 5, 6 και 7
Φεβρουαρίου θα έχουν πιο έντονη πίεση
λόγω των συνθηκών. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η αντίθεση του Ουρανού με Ερμή και Ήλιο
δεν είναι αρνητική για εσάς, αλλά σας δη-
μιουργεί μια ανησυχία, έναν έντονο προ-
βληματισμό που έχει προέλθει από άτομα
του περιβάλλοντός σας. Αν οδηγείτε ή τα-
ξιδεύετε, καλό είναι να είστε αρκετά προ-
σεκτικοί. 
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Συνεχίζουν οι μέρες αυτές να
είναι εκρηκτικές και να
προκαλούν ανησυχία με την
έντονη όψη του Ουρανού σε

αντίθεση με Ερμή και Ήλιο. Όσοι
ανήκουν στα ζώδια του Σταθερού
Σταυρού του δεύτερου δεκαημέρου θα
έχουν περισσότερες πιθανότητες να
δεχτούν ανατροπές, ενώ έντονα
γεγονότα θα δημιουργήσουν αρκετή
ανασφάλεια στην καθημερινότητά τους. 



O
ταν ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Κα-
ραμανλής ως πρωθυπουργός σχη-
μάτισε κυβέρνηση το 1956, όρισε
υπουργό Εξωτερικών τον Ευάγγελο

Αβέρωφ. Ο Αβέρωφ έπεσε κατευθείαν στα βα-
θιά, καθώς έπρεπε να χειριστεί το κυπριακό
πρόβλημα και να διαχειριστεί και τις τεταμένες
σχέσεις του Καραμανλή με τον Μακάριο. 

Ήταν τόσο κρίσιμες οι στιγμές στην εξωτερι-
κή πολιτική της Ελλάδας που ούτε ο Καραμαν-
λής ούτε ο Αβέρωφ επέτρεψαν στο ελάχιστο να
δώσουν δικαιώματα ότι οι σχέσεις τους δεν
ήταν άριστες ή ότι δεν βρίσκονταν στην ίδια
γραμμή πλεύσης. 

Τα χρόνια πέρασαν, πλέον η τεχνολογία, οι τη-
λεοπτικές κάμερες, τα κοινωνικά δίκτυα φωτί-
ζουν -με μεγεθυντικό φακό- σε χρόνο ρεκόρ
κάθε δήλωση, κάθε παύση του πρωθυπουργού
και των προβεβλημένων υπουργών αλλά και τις
σχέσεις μεταξύ τους.

Αν όμως κάτι παραμένει σταθερό στην πολιτι-
κή είναι ότι η σχέση του εκάστοτε πρωθυπουρ-

γού με τον εκάστοτε υπουργό Εξωτερικών σε
οποιαδήποτε χώρα είναι κομβική. Όταν υπάρ-
χουν χάσμα και διαφορετικές απόψεις, τότε η
χώρα έχει πρόβλημα. Και όταν η χώρα έχει
πρόβλημα, τότε γίνεται ευάλωτη σε επιθέσεις. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Δένδιας
είναι δύο αξιωματούχοι που το γνωρίζουν αυτό
και είναι αρκετά ευφυείς, ώστε να δίνουν έμφα-
ση στη μεγάλη εικόνα.

Και η μεγάλη εικόνα είναι το καλό της χώρας
χωρίς λαϊκισμούς και φθηνή πολιτική. Για αυτό
και οι δύο μιλούν με τα καλύτερα λόγια ο ένας
για τον άλλο και σε συνομιλητές τους λένε αμ-
φότεροι ότι η προσωπική τους σχέση είναι ειλι-
κρινής και ότι δεν επηρεάζεται από τρίτους. 

Για αυτό και δεν έδωσαν σημασία στις πρό-
σφατες δηλώσεις του εκπροσώπου του Τούρ-
κου προέδρου Ιμπραήμ Καλίν, ο οποίος σε συ-
νέντευξή του στο CNN Turk ισχυρίστηκε ότι ο
Μητσοτάκης είπε στον Ερντογάν ότι ο Δένδιας
δεν εφαρμόζει τη δική του πολιτική και ότι θέλει
να τον ανατρέψει. 

Ο πρωθυπουργός σωστά είπε στη συνέν-
τευξή του στον ΑΝΤ1 ότι είναι ντροπή και αί-
σχος αλλά και άκρως επικίνδυνο να υπονοεί
κάποιος ότι ο πρωθυπουργός παρακολουθεί
τον υπουργό Εξωτερικών. Το ίδιο είπαν και
κύκλοι του Νίκου Δένδια όταν δημοσιεύτηκε
η λίστα με τα ονόματα από το «Documento»,
ότι είναι αδιανόητο και επικίνδυνο να υπονο-
είται ότι ο πρωθυπουργός παρακολουθούσε
τον υπουργό Εξωτερικών, έστω και αν σχο-
λιάστηκε ότι εμμέσως άφησε αιχμή μη απαν-
τώντας ευθέως στο δημοσίευμα. 

Αλλά ούτε και εγώ θέλω να σχολιάσω την ου-
σία του δημοσιεύματος, διότι δεν γνωρίζω τι
συνέβη και περιμένω να μας το πει ο εισαγγελέ-
ας που χειρίζεται την υπόθεση. Γνωρίζω όμως
ότι τριάμισι χρόνια, με την τουρκική προκλητι-
κότητα να είναι καθημερινή, με τον πόλεμο στην
Ουκρανία να συνεχίζεται, η ελληνική διπλωμα-
τία χειρίστηκε με επάρκεια τις κρίσιμες στιγ-
μές. Και αυτό πιστώνεται και στο Μέγαρο Μαξί-
μου και στο υπουργείο Εξωτερικών. Εξίσου. 

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Αν κάτι παραμένει
σταθερό 
στην πολιτική
είναι ότι η σχέση
του εκάστοτε
πρωθυπουργού 
με τον εκάστοτε
υπουργό
Εξωτερικών 
σε οποιαδήποτε
χώρα είναι
κομβική

Η επιβεβλημένη καλή σχέση
πρωθυπουργού και ΥΠΕΞ


