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Σ
τη ζωή δεν χρειάζεται να μάχεσαι συνεχώς
για να αποδείξεις το αυτονόητο και το ορ-
θολογικό. Υπάρχει ο χρόνος που όχι μόνο
είναι γιατρός, όπως λέει ο λαός μας, αλλά

στο τέλος αποκαλύπτει τα πάντα. «Ο χρόνος άπαντα
τοίσιν ύστερον φράσει. Λάλος γαρ ούτος ουκ ερωτώ-
σιν λέγει», έλεγε πολύ σοφά ο Ευριπίδης. «Δίνει όλες
τις απαντήσεις. Είναι πολύ ομιλητικός και δεν χρει-
άζεται καν τις ερωτήσεις».

Αυτό ακριβώς συνέβη και με τις δήθεν αποκαλύ-
ψεις των δήθεν ερευνητών για τις υποκλοπές και τις
παρακολουθήσεις που εδώ και μερικές εβδομάδες
μάς έχουν στο «όλο μέλι μέλι και από τηγανίτα τίπο-
τα». Τα καυτά στοιχεία που θα έδιναν είτε στο φως της
δημοσιότητας είτε στη δικαιοσύνη ακόμη τα περιμέ-
νουμε. Το κακοπαιγμένο σίριαλ του θεάτρου σκιών

με τις επερχόμενες βόμβες της Κυριακής κατάντησε
αστείο και κουραστικό συνάμα, αφού δεν οδηγεί
πουθενά. Έσυραν από πίσω τους την αξιωματική αν-
τιπολίτευση οδηγώντας τη σε τέλμα και αδιέξοδο.

Ευτυχώς το πλήρωμα του χρόνου ξεσκεπάζει όλη
την κατασκοπική συνωμοσιολογία και αποδεικνύει
ότι εκτός από αστήρικτη είναι και γελοία. Έφτασαν
στο σημείο να γράψουν ότι δήθεν κάποιοι μετέφεραν
με αεροπλάνο ένα λογισμικό παρακολούθησης. Λες
και το λογισμικό θέλει αεροσκάφος για να πάει κά-
που... Πάλι καλά που δεν έγραψαν ότι το περιέφεραν
οι ιδιοκτήτες του με τρένο...

Προφανώς οι άνθρωποι είναι τόσο ανίδεοι που δεν
ξέρουν ούτε από πού ανοίγει ένας υπολογιστής. Μι-
λάμε για ουρανομήκεις γελοιότητες που δυστυχώς
είναι μειωτικές και για το λειτούργημα της δημοσιο-

γραφίας αυτό καθαυτό. Να γράφονται τέτοιες γραφι-
κότητες και να μην υπάρχει ένας άνθρωπος να τους
πει ότι εκτίθενται ανεπανόρθωτα;

To δυστύχημα για όλους αυτούς τους αυτοαποκα-
λούμενους «αποκαλυπτικούς» και «μαχητικούς» δη-
μοσιογράφους είναι ότι στο τέλος «σφάζονται» και
μεταξύ τους, διότι ο καθένας τους έχει ένα διαφορε-
τικό παραμύθι με δράκο να πουλήσει για να προμοτά-
ρει και τον εαυτό του. Τώρα λοιπόν οι «ερευνητικοί»
μπλέξανε τα παραμυθάκια τους και πρέπει να σκαρ-
φιστούν άλλες ιστορίες για αγρίους για να μην απολέ-
σουν τη χαμένη από χρόνια αξιοπιστία τους. Από τη
μια μεριά, η δημόσια εικόνα τους να πουλάνε φύκια
για μεταξωτές κορδέλες προκαλεί θλίψη. Από την άλ-
λη, όπως έστρωσαν θα κοιμηθούν... 
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«Όλο μέλι μέλι και από
τηγανίτα τίποτα» οι δήθεν

αποκαλύψεις των δήθεν
ερευνητών για τις υποκλοπές

και τις παρακολουθήσεις 

Φύκια για μεταξωτές κορδέλες
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Τ
ο νέο δείπνο ανάμεσα στους δύο
πρώην πρωθυπουργούς πυροδό-
τησε αρκετές συζητήσεις μεταξύ
των «γαλάζιων» στελεχών, αλλά

έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας προς
την κεντροδεξιά βάση καθώς μπαίνουμε
στην τελική ευθεία των εκλογών. 

Η κίνηση του Αντώνη Σαμαρά να κάνει το
τραπέζι στον Κώστα Καραμανλή, ανταπο-
δίδοντας με αυτό τον τρόπο το δείπνο που
του είχε παραθέσει ο πρώην πρωθυπουρ-
γός μετά τη ΔΕΘ, ήρθε τη στιγμή που από
την Κουμουνδούρου διέρρεαν συνεχώς
σενάρια περί εσωστρέφειας στη ΝΔ. Ωστό-
σο, η κοινή παρουσία των δύο αντρών και
το κλίμα που επικράτησε διέψευσαν τις
φρούδες ελπίδες του ΣΥΡΙΖΑ. 

Ο Αντώνης Σαμαράς επέλεξε ένα γνώρι-
μο στέκι στα βόρεια προάστια -την ταβέρνα
«Βασίλης»- στο οποίο έχουν συναντηθεί
αρκετές φορές στο παρελθόν οι δύο άν-
τρες, με διαφορετικές όμως παρέες. 

Επισήμως καμία πλευρά δεν θέλησε να
διαρρεύσει το παραμικρό για τα όσα ειπώ-
θηκαν στη μεταξύ τους συνομιλία, αλλά οι
εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότη-
τας αποτυπώνουν το πολύ καλό κλίμα που
υπήρξε, με τη συνάντηση να διαρκεί περισ-
σότερο από δύο ώρες.

Άλλωστε ο Κώστας Καραμανλής αλλά
και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης, όπως είναι ήδη γνωστό, θα δώσουν το
«παρών» στην εκδήλωση που θα πραγμα-
τοποιήσει ο Αντώνης Σαμαράς στις 7 Δε-
κεμβρίου με αφορμή τα εγκαίνια του ιδρύ-
ματος που θα φέρει το όνομά του. 

«Η κυβέρνηση δεν σχολιάζει κοινωνι-
κές συναντήσεις. Ο πρωθυπουργός θα
παραστεί στην ομιλία του κ. Σαμαρά», τό-
νισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάν-
νης Οικονόμου. Κοινός παρονομαστής
των δύο πρώην πρωθυπουργών είναι η
στήριξη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, προ-

κειμένου η ΝΔ να είναι αυτοδύναμη στις
δεύτερες εκλογές. Σε αυτό αναμένεται να
δώσει ιδιαίτερη έμφαση ο Αντώνης Σα-
μαράς κατά τη διάρκεια της ομιλίας του,
ενώ θα βάλει σε πρώτο πλάνο την ενότητα
του κόμματος. 

Οι τόνοι έχουν χαμηλώσει και από την

πλευρά του Κώστα Καραμανλή μετά τη δια-
φοροποίηση που υπήρξε, με την τοποθέτη-
σή του στα Ανώγεια να αποτελεί παρελθόν,
καθώς ο ίδιος απέφυγε να δώσει συνέχεια
στην παρουσίαση του βιβλίου του Μανώλη
Κοττάκη στη Λάρισα, στην οποία είχε πον-
τάρει πολλά η Κουμουνδούρου.

Γράφει 
ο Σωτήρης 
Σταθόπουλος 

ΣΑΜΑΡAΣ - ΚΑΡΑΜΑΝΛHΣ

Έστειλαν ηχηρό
μήνυμα ενότητας

Μητσοτάκης: «Σημαντική πρωτοβουλία ο νόμος κατά των διακρίσεων»
Επίσκεψη στα γραφεία του Συλλόγου Οροθετικών Ελλά-

δας «Θετική Φωνή» πραγματοποίησε ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα AIDS. Ο πρωθυ-
πουργός πραγματοποίησε ανοιχτή συζήτηση με ανθρώ-
πους που ζουν με τον HIV, αφού πρώτα ξεναγήθηκε στους
χώρους από τον πρόεδρο της «Θετικής Φωνής» Νίκο Δέδε
και συνομίλησε με τους εργαζόμενους.

Στο τραπέζι της συζήτησης τέθηκαν τα βήματα προόδου
που έχουν γίνει μέχρι σήμερα τόσο σε υγειονομικό όσο και
σε κοινωνικό επίπεδο, αλλά και αυτά που πρέπει να γίνουν
ακόμη. «Θεωρούσα ότι έχουμε πραγματικά τη δυνατότητα
να καλύψουμε το χαμένο έδαφος από άλλες ευρωπαϊκές
χώρες και να κάνουμε και εδώ μια σειρά από κινήσεις που
να μπορέσουν να αυξήσουν, όπως λέτε, την ορατότητα του
τι σημαίνει κανείς σήμερα να ζει με τον ιό. Κυρίως να αντι-
μετωπίσει τις προκαταλήψεις και το στίγμα. Και βέβαια

χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μπορέσαμε και ψηφίσαμε -για
εμένα η πιο σημαντική πρωτοβουλία- τον νόμο κατά των
διακρίσεων. Να μην είναι υποχρεωμένος κάποιος να δίνει
οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το αν είναι ή δεν εί-
ναι θετικός στον ιό», είπε ο κ. Μητσοτάκης. 

Με κύριο στόχο την εξάλειψη των κοινωνικών διακρίσε-

ων, του στίγματος που επί χρόνια αντιμετωπίζουν οι ορο-
θετικοί πολίτες, η κυβέρνηση έχει μεριμνήσει για την προ-
στασία των ίσων δικαιωμάτων τους και την αντιμετώπιση
παγιωμένων ανισοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό έχουν ψηφιστεί
στη Βουλή δύο τροπολογίες για την πλήρη ένταξη των αντι-
ρετροϊκών φαρμάκων στην άυλη και ηλεκτρονική συντα-
γογράφηση και η δυνατότητα αναδοχής από άτομα που
έχουν διαγνωστεί με HIV και ηπατίτιδα Β, εφόσον ακολου-
θούν πιστά την αγωγή τους. Παράλληλα δίνεται πλέον η
δυνατότητα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα ορο-
θετικά άτομα.

Επίσης, την προηγούμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο του
νεότερου ασφαλιστικού νόμου του υπουργείου Εργασίας,
απαγορεύτηκε ρητά κάθε διάκριση σε βάρος οροθετικών
συμπολιτών μας στην απασχόληση, τόσο στη φάση της
πρόσληψης όσο και στη φάση της εργασίας.

Το δείπνο στα βόρεια προάστια και η κοινή 
παρουσία στην εκδήλωση της 7ης Δεκεμβρίου
- Κοινός παρονομαστής  των δύο 
πρώην  πρωθυπουργών είναι 
η στήριξη Μητσοτάκη για αυτοδύναμη ΝΔ
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Ο
ι «μηχανές» της Νέας Δημο-
κρατίας ενόψει των κρίσι-
μων εκλογικών αναμετρήσε-
ων ζεσταίνονται. Δεν είναι

μόνο οι… χρησμοί, που δημοσίως μοι-
ράζεται συχνά πυκνά πλέον ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και για την ημερομηνία
των εκλογών. 

Το πιστοποιούν οι καθημερινές πλέον
ομιλίες υπουργών, βουλευτών και πολι-
τευτών, οι οποίοι φοβούμενοι τον αιφνι-
διασμό από την πλευρά του Μεγάρου
Μαξίμου έχουν ήδη ξεκινήσει την έντονη
προεκλογική δραστηριότητα. Το επιβε-
βαιώνει περίτρανα και η κινητικότητα
που διαπιστώνεται πλέον στα ανώτερα
κλιμάκια του κυβερνώντος κόμματος με
το προχθεσινό δείπνο που παρέθεσε ο
πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμα-
ράς στον έτερο πρώην πρωθυπουργό
Κώστα Καραμανλή σε αγαπημένο στέκι
του πρώτου στην Κηφισιά, σε ανταπόδο-
ση του αντίστοιχου δείπνου που είχε πα-
ραθέσει ο Μακεδόνας πολιτικός το βρά-
δυ της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη
στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στο
πλαίσιο της παρουσίας του στη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Είναι χαρακτηριστικό, δε, πως όλες
ανεξαιρέτως οι τοποθετήσεις του Κυριά-
κου Μητσοτάκη ενσωματώνουν ψήγμα-
τα, μικρότερα ή μεγαλύτερα, ανάλογα με
την περίσταση κάθε φορά της προεκλο-
γικής στρατηγικής της Νέας Δημοκρα-
τίας, που αυτή τη φορά οφείλει να συμ-
περιλάβει τις ιδιαιτερότητες τόσο της
απλής αναλογικής όσο και αυτές μιας
κατά τα φαινόμενα διπλής εκλογικής
αναμέτρησης. Εάν κάτι είναι βέβαιο, αυ-
τό είναι πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν
επιθυμεί να… θυσιάσει στον βωμό πρό-
σκαιρων μικροκομματικών σκοπιμοτή-

των τη μεσοπρόθεσμη προοπτική της
χώρας, εξ ου και η επιλογή της ημερομη-
νίας των εκλογών -πρώτου και δεύτερου
γύρου- δεν θα αντιστρατεύεται την υπο-
χρέωση της χώρας να φανεί συνεπής
στις υποχρεώσεις της, ιδίως όταν αυτές
αφορούν το νευραλγικό σκέλος του Τα-
μείου Ανάκαμψης. 

Κάτι επίσης που πολλοί τείνουν να πα-
ραγνωρίζουν στις αναλύσεις τους είναι
πως στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη
υπάρχουν κατά βάση οι διπλές εκλογές,
ως εκ τούτου ο σχεδιασμός γίνεται με
βάση τις μίνιμουμ 8 και όχι τις 4 εβδομά-
δες. Εάν, μάλιστα, πιστέψουμε -και δεν
έχουμε λόγο να μην το κάνουμε- πως ο
πρωθυπουργός έχει αποκλείσει εκτός
συγκλονιστικού απροόπτου την προοπτι-
κή να στήσει κάλπες τον Ιανουάριο και
πιθανότατα και τον Φεβρουάριο, τότε οι
προσφορότερες ημερομηνίες θα πρέπει
να αναζητηθούν την άνοιξη. Και εάν επι-
κρατήσει το λογικοφανές σενάριο, που
εμφανίζει το Μέγαρο Μαξίμου να θέλει
να ξεμπερδεύει με τη… βάσανο της δι-
πλής εκλογικής αναμέτρησης έως τις
πανελλήνιες εξετάσεις, προκειμένου να
υπάρχει από εκεί και πέρα καθαρός πο-
λιτικός διάδρομος για τη χώρα, είναι
επόμενο να αναζητηθεί η πρώτη Κυρια-
κή των εκλογών το αργότερο έως τις αρ-
χές Απριλίου, χωρίς, βεβαίως, να μπορεί
να αποκλειστεί και το σενάριο της διε-
νέργειας των εκλογών προς το τέλος της
άνοιξης. 

Η προεκλογική στρατηγική και ο σχεδιασμός 
του πρωθυπουργού γίνονται με βάση τις διπλές κάλπες 

- Οι ιδιαιτερότητες της απλής αναλογικής 
και τα σενάρια της επόμενης μέρας

Καθαρό το «γαλάζιο» προβάδισμα

Τα «μυστικά»
της ημερομηνίας
των εκλογών

Στο φόντο ακόμη ενός κύκλου δημοσκοπήσεων, η συντρι-
πτική πλειονότητα των ερευνητών της κοινής γνώμης τεί-
νει να συμφωνήσει πως παρά τον θόρυβο που έχει προ-
κληθεί από το θέμα των παρακολουθήσεων και την εύλογη
φθορά που υφίσταται το κυβερνών κόμμα, Νέα Δημοκρα-
τία και Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρούν καθαρό προβά-
δισμα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα σε όλες
σχεδόν τις κρίσιμες κατηγορίες, με τις αναγωγές, μάλι-
στα, των περισσοτέρων δημοσκοπήσεων να μην παραπέμ-

πουν πιθανή «γαλάζια» αυτοδυναμία σε όνειρο θερινής
νυκτός. 
Στο Μέγαρο Μαξίμου εξακολουθούν να θεωρούν πως ο
Κυριάκος Μητσοτάκης είναι προνομιακός συνομιλητής
των ψηφοφόρων που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι,
ενώ αναζητούν στο χαρτί της σταθερότητας τη μεγαλύτερη
δυνατή διείσδυση της Νέας Δημοκρατίας στην κρίσιμη
δεξαμενή των αναποφάσιστων, η οποία συνήθως γέρνει
την πλάστιγγα υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς.

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος



Δ
έσμη προτάσεων για την αντιμετώ-
πιση της ακρίβειας παρουσίασε
χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε
μεγάλη εκδήλωση, παρουσία πλή-

θους μελών και στελεχών του κόμματος.
Με φόντο την προεκλογική ατμόσφαιρα

των τελευταίων ημερών, ο Νίκος Ανδρουλά-
κης πυκνώνει τις προγραμματικές του παρεμ-
βάσεις, καθώς, όπως επιμένουν στελέχη της
Χαριλάου Τρικούπη, «οι ρεαλιστικές και πρω-
τίστως εφικτές λύσεις που το ΠΑΣΟΚ έχει πα-
ρουσιάσει το προηγούμενο διάστημα για την
κοινωνική κατοικία, το ιδιωτικό χρέος και την
προστασία της πρώτης κατοικίας, καθώς και
τα πλεονεκτήματα του πλαφόν στη λιανική τι-
μή του ρεύματος είχαν θετική ανταπόκριση».

Σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί στις
ανάγκες της κοινωνίας, ο Νίκος Ανδρουλάκης
παρουσίασε μια ολοκληρωμένη δέσμη προ-
τάσεων ως ανάχωμα στη δυσανάλογη αύξηση
του κόστους διαβίωσης.  Το πακέτο μέτρων
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 

• Τη μείωση των έμμεσων φόρων σε τρόφι-
μα και καύσιμα. 

• Πλαφόν στη λιανική αγορά ενέργειας
ώστε να αναλάβουν και οι εταιρείες ένα μέρος
του κόστους των αυξήσεων αντί να συσσω-
ρεύουν υπερκέρδη. 

• Παροχή φορολογικών κινήτρων για πα-
ρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε νοι-
κοκυριά, όπως η εγκατάσταση ηλιακών θερ-
μοσιφώνων. 

• Δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων με

συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης, μικρών επι-
χειρήσεων, αγροτών και πολιτών ώστε να κα-
ταστούν «αυτοπαραγωγοί» ΑΠΕ και να μει-
ωθεί το ενεργειακό κόστος. 

• Ενίσχυση των υποδομών δικτύων μετα-
φοράς, διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και
αποθήκευσης ενέργειας. 

• Στήριξη χαμηλόμισθων και χαμηλοσυντα-
ξιούχων με αύξηση του κατώτατου μισθού
στα 751 ευρώ και επαναφορά του καθορισμού
του μέσω των εθνικών συλλογικών διαπραγ-
ματεύσεων, νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλο-
συνταξιούχους, μειωμένο εισιτήριο στα μέσα
μεταφοράς για την περίοδο της κρίσης. 

• Δημιουργία δεξαμενής 30.000 κατοικιών
που θα διατεθούν με χαμηλό ενοίκιο σε νέα
ζευγάρια και νοικοκυριά χαμηλού εισοδήμα-
τος. Θα προκύψουν μέσω της κατασκευής νέ-
ων και της ανακατασκευής παλαιών κατοι-
κιών.

• Πρόγραμμα κατασκευής νέων ποιοτικών
φοιτητικών εστιών. 

• Προστασία της α’ κατοικίας των αδύναμων
δανειοληπτών. 

• Δικαίωμα προτίμησης για την αγορά του
ακινήτου του από τον δανειολήπτη πριν πωλη-
θεί από τις τράπεζες στα funds. 

• Δυνατότητα με δικαστική απόφαση χαμη-
λότερων δόσεων για την εξόφληση δανείων,
ορισμός σταθερού και χαμηλού επιτοκίου για
τις ρυθμίσεις. 

• Προστασία της αγροτικής ακίνητης περι-
ουσίας και της κύριας κατοικίας για όλα τα
επαγγέλματα - και των εμπόρων.

Στο στόχαστρο της κριτικής Ανδρουλάκη
μπήκαν και οι αλλαγές που προωθεί η κυβέρ-
νηση στην Υγεία: «Η κυβέρνηση της ΝΔ “ξη-
λώνει” σήμερα τη σημαντικότερη μεταρρύθ-
μιση της Μεταπολίτευσης που φέρει τη σφρα-
γίδα του ΠΑΣΟΚ: τον δημόσιο χαρακτήρα του
Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στον βωμό της
εξυπηρέτησης μικρών ή μεγαλύτερων οικο-
νομικών συμφερόντων θυσιάζει για άλλη μια
φορά την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευη-
μερία των πολιτών». 
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O Νίκος Ανδρουλάκης 
πυκνώνει τις προγραμματικές
του παρεμβάσεις - Δέσμη 
προτάσεων για να ανταποκριθεί
στις ανάγκες της κοινωνίας

Μέτρα κατά
της ακρίβειας
ζητάει το ΠΑΣΟΚ 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com

Στροφή στη δομική αντιπολίτευση με... ξένα υλικάΣΥΡΙΖΑ

Μια «στροφή» από την επένδυση στη σκανδαλολογία
προς τη δομική αντιπολίτευση σηματοδότησε η εισήγηση
του Αλέξη Τσίπρα στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμμα-
τείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την Τετάρτη. «Στροφή» που ήρθε να
επισφραγίσει η ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη Βου-
λή την Πέμπτη, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδί-
ου της κυβέρνησης για την Υγεία. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο

ότι στα... αριθ-
μημένα τέσσε-
ρα σημεία που
δόθηκαν στη
δημοσιότητα
από την εισή-
γηση του προ-

έδρου στην Πολιτική Γραμματεία, οι παρακολουθήσεις βρί-
σκονταν μόλις στην τρίτη θέση.

Όλοι υπέθεταν, παρ’ όλα αυτά, ότι ο Αλέξης Τσίπρας ανέ-
βαλε την επίσκεψή του στο Κιλκίς για σήμερα Παρασκευή
για να βρεθεί στη Βουλή και να μιλήσει για το νομοσχέδιο

για την Υγεία, θέλοντας να δώσει μια πρώτη γεύση για ό,τι
πρόκειται να ακολουθήσει στη συζήτηση του νομοσχεδίου
για την ΕΥΠ και έπειτα σε αυτή για τον προϋπολογισμό του
2023, έστω και αν δεν θα είχε την ευκαιρία να βρε-
θεί τετ α τετ με τον πρωθυπουργό.

Διαψεύδοντας όμως τις προσδοκίες και με
την εξαίρεση δύο «αιχμών» εν είδει «προσε-
χώς» (μία για τον Πάτση και μία για τις παρα-
κολουθήσεις), ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθη-
κε αποκλειστικά στην πολιτική της κυβέρνη-
σης στην Υγεία, τασσόμενος υπέρ του δημόσι-
ου χαρακτήρα της.

Το πρόβλημα στην προσπάθεια δομικής αντιπολί-
τευσης βέβαια είναι ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που μίλη-
σαν πριν από τον πρόεδρό τους, δεν είχαν να υπερασπι-
στούν μεταρρυθμίσεις του κόμματός τους στα 4,5 χρόνια
που κυβέρνησαν, ούτε προτάσεις να κάνουν επί του θέμα-
τος. Αντίθετα, έπρεπε να... καταφύγουν στη ζεστή αγκαλιά
του «παπανδρεϊκού» ΠΑΣΟΚ, μιλώντας για την προ 40ετίας

μεταρρύθμιση Αυγερινού - Γεννηματά, που καθιέρωσαν το
ΕΣΥ. Πρόκειται άραγε για ζήτημα πολιτικής καταγωγής και
συγγένειας των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ ή για έλ-

λειψη θέσεων και προγράμματος; Δομική αντιπολί-
τευση με... ξένα δομικά υλικά πάντως δεν γίνεται.

Τέτοιου τύπου αντιπολίτευση προϋποθέτει
επεξεργασία συγκεκριμένων θέσεων από το
κόμμα που την επιχειρεί. Θέσεις εφαρμόσι-
μες, ριζικά διαφορετικές από αυτές του κυ-
βερνώντος κόμματος που να ανταποκρίνον-

ται στις ανάγκες της κοινωνίας. Ακόμη βέβαια
και στην τελευταία συνεδρίαση της Πολιτικής

Γραμματείας και με τον φόβο ότι η κυβέρνηση μπορεί
να πάει σε εκλογές πολύ συντομότερα από το αναμενόμε-
νο, ο πρόεδρος του κόμματος καλούσε τα στελέχη του να
ολοκληρώσουν το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αν και όσοι τον
άκουγαν είχαν το μυαλό τους περισσότερο στη συμπλήρω-
ση των ψηφοδελτίων του κόμματος, τα οποία όλο... ανα-
κοινώνονται και όλο στην επεξεργασία μένουν.

του
Αντώνη 
Αναστασόπουλου

antonis.anastasopoulos@gmail.com
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Α
ίσθηση έχει προκαλέσει η δη-
μόσια αντιπαράθεση μεταξύ
«Documento» (Κώστας Βαξε-
βάνης) και Insidestory.gr (Τά-

σος Τέλλογλου) με φόντο τις παρακολου-
θήσεις. Η άνευ προηγουμένου αντιπαρά-
θεση ξεκίνησε όταν στο Insidestory.gr του
κ. Τέλλογλου, σε ρεπορτάζ του για τις υπο-
κλοπές, χαρακτήρισε εφημερίδα tabloid
(σε ορισμένες χώρες όπως, για παράδειγ-
μα, στη Βρετανία ο συγκεκριμένος όρος
χρησιμοποιείται με αρνητική χροιά για να
υποδηλώσει τον σκανδαλοθηρικό Τύπο) το
«Documento» του Κ. Βαξεβάνη. Μάλιστα,
κρατώντας σαφείς αποστάσεις από τις λί-
στες που δημοσίευσε η εφημερίδα (στις
5/11 δημοσιεύτηκαν τα πρώτα 35 ονόματα
και κάθε Κυριακή προστίθενται νέα, χωρίς
όμως ντοκουμέντα) και σε εμφανώς ειρω-
νικό ύφος το site αναφέρει ότι «κάθε Κυ-
ριακή ο κατάλογος συμπληρώνεται» και
υπογραμμίζει: «Ενώ αυτό το κυριακάτικο
τελετουργικό είναι βαρύ σε σεξ, ψέματα
και εκβιασμούς, δεν παρέχει σχεδόν κανέ-
να από τα στοιχεία και τις πηγές που χαρα-
κτήριζαν προηγούμενες ανεξάρτητες
έρευνες. Μέχρι στιγμής κανένας από τους
κατονομαζόμενους δεν έχει επιβεβαιώσει
δημοσίως αν έχει μολυνθεί».

Aναδημοσίευση 
Παράλληλα, αξίζει να σημειώσουμε ότι η

εφημερίδα «Αυγή» αναδημοσίευσε άρθρο
από το site του Τέλλογλου το οποίο έλεγε
ότι ιδιωτικό αεροσκάφος μετέφερε το Pre-
dator σε διάφορες χώρες, μεταξύ των
οποίων και στην Ελλάδα… Το απόγευμα
της Τετάρτης, ο εκδότης του «Documento»
Κ. Βαξεβάνης σε ανάρτησή του υποστήριξε
ότι «επιχειρείται να αποπροσανατολιστεί η
κοινή γνώμη και για τις υποκλοπές» και
επέκρινε σφοδρά (χωρίς να κατονομάσει
τα Μέσα) το Insidestory και την «Αυγή» που
το αναδημοσίευσε για το Predator: 

«Ενώ είναι καταφανείς οι ευθύνες Μη-
τσοτάκη, κάποιοι δημοσιεύουν “έρευνες”

για αεροπλάνα που πήγαν στο Σουδάν για
να πουλήσουν το Predator. Να μιλάμε για
φαντάσματα, αλλά όχι για Μητσοτάκη».

Κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση, ο εκ-
δότης Κ. Βαξεβάνης έκανε retweet πρωτο-
σέλιδο δημοσίευμα του «Documento» από
το 2018, όπου κατηγορούσε ευθέως το In-
sidestory και τον Τ. Τέλλογλου ότι χρημα-
τοδοτούνται από το βρετανικό ΥΠΕΞ. 

Επιπλέον, επικαλούμενος και πάλι αορί-
στως το Predator, έκανε μια ακόμη ανάρ-
τηση κατά του δημοσιογράφου Τ. Τέλλο-
γλου χωρίς και πάλι να τον κατονομάσει.

«Σύμφωνα με την παρακολούθηση από
το #predator ο πόλεμος φιλοκυβερνητικού
δημοσιογράφου με το περιβάλλον του Μα-
ξίμου ξεκίνησε, όταν ισχυρός παράγοντας
από το Μέγαρο μπλόκαρε συνάντηση ξέ-
νων “επενδυτών” που είχε κλείσει ο δημο-
σιογράφος με υπουργό, έναντι 15.000 ευ-
ρώ. Μεροκάματο», έγραψε ο κ. Βαξεβάνης
βάζοντας φωτιά στα social media. Η κόν-
τρα βεβαίως δεν σταμάτησε εκεί, αντίθετα
πήρε επικές διαστάσεις στα social media. 

Απαντώντας στο κείμενο του Insidestory,
δημοσιογράφος του «Documento» σχο-
λίασε ενοχλημένος: «Σήμερα έμαθα ότι
δουλεύω σε σκανδαλοθηρική εφημερίδα

από συνάδελφο που με αφορμή την 3η λί-
στα προέβλεπε παρέμβαση του FBI λόγω
της σπουδαιότητας κάποιων ονομάτων.
Μετά το αφαίρεσε. Μετά ξανάγραψε ta-
bloid. Too cheap για το απαύγασμα της
ανεξάρτητης δημοσιογραφίας».

Ακολούθησε άλλος δημοσιογράφος του
«Documento» που απαντώντας στον Τέλλο-
γλου για τα περί tabloid και τις ανακρίβειες
σχολίασε: «Με το ίδιο σκεπτικό θα μπορού-
σε κάποιος να πει ότι η δική τους δουλειά
είναι πρακτορίστικη. Και ο νοών νοείτω». 

Δημόσια αντιπαράθεση
Στη δημόσια αντιπαράθεση ενεπλάκη

και η «Αυγή», καθώς αναδημοσίευσε μέ-
ρος του ρεπορτάζ του Insidestory. Αργότε-
ρα και ενώ είχε ξεσπάσει ο πόλεμος Βαξε-
βάνη-Τέλλογλου, ο Νίκος Σβέρκος έγραψε
ότι ο δημοσιογράφος Τ. Τέλλογλου έχει
επιβεβαιώσει με τη δική του έρευνα ένα
μέρος των αποκαλύψεων του «Documen-
to». Για την ακρίβεια, έχει επιβεβαιώσει ότι
έντεκα από τα πρόσωπα στις λίστες «Docu-
mento» ήταν όντως υπό παρακολούθηση,
γεγονός που αποκάλυψε σε συνέντευξή
του στον Σταύρο Θεοδωράκη.

«Ο Τάσος Τέλλογλου @telloglou προ

ημερών μιλώντας στον Σταύρο Θεοδωράκη
@St_Theodorakis επιβεβαίωσε πως στην
έρευνά του έχει επιβεβαιώσει πως ήταν
στόχοι του #Predator 11 από τα πρόσωπα
της λίστας του Κώστα Βαξεβάνη @Kosta-
sVaxevanis στο @documentonews. Ανά-
μεσά τους και πολιτικοί», έγραψε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Σβέρκος.

Στο Twitter η άγρια κόντρα πήρε τερά-
στιες διαστάσεις, με τους χρήστες να διχά-
ζονται είτε προς τη μία είτε προς την άλλη
πλευρά, ενώ οι ψυχραιμότεροι ανέφεραν
ότι η «ερευνητική δημοσιογραφία» μαλλιο-
τραβιέται για το ποιος είναι κανονικός δη-
μοσιογράφος και ποιανού η λίστα είναι αλη-
θινή.  Το πρόβλημα, βεβαίως, είναι ότι απα-
σχολεί τον δημόσιο διάλογο μια συνωμοσιο-
λογία τρίτης διαλογής, της οποίας την πα-
τρότητα διεκδικούν διάφορα… μαγαζάκια. 

Άγρια κόντρα Βαξεβάνη 
και Τέλλογλου για 
τις παρακολουθήσεις 
και τα στοιχεία που τελικά 
δεν υπάρχουν… 

Σφάζονται
μεταξύ τους 
οι «αποκαλυπτικοί» 
δημοσιογράφοι 



Όταν το Άγαλμα της Ελευθερίας
έρχεται στον Παρθενώνα. Αυτός θα
μπορούσε να είναι ο τίτλος της επί-
σκεψης του δημάρχου της Νέας Υόρ-
κης Έρικ Άνταμς στην Αθήνα, όπου
είδε τον δήμαρχο Κώστα Μπακο-
γιάννη. 

Αυτό που μάθαμε είναι ότι ήταν εν-
τυπωσιασμένος από τις ψηφιακές

υπηρεσίες του δήμου, τον «Πύργο
Ελέγχου», καθώς και από τα σύγχρο-
να τμήματα καθαρισμού της πόλης. 

Βέβαια, στη Νέα Υόρκη αυτά έχουν
εφαρμοστεί χρόνια τώρα, αλλά έχει
τη σημασία του ότι πλέον ο εκσυγ-
χρονισμός της Αθήνας την κάνει να
είναι στο ίδιο επίπεδο με άλλες μεγά-
λες μεγαλουπόλεις του κόσμου. 
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Ανέβηκε επίπεδο, 
θέλει εξαργύρωση 

Μπορεί να είναι πρώτος στην περιφέρειά
του, αλλά θέλει να ξεχωρίσει και για την
προσφορά του στο κόμμα στις δύσκολες
ώρες. Πού πάει ο νους σας; Μα φυσικά στον
βουλευτή της Β’ Πειραιά Δημήτρη Μαρκό-
πουλο, ο οποίος έχει ανεβάσει τις μετοχές
του τελευταία αναλαμβάνοντας ηγετικό ρό-
λο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας
και σπάζοντας τον τσαμπουκά σε Πολάκη-
δες και Λιακούληδες που πήγαν να του βά-
λουν παγίδες. Παράλληλα, δεν εφησυχάζει
στην πρώτη θέση της Β’ Πειραιά, αλλά θέλει
να ανέβει περισσότερο και να φέρει νέους
ψηφοφόρους. Για αυτό και πιστεύω ότι μετά
τις εκλογές θα επιβραβευτεί... 

Ο Στρατούλης 
τα λέει όλα με χαρτί 
και καλαμάρι
Αν θέλετε να πάρετε μια γεύση από την
περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ,
με άγνωστο παρασκήνιο την περίοδο
του δημοψηφίσματος, τότε πάρτε το βι-

βλίο του Δημήτρη Στρα-
τούλη «8 μήνες που

συντάραξαν την Ελ-
λάδα». Τα περιγρά-
φει όλα αναλυτικά.
Μια πρόγευση πή-

ραμε από την προχθε-
σινή παρουσίαση του βι-

βλίου στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναί-
ων με ομιλητές τους Νίκο Χουντή, Σο-
φία Σακοράφα, Λεωνίδα Βατικιώτη και
Δημήτρη Σαραφιανό. Πραγματικά είναι
αποκαλυπτικό για τα μυαλά που κουβα-
λούσαν κάποιοι... 

Χ
οντρή κόντρα είχαμε στον τηλεοπτικό αέρα μεταξύ του Γιώργου
Κουμουτσάκου και του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ο οποίος ου-
σιαστικά προέβλεψε ότι με το νομοσχέδιο της Μίνας Γκάγκα όλοι οι
γιατροί του ΕΣΥ θα παραπέμπουν τους ασθενείς στα ιδιωτικά τους

ιατρεία. Εκεί πήρε τον λόγο ο Γ. Κουμουτσάκος και επιτέθηκε στον βουλευτή
του ΠΑΣΟΚ διότι θεωρεί συλλήβδην όλους τους γιατρούς του ΕΣΥ διεφθαρμέ-
νους και κατ’ επέκταση προσβάλλει τον ιατρικό κόσμο. Μεγάλη υποσημεί-
ωση: στο πάνελ ήταν και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο οποίος για πρώτη φο-
ρά ήταν ο πιο ήρεμος. Η κόντρα συνεχίστηκε και στα social media, όπου ο
Κωνσταντινόπουλος απάντησε στον λογαριασμό του Κουμουτσάκου με την
κατηγορία ότι η ΝΔ διαλύει το ΕΣΥ... 

Χοντρός τσακωμός Κουμουτσάκου
- Κωνσταντινόπουλου

ΑΞΙΖΕΙ…

Πάντως, σχετικά με το δείπνο
Σαμαρά - Καραμανλή στην
Κηφισιά, πρόσωπο που γνω-
ρίζει πολύ καλά και τους δύο
μού έλεγε ότι κανείς δεν θα
τολμήσει προεκλογικά να αμ-
φισβητήσει την ηγεσία παρά
τις διαφορές τους. Και αυτό
διότι στις εκλογές διακυ-
βεύεται, περισσότερο από
ποτέ, το μέλλον της χώρας. 

Την τιμητική του είχε προχθές -στη γιορτή του
Αγίου Ανδρέα- ο δήμαρχος του Περιστερίου Αν-
δρέας Παχατουρίδης. Είδαμε αρκετούς κυβερ-
νητικούς αξιωματούχους να πηγαίνουν στο δη-
μαρχιακό μέγαρο για να του ευχηθούν, όπως η
υφυπουργός Εργασίας Μαρία Συρεγγέλα αλλά
και ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Ο τελευταίος μά-
λιστα του θύμισε ότι την επόμενη εβδομάδα θα
χρειαστεί αίθουσα του μεγάρου για να κάνει την
εκδήλωση «Για την εξωστρέφεια των ελληνικών
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο διεθνές περι-

βάλλον», όπου καλεσμένοι θα είναι οι Γ. Χατζηθεοδοσίου (Επαγγελματι-
κό Επιμελητήριο), Γ. Καρανίκας (ΕΣΕΕ), ο Μ. Γιαννόπουλος (Enterprise)
και ο Γ. Σταματόπουλος (Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων). 

Επισκέψεις στο δημαρχείο Περιστερίου

Το Άγαλμα της Ελευθερίας ήρθε στον Παρθενώνα

Άλλοι γιορτάζουν 
με... Χότζα

Υπάρχουν και αυτοί που γιόρτα-
σαν τη εορτή τους αλλά και αυτοί
που δεν τη γιόρτασαν, όπως ο Αν-
δρέας Λοβέρδος, ο οποίος ήταν
στο πόδι συνεχώς. Το πρωί πήγε
στην Ολομέλεια της Βουλής γιατί
ψηφιζόταν ένα νομοσχέδιο του
ΥΠΕΞ, το μεσημέρι πήγε στο Ειδικό
Δικαστήριο γιατί είναι συνήγορος
του επιχειρηματία Χρήστου Καλο-
γρίτσα και το βράδυ ήταν ομιλητής
στην παρουσίαση ενός βιβλίου με
τίτλο «Ιστορίες από το Σπατς» (Α.
Σύρμος), που αναφέρεται στην
εξαθλίωση επί Ενβέρ Χότζα στην
Αλβανία… Όχι και η πιο κατάλληλη
θεματολογία για να γιορτάσεις το
όνομά σου… Μετά πήγε σπίτι να
ξεκουραστεί… 



Απαράδεκτο 
το υπάρχον status quo
στην Κύπρο

Την πρόθεσή της να εργαστεί για την επιτάχυνση της
επίλυσης του Κυπριακού εξέφρασε η υποψήφια πρέ-
σβης των ΗΠΑ για την Κυπριακή Δημοκρατία Τζούλι
Φίσερ. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής
διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε
στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων
της Γερουσίας για την έγκριση
του διορισμού της, η Τζούλι Φί-
σερ αναγνώρισε ότι το υπάρχον
status quo στην Κύπρο είναι
απαράδεκτο, σημειώνοντας πα-
ράλληλα ότι δεν υποτιμά τις αντικει-
μενικές δυσκολίες που υπάρχουν.
Ακούγοντας τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, ο γερου-
σιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ συμφώνησε ότι η κατάστα-
ση θα ήταν τελείως διαφορετική αν οι Τουρκοκύπριοι
είχαν την ελευθερία να αποφασίσουν ελεύθερα μαζί
με τους Ελληνοκύπριους.

Η
Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ την πε-
ρασμένη Τετάρτη ασχολήθηκε μεταξύ άλ-
λων και με το Δίκτυο Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης. Τι είναι αυτό; Πρόκειται για ένα δίκτυο στο
οποίο θα συμμετέχουν μέλη του τμήματος Αυτοδι-
οίκησης του ΣΥΡΙΖΑ, υπεύθυνα για κάθε περιφέ-
ρεια, που θα αναλάβουν την αρμοδιότητα των δή-
μων. Πρακτικά είναι η ομάδα που θα αποφασίσει
για πρόσωπα και συμμαχίες του ΣΥΡΙΖΑ στις δη-
μοτικές και περιφερειακές εκλογές.

Η στελέχωσή της έχει αφεθεί στην Πολιτική
Γραμματεία και φέρεται να έχει προκαλέσει σοβα-
ρά τζαρτζαρίσματα, όπως συνέβη και σε πρόσφατη
συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμμα-
τος. Η εσωκομματική αντιπολίτευση στον ΣΥΡΙΖΑ
μιλά για θεσμό που καθιερώνει «κόμμα μέσα στο
κόμμα» και φοβάται ότι αυτό το κέντρο θα έκανε το
θέμα των υποψηφιοτήτων υπόθεση μιας μικρής
ομάδας στελεχών και όχι των οργανώσεων. Σε αυ-
τό το πλαίσιο, ο Πάνος Σκουρλέτης ζήτησε τα μισά
σχεδόν από τα μέλη τής εν λόγω επιτροπής (60 από
τα 131) να προέρχονται από τις νομαρχιακές επι-
τροπές του κόμματος. Πρόταση που πέρασε από
την Πολιτική Γραμματεία. 

Δίπλα δίπλα με τον Ματέο Ρέντσι, τον τέως
πρωθυπουργό της Ιταλίας, βρέθηκε ο σύμ-
βουλος του Αλέξη Τσίπρα, ο καθηγητής Ευ-
ρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου της Ενέργει-
ας του Πανεπιστημίου Πειραιώς Νικόλας
Φαραντούρης. Ήταν προσκεκλημένοι στο
συνέδριο του Economist με τίτλο «The Sixth
Sustainability Summit for south-east Eu-
rope and the Mediterranean» στο Καβούρι.
Λέτε να θυμήθηκαν εκείνες τις δραματικές
ώρες της διαπραγμάτευσης;

ΦΦαραντούρης με Ρέντσι

Δύο σκληροί
τεχνοκράτες 
στους Tiger Lillies
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Ο Νίκος Μαντζούφας είναι ιδιαίτερα γνω-
στό και ικανότατο στέλεχος και ένας εκ των
μακροβιότερων ειδικών γραμματέων του
υπουργείου Οικονομικών. Έγινε επικεφα-
λής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ), ενώ επελέγη
να γίνει πρόεδρος και στο Επενδυτικό Συμ-
βούλιο για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Θάνος
Πετραλιάς είναι γενικός γραμματέας Δη-
μοσιονομικής Πολιτικής, εξίσου ικανότατο
στέλεχος. Και οι δύο σκληροί τεχνοκράτες
αλλά και ανατρεπτικοί. Είναι λάτρεις των
Tiger Lillies, του ανατρεπτικού avant
garde συγκροτήματος, και της ατμόσφαι-
ρας των καμπαρέ περασμένων εποχών. Στη
φωτογραφία τούς βλέπουμε δίπλα στον αρ-
χηγό των Tiger Lillies, τον χαρισματικό
Μάρτιν Ζακ.

Τα «γαλάζια» podcasts
Αναγνωρίζοντας τη σημαντική διείσδυσή
τους, ιδίως σε κοινά με τα οποία η Νέα Δη-
μοκρατία προσπαθεί να αποκαταστήσει
σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης, το κυ-
βερνών κόμμα εγκαινιάζει ακόμη μία μορ-
φή επικοινωνίας με την κοινή γνώμη και δη
τις μικρότερες ηλικίες, ήτοι τα podcasts.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το project «τρέ-
χει» εδώ και αρκετούς μήνες ο διευθυντής
του Γραφείου Τύπου της ΝΔ Νίκος Ρωμανός,
με πρώτο προσκεκλημένο τον κυβερνητικό
εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου. Στην περί-
που 60 λεπτών συνέντευξή του ο κ. Οικονό-
μου απαντά σε ερωτήσεις και για τα ιδιαίτε-
ρα χαρακτηριστικά της δικής του αποστολής
αλλά και για την πολιτική στρατηγική της
Νέας Δημοκρατίας ενόψει των κρίσιμων
εκλογικών αναμετρήσεων. 

Και πάλι μάχες
μηχανισμών

Πάρτε ποπ κορν
Ο Τέλλογλου, ο οποίος συμμετέχει μέσω
ιστοσελίδας στη ροή πληροφοριών για το ζή-
τημα των παρακολουθήσεων, ειρωνεύεται
τον Βαξεβάνη και την εφημερίδα του χαρα-
κτηρίζοντάς τη
σκανδαλοθηρι-
κή. Η «Αυγή»
όχι μόνο δημο-
σιεύει το κείμε-
νο αλλά το κάνει
και πρώτο θέμα
στην ιστοσελίδα
της. Ο εκδότης
του «Documen-
to» και οι συντά-
κτες της εφημε-
ρίδας του την
«πέφτουν» με τη
σειρά τους αρχι-
κά στον Τέλλογλου και εμμέσως στην κομμα-
τική εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εσωκομματικά
προβλήματα στην κυβέρνηση ήθελε να προ-
καλέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, κατάφερε να γίνει «μύ-
λος» ο ίδιος.

Χ
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κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΕΝΤΡΙ9

Ο υπουργός αισθάνεται
άβολα… Δεν ξέρω αν τον

στενεύουν τα παπούτσια του,
αλλά εδώ και μέρες έχει φάει
μεγάλο άδειασμα από το Μέγα-
ρο Μαξίμου και καταβάλλει
προσπάθειες να το χωνέψει…
Βλέπετε, ο υπουργός είχε κα-
βαλήσει -ολίγον έως πολύ- το
καλάμι και πίστευε ότι μπορεί
να χαράσσει πολιτική μόνος του
χωρίς να δίνει λογαριασμό σε
κανέναν… 

Το
...

 Π
ρό

σω
πο

Α
ναρωτήθηκε ο Πά-
νος Σκουρλέτης στη
Βουλή, στη συζήτη-
ση του νομοσχεδί-

ου για την Υγεία, αν είναι ηθι-
κό, από τη στιγμή που ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης μίλησε για
εκλογές στην περιοδεία του
στην Καλλιθέα, να φέρνει νο-
μοσχέδιο που «δεν έχει την
κοινωνική συναίνεση». Ίσως
έχει κάποιο κενό μνήμης ο
Πάνος. Είχε τέτοιες ανησυχίες
και το 2019 όταν η απερχόμενη
-τότε- κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
έφερνε λίγες μέρες πριν από
τις εκλογές νέο Ποινικό Κώδι-
κα; Και δεν μιλάμε για μια κυ-
βέρνηση που είχε απλώς αφή-
σει να υπονοηθεί ότι θα πάει
σε εκλογές. Τις είχε προκηρύ-
ξει έχοντας χάσει τις ευρωε-
κλογές με πάταγο και δέκα
μονάδες διαφορά, ήταν δηλα-
δή ο ορισμός της «κυβέρνη-
σης σε αποδρομή». Για να μη μιλήσει κανείς για τον ίδιο τον Ποινικό Κώδικα
που έφερε που, σύμφωνα ακόμη και με την Πολιτική Αγωγή στη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής, έριχνε στα «μαλακά» -έστω και από σπόντα- τους υπόδικους χρυ-
σαυγίτες ενόψει της απόφασης του δικαστηρίου.

Πολύ κακό για το τίποτα
Υποτονική ήταν η συζήτηση στην πρώτη συνεδρίαση
της αρμόδιας επιτροπής του νομοσχεδίου για τις αλ-
λαγές στην ΕΥΠ και τα κακόβουλα λογισμικά, καθώς
η αντιπολίτευση συνέχισε τις κορόνες για ευθύνες
του Μεγάρου Μαξίμου στην υπόθεση, χωρίς ωστόσο
να διατυπώσει προτάσεις για την ουσία του νομοσχε-
δίου αλλά και δίχως να ανεβάσει ιδιαίτερα τους τό-
νους. Ο ΣΥΡΙΖΑ ματαίως προσπάθησε να δημιουργή-
σει μια τεχνητή ένταση για ένα κατεξοχήν τεχνικό πρόβλημα, όταν από τε-
χνικό λάθος δεν μεταδόθηκε η ομιλία του εισηγητή του Δ. Τζανακόπουλου.
Λίγο αργότερα ωστόσο το Κανάλι της Βουλής διένειμε στους δημοσιογρά-
φους το απόσπασμα που δεν μεταδόθηκε.

Για ποιον
αισθάνθηκε αηδία
ο Λαφαζάνης;

«Σε βάρος μου εκκρεμούν τέσ-
σερις δίκες έπειτα από δίωξη επί
διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ από
το τμήμα προστασίας του κράτους
επειδή παρεμπόδιζα πλειστηρια-
σμούς πρώτης κατοικίας». Αυτά
δεν τα λέει κάποιος τυχαίος. Τα
λέει ο πρώην σύντροφος του Αλέ-
ξη Τσίπρα, ο Παναγιώτης Λαφα-
ζάνης. Και είπε και άλλα σε ρα-
διοφωνική του συνέντευξη. Ερω-
τηθείς πώς αισθάνθηκε με την ει-
κόνα του κ. Τσίπρα στο σπίτι της
κυρίας Κολοβού είπε: «Αισθάν-
θηκα αηδία. Δεν είναι δυνατόν ο
θύτης να επισκέπτεται για να συμ-
παρασταθεί στο θύμα του χωρίς
να ζητήσει καν συγγνώμη, χωρίς
να πει “έκανα μεγάλα λάθη και εγ-
κλήματα αυτή την περίοδο διότι
έκανα ό,τι μπορούσα και περνού-
σε από το χέρι μου ως πρωθυ-
πουργού για να εξυπηρετήσω τις
τράπεζες και τα funds για να παί-
ξουν αυτό τον ληστρικό ρόλο”».

Μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ,
λέει ο Πολάκης 

Έγινε και δημοσκόπος ο Παύλος
Πολάκης. Κυκλοφορεί βίντεο από
ομιλία του σε κομματική εκδήλωση
στο Λαύριο, στο παλιό «Μηχανουρ-
γείο», που λέει: «Μην πιστεύετε καμία
δημοσκόπηση, είμαστε πολύ μπρο-
στά, απλώς ο κόσμος φοβάται να το
πει στο τηλέφωνο γιατί η Δεξιά είναι
εκδικητική». Μιλάμε για σουρεάλ κα-
ταστάσεις. Μαντέψτε ποιος ήταν στο
πλευρό του Παυλή; Ο Χρήστος Σπίρ-
τζης! Για να μην ξεχάσω, το κοινό από
κάτω ήταν καμιά τριανταριά συνταξι-
ούχοι… Βία τριάντα πέντε… 

Τι ζήτησαν οι μαθητές από τον Κυριάκο;
Οι μαθητές της Εθνικής Ομάδας Ρομποτικής παρουσίασαν
χθες στον Κυριάκο Μητσοτάκη τη διαδικασία με την οποία
σχεδίασαν και κατασκεύασαν το ρομπότ «Αίολος». Η τεκμη-
ριωμένη και λεπτομερής περιγραφή της κατασκευής και του
κώδικα που χρησιμοποιήθηκε χάρισε στην ελληνική ομάδα
την πρώτη θέση στην κατηγορία Katherine Johnson Award
for Engineering Documentation. Επίσης, ζήτησαν τη στήριξη
του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για τη διεκδίκηση
της διοργάνωσης Ολυμπιάδας ή Παγκοσμίου Πρωταθλήματος
Ρομποτικής τα επόμενα χρόνια, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
να τονίζει πως θα βοηθήσει στην επίτευξη αυτού του στόχου. 

To τελευταίο διάστημα
ακούγονται και διάφορα
ηχηρά ονόματα για το Επι-
κρατείας του ΠΑΣΟΚ. Με-
ταξύ αυτών, το όνομα του
Νίκου Αλιβιζάτου όπως
και αυτό του Γιάννη Πα-
νούση. Εγώ περιμένω να
δω τι θα κάνει ο πρόεδρος
Νίκος με τον Ευάγγελο Βε-
νιζέλο… Θα τον αξιοποι-
ήσει κάπως; 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Ο ξεχασιάρης κ. Σκουρλέτης
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Το «θύμα» στον διαγωνισμό-φιάσκο για τις τηλεοπτικές άδει-
ες το 2016 ήταν ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας, ο οποί-
ος «στρατευμένος στον ΣΥΡΙΖΑ» φαίνεται πως πειθάρχησε
προς τας… υποδείξεις του Νίκου Παππά και τελικά καταστρά-
φηκε. Στο συμπέρασμα αυτό έχει καταλήξει ο οικονομο-
λόγος Κυριάκος Τόμπρας, ο οποίος έζησε από κοντά
το «σαφάρι» για να κατατεθεί η εγγυητική επιστολή
των 3 εκατ. ευρώ που θα επέτρεπε στον Καλογρί-
τσα να φτιάξει ένα «κανάλι για λογαριασμό των
παιδιών», δηλαδή, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Τόμπρας, ο οποίος είχε μεσολαβητικό ρόλο
ανάμεσα στον Χρ. Καλογρίτσα και τη λιβανέζικη κατα-
σκευαστική εταιρεία CCC των αδελφών Χούρι, καταθέτον-
τας στο Ειδικό Δικαστήριο, περιγράφει πως ο επιχειρηματίας
εγκλωβίστηκε σε ένα εγχείρημα μολονότι ήξερε καλά πως «η
συμμετοχή σε κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας είναι οικονομι-
κή αιμορραγία, αλλά το δέχθηκε γιατί ήταν στρατευμένος». Ο
Χρ. Καλογρίτσας, όπως εξήγησε ο μάρτυρας, «ποτέ δεν είχε

όραμα στα εβδομήντα του χρόνια να γίνει καναλάρχης. Το
έφτιαχνε για λογαριασμό του ΣΥΡΙΖΑ ως στρατιώτης του Μαξί-
μου». Η εμπλοκή του επιχειρηματία στη διαδικασία του διαγω-
νισμού των τηλεοπτικών αδειών είχε για τον ίδιο ιδεολογική

αφετηρία. Και αυτό φρόντισε να αξιοποιήσει η πρώην
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως τόνισε. «Τότε κυκλο-

φορούσε το όνομα του Χρ. Καλογρίτσα, ήταν γνω-
στός ως ο κόκκινος εργολάβος… Είναι ιστορικό
στέλεχος της Αριστεράς, δεν είναι τυχαίος. Ήταν
πειθαρχημένος στο κόμμα. Πήγε με το σκεπτικό

να βοηθήσει την Αριστερά που κυβερνούσε».

Τα χρήματα σε… σακούλες 
«Την Παρασκευή το πρωί με πήρε τηλέφωνο ο Καλογρίτσας

και μου είπε ότι είναι με τον Σάμερ Χούρι στο Μαξίμου. Του είπα
ότι δεν μπορεί να αλλάξει ο νόμος. Μου έδωσε τον Χούρι και
τους είπα να με βάλουν σε ανοιχτή ακρόαση με τον υπουργό. Και
αν ήταν πράγματι με τον υπουργό εγώ είπα ότι αυτή η εγγυητική

επιστολή του Χούρι δεν καλύπτει το γράμμα του διαγωνισμού. Σε
μία ώρα με πήρε ο Χούρι και μου είπε ότι θα φέρουν χρήματα.
Προφανώς εννοούσε θα μου τα έφερναν σε σακούλες».

Το σχέδιο για τη συμφωνία Καλογρίτσα με τη λιβανέζικη κα-
τασκευαστική εταιρεία «επινοήθηκε» για να αποκτήσει νομι-
μοφάνεια η χρηματοδότηση του Χρήστου Καλογρίτσα με τα 3
εκατ. ευρώ της εγγυητικής επιστολής. «Από τη μέρα που προ-
σκόμισε την εγγυητική επιστολή, ξεκίνησε πόλεμος λάσπης
κατά της οικογένειας Καλογρίτσα με τα μεγαλύτερα ψέματα».
Σύμφωνα με τον μάρτυρα, η λιβανέζικη εταιρεία υπαναχώρη-
σε όταν κατάλαβε ότι η τότε κυβέρνηση δεν στήριζε πλέον τον
Καλογρίτσα. Ο επιχειρηματίας «με πρωτοβουλία του Ν. Παπ-
πά» άρχισε να επισκέπτεται γνωστούς καναλάρχες, ζητώντας
χρήματα για την καταβολή της πρώτης δόσης. Ωστόσο, «τα
ραντεβού αυτά δεν τελεσφόρησαν. Έκανα μια απέλπιδα προ-
σπάθεια με τους Άραβες. Το θαύμα δεν έγινε δεύτερη φορά. Ο
Καλογρίτσας δεν έγινε υπερθεματιστής και ο διαγωνισμός
ακυρώθηκε», κατέληξε ο μάρτυρας.

Σ
ε ρεσιτάλ παροχολογίας, μέσω
μιας κατά τα άλλα υποτονικής σε
σχέση με το λάβαρο που είχε ση-
κώσει το κόμμα του εμφάνισης,

προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας στη συζήτη-
ση του νομοσχεδίου για τη δευτεροβάθμια
περίθαλψη.

Ο Α. Τσίπρας από το βήμα της Ολομέλει-
ας άνοιξε το πουγκί και υποσχέθηκε εισα-
γωγικό μισθό στα 2.000 ευρώ για τον πρω-
τοδιόριστο γιατρό με ανάλογη προσαρμογή
στις υπόλοιπες βαθμίδες, μονιμοποίηση
του συνόλου του υγειονομικού στο ΕΣΥ, θε-
σμοθέτηση μηχανισμού αυτόματης προκή-
ρυξης και κάλυψης των κενών θέσεων λό-
γω συνταξιοδότησης, καθώς και πρόσλη-
ψη 5.000 μόνιμων υγειονομικών αμέσως
και άλλων 10.000 σε ορίζοντα τριετίας. Δε-
σμεύθηκε ακόμη για ένταξη των υγειονο-
μικών στα βαρέα και ανθυγιεινά, ακόμη και
ανακαίνιση των νοσοκομείων!

Απάντηση Πλεύρη
«Έχουμε έναν πρωθυπουργό που κάνει

πράξη όσα υπόσχεται και έναν αρχηγό που
ως πρωθυπουργός δεν έδωσε ούτε ένα
σεντ στους γιατρούς», απάντησε ο Θ.
Πλεύρης στον Α. Τσίπρα, κατηγορώντας
τον ΣΥΡΙΖΑ για ιδεολογικές αγκυλώσεις
που κρατούν τη χώρα στο παρελθόν.

Ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε μεταρ-
ρυθμιστικό το νομοσχέδιο και σημείωσε
ότι αυξάνει κατά 10% τις απολαβές στους

γιατρούς, ενώ δίνει επιπλέον επίδομα σε
εργαζόμενους σε ΜΕΘ και Επείγοντα.

Σημείο τριβής του νομοσχεδίου αποτέ-
λεσαν τα άρθρα 7 και 10 που δίνουν τη δυ-
νατότητα απασχόλησης γιατρών του ΕΣΥ
στον ιδιωτικό τομέα και προβλέπουν την
προκήρυξη θέσεων γιατρών στο ΕΣΥ με
καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Μάλιστα, για αυτά τα άρθρα ΣΥΡΙΖΑ και
ΚΚΕ κατέθεσαν αίτηση ονομαστικής ψη-

φοφορίας που θα διεξαχθεί σήμερα στην
Ολομέλεια, ζητώντας την απόσυρση των
συγκεκριμένων διατάξεων και κατηγο-
ρώντας την κυβέρνηση ότι «με αυτές επι-
χειρεί την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ, καθώς
καταργεί την πλήρη και αποκλειστική απα-
σχόληση των νοσοκομειακών γιατρών,
που αποτελεί την ιδρυτική αρχή του ΕΣΥ». 

Για δημοκρατικό νομοσχέδιο που δίνει
τη δυνατότητα επιλογής στους γιατρούς

και καθορίζει έναν προγραμματισμό για τα
νοσοκομεία έκανε λόγο η αν. υπουργός
Υγείας Μίνα Γκάγκα, τονίζοντας ότι υπάρ-
χει αποδοχή του από την υγειονομική κοι-
νότητα, καθώς μόνο το 3% συμμετείχε στην
απεργία.

«Η κυβέρνηση απροκάλυπτα ενεργο-
ποιεί την κρυφή της ατζέντα για ιδιωτικο-
ποίηση της δημόσιας υγείας», τόνισε ο
επικεφαλής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
Μιχάλης Κατρίνης. Για νομοσχέδιο-
έκτρωμα που έχει ήδη απορριφθεί από τη
συντριπτική πλειοψηφία του λαού και
σύσσωμο τον ιατρικό κόσμο έκανε λόγο ο
γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης
Κουτσούμπας. «Η ΝΔ κατέστρεψε το ΕΣΥ
ως κυβέρνηση», ανέφερε από την πλευρά
του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυ-
ριάκος Βελόπουλος.

Αίτημα ονομαστικής 
ψηφοφορίας από ΣΥΡΙΖΑ 
και ΚΚΕ σε δύο άρθρα 
του νομοσχεδίου για 
τη δευτεροβάθμια περίθαλψη 
- Σκληρή απάντηση από Πλεύρη

Μοίρασε χρήμα και
προσλήψεις ο Τσίπρας 

Πώς ο ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε να «αλώσει» τα ΜΜΕ

spapamixail@yahoo.gr

Γράφει η
Στέλλα Παπαμιχαήλ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ-ΣΟΚ 
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E
να από τα πιο γνωστά και έγκυρα
μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κό-
σμο, ο βρετανικός «Guardian»,
με αφορμή τη διεθνή προβολή

της ταινίας «Σμύρνη μου αγαπημένη» ανέ-
συρε από το αρχείο του και αναδημοσίευσε
άρθρο που είχε γραφεί το 1922, στο οποίο
περιγράφονται τα δραματικά γεγονότα που
έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κατα-
στροφής της ελληνικής πόλης. 

Την ώρα που το παγκόσμιο Μέσο αναφέρ-
θηκε στις τουρκικές θηριωδίες, ένας Τούρ-
κος απόστρατος εξέφρασε και πάλι ένα
ακραίο παραλήρημα λέγοντας πως «στο Αι-
γαίο δεν κατοικούσαν ποτέ Έλληνες».

Το βρετανικό άρθρο
«Έκαιγαν και έσφαζαν». Με αυτά τα δύο

ρήματα μπορεί κάλλιστα να περιγραφεί η
κατάσταση, όπως αποτυπώνεται στο εκτε-
νές ρεπορτάζ του «Guardian». Το συγκε-
κριμένο άρθρο έχει προκαλέσει ήδη την
οργή της Άγκυρας, το οποίο κάνει λόγο για
«ελληνική προπαγάνδα» και «σχέδιο του
“εισβολέα” να παρουσιάσει τα ιστορικά γε-
γονότα ως γενοκτονία». Ο τίτλος του κει-
μένου του ανταποκριτή της εφημερίδας
στις 16 Σεπτεμβρίου 1922 ήταν «Η Σμύρνη
καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς».

Ο δημοσιογράφος σε ένα σημείο του
εκτενούς του άρθρου ανέφερε χαρακτηρι-
στικά για την καταστροφή: «Η φωτιά ξεκί-
νησε με πετρέλαιο χθες το μεσημέρι από
τουρκικά τακτικά στρατεύματα με σκοπό
να κρύψουν τα πτώματα των σφαγιασθέν-
των ( Έλληνες και Αρμένιοι) το προηγούμε-
νο βράδυ - υπολογίζονται σε πάνω από χί-
λιους». Σε ένα άλλο σημείο τόνισε: «Έχου-
με τρομακτικές αναφορές για τουρκικές
θηριωδίες στη Σμύρνη… Οι Τούρκοι πυρ-
πόλησαν τις αρμενικές και τις ελληνικές
συνοικίες και το American Girls’ Collegia-
te Institute, καθώς και το Ευαγγελικό Κο-
λέγιο και το Γαλλικό Κολέγιο St Joseph. Η
δεσποινίς Minnie Mills, η διευθύντρια του
Κολεγίου Θηλέων, είδε έναν Τούρκο αξιω-
ματικό να κουβαλάει ένα δοχείο πετρελαί-
ου κοντά στο κτίριο, το οποίο στη συνέχεια
πυρπολήθηκε. Τα κορίτσια του κολεγίου -
μαζί με 1.300 πρόσφυγες που είχαν βρει
καταφύγιο εντός του- έπεσαν στα χέρια
των Τούρκων προσπαθώντας να διαφύ-
γουν. Ο Αρμένιος αρχιεπίσκοπος και ο Έλ-
ληνας Χρυσόστομος δολοφονήθηκαν».

Η περιγραφή του ήταν συγκλονιστική:
«Χθες το βράδυ οι φλόγες από τα φλεγόμενα
σπίτια φώτισαν όλη την πόλη. Στην αποβά-

θρα του λιμανιού, στο μισοσκόταδο, χιλιάδες
πρόσφυγες ήταν στριμωγμένοι κλαίγοντας ή
προσεύχονταν γονατιστοί. Η μόνη συμμαχι-
κή βοήθεια που δόθηκε ήταν να φωτίζουν με
τους προβολείς των θωρηκτών τις μάζες των
προσφύγων για να τους σώσουν από τις θη-
ριωδίες των Τούρκων στο σκοτάδι».

Η βρετανική εφημερίδα στην ιστοσελίδα
της αναδημοσιεύει και άλλα τηλεγραφή-

ματα και μαρτυρίες από την καταστροφή
της Σμύρνης αλλά και το τι έγινε τις επόμε-
νες μέρες.

Προκλητικός
Σε ένα ακραίο παραλήρημα επιδόθηκε για

ακόμη μια φορά ένας Τούρκος απόστρατος
αξιωματικός, ο οποίος διατύπωσε ανιστόρη-
τες απόψεις σχετικά με τα νησιά του Αιγαίου

αλλά και τη Λιβύη. Ο λόγος για τον Οζγκιούρ
Τορ, ο οποίος μίλησε στον τηλεοπτικό σταθ-
μό της Τουρκίας Haber Global.

Η συζήτηση ξεκίνησε με το Μετανα-
στευτικό, για το οποίο είπε πως «μαζί με
το πρόβλημα της τρομοκρατίας πρέπει να
καταστεί πρόβλημα όχι μόνο της Τουρκίας
αλλά και της Ευρώπης». Εν συνεχεία ανα-
ρωτήθηκε: «Πώς το διασφαλίζουμε αυ-
τό;», με τον ίδιο να απαντά: «Με τα λόγια
δεν γίνεται. Εκτός από τους Σύρους στέλ-
νεις τους άλλους μετανάστες στα νησιά
και τότε όλοι θα πούνε πως “α, η ασφάλεια
της Ευρώπης αρχίζει από την Τουρκία”, θα
το καταλάβουν δηλαδή». Μάλιστα, αναφε-
ρόμενος στο κεντρικό θέμα, που είναι το
Αιγαίο και η Λιβύη, επισήμανε πως «η Ελ-
λάδα τον τελευταίο αιώνα κυριάρχησε στο

Αιγαίο όσο ποτέ στην ιστορία της.
Δείτε το, λέω και πάλι, η Ελ-

λάδα τα πήρε αυτά μετά
από τους Βαλκανικούς
Πολέμους».

Επιπλέον, ο Οζγκιούρ
Τορ συμπλήρωσε ότι

«στην ιστορία της Ελλά-
δας, ακόμη και στην πλέ-

ον παλιά της ιστορία, στους
μυθολογικούς χρόνους, ακόμη και

τότε αν κοιτάξετε στα νησιά του Αιγαίου
δεν ζούσαν Έλληνες». Μάλιστα, έφτασε
στο σημείο να επικαλεστεί «επιστημονι-
κές αποδείξεις», τις οποίες ωστόσο θα
καταθέσει «αργότερα, όταν θα υπάρχει
περισσότερος χρόνος θα εξηγήσω ποιοι
ζούσαν σε εκείνα τα νησιά και θα αποδεί-
ξω με επιστημονικές αποδείξεις πως
ήταν συγγενείς μας». Στην ανάλυσή του
κατέληξε λέγοντας ότι «ακόμη και ο Ηρό-
δοτος αυτό λέει, υποστηρίζει δηλαδή πως
οι Λίβυοι είναι τουρκικός λαός και πως
είναι τουρανικός λαός».

Φωτιά και τσεκούρι 
από τον «Guardian»

H βρετανική εφημερίδα ξύπνησε μνήμες από τις τουρκικές θηριωδίες 
στη Σμύρνη προκαλώντας την οργή της Άγκυρας, ενώ ανιστόρητος Τούρκος 

αξιωματικός ισχυρίστηκε ότι στο Αιγαίο δεν κατοικούσαν ποτέ Έλληνες

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Σ
τρατιωτικές πηγές είχαν αναφέρει
στην «Political» σε προηγούμενο
δημοσίευμα ότι «με την τουρκική
επιθετικότητα να έχει φτάσει σε

ακραίο επίπεδο, η ενίσχυση της αμυντικής
θωράκισης της χώρας μας είναι πλέον μονό-
δρομος». 

Μετά, λοιπόν, και την υπογραφή νέου πα-
ράνομου μνημονίου συνεργασίας μεταξύ
Τουρκίας και Λιβύης για την εκμετάλλευση
υδρογονανθράκων, κρίθηκε αναγκαία η υλο-
ποίηση της δομής δυνάμεων για το Πολεμικό
Ναυτικό, η οποία έχει εγκριθεί από την κυ-
βέρνηση και προβλέπει και την απόκτηση
κορβετών. Οι απαραίτητες κινήσεις από τη
ΓΔΑΕΕ και το υπουργείο Άμυνας έγιναν άμε-
σα και ο χρόνος μετρά ήδη αντίστροφα για
την απόφαση που αφορά την προμήθεια των
κορβετών που θα ενισχύσουν τον Στόλο. Σή-
μερα, λοιπόν, έληξε η προθεσμία που είχαν οι
υποψήφιες εταιρείες για να καταθέσουν τις
τελικές τους προτάσεις σχετικά με το πρό-
γραμμα του Πολεμικού Ναυτικού.

Το Πολεμικό Ναυτικό θυμίζουμε ότι εξετά-
ζει τις προτάσεις τριών εταιρειών μαζί με αυ-
τή της Ολλανδίας για τις κορβέτες Sigma,
ωστόσο οι βασικοί παίκτες, οι κύριοι διεκδι-
κητές, είναι η γαλλική Naval Group με τις
κορβέτες «Go Wind» και η ιταλική Fin-
cantieri με τις κορβέτες κλάσης DOHA. Τόσο
οι Γάλλοι όσο και οι Ιταλοί είχαν καταθέσει τις
τελικές προσφορές τους έως το μεσημέρι της
Πέμπτης. Και οι δύο επικρατέστερες προτά-
σεις, πάντως, ικανοποιούν πλήρως τις επι-
χειρησιακές απαιτήσεις που έχει θέσει το
Πολεμικό Ναυτικό.

Όσον αφορά το κόστος του προγράμματος,
είναι ένα πακέτο που εκτιμάται ότι αγγίζει τα
δύο δισεκατομμύρια ευρώ και σύμφωνα με
πληροφορίες, προκρίνεται η λύση των 3+1
κορβετών, όπως έγινε με τις φρεγάτες FDI.
Επιθυμία της ελληνικής πλευράς είναι να
εξοικονομηθούν κάποια χρήματα για τον εκ-
συγχρονισμό των φρεγατών ΜΕΚΟ κλάσης

ΥΔΡΑ, αναβάθμιση που έχει κριθεί απαραίτη-
τη, ώστε οι φρεγάτες να είναι αξιόπλοες και
επιχειρησιακά ετοιμοπόλεμες.

Τα δύο κριτήρια της επιλογής
Οι τελικές εισηγήσεις του Πολεμικού Ναυ-

τικού θα κατατεθούν άμεσα και η απόφαση
από την πολιτική ηγεσία αναμένεται να λη-
φθεί μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ του Δε-
κεμβρίου και να ανακοινωθεί έως το τέλος
του τρέχοντος έτους. Στόχος πολιτικής και
στρατιωτικής ηγεσίας είναι το πρόγραμμα
των κορβέτων να τεθεί σε τροχιά υλοποίησης
από τις αρχές του νέου έτους.

Η τελική επιλογή, πάντως, θα γίνει με δύο
κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο είναι οι ευκο-
λίες αποπληρωμής, ώστε να είμαστε στο
πλαίσιο των δημοσιονομικών αντοχών της
χώρας, αλλά και τη ναυπήγηση ορισμένων
εκ των κορβετών σε ελληνικά ναυπηγεία. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Politi-
cal», η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη «να
κλείσει» το πρόγραμμα των κορβετών πριν
από τις εκλογές, το οποίο συνδέεται άμεσα
με την «ανάσταση» των ελληνικών ναυπη-
γείων, αλλά και με την απόφαση της κυβέρ-
νησης να ξεκινήσει έρευνες για εντοπισμό
υδρογονανθράκων νότια και νοτιοδυτικά

της Κρήτης. Όπως μας έλεγαν στρατιωτικές
πηγές: «Όταν βγαίνεις στο πέλαγος να διεκ-
δικήσεις, πρέπει να έχεις σύμμαχο πρωτί-
στως το Διεθνές Δίκαιο, αλλά και κάποιους
χιλιάδες τόνους διπλωματίας… εξοπλισμέ-
νους με ισχυρά όπλα».

Οι κορβέτες είναι πολεμικά πλοία που
μπορούν να εκτελέσουν τις αποστολές που
μπορεί να προσεγγίσει μια πυραυλάκατος,
έχοντας ταυτόχρονα δυνατότητες αυτοάμυ-
νας, πχ, αντιπυραυλικά συστήματα. 

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το Πολεμικό
Ναυτικό μαζί με τις φρεγάτες FDI και 3+1
κορβέτες θα περάσει σε νέα εποχή με ολο-
καίνουρια πλοία που θα φέρουν μεγάλη δύ-
ναμη πυρός.

Πλησιάζει η ώρα 
των αποφάσεων 
για τις κορβέτες

Τέλος προθεσμίας για 
τους τρεις «μονομάχους» 
που κατέθεσαν τις προτάσεις
τους για την προμήθεια 
των πλοίων από 
το Πολεμικό Ναυτικό

Το τέταρτο πλωτό τουρκικό γεωτρύπανο, «Αμ-
πντουλχαμίτ Χαν», με βάση τη NAVTEX που εκδό-
θηκε το απόγευμα της Πέμπτης, βγαίνει σήμερα εκ
νέου στην Ανατολική Μεσόγειο και θα επιχειρεί
για γεωτρήσεις μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2023
εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας και συνεπώς
εκτός κυπριακής ΑΟΖ. 

Το «Αμπντουλχαμίτ Χαν» σύμφωνα με τη ΝΑ-

VTEX που εκδόθηκε θα συνοδεύεται από τα βοη-
θητικά πλοία «Χακάν Ιλχάν», «Κουτσί Ιλχάν» και
«Μουράτ Ιλχάν». 

Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν ότι προς το πα-
ρόν δεν υπάρχει ανησυχία, ωστόσο οι ελληνικές
Ένοπλες Δυνάμεις παρακολουθούν με όλα τα μέ-
σα που διαθέτουν όλες τις τουρκικές κινήσεις τόσο
στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο το γεωτρύπανο «Αμπντουλχαμίτ Χαν»

Γράφει η 
Γεωργία Γαραντζιώτη

Γιατί ο Δένδιας
δεν πάει 
στη Ρώμη
Το θέμα των τουρκικών προ-
κλήσεων αλλά και των εξελί-
ξεων στη Λιβύη θα συζητή-
σει αύριο ο Νίκος Δένδιας
με τον Ιταλό ομόλογό του Αν-
τόνιο Ταγιάνι, ο οποίος φτά-
νει στην Αθήνα σήμερα το
απόγευμα.
Λίγες ώρες νωρίτερα o κ. Τα-
γιάνι θα έχει υποδεχτεί τον
Μεβλούτ Τσαβούσογλου, τον
Σάμεχ Σούκρι αλλά και την
ΥΠΕΞ της Λιβύης Νέιλα
Μανγκούς. Η άφιξη του Ιτα-
λού υπουργού Εξωτερικών
όπως και της υπουργού Εξω-
τερικών της Αλβανίας είναι
οι λόγοι που επικαλείται το
υπουργείο Εξωτερικών
ώστε να μην παραστεί σήμε-
ρα στη διάσκεψη που γίνεται
στη Ρώμη με θέμα τη Μεσό-
γειο.
Ο κ. Δένδιας έλαβε πρό-
σκληση για να παραστεί, αλ-
λά τελικά η κυβέρνηση θα
εκπροσωπηθεί από τον
υπουργό Ενέργειας Κώστα
Σκρέκα. Η ατζέντα της διά-
σκεψης δεν αφορά τη Λιβύη,
δεν είναι δηλαδή όπως η
διάσκεψη του Βερολίνου το
2020, όταν τότε όντως η Ελ-
λάδα δεν έλαβε πρόσκληση,
διότι η Άνγκελα Μέρκελ δεν
ήθελε η συζήτηση για τη Λι-
βύη να μετατραπεί σε ελλη-
νοτουρκική διαφορά. Εδώ
πρόκειται για μια καθαρή
επιλογή του κ. Δένδια να μην
παραστεί σε ένα συνέδριο
που γίνεται κάθε χρόνο και
το οργανώνει το υπουργείο
Εξωτερικών της Ιταλίας με
ένα ιταλικό think tank.

Αλεξία Τασούλη 



Η
μεγάλη νικήτρια στις εκλογές της

Παγκρήτιας Ένωσης Ρένα Βασι-

λάκη μιλά στην «Political» για τη

σημαντική της νίκη στο μεγαλύτε-

ρο πολιτιστικό σωματείο της Ευρώπης, για τα

μέλη που πήγαν να ψηφίσουν καθώς και για το

μέλλον του σωματείου από εδώ και πέρα. Τέ-

λος, αναφέρει τον ισχυρό συμβολισμό της

εκλογής μιας γυναίκας στο τιμόνι αυτού του

ιστορικού σωματείου.

Συγχαρητήρια για τη σαρωτική σας νίκη. Τι

σας έκανε να ασχοληθείτε με την Παγκρή-

τια, το μεγαλύτερο πολιτιστικό σωματείο

της Ευρώπης;

Η αγάπη μου και το πάθος μου για την Κρήτη

είναι το ένα και μόνο μου μεγάλο κίνητρο. Μια

νέα αρχή ξεκινά με χαρά, με ενθουσιασμό και

με τους καλύτερους οιωνούς. Με σεβασμό στα

ιδεώδη του πολιτισμού μας και των ιστορικών

παραδόσεων της Κρήτης επέλεξα μια ομάδα

καταξιωμένων Κρητικών στον χώρο τους που

έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: την αγάπη

τους για την Κρήτη.

Έχουμε, λοιπόν, καταφέρει να δημιουργηθεί

μια συμπαγής ομάδα που υπηρετεί την παρά-

δοση, τις αξίες και εμπνέει μέσα από αυτές τη

νέα γενιά.

Τι είναι η ΠΕ και πόσα μέλη είναι εγγε-

γραμμένα; 

Η Παγκρήτια Ένωση είναι το μεγαλύτερο

πολιτιστικό σωματείο της Ευρώπης. Στα 76

χρόνια λειτουργίας της έχει να παρουσιάσει

ένα μεγάλο και αξιόλογο έργο, με αποκορύ-

φωμα την Κρητική Εστία, ένα φιλανθρωπικό,

πνευματικό ίδρυμα που φιλοξενεί παιδιά από

την Κρήτη που εισάγονται στα πανεπιστήμια.

Στα μητρώα της ΠΕ είναι περίπου 80.000 μέλη

Κρητικοί του λεκανοπέδιου Αττικής.

Ποιο ήταν το σύνθημά σας και πώς καταφέ-

ρατε να φέρετε αυτήν τη νίκη;

Είμαστε μια παρέα ανθρώπων που τους συν-

δέει η αγάπη για την Κρήτη. Αγαπάμε τα ήθη

και έθιμα, τις αξίες και την παράδοσή μας. Ό,τι

γίνεται, λοιπόν, από την καρδιά μας πάντα φέρ-

νει καλά αποτελέσματα. Είναι σίγουρο, λοιπόν,

ότι προσεγγίσαμε όλα τα ζητούμενα με αγάπη

και τον σεβασμό που αξίζει στο καθένα ξεχω-

ριστά και πετύχαμε αυτήν τη σαρωτική νίκη. 

Πώς ονειρεύεστε την επομένη μέρα;

Η επομένη μέρα θα βρει μια Παγκρήτια με

εξωστρέφεια, μια Παγκρήτια που θα είναι πό-

λος έλξης ανθρώπων, κοιτίδα που θα βοηθή-

σει, θα στηρίξει πρωτοβουλίες και θα παράξει

έργο. Και βέβαια με μπροστάρισσα τη νέα γενιά

θέλουμε την Παγκρήτια μακριά από πολιτικές

σκοπιμότητες, με μοναδικό όραμα να υπηρε-

τούμε τα ιδανικά και τις αξίες που προέρχονται

από τις ρίζες μας.

Εσείς πώς αντιλαμβάνεστε τη μεγάλη 

Ένωση Κρητών;

Η Παγκρήτια μπορεί να αποτελέσει σημείο

αναφοράς για μια ουσιαστική επανένωση με

τον τόπο μας, για την ανάπτυξη και σύσφιξη

ουσιαστικών σχέσεων μεταξύ μας και να ξανα-

γίνει ύστερα από αυτά τα δύσκολα χρόνια της

πανδημίας ένας φορέας που θα μας παρέχει

κοινωνικοποίηση, διασκέδαση, επιμόρφωση

αλλά και αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της. 

Γυναίκα στο τιμόνι της ΠΕ ύστερα από 32

χρόνια.

Η προϋπηρεσία μου σε θέσεις δημόσιας διοί-

κησης, η αποτελεσματική συμμετοχή μου στα

κοινά και το πάθος μου για τους ανθρώπους της

Κρήτης με έχουν θωρακίσει με την εμπειρία και

τις γνώσεις που χρειάζεται ο ρόλος αυτός για να

ανταποκριθώ στις ανάγκες της προεδρίας. Επί-

σης μην ξεχνάτε, από τη μινωική εποχή η Μι-

νωίτισσα συμμετείχε σε δημόσιους χώρους,

θεατρικούς και ιερά. Η ισότιμη εμφάνιση και

δράση γυναικών και ανδρών σε θρησκευτικές

διοργανώσεις εμπεριέχει και εκπέμπει μήνυμα

ισότητας γυναικών και ανδρών. Άρα, λοιπόν,

θεωρώ ότι και εγώ ως γυναίκα της Κρήτης μπο-

ρώ να υπηρετήσω τον σημαντικό ρόλο της διοί-

κησης της Παγκρήτιας Ένωσης.Ρ
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«Το πάθος μου 
για την Κρήτη 
κίνητρο για τη νίκη»
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γραμματέας 

Επικοινωνίας 
του ΠΑΣΟΚ

Α
μέσως μετά την εκλογική ήττα του στις
προηγούμενες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως
δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, έχασε

σχεδόν 10 μονάδες και από τότε δεν μπόρεσε να
ανακάμψει. Κινείται κοντά στο 25% χωρίς δυναμι-
κή, ακόμη και τώρα που μπήκαμε για τα καλά στην
τελική ευθεία. Το ΠΑΣΟΚ με την εκλογή του Νίκου
Ανδρουλάκη έκανε ένα άλμα στο 15%, αλλά δεν είχε
την ανάλογη συνέχεια. Σήμερα βρίσκεται κοντά
στο 11%. Από εκεί και κάτω ΚΚΕ, Βελόπουλος και
Βαρουφάκης περίπου στα ίδια, με το ΜέΡΑ25 να
βρίσκεται στην κόψη του 3%. Το... κίνητρο της
απλής αναλογικής δεν φαίνεται να πριμοδοτεί τα
εκτός Βουλής κόμματα και κυρίως δεν επιβεβαι-
ώνεται η εκτίμηση για μεγάλες διαρροές της ΝΔ
προς τα δεξιά ή τα ακροδεξιά της.

Σε αυτό το σκηνικό η αδιαμφισβήτητη υπεροχή
της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη ασφαλώς και δεν πρέπει να θεωρείται αυ-
τονόητη. Και αυτό γιατί δεν τους έτυχαν και λίγα,
ούτε δεν έγιναν λάθη. Η πανδημία με τις τεράστιες
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, η συνεχής
ένταση με την Τουρκία, η ενεργειακή κρίση σε συ-
νάρτηση με τον πληθωρισμό και την ακρίβεια αλλά
και οι παρακολουθήσεις θα μπορούσαν να αλλά-
ξουν το πολιτικό τοπίο. Άλλωστε, αν κοιτάξουμε
γύρω μας στις χώρες της Ευρώπης, βλέπουμε τις
κυβερνητικές αλλαγές που επέβαλαν η Covid-19, η
εισβολή της Ρωσίας και βεβαίως το ανεξέλεγκτο
κύμα μετανάστευσης.

Πολλοί λένε ότι η κυβέρνηση κρατά σταθερά την
πρώτη θέση επειδή δεν πείθει η αντιπολίτευση, ει-
δικά ο Αλέξης Τσίπρας. Μέχρι ενός ορισμένου ση-
μείου αυτό είναι σωστό. Στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν κα-

λή και αποτελεσματική αντιπολίτευση τη σκληρή
αντιπολίτευση. Και πράγματι στο «σκληρό ροκ»
το... τερμάτισαν και φαίνεται πως θα συνεχίσουν
στον ίδιο ρυθμό μέχρι τις κάλπες. Αυτό όμως δεν
φτάνει. Μεγάλο μειονέκτημα για τον Τσίπρα, το κυ-
βερνητικό παρελθόν από το οποίο δύσκολα μπορεί
να απαλλαγεί, η απουσία ανανέωσης σε πρόσωπα
και ιδέες και κυρίως η επιμονή σε πολιτικές που
κινούνται πολύ μακριά από τα «θέλω» και τα «πι-
στεύω» της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Και εντάξει, αρκετοί πολίτες μπορεί να μην είναι
απολύτως ικανοποιημένοι σήμερα. Ποτέ δεν ήταν
εξάλλου απολύτως ικανοποιημένοι. Θυμώνουν,
αποστασιοποιούνται, κοιτάζουν γύρω τους και ψά-
χνουν. Αλλά εκεί βλέπουν μόνο τον Μητσοτάκη, ο
οποίος εξακολουθεί να διατηρεί το μεγαλύτερο μέ-
ρος από το πολιτικό του κεφάλαιο. Γνώστης των

θεμάτων, στιβαρός, έτοιμος να διορθώσει τα λάθη
του, χωρίς εξαλλοσύνες, με σχέδιο και επιμονή
στους στόχους. Δημοκρατικός.

Η καθαρή πρωτιά όμως της ΝΔ ασφαλώς πρέπει
να επιβεβαιωθεί προσεχώς γιατί ο πολιτικός χρό-
νος των 3-5 μηνών μέχρι να στηθούν οι κάλπες εί-
ναι αρκετός για εκπλήξεις. Αν όμως κρίνουμε από
το τελευταίο κύμα των δημοσκοπήσεων και με τις
οποίες θα πάμε στο νέο έτος, η κυβέρνηση διατη-
ρεί προβάδισμα 8-10 μονάδων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η
ψαλίδα άνοιξε ή έκλεισε, ανάλογα με τα γεγονότα,
αλλά ποτέ δεν ανατράπηκε. Είναι παγιωμένη, χρο-
νικά και αριθμητικά, από τον Ιούλιο του 2019, με το
πολιτικό τοπίο πιο σταθερό από ποτέ. Η κυβέρνηση
έχασε δυνάμεις και αυτό είναι λογικό αφού πλη-
ρώνει τη φθορά της εξουσίας, αλλά όλα τα γκάλοπ
τη δείχνουν να βρίσκεται κοντά στο 35%.

Μπορεί αυτή η εικόνα να ανατραπεί μέχρι τις
εκλογές; Υποθετικά, θεωρητικά ναι, μπορεί. Αν η
κυβέρνηση κάνει κάποιο μεγάλο, τεράστιο λάθος
ή αν κάποιοι από αυτούς που ψήφισαν ΝΔ το 2019
και τώρα είναι προβληματισμένοι αποφασίσουν να
μείνουν σπίτι τους αντί να πάνε στις κάλπες για να
ψηφίσουν Μητσοτάκη. Σε κάποιο βαθμό οι τελευ-
ταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν κάτι τέτοιο, αφού
το ποσοστό των αναποφάσιστων είναι ελαφρώς
ανεβασμένο. Με την αποχή τους όμως αυτοί οι
«αναποφάσιστοι» θα θελήσουν να συμβάλουν στο
ενδεχόμενο ακυβερνησίας ή και να στερήσουν
από τη ΝΔ την αυτοδυναμία; Την απάντηση θα τη
λάβει κανείς αν μελετήσει προσεκτικά τα «ψιλά»
των δημοσκοπήσεων. Και αυτή είναι: η των «ανα-
ποφάσιστων» συντριπτική πλειοψηφία «ψηφίζει»
αυτοδύναμη ΝΔ.

Π
έρασα σχεδόν ολόκληρη την προηγούμενη
εβδομάδα έγκλειστος λόγω πυρετού. Άρχισα
τα τεστ για να διαπιστώσω αν με είχε προ-

σβάλει για πρώτη φορά ο κορονοϊός. Όμως όχι! Δεν
ήταν παρά μια γαστρεντερίτιδα, αρκετά επίμονη ώστε
να με ρίξει στο κρεβάτι. Με αρκετό χρόνο στη διάθεσή
μου λοιπόν -κάτι αρκετά ασυνήθιστο- και αφού είδα
ταινίες και σειρές, το έριξα στις σκέψεις για τη δημό-
σια υγεία στην πατρίδα μας. Ευτυχώς με το θέμα μάλ-
λον χαμηλά στην επικαιρότητα, όπως δεν το είχαμε
συνηθίσει τα τελευταία τρία χρόνια, άρα απελευθε-
ρωμένο από επικοινωνιακή βαβούρα.

Θυμήθηκα τις συζητήσεις που κάναμε με τους
εργαζομένους στον Ευαγγελισμό πριν από λίγες
εβδομάδες, στο πλαίσιο δράσεων του ΠΑΣΟΚ και
προβολής των θέσεών του για την Υγεία. Μπαίνον-
τας στο μεγάλο αυτό νοσοκομείο ουσιαστικά απο-
βιβάζεσαι σε μια νησίδα παροχής ιατρικών υπηρε-
σιών στο κέντρο της Αθήνας. Όχι μόνο όμως! Εντυ-
πωσιακό να βλέπεις πράγματι στον ίδιο χώρο
ασθενείς, έκτακτα περιστατικά, προετοιμασίες να

επαναλειτουργήσει το εμβολιαστικό κέντρο, προ-
γραμματισμένες ιατρικές συναντήσεις… α, ναι, και
ραντεβού για εξετάσεις! Όλα αυτά με γιατρούς, νο-
σηλευτές και διοικητικό προσωπικό να δίνουν μια
τιτάνια μάχη με βασικό αντίπαλο τη χαοτική χρήση
των τριτοβάθμιων μονάδων περίθαλψης. Στους ερ-
γαζόμενους αυτούς οφείλουμε πράγματι ευγνω-
μοσύνη. Αν και δικαίως αμφιβάλλουν πια για το εν-
διαφέρον του πολιτικού μας προσωπικού να λύσει
το πρόβλημα: «Πώς είναι δυνατόν αφού έχετε δια-
πιστώσει την οργανωτική ανεπάρκεια εδώ και χρό-
νια να μην μπορείτε να τη δαμάσετε;».

Πολλές φορές συζητώντας για την υγεία στην
πραγματικότητα μιλάμε μόνο για νοσοκομεία. Και
δεν περνάει καν από το μυαλό μας ότι η δημόσια
υγεία και η βελτίωση των δεικτών της εξαρτώνται
σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση του καπνίσματος,
τη μεσογειακή διατροφή, τη φυσική άσκηση, την
ποιότητα του αέρα (τόσο στο περιβάλλον όσο και
στους εσωτερικούς χώρους) και τις λιγότερο πιε-
στικές συνθήκες της καθημερινής μας ζωής. Ξεκι-

νώντας βέβαια από τη μετάδοση της σημασίας
όλων αυτών των παραγόντων στα παιδιά μας στα
σχολεία τους. Και βέβαια αναντικατάστατες είναι οι
τακτικές προληπτικές μας εξετάσεις και τα SMS
υπενθύμισής τους. Με επαρκή αριθμό δημόσιων
εξεταστικών κέντρων. Με απαραίτητες, τέλος, την
αιμοδοσία και τη δωρεά οργάνων, μιας και δημόσια
υγεία δεν είναι μόνο η δική μας αλλά όλων μας!

Χρειαζόμαστε όλα αυτά και εκστρατείες ενημέ-
ρωσης του κοινού για τη διαθεσιμότητα και την
αξία χρήσης τους, ώστε σταδιακά τα νοσοκομεία να
εξελιχθούν σε άρτια οργανωμένες τριτοβάθμιες
μονάδες περίθαλψης και νοσηλείας. Κανείς δεν
μπορεί πια να κλείνει τα μάτια του στην ανάγκη
συγκεκριμένων αλλαγών και όχι σπασμωδικών
παρεμβάσεων, όπως αυτές που γίνονται τα τελευ-
ταία χρόνια και απλώς περιπλέκουν διαδικασίες,
δυσκολεύοντας τον πολίτη. Τα έχουμε δει, τα ζού-
με, τα ξέρουμε και για αυτό ακριβώς… θα τα αλλά-
ξουμε όλα. Στέλνοντας σπίτι τους όσους προκάλε-
σαν τη σημερινή κατάσταση ή και την ανέχτηκαν.

«Ψηφίζουν» αυτοδύναμη ΝΔ οι «αναποφάσιστοι»
Εντάξει, αρκετοί πολίτες μπορεί 

να μην είναι απολύτως 
ικανοποιημένοι σήμερα. Θυμώνουν, 

αποστασιοποιούνται, κοιτάζουν 
γύρω τους και ψάχνουν. 
Αλλά εκεί βλέπουν μόνο 
τον Μητσοτάκη, ο οποίος 
εξακολουθεί να διατηρεί 

το μεγαλύτερο μέρος 
από το πολιτικό του κεφάλαιο

Ένα πρωί στον Ευαγγελισμό

του
Φώτη 
Σιούμπουρα
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Ε
ρντογάν: «Θα έρθουμε το βράδυ ξαφνικά».
Σε τέτοιας μορφής προκλήσεις, η σιωπή
δεν είναι χρυσός! Θα ήταν σκόπιμο κάποι-

ος κυβερνητικός αξιωματούχος της χώρας μας -
όχι απαραίτητα υπουργοί Εξωτερικών ή Άμυνας-
να έδινε τη δική του απάντηση, που θα μπορούσε
να ήταν η ακόλουθη: «Το επόμενο πρωί να έχετε
αρκετά φέρετρα για τους επιτιθέμενους στρατιώ-
τες σας».

Στον ψυχολογικό πόλεμο και τον πόλεμο των
νεύρων της Τουρκίας, μια τέτοια απάντηση, με
πολλούς αποδέκτες, «ξυπνά» στο μυαλό των Τούρ-
κων πολιτών τον εφιάλτη των εκατοντάδων νεκρών
στρατιωτών τους σε όλα τα μέτωπα που έχει ανοί-
ξει η Τουρκία. Και δεν είναι μόνο οι μισθοφόροι
που σκοτώνονται από τη μανία του τουρκικού επε-
κτατισμού…

Ζούμε σε μια εποχή όπου ο πόλεμος των δηλώ-
σεων, εντυπώσεων και του τρόμου ή όσων παρου-
σιάζουν τον τουρκικό στρατό ως αήττητο, επιδιώ-
κοντας να σκορπίσουν την ηττοπάθεια στην άλλη
πλευρά του Αιγαίου, έχει κερδίσει απότομα έδα-
φος από τον Ιούλιο και μετά. 

Η πολιτική της προβαλλόμενης τουρκικής
ισχύος είναι, όμως, μια βιτρίνα όπου πίσω από αυ-
τήν ο ένας Τούρκος αξιωματικός παρακολουθεί τον
άλλον, όπου ο πόλεμος Ερντογανικών - Γκιουλενι-
κών συνεχίζει ακάθεκτος γεμίζοντας τις τουρκικές
φυλακές, όπου το ηθικό των Τούρκων στρατιωτών
που βλέπουν συντρόφους τους να επιστρέφουν νε-
κροί είναι στο ναδίρ και όπου η καχυποψία για τους
αξιωματικούς τους βρίσκεται στο ζενίθ.

Ένα σύνολο από προκλήσεις που ετοιμάζουν είτε
διάφορα ινστιτούτα της χώρας είτε οι μυστικές της
υπηρεσίες είτε οι αναλυτές της μοστράρουν καθη-
μερινά πολλά ΜΜΕ της χώρας μας. Αυτά λειτουρ-
γούν σε τελική ανάλυση στο πλαίσιο μιας ιδιότυπης
ελευθεροτυπίας -που δεν γνωρίζουμε από ποια
κέντρα κατευθύνεται- ως φερέφωνα της τουρκι-
κής κακοφτιαγμένης προπαγάνδας, κάτι που δεν

συμβαίνει στην Τουρκία με τις δηλώσεις Ελλήνων
επί του θέματος.

Παρά τη βροχή δηλώσεων που επιδιώκουν να
σκορπούν τον φόβο, εμείς -και προς έκπληξη των
Τούρκων και εκνευρισμό ακόμη και του ιδίου του
Ερντογάν- παραμένουμε ψύχραιμοι αποδέκτες
μιας σωρείας απειλών, η οποία εντάσσεται στις
γνωστές τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε κάθε
παρόμοια περίπτωση. 

Ο Ερντογάν όπως και άλλοι Τούρκοι πολιτικοί
επιδιώκουν να επηρεάσουν τον λαό τους που εύ-
κολα παρασύρεται είτε προς τη φρίκη του πολέμου
είτε προς την αντίθετη πλευρά. Ως προς το δεύτερο,
ως παράδειγμα δίνεται η περίοδος της «διπλωμα-
τίας των σεισμών» του 1999 και η ταχύτατη μετα-
στροφή τού τότε ψυχρού κλίματος στην Τουρκία
μέσα από τις σχετικές δηλώσεις και πράξεις των
πολιτικών της ηγετών.

Πρόσφατα, εμφανίσθηκε ο τουρκικός βαλλιστι-
κός πύραυλος Tayfun, ο οποίος μπορεί να προκα-
λέσει καταστροφές στις πόλεις και στις υποδομές
μας, κατά τους Τούρκους.

Θα ήταν σκόπιμο, όμως, να ήταν φειδωλοί οι
Τούρκοι ηγέτες και στρατιωτικοί σε θέματα κατα-
στροφών πόλεων ή οτιδήποτε άλλο έχουν στο μυα-
λό τους, καθώς η Τουρκία -και ιδιαίτερα η Κων-
σταντινούπολη με τις τρεις κρεμαστές γέφυρες και
τα τούνελ της- παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτη με τις
πολύ πιο πλούσιες υποδομές και με τα πανύψηλα
κτίριά της. Επιπλέον, παρά τους ανηλεείς βομβαρ-
δισμούς των πόλεων και των αμάχων, το πάθημα
της Ρωσίας στην Ουκρανία όφειλε να τους κάνει
πιο συνετούς.

Από την άλλη, όλοι αυτοί οι ένθερμοι Τούρκοι
πολεμοχαρείς ηγέτες σκέφθηκαν από ποιες διό-
δους θα δραπετεύουν οι τουρκικές εξαγωγές προς
την Ευρώπη ή τη Δύση γενικότερα σε περίπτωση
πολέμου; Το Αιγαίο αδιαπέραστο θα φλέγεται. Τα
τουρκικά λιμάνια του Αιγαίου θα είναι ιδιαίτερα
ευάλωτα. Ο αυτοκινητόδρομος ΤΕΜ (Κωνσταντι-

νούπολη-Αδριανούπολη-Βουλγαρία) θα συγκρίνε-
ται με τα δύσβατα μονοπάτια του Ολύμπου μετά τον
βομβαρδισμό του. 

Γίνεται λόγος συχνά για κυρώσεις της ΕΕ εις βά-
ρος της Τουρκίας. Η διεθνοποίηση της τουρκικής
οικονομίας θεωρείται από τη μια πλευρά το εμπό-
διο για κάτι τέτοιο, ενώ από την άλλη είναι η αχίλ-
λειος πτέρνα της. Οι εισαγωγές και εξαγωγές της
Τουρκίας αντιπροσωπεύουν το 34% και 42% αντί-
στοιχα του συνολικού εισαγωγικού και εξαγωγικού
της εμπορίου με την ΕΕ. Τα ανωτέρω υποδηλώνουν
τη μεγάλη εξάρτηση της Τουρκίας από την ΕΕ.

Εμπάργκο στις τουρκικές εξαγωγές δεν θα προ-
καλέσει προβλήματα ελλείψεων στην ΕΕ, καθώς οι
εν λόγω εξαγωγές ανά κλάδο, σε σύνολο 97 κλά-
δων προϊόντων, αντιπροσωπεύουν ένα χαμηλό πο-
σοστό του συνόλου των εισαγωγών των κρατών-
μελών της ΕΕ. Σε δέκα μόνο περιπτώσεις τα αντί-
στοιχα ποσοστά είναι ελαφρά υψηλότερα από τον
μέσο όρο. Από αυτές, μόνο στις τέσσερις εμπλέκε-
ται σε σημαντικό βαθμό η παραγωγή πολυεθνικών
εταιρειών. Ο επαναπροσανατολισμός των τουρκι-
κών εξαγωγών και εισαγωγών ενός μεγάλου όγ-
κου εμπορευμάτων δεν είναι εύκολος. Από την άλ-
λη, λύσεις σε τέτοια προβλήματα πολεμικών κρί-
σεων δίνει συχνά το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό
σύστημα, όπως και οι ξένοι επενδυτές που εύκολα
εγκαταλείπουν μια χώρα.

Οι όποιες κυρώσεις αρχικά πρέπει να θίγουν κα-
τά κύριο λόγο την Τουρκία και όχι τα κράτη-μέλη
της ΕΕ. Τέτοιες κυρώσεις θα μπορούσαν να είναι,
λόγου χάριν, η απαγόρευση των πτήσεων των
τουρκικών αερογραμμών προς τα αεροδρόμια της
ΕΕ, η δέσμευση καταθέσεων Τούρκων σε ευρω-
παϊκές τράπεζες, η διακοπή χρηματοδότησης της
Τουρκίας από κάθε πηγή προέλευσης χρημάτων
της ΕΕ, η μη συμμετοχή της στα ευρωπαϊκά δρώ-
μενα, κυρώσεις επιλεκτικά σε εξαγώγιμα προϊόντα
Τούρκων παραγωγών και όχι των πολυεθνικών
εταιρειών που βρίσκονται εκεί κ.ά.

Πού το πάει με την πρόβα πολέμου η Τουρκία



Τη βασική επιδίωξη της Γαλλίας να συνεχιστεί ομα-
λά η πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην
αγορά των ΗΠΑ και να αποφευχθεί ένας διατλαντικός
«εμπορικός πόλεμος» προώθησε ο Εμανουέλ Μακρόν
στις συνομιλίες που είχε χθες με τον Τζο Μπάιντεν
στον Λευκό Οίκο.

Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών αντιδράσεων βρί-
σκεται ο νόμος (Inflation Reduction Act - IRA) της κυ-
βέρνησης των ΗΠΑ, ο οποίος προβλέπει τεράστιες

επιδοτήσεις ύψους 369 δισ. δολαρίων στα προϊόντα
made in America με στόχο τη μείωση του πληθωρι-
σμού.

Το Παρίσι και οι Βρυξέλλες εκφράζουν «σοβαρές
ανησυχίες», θεωρώντας ότι η αμερικανική νομοθεσία
παραβιάζει τους κανόνες του διεθνούς/ελεύθερου
εμπορίου, καθώς παρεκκλίνει από τον θεμιτό ανταγω-
νισμό και απειλεί να καταστρέψει ευρωπαϊκές βιομη-
χανίες.

Χώρες της ΕΕ τάσσονται υπέρ ενός ανάλογου IRA, το
Buy European Act, με τη δημιουργία βεβαίως ενός οι-
κονομικού υποβάθρου για τη χρηματοδότησή του. Άλ-
λο αγκάθι στις σχέσεις ΗΠΑ - ΕΕ είναι το Ενεργειακό,
με τον Γάλλο πρόεδρο και την ΕΕ να διαμαρτύρονται
ότι οι υψηλές τιμές του φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ
δεν είναι «φιλικές», καθώς η τιμή που πληρώνουν οι
Ευρωπαίοι είναι σχεδόν τέσσερις φορές υψηλότερη
από το ίδιο κόστος καυσίμων στην Αμερική. 

Μ
ετά την ταπεινωτική από-
συρση του ρωσικού στρατού
από τη Χερσώνα πληθαίνουν
οι φωνές όσων στηρίζουν

σθεναρά τον Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά φο-
βούνται για την πορεία του πολέμου στην
Ουκρανία. Ακόμη και ένθερμοι προπαγαν-
διστές του προέδρου της Ρωσίας κρούουν
τον κώδωνα του κινδύνου, λέγοντας ότι οι
Ουκρανοί «ετοιμάζονται να καταλάβουν
την Κριμαία μας και εμείς κάνουμε το μόνο
πράγμα που μπορούμε, απλώς βομβαρδί-
ζουμε».

Κορυφαίοι Ρώσοι προπαγανδιστές εξέ-
φρασαν αυτή την εβδομάδα φόβους για το
ενδεχόμενο η Μόσχα να χάσει τον πόλεμο
στην Ουκρανία και Ρώσοι να δικαστούν
από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της
Χάγης. Η «πουτινικότερη του Πούτιν»
Μαργαρίτα Σιμονιάν, αρχισυντάκτρια του
κρατικού καναλιού Russia Today, που
απαγορεύτηκε στις περισσότερες ευρω-
παϊκές χώρες για προπαγάνδα, δήλωσε
στη δημόσια τηλεόραση ότι η καταστροφή
των ουκρανικών υποδομών είναι το «μόνο
πράγμα που μπορούμε να κάνουμε» εν μέ-
σω σημαντικών απωλειών του ρωσικού
στρατού στα πεδία των μαχών.

Με την ανακατάληψη εδαφών στη Χερ-
σώνα, στα δυτικά του Δνειπέρου, περίπου
10.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης περ-
νούν ξανά στα χέρια της Ουκρανίας, ενώ
το πυροβολικό της βρίσκεται σε απόσταση
βολής από την Κριμαία, χερσόνησο στρα-
τηγικής σημασίας και έδρα του ρω-
σικού στόλου στη Μαύρη
Θάλασσα, την οποία
προσάρτησε παράνομα
η Ρωσία το 2014. 

«Μόνο στάχτες»
«Ετοιμάζονται να κα-

ταλάβουν την Κριμαία
μας και εμείς κάνουμε
το μόνο πράγμα που

μπορούμε, βομβαρδίζουμε τις (σ.σ.: ου-
κρανικές) υποδομές κάθε μέρα. Ένας Θε-
ός ξέρει ότι δεν το θέλαμε αυτό», είπε η Σι-
μονιάν απευθυνόμενη στον παρουσιαστή
της βραδινής πολιτικής εκπομπής Βλαντί-
μιρ Σολοβιέφ, έναν άλλο διαβόητο προπα-

γανδιστή του Πούτιν.
Εκείνος απάντησε λέ-

γοντας ότι σε περί-
πτωση ήττας «δεν θα
υπάρξει Χάγη… δεν
θα υπάρχει τίποτα

στον κόσμο, μόνο στά-
χτες», αναφερό-

μενος στις απειλές του Πούτιν για χρήση
πυρηνικών όπλων εναντίον της Ουκρανίας
και των συμμάχων της.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντο-
νι Μπλίνκεν κατήγγειλε χθες τον Πούτιν
λέγοντας ότι προσπαθεί να διχάσει τον δυ-
τικό συνασπισμό και να τον αναγκάσει να
εγκαταλείψει την Ουκρανία, ενώ παγώνει
και καταδικάζει στην πείνα τους αμάχους
και αυξάνει το κόστος της ενέργειας όχι
μόνο στην Ευρώπη αλλά σε όλο τον κόσμο.

«Η στήριξη του ΝΑΤΟ και της Δύσης
στην Ουκρανία θα συνεχιστεί κατά τη διάρ-
κεια του δύσκολου χειμώνα που ακολου-
θεί και για όσο διάστημα χρειαστεί», τόνι-
σε ο Μπλίνκεν. 

ΣΣυναγερμός
στη Μαδρίτη για
τους φακέλους-
βόμβες!
Έχει σημάνει συναγερμός
στην Ισπανία μετά το μπαράζ
επιστολών με εκρηκτικό μη-
χανισμό που εστάλησαν στον
πρωθυπουργό Πέντρο Σάν-
τσεθ, στην πρεσβεία των ΗΠΑ
στη Μαδρίτη, στην πρεσβεία
της Ουκρανίας, στο υπουργείο
Άμυνας, στην αεροπορική βά-
ση Τορεχόν ντε Αρντόθ και στη
βιομηχανία όπλων Ινσταλάθα
στη Σαραγόσα.
Οι μηχανισμοί βρίσκονταν μέ-
σα σε παρόμοιους καφέ φα-
κέλους και απευθύνονταν
στους επικεφαλής κάθε θε-
σμού. Περιείχαν πυρίτιδα και
έναν ηλεκτρικό μηχανισμό
ανάφλεξης, ο οποίος θα έκανε
την πυρίτιδα να καεί και όχι να
εκραγεί, σύμφωνα με πηγή
που μίλησε στο Reuters.
Αν και το υπουργείο Εσωτερι-
κών ανακοίνωσε ότι η έρευνα
βρίσκεται σε αρχικό στάδιο
και είναι πολύ νωρίς για να
αποδοθούν ευθύνες, κάποιοι
βλέπουν «ρωσικό δάκτυλο»
πίσω από τους παγιδευμένους
φακέλους, καθώς όλοι οι πα-
ραλήπτες αντιτίθενται στον
πόλεμο του Πούτιν στην Ου-
κρανία.
Ισπανικά ΜΜΕ τονίζουν ότι η
βιομηχανία Ινσταλάθα κατα-
σκευάζει κυρίως εκτοξευτή-
ρες ρουκετών, τους οποίους η
κυβέρνηση της Μαδρίτης
προσέφερε στην Ουκρανία λί-
γο μετά τη ρωσική εισβολή.

Βλαντίμιρ, χάνουμε...
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Eμπορική ισότητα ζήτησε ο Μακρόν από τον πλανητάρχη

Ακόμη και οι φανατικότεροι 
προπαγανδιστές του Πούτιν 
απαισιοδοξούν για την έκβαση
του πολέμου στην Ουκρανία
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Κ
άθε σχέση του πατρός Αντωνίου
Παπανικολάου με την Κιβωτό
του Κόσμου επιχειρούν να δια-
κόψουν οι εισαγγελείς ανηλίκων

που χειρίζονται την υπόθεση, κάνοντας
χρήση διάταξης του νόμου και απαγορεύον-
τάς του να εισέρχεται στα κτίρια της δομής
και να έρχεται σε επαφή με τα παιδιά.

Η ίδια απόφαση ελήφθη και για ακόμη
τρία πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεν-
τρο των ερευνών της δικαιοσύνης, έχοντας
καταγγελθεί για κακοποιητική συμπερι-
φορά απέναντι σε ανήλικα παιδιά. 

Η συγκεκριμένη εισαγγελική διάταξη
έχει ισχύ 90 ημερών και προβλέπει την
απομάκρυνση των συγκεκριμένων προσώ-
πων ώστε να μην μπορούν να επηρεάσουν
τα ανήλικα παιδιά που φιλοξενούνται στις
δομές της Κιβωτού του Κόσμου και να
ανοίγουν πιο εύκολα τα στόματα. Την ίδια
ώρα, νέα συμπληρωματική κατάθεση έδω-
σε ο 19χρονος ο οποίος φέρεται να έχει κα-
ταγγείλει ηγετικό στέλεχος της ΜΚΟ για
σεξουαλική κακοποίηση ανοίγοντας τον
ασκό του Αιόλου. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, η κλήτευση έγινε από την Εισαγγελία
προκειμένου να δώσει διευκρινίσεις σχε-

τικά με αναφορές που έχει κάνει στην αρ-
χική κατάθεσή του στις Αρχές, με τον νεα-
ρό να επαναλαμβάνει τις καταγγελίες περί
σεξουαλικής κακοποίησής του. Οι ίδιες
πηγές αναφέρουν ότι το κατώφλι του ει-
σαγγελικού γραφείου πέρασε ακόμη ένας
πρώην φιλοξενούμενος της Κιβωτού του
Κόσμου, ο οποίος βρισκόταν στην Ολλαν-
δία και ήρθε στην Ελλάδα για να καταθέσει
ότι υπέστη σωματική κακοποίηση από δύο
εργαζόμενους της ΜΚΟ που βρίσκονται

ήδη στο μικροσκόπιο των ερευνών. Όσον
αφορά κάποια δημοσιεύματα που έκαναν
λόγο ότι κατήγγειλε ασέλγεια, αυτά δεν
επιβεβαιώνονται από επίσημες πηγές, ενώ
δεν υπάρχει και καμία άλλη κατάθεση για
σεξουαλική κακοποίηση!

Και άλλα μετρητά...
Την ίδια ώρα, με αμείωτη ένταση συνε-

χίζονται οι έρευνες και στο οικονομικό
επίπεδο, καθώς έχουν δημιουργηθεί πολ-

λά ερωτήματα για τη διαχείριση των χρη-
μάτων που εισέρρεαν στα ταμεία της Κι-
βωτού του Κόσμου τόσο από δωρεές όσο
και από κρατικές ενισχύσεις. 

Το κυριότερο παραμένει το πώς και γιατί
βρέθηκαν στο διαμέρισμα που χρησιμο-
ποιούσαν ο πατέρας Αντώνιος και η πρε-
σβυτέρα του στη δομή του Κολωνού τα πε-
ρίπου 347.000 ευρώ και οι 270 χρυσές λί-
ρες, με τις εξηγήσεις που άτυπα έχει δώ-
σει η Σταματία Γεωργαντή να μην κρίνονται
επαρκείς. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να
υπάρχουν και αλλού κρυμμένα χρήματα
προερχόμενα -ενδεχομένως- από τη θυ-
ρίδα που προ ημερών άδειασε η πρεσβυ-
τέρα του πατρός Αντωνίου.

Παράλληλα, η έρευνα συνεχίζεται και για
το πού και πώς έχουν δαπανηθεί χρήματα,
ενώ ελέγχονται ακόμη και οι κινήσεις των
χρεωστικών καρτών τόσο της ΜΚΟ όσο και
προσωπικά των ατόμων που έχουν μπλοκα-
ριστεί οι λογαριασμοί τους. Σε μεταγενέστε-
ρο χρόνο ίσως κληθούν για κατάθεση και
συγγενείς ατόμων που σήμερα δεν βρίσκον-
ται στη ζωή και φέρεται να ζητούν πίσω σπί-
τια ή άλλη περιουσία που είχε παραχωρηθεί
από τους δικούς τους ανθρώπους για τις
ανάγκες της Κιβωτού του Κόσμου. Τέλος,
συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς και η αξιο-
λόγηση των στελεχών της ΜΚΟ μετά την αλ-
λαγή της διοίκησης, με τις πληροφορίες να
αναφέρουν ότι εντός των επόμενων ημερών
ενδέχεται να δούμε και άλλες απομακρύν-
σεις στελεχών που κρίνονται ακατάλληλα. 

H δικαιοσύνη επιχειρεί να διακόψει κάθε σχέση του ιερωμένου 
με την Κιβωτό του Κόσμου απαγορεύοντάς του να εισέρχεται 

στα κτίρια της δομής και να διατηρεί επαφή με τα παιδιά 

Εισαγγελικό
«μπλόκο» 

στον πατέρα
Αντώνιο 

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ:  
Κώστας 
Παπαδόπουλος



Προβληματισμό εξακολουθεί να προκαλεί ο διπλός
σεισμός που καταγράφηκε στην Εύβοια μέσα σε διάστη-
μα λίγων ωρών την περασμένη Τρίτη. Μετά τον πρώτο σει-
σμό έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 140 μετασεισμοί, ενώ ο
5άρης που ήρθε το βράδυ της ίδιας μέρας δημιούργησε
προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα, η οποία
βρίσκεται απέναντι σε μια πολύ «ανεξερεύνητη» σεισμικά
περιοχή. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την εκδήλωση
ενός απρόβλεπτου νέου ισχυρού σεισμού, ενώ αρκετοί
ειδικοί εκφράζουν μικρή αισιοδοξία για το γεγονός ότι η
ενέργεια που είχε συσσωρευτεί στο συγκεκριμένο ρήγμα
έχει αρχίσει και εκτονώνεται από τους πολλούς σεισμούς.
Οι ειδικοί εξετάζουν παράλληλα τον ρυθμό της σεισμικό-
τητας (παράμετρος b).

Όλα αυτά την ώρα που η κόντρα των σεισμολόγων για
τους σεισμούς στην Εύβοια δεν λέει να κοπάσει. Χθες με

δηλώσεις του στο Mega ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος χα-
ρακτήρισε τον Άκη Τσελέντη «Ραφαέλα Καρά της σεισμο-
λογίας». «Είμαι παλιός και θυμάμαι τη Ραφαέλα Καρά. Μια
ωραία, ψηλή, ξανθιά τραγουδίστρια. Είχε βγάλει ένα ποτ
πουρί με όλα τα όπλα της τα τραγουδιστικά. Τώρα λοιπόν
έχουμε μια σεισμολογική Ραφαέλα Καρά, που βάζει μέσα
στο καλάθι ένα ποτ πουρί με όλα τα όπλα τα επιστημονικά,
για να μπορέσουμε να πούμε το γνωστό σε ακατάλληλο

χρόνο», ανέφερε. Ο κ. Τσελέντης με μια μακροσκελή
ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Facebook, ο οποί-
ος αριθμεί πάνω από 50.000 ακολούθους, είπε μεταξύ άλ-
λων: «Ανέφερε ότι κινδυνολόγησα για τον Ανατ. Κορινθια-
κό και τις Αλκυονίδες. Μα ο ίδιος βγήκε στα ΜΜΕ πριν από
4 μήνες, όπως θα θυμάστε, και είπε για την ίδια περιοχή
ότι θα δώσει πολύ μεγάλο σεισμό, ότι έχουν περάσει 40
χρόνια από τον προηγούμενο και ότι μπορεί να επηρεαστεί
η Αθήνα. Εγώ απλώς στην ερώτηση του δημοσιογράφου
για το ποιες περιοχές με προβληματίζουν ανάφερα και τη
συγκεκριμένη και μάλιστα έδωσα την είδηση ότι με την
αρωγή της Motor Oil έχουμε εγκαταστήσει επιπλέον 30
σεισμογράφους, έχουμε βάλει συσκευές προδρόμων κα-
ταγραφών ραδονίου που έφερα από τη Ρωσία και έχουμε
συνεχή δορυφορική παρακολούθηση».

ΜΜίλτος Σακελλάρης

Ο
ι εικόνες του θανάτου και της
βιβλικής καταστροφής από τη
φονική πυρκαγιά στο Μάτι ζων-
τανεύουν μέσα από τις αφηγή-

σεις των ανθρώπων που είτε πάλεψαν μό-
νοι τους για να ξεφύγουν από την πύρινη
λαίλαπα είτε έχασαν μέλη των οικογενειών
τους για πάντα. Οι καταθέσεις των μαρτύ-
ρων στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της
Αθήνας καθηλώνουν και συγκινούν.

Ο Άρης Χερουβείμ, ο οποίος στη φονική
πυρκαγιά στο Μάτι έχασε τη μητέρα, την
αδελφή και τα δίδυμα πεντάχρονα ανίψια
του, με δάκρυα στα μάτια περιέγραψε ει-
κόνες αποκάλυψης όταν την επόμενη μέ-
ρα εντόπισε την οικογένειά του 50 μέτρα
από το σπίτι τους, στη μέση του δρόμου.

«Είδα σορούς να είναι σκεπασμένες με
σεντόνια… Μου είπαν “κάτω από τα σεντό-
νια είναι δύο γυναίκες και δύο παιδιά”. Ζή-
τησα να κάνω αναγνώριση. Αναγνώρισα τη
μητέρα μου, την αδερφή μου και το ένα το
παιδάκι, το άλλο δεν το αναγνώρισα γιατί
ήταν πάρα πολύ καμένο», είπε και συγκλο-
νισμένος διάβασε στο δικαστήριο το σήμα
της αστυνομίας στο οποίο αναφερόταν πως
όταν εντοπίστηκε η οικογένειά του ακόμη
καιγόταν «και έσβησαν τα παιδιά με τον
πυροσβεστήρα του αυτοκινήτου».

Aπόλυτη καταστροφή
Την εικόνα της απόλυτης καταστροφής

μετέφερε στο δικαστήριο μια κάτοικος
του Ν. Βουντζά, η οποία έχασε στη φωτιά
την αδελφή και την ανιψιά της. «Καίγονταν
τα πάντα και δεν υπήρχε άνθρωπος, ούτε
πουλί πετούμενο», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά σημειώνοντας ότι η ίδια σώθηκε
από θαύμα καθώς εγκλωβίστηκε στο σπίτι
της. Ένας δημοσιογράφος του Alpha τη
βρήκε, όπως είπε, στις 10 το βράδυ. «Με
ρώτησαν “είστε ζωντανή;”. Λέω “ναι” και

κατέβηκα κάτω και είδα απανθρακωμέ-
νους στα αυτοκίνητα μόνο τη στάχτη
τους». Η αδελφή της και η ανιψιά της, οι
οποίες έμεναν σε γειτονικό σπίτι, δεν τα
κατάφεραν, καθώς έφυγαν έπειτα από
προτροπή της αστυνομίας. Ο ανιψιός της,
σύμφωνα με τη μάρτυρα, ήταν εκείνος
που τις βρήκε βαριά τραυματισμένες στον
δρόμο και όταν προσπάθησε να τις πάει
στο νοσοκομείο οι αστυνομικοί τού έδιναν
οδηγίες και τον έστελναν μέσα στη φωτιά.

Σοκαρισμένος ακόμη και σήμερα, άλλος
μάρτυρας περιέγραψε την τιτάνια μάχη που
έδωσαν με τη σύζυγο, τα παιδιά και την πε-
θερά του για πέντε ώρες μέσα στη θάλασσα.
«Αν μέναμε στο σπίτι, θα είχαμε καεί. Έλιω-
σαν τα σίδερα, τα κλιματιστικά», είπε χαρα-
κτηριστικά: «Ο κόσμος φώναζε, ούρλιαζε…
Όσο περνούσε η ώρα ο καπνός γινόταν πιο
πυκνός, ακούγαμε εκρήξεις… ήμασταν μό-
νοι». Η σωτηρία ήρθε όταν κάποια στιγμή,
ενώ βρίσκονταν μεσοπέλαγα, είδαν τα φώ-

τα από ένα καράβι στο λιμάνι της Ραφήνας
και κολύμπησαν προς τα εκεί όπου τους
έβγαλε από τη θάλασσα ένα καΐκι. Είδαν αν-
θρώπους που επέπλεαν στο νερό και άλ-
λους μέσα σε μαύρες σακούλες, ανέφερε. 
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Μετασεισμοί στην Εύβοια σε... ρυθμούς Ραφαέλας Καρά
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«Είδα τα ανίψια μου
καμένα στον δρόμο»

Μαρτυρίες που συγκλονίζουν
στη δίκη για τη φονική
πυρκαγιά στο Μάτι



Πρώτη συνάντηση
με τους τομεάρχες

Τους αναπληρωτές τομεάρχες που ανακοινώθη-
καν πρόσφατα και προέρχονται από τη Θεσσαλονί-
κη συνάντησε χθες ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Θεσ-
σαλονίκης Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης. Η συνάντη-
ση έγινε στα γραφεία του κόμματος και είχε ως αν-
τικείμενο τη συμμετοχή των προσώπων στον γενι-
κό πολιτικό σχεδιασμό μέχρι τις εκλογές πέρα από
τη συνεισφορά τους στον τομέα.

Αρρώστησε ο Ηλιόπουλος
Δεν ήρθε τελικά στη Θεσσαλονίκη ο εκπρόσω-

πος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος. Χθες
ήταν προγραμματισμένη μια ανοιχτή πολιτική εκ-
δήλωση στη Θέρμη για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για
την επόμενη μέρα με κεντρικό ομιλητή τον στενό
συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα. Τελικά όμως ένα
πρόβλημα υγείας κράτησε τον κ. Ηλιόπουλο στην
Αθήνα και η εκδήλωση ακυρώθηκε.

Αθωώθηκε ο ιδιοκτήτης ψητοπωλείου για
το χαστούκι στη 14χρονη που δεν πλήρωσε

Αθώος κρίθηκε 37χρονος ιδιο-
κτήτης ψητοπωλείου στην Περαία,
ο οποίος συνελήφθη κατηγορού-
μενος ότι χαστούκισε 14χρονη
όταν εκείνη παρήγγειλε σάντουιτς
και έφυγε χωρίς να πληρώσει. Στο
δικαστήριο η αδελφή της ανήλικης
κατέθεσε ότι ο τραυματισμός της
14χρονης προήλθε από... πτώση
στο πεζοδρόμιο και πως δεν τη
χτύπησε. Το περιστατικό είχε γίνει
τον περασμένο Μάιο. Το παιχνίδι προκλήσεων τριών
κοριτσιών «θάρρος ή αλήθεια», όπως αναφέρθηκε στο
δικαστήριο, την οδήγησε στο ψητοπωλείο όπου παρήγ-
γειλε σάντουιτς και έφυγε τρέχοντας χωρίς να πληρώ-
σει. «Αυτό είχαν πει με τις φίλες της», επιβεβαίωσε η

αδελφή της 14χρονης στο δικαστή-
ριο. Η ανήλικη καταδιώχθηκε από
τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και
επέστρεψε σπίτι της τραυματισμέ-
νη. Η μητέρα της κατέθεσε μήνυση
ότι τη χαστούκισε επικαλούμενη
μαρτυρίες περιοίκων. « Έπεσε και
χτύπησε στο πεζοδρόμιο, επειδή εί-
χε το σκουλαρίκι στη μύτη, δεν τη
χτύπησε ο άνθρωπος», ανασκεύασε
η αδελφή της 14χρονης, η οποία κα-

τέθεσε στο δικαστήριο. Η εισαγγελέας της έδρας πρό-
τεινε να μετατραπεί η κατηγορία σε πρόκληση σωματι-
κής βλάβης από αμέλεια, με το σκεπτικό ότι ο τραυματι-
σμός προήλθε από υπαιτιότητα του κατηγορούμενου,
όμως το δικαστήριο τον έκρινε αθώο. 

Στην αναζήτηση γραφείων που θα στεγάσουν
τον προεκλογικό τους αγώνα έχουν επιδοθεί τις
τελευταίες μέρες οι υποψήφιοι που θα στελεχώ-
σουν τα ψηφοδέλτια στις επερχόμενες εκλογές.

Τα κριτήρια του καθενός ποικίλλουν, ωστόσο σε
γενικές γραμμές όλοι ψάχνουν εύκολα προσβάσι-
μους χώρους σε κεντρικά σημεία και πάνω απ’
όλα σε καλές τιμές! 

Οι υποψήφιοι τρέχουν να βρουν τα προεκλογικά τους γραφεία

ΟΟ κουμπάρος αντιδημάρχου
και οι απευθείας αναθέσεις

Επιστροφή στις συναυλίες
με τον Πέτρο Ιακωβίδη

Με Πέτρο Ιακωβίδη θα ανοίξει τη χριστου-
γεννιάτικη αυλαία η Θεσσαλονίκη. Έπειτα από
δύο και πλέον χρόνια πανδημίας επιστρέφουν
οι συναυλίες στην πλατεία Αριστοτέλους από τις
7 Δεκεμβρίου, οπότε και έχει οριστεί το άναμμα
του χριστουγεννιάτικου δέντρου από τον δή-
μαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα. Μία ακόμη συναυ-
λία θα γίνει στις 30 Δεκεμβρίου, ενώ η αλλαγή
του χρόνου θα γίνει με αμέτρητα πυροτεχνήμα-
τα να φωτίζουν τον ουρανό της πόλης.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στις λαϊκές
της Χαλάστρας 
ο Βαρτζόπουλος
Τα πρωινά είναι συνδεδεμένα
με τα ψώνια κυρίως από τη λαϊ-
κή αγορά, μια αγαπημένη συνή-
θεια πολλών πολιτών. Κάπως
έτσι εντοπίσαμε στη λαϊκή αγο-
ρά της Χαλάστρας τον Δημήτρη
Βαρτζόπουλο, εκεί όπου χτυπά
η καρδιά των ντόπιων παραγω-
γών. Ο βουλευτής της ΝΔ στη Β’
Θεσσαλονίκης, εκτός από τα
ψώνια, συνομίλησε μαζί τους,
καθώς κάθε επαφή και συζήτη-
ση μαζί τους είναι τροφή για
σκέψη και ευκαιρία για προ-
βληματισμό.

Δυναμικό
ξεκίνημα από
τον Δαρδαμανέλη
Για τα καλά ξεκίνησε η προεκλο-
γική εκστρατεία στον Δήμο Κα-
λαμαριάς. Τρεις υποψήφιοι από
τον χώρο του ΠΑΣΟΚ -θα τους
μειώσει καθόλου η υποψηφιότη-
τα Αράπογλου;-, ο Άρης Τεμεκε-
νίδης, ένας δυο ανεξάρτητοι και
ο δήμαρχος Γιάννης Δαρδαμανέ-
λης, ο οποίος ξεκίνησε και την
καμπάνια του μέσω των social
media παρουσιάζοντας όχι μόνο
τον εαυτό του αλλά και την ομάδα
του με ξεχωριστά βίντεο για κάθε
αντιδήμαρχο. Ναταλία Παντελί-
δου και Στέλιος Ματσαρίδης
έκαναν την αρχή. «Συνεχίζουμε
μαζί» το σύνθημα.

Ανοιχτό παράθυρο 
για τον Δήμο Δέλτα 
από Μίμη Φωτόπουλο
Ένα πηγαδάκι που κρύβει πολλές ει-
δήσεις σχηματίστηκε στο πλαίσιο
ημερίδας στη Θεσσαλονίκη. Είδαμε
τον πρώην δήμαρχο Δέλτα Μίμη Φω-
τόπουλο να πιάνει συζήτηση με τον
βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και
πρώην δήμαρχο Σίνδου και Εχεδώ-
ρου Γιώργο Αρβανιτίδη. Στο επίκεν-
τρο βρέθηκαν θέματα που απασχο-
λούν τον Δήμο Δέλτα, με τον κ. Φωτό-
πουλο να αφήνει ανοιχτό παράθυρο
επαναδιεκδίκησης του δημαρχιακού
θώκου στις εκλογές του 2023. Τις επί-
σημες ανακοινώσεις όμως θα τις κά-
νει στις αρχές του νέου έτους.

Ποιανού αντιδη-
μάρχου της Θεσ-
σαλονίκης ο
κουμπάρος
έπαιρνε κατά
την πανδημία με
απευθείας ανα-
θέσεις τις απο-
λυμάνσεις των
σχολικών κτιρίων και αυλών και τώρα συνεχίζει
να παίρνει απευθείας αναθέσεις στον τομέα πρα-
σίνου στις κοπές δέντρων; Το ερώτημα-καταγγε-
λία που έθεσε από το βήμα του δημοτικού
συμβουλίου ο Δρόσος Τσαβλής (φωτό) προκά-
λεσε αρκετές απορίες. «Ποιος είναι;», αναρωτή-
θηκαν ακόμη και μέλη της διοίκησης! Ο κ.
Τσαβλής στάθηκε στο αν είναι ηθικό να συμβαί-
νει κάτι τέτοιο αλλά και στο ότι ο κουμπάρος του
αντιδημάρχου είναι άσχετος με τις κοπές δέν-
τρων και ξαφνικά έγινε ειδικός ξυλοκόπος.
Εμείς πάντως ξέρουμε για ποιον αντιδήμαρχο
χτύπησε η καταγγελία-καμπάνα!



Δεν αρκέστηκε στις διαβεβαιώσεις των υπουργών
ότι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο παράτασης του
προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στους δή-
μους ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστερ-
γίου και επανέρχεται στο θέμα, θέλοντας να δείξει
πόσο ζωτικό είναι για τη λειτουργία τους. Έτσι, με
νέα δήλωσή του ο κ. Παπαστεργίου τονίζει πως μέ-
σω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας οι
δήμοι καλύπτουν σήμερα μέρος των μεγάλων
αναγκών που έχουν σε εποχικό προσωπικό, προ-
κειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τις αρμοδιότητες και ευθύνες που
τους έχουν δοθεί από το Κεντρικό Κράτος. Ακόμη
επεσήμανε ότι «με δεδομένο πως οι ελλείψεις σε
μόνιμο προσωπικό είναι μεγάλες, εξαιτίας του με-
γάλου αριθμού εργαζομένων στους ΟΤΑ που έχουν

συνταξιοδοτηθεί τα τελευταία χρόνια, χωρίς να κα-
λυφθούν τα κενά που δημιουργήθηκαν με νέες
προσλήψεις, η πρόσληψη εποχικού προσωπικού
μέσω του προγράμματος της Κοινωφελούς Εργα-
σίας δίνει λύσεις. Λύσεις ώστε να μη δημιουργη-
θούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των
δήμων». Τέλος, επανέλαβε τη βασική θέση που
βγήκε από το πρόσφατο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στον
Βόλο ότι κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη η έγκαιρη
εξεύρεση της απαραίτητης χρηματοδότησης, προ-
κειμένου να διασφαλιστεί είτε η έναρξη ενός νέου
κύκλου κοινωφελούς εργασίας είτε η παράταση
του ήδη υφιστάμενου προγράμματος, ώστε να μην
αποστερηθούν οι δήμοι το επόμενο κρίσιμο διά-
στημα που μεσολαβεί ως τις αυτοδιοικητικές
εκλογές ένα τόσο χρήσιμο εργαλείο. 

Νέα αποχώρηση 
από τη διοίκηση Γαλάνη

Όλο και μεγαλύτερη γίνεται η ρήξη στην παράταξη
του δημάρχου Φιλοθέης-Ψυχικού Δημήτρη Γαλάνη που
ήδη μετρά τρεις σημαντικές απώλειες μέσα σε μερικές
εβδομάδες. Το τρίτο «χτύπημα» ήρθε από τον Χαράλαμ-
πο Μπονάτσο που παραιτήθηκε από τη θέση του αντιδη-
μάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού και ταυτόχρονα ανακοίνωσε την αποχώρησή του
από την παράταξη της διοίκησης κατηγορώντας τον δή-
μαρχο για «έλλειμμα συνεργασίας». Θυμίζουμε πως
ανάλογες κατηγορίες είχαν εξαπολύσει κατά την παραί-
τησή τους πριν από λίγες μέρες οι Φαίνη Χατζηαθανα-
σιάδου (πρώην πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Ψυ-
χικού) και Πέννυ Ζαφειροπούλου-Σαρρή (πρώην πρό-
εδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης). Σε αναμονή,
λοιπόν, τόσο για το αν θα συνεχιστούν οι αποχωρήσεις
όσο και για το τι σχεδιάζουν για το μέλλον… 

Συνενοχή… διά της σιωπής
Στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης μπήκε ξανά ο δή-

μαρχος Αμαρουσίου Θόδωρος Αμπατζόγλου, αυτή τη
φορά, μάλιστα, για θέμα που δεν είναι στην απόλυτη αρ-
μοδιότητά του αλλά που θεωρούν ότι θα έπρεπε να έχει
παρέμβει… Το θέμα αφορά το έργο καθαρισμού που
πραγματοποιείται στο Δάσος Συγγρού εδώ και λίγο και-
ρό με απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και του Ινστιτούτου Γεωργικών Επιστημών, το οποίο με-
γάλο μέρος του Δημοτικού Συμβουλίου θεωρεί «εντε-
λώς καταστροφικό για δασική περιοχή». Φυσικά, ανα-
γνωρίζεται ότι το έργο δεν γίνεται από τη Δημοτική Αρ-
χή, αλλά όπως επισημαίνουν στις ανακοινώσεις: «Η δι-
οίκηση του Δήμου Αμαρουσίου διά της σιωπής της είναι
συνένοχη στο οικολογικό έγκλημα που συντελείται στο
Δάσος Συγγρού!». 

!
Καμία ανάμειξη
Την απόφασή του να μην εμπλακεί καθόλου στη
διαδοχή του μέσα στην παράταξη ή στην υποστή-
ριξη άλλων «πολιτικών δυνάμεων» στην πόλη ξε-
καθάρισε ο δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης Τά-
σος Μαυρίδης μιλώντας στον Επικοινωνία 94FM,
διαχωρίζοντας
τη θέση του με-
τά την επιλογή
του να μην είναι
υποψήφιος.
Παρότι στους
λόγους για τους
οποίους έφτασε
σε αυτή την
απόφαση ο κ.
Μαυρίδης βάζει
και την «γκρί-
νια» που είχε μέσα στην παράταξή του, δηλώνει
ότι δεν θα ξεκινήσει καμία διαδικασία διαδοχής,
ούτε θα προσπαθήσει να επηρεάσει τις εξελίξεις
μέσα στην παράταξη ή έξω από αυτήν, καθώς ήδη
έχουν ανακοινωθεί δύο υποψηφιότητες από τον
κεντροδεξιό χώρο. 
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Δημήτρης Παπαστεργίου: 

«Ανάγκη διατήρησης του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας» 

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Ποιοι δύο πρώην δήμαρχοι σε
δήμους της Αθήνας έχουν απο-
φασίσει να εγκαταλείψουν τη

βάση τους στοχεύοντας να διεκ-
δικήσουν την εκλογή τους σε δήμο

της επαρχίας; Αν και ακόμη δεν έχουν ανα-
κοινώσει την πρόθεσή τους, και οι δύο
έχουν ξεκινήσει επαφές στον ίδιο δήμο από
όπου είναι η καταγωγή τους (διαφορετικά
χωριά, πάντως) «μετρώντας» τις δυνάμεις
τους για να κάνουν τη μετοίκηση… Αυτό
που δεν γνωρίζουμε ακόμη είναι αν εξετά-
ζουν κάποιο ενδεχόμενο συνεργασίας τους! 

«Αντιπολίτευση» 
στην κοινωνική πολιτική 

Την έντονη αντίδραση του δημάρχου Βρι-
λησσίων Ξένου Μανιατογιάννη προκάλεσε
η καταψήφιση από το σύνολο της αντιπολί-
τευσης του δήμου της παράτασης συνεργα-
σίας του Οργανισμού Κοινωνικής Προστα-
σίας & Αλληλεγγύης (ΟΚΠΑ) με τη ΜΚΟ
«Φάρος», με αποτέλεσμα να κινδυνεύει σο-
βαρά η αποτελεσματικότητα του Κοινωνι-
κού Παντοπωλείου του δήμου. Μάλιστα ο
δήμαρχος πίσω από αυτή την ενέργεια βλέ-
πει «πολιτικές σκοπιμότητες που βάζουν
την κοινωνική προσφορά σε δεύτερη μοί-
ρα». Όπως υποστήριξε ο δήμαρχος, πρό-
κειται για μια συνεργασία που εδώ και του-
λάχιστον πέντε έτη, χωρίς καμία οικονομική
επιβάρυνση για τον δήμο, πρόσφερε στα εί-
δη του Κοινωνικού Παντοπωλείου και φαρ-
μακείου, ενώ ταυτόχρονα διέθετε και τέσ-
σερις εργαζόμενους για την υποστήριξη
των δομών. «Δυστυχώς, όμως, η αναγκαιό-
τητα της συνεργασίας δεν μπόρεσε να νική-
σει την αντιπολιτευτική διάθεσή τους, με
αποτέλεσμα να πάψει η συνεργασία και να
απολυθούν οι τέσσερις υπάλληλοι. Ευτυ-
χώς, όμως, οι δημότες αντιλαμβάνονται!».
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Σ
τα 9 δισ. ευρώ ανέρχονται τα
«κλειδωμένα» επενδυτικά σχέ-
δια του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας, ενώ μέσα

στο α’ τρίμηνο του έτους τοποθετείται η
παροχή περίπου 2,5 δισ. ευρώ σε μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος
Σκυλακάκης, κατά την παρουσίαση του
Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» σε ημερίδα του
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
στην Αλεξανδρούπολη, «το Ταμείο Ανά-
καμψης προσφέρει σημαντικές ευκαι-
ρίες στις επιχειρήσεις», ενώ τους επό-
μενους μήνες αναμένεται επιτάχυνση
της έγκρισης επενδυτικών
σχεδίων τόσο στο σκέ-
λος των επιχορηγή-
σεων όσο και στο
αντίστοιχο των δα-
νείων. Σύμφωνα
με τον κ. Σκυλακά-
κη, η διαδικασία δα-
νειοδότησης θα είναι
ανοιχτή έως το 2026, προ-
βλέποντας σταθερά ιδιωτική συμμετοχή
στην επένδυση ίση με το 20% αυτής, ενώ
το 30% θα αποτελεί δάνειο από τις εμπο-
ρικές τράπεζες και το υπόλοιπο 50% επι-
χορήγηση, η οποία θα καλύπτεται από το
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Μέχρι στιγμής, από τα… χέρια του
αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών
και επικεφαλής του Σχεδίου «Ελλάδα
2.0» έχουν περάσει επενδυτικά σχέδια
ύψους 8,5-9 δισ. ευρώ από μεγάλες
επιχειρήσεις και 2 δισ. ευρώ από μι-
κρές και μεσαίες, ενώ το μεγάλο στοί-
χημα είναι να καλυφθεί το σύνολο των
διαθέσιμων πόρων, οι οποίοι ξεπερ-
νούν τα 30 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τον

κ. Σκυλακάκη, εντός του πρώτου τρι-
μήνου του έτους, χάρη σε ένα νέο ερ-
γαλείο χρηματοδότησης, χιλιάδες μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν
πρόσβαση σε πόρους ύψους 2,5 δισ.
ευρώ, οι οποίοι θα μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν παράλληλα, ή εναλλακτι-
κά, ή με όποιον τρόπο επιθυμούν οι
επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Σκυλακάκη, ο χρό-
νος για τις διαδικασίες δανειοδότησης
φτάνει τους τρεις μήνες μετά την υποβο-

λή του αιτήματος στην ειδική ηλεκτρονι-
κή πλατφόρμα, διευκρινίζοντας ότι στην
όλη διαδικασία δεν υπάρχει καμία εμ-
πλοκή του κράτους, ενώ το εργαλείο των
δανείων μπορεί να συνδυαστεί με οποι-
οδήποτε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. 

Επιπλέον, μέσω του προγράμματος
REPowerEU, θα προωθηθούν δράσεις
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των
επιχειρήσεων, στους τομείς του τουρι-
σμού, της «έξυπνης» μεταποίησης, του
αγροτοδιατροφικού και φαρμακευτικού

τομέα, όπου υπάρχουν πολλά επενδυτι-
κά σχέδια. Συνολικά τα επενδυτικά σχέ-
δια που έχουν κατατεθεί ως τώρα στο
Ταμείο Ανάκαμψης μαζί και με τα δάνεια
που έχουν τον μεγάλο όγκο ξεπερνούν
τα δέκα δισεκατομμύρια ευρώ, όπως
επισήμανε ο κ. Σκυλακάκης. 

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουρ-
γό Οικονομικών, η Αλεξανδρούπολη
αποτελεί μια περιοχή-ορόσημο, καθώς
μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία έχει
μπει στον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη
και «από πέρασμα έχει γίνει σταυροδρό-
μι», ενώ αναμένεται να εξελιχθεί σε
ενεργειακό κέντρο, με ό,τι αυτό συνεπά-
γεται για την οικονομία αλλά και τη θέση
της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη. 

Σε περίπου 1.350.000 επί συνόλου 2.410.134 ατόμων
ανέρχονταν οι εργαζόμενοι που είχαν απογραφεί
μέχρι χθες, ενώ η σχετική διαδικασία αναμένεται να
ολοκληρωθεί έως τις 20 Δεκεμβρίου, μετά τη νέα
παράταση που έδωσε το υπουργείο Εργασίας. 
Με την απογραφή του χρόνου εργασίας θα ανοίξει ο
δρόμος για την πλήρη εφαρμογή του μηχανισμού
της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, ο συνολικός
αριθμός των εργαζομένων που θα απογραφούν,

ανέρχεται σε 2.410.134 άτομα. Εκτιμάται ότι το υπό-
λοιπο περίπου 1.000.000 που δεν έχει απογραφεί
από τους εργοδότες στο πληροφοριακό σύστημα
ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ θα έχει δηλωθεί μέσα στις επόμενες ημέ-
ρες, με δεδομένη τη ροή των δηλώσεων. Αξίζει να
σημειωθεί ότι το σύστημα άνοιξε την 1η Νοεμβρίου,
αλλά ουσιαστικά οι δηλώσεις ξεκίνησαν να υποβάλ-
λονται πριν από πέντε έξι ημέρες, φτάνοντας με το…
καλημέρα σε πάνω από 1.350.000 δηλώσεις. Με την
ολοκλήρωση της απογραφής, η Πολιτεία θα έχει πιο

πλήρη εικόνα σε σχέση με την αγορά εργασίας, ανοί-
γοντας τον δρόμο στους εργαζομένους για «καθα-
ρούς» όρους απασχόλησης, με ωράριο εργασίας, το
οποίο θα μετράει μέχρι και το τελευταίο… δευτερό-
λεπτο. 
Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος του υπουργείου
Εργασίας, όταν ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της δια-
δικασίας απογραφής, τότε θα ενεργοποιηθεί η Ψη-
φιακή Κάρτα Εργασίας, την οποία ο εργαζόμενος θα
μπορεί να έχει ως εφαρμογή στο κινητό του!

Στον προθάλαμο της Ψηφιακής Κάρτας 2.410.134 εργαζόμενοι 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

«Κλειδωμένα» επενδυτικά 
σχέδια 9 δισ. ευρώ για ΜμΕ 

Θ. Σκυλακάκης: «Ξεκλειδώνουν» 2,5 δισ. ευρώ 
για μικρομεσαίους το πρώτο τρίμηνο του 2023

Τ Α Μ Ε Ι Ο  Α Ν Α Κ Α Μ Ψ Η Σ
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Τ
ις βάσεις για τη δημιουργία
του «Κάθετου Διαδρόμου»
μεταφοράς φυσικού αερίου
που θα επιτρέψει τη ροή του

καυσίμου από τον Νότο μέχρι την Κεν-
τρική Ευρώπη έβαλαν Ελλάδα, Βουλγα-
ρία, Ρουμανία και Ουγγαρία, με τους
εθνικούς διαχειριστές συστημάτων με-
ταφοράς φυσικού αερίου να υπογρά-
φουν σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας. 

Ειδικότερα, οι εταιρείες ΔΕΣΦΑ (Ελ-
λάδα), Bulgartransgaz (Βουλγαρία),
Transgaz (Ρουμανία), FGSZ (Ουγγαρία),
ICGB (Βουλγαρία) και Gastrade (Ελλά-
δα) υπέγραψαν χθες το πρωί Μνημόνιο
Συνεργασίας, στο πλαίσιο του 22ου
World LNG Summit που διοργανώνεται
στην Αθήνα από τον ΔΕΣΦΑ, με σκοπό
την αμοιβαία συνεργασία τους για την
υλοποίηση του «Κάθετου Διαδρόμου»
που θα επιτρέψει αμφίδρομες ροές φυ-
σικού αερίου από Βορρά προς Νότο και
από Νότο προς Βορρά. 

Το μνημόνιο θα ισχύει για τρία χρόνια με
δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη
έτος. Σημειώνεται ότι η συμφωνία βασίζε-

ται στο Μνημόνιο Συνεργασίας/Κοινή Δή-
λωση που υπέγραψαν οι υπουργοί Ενέρ-
γειας της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της
Ρουμανίας και της Ουγγαρίας για την ανά-
πτυξη του «Κάθετου Διαδρόμου» φυσικού
αερίου στη συνεδρίαση της CESEC που
πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη στις
8 Σεπτεμβρίου 2016.

Το πλαίσιο συνεργασίας που ορίζεται
από το μνημόνιο προβλέπει ότι οι εται-
ρείες θα διερευνήσουν τις τεχνικές
προδιαγραφές νέων συνδέσεων, αγω-
γών, διασυνδέσεων ή ενισχύσεων των
υφιστάμενων δικτύων και θα αναπτύ-
ξουν τα σχεδιαζόμενα έργα στην περιο-
χή λαμβάνοντας υπόψη τις ενεργειακές
στρατηγικές και πολιτικές της ΕΕ, κα-
θώς και τις σχετικές εξελίξεις στην πε-
ριφερειακή αγορά φυσικού αερίου. 

Απεξάρτηση από τους Ρώσους
Επιπλέον, οι εταιρείες συμφώνησαν

ότι το εν λόγω μνημόνιο θα αποτελέσει

τη βάση εντατικής συνεργασίας στο
μέλλον, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα κα-
τασκευής των απαραίτητων υποδομών
για τη μεταφορά φυσικού αερίου στις
χώρες διέλευσης και στην αγορά της ΕΕ
από την Ελλάδα μέσω της Βουλγαρίας
προς τη Ρουμανία και την Ουγγαρία και
αντίστροφα.

Η ανάπτυξη του «Κάθετου Διαδρό-
μου» αποσκοπεί στη σταδιακή απεξάρ-
τηση των χωρών από το ρωσικό φυσικό
αέριο μέσω της διαφοροποίησης των
πηγών εφοδιασμού τους. Οι τρεις χώ-
ρες, Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουγγα-
ρία, είναι διασυνδεδεμένες μεταξύ τους
τόσο με διασυνδετήριους αγωγούς όσο
και με τον TransBalkan Pipeline, τον
αγωγό που έφερνε μέχρι πρότινος αέ-
ριο από τη Ρωσία μέσω Ουκρανίας σε
Ρουμανία, Βουλγαρία και Ελλάδα.

Το FSRU Αλεξανδρούπολης και το
ΕΣΦΑ παρέχουν δύο διαφορετικές πη-
γές προμήθειας αερίου. Το LNG θα φτά-

νει στον πλωτό σταθμό ανοιχτά της Θρά-
κης αλλά και στον τερματικό σταθμό της
Ρεβυθούσας εφοδιάζοντας τις προανα-
φερόμενες χώρες και διασφαλίζοντάς
τους ενεργειακή επάρκεια.

Η CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli,
ανέφερε σχετικά: «Το μνημόνιο που
υπογράφηκε είναι ένα σημαντικό βή-
μα προς την υλοποίηση του “Κάθετου
Διαδρόμου”, ενός έργου που θα συμ-
βάλει σημαντικά στην ασφάλεια εφο-
διασμού της ευρύτερης περιοχής και
θα ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της
Ελλάδας και της περιοχής της ΝΑ Ευ-
ρώπης στον ενεργειακό χάρτη. Ανα-
λογιζόμενοι το σημερινό ενεργειακό
τοπίο, τις γεωγραφικές θέσεις των
τεσσάρων χωρών και συγκεκριμένα
τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως
πύλη εισόδου αερίου για εισαγωγές
LNG, συμμεριζόμαστε πλήρως τη δέ-
σμευση για συντονισμό των ενεργειών
των διαχειριστών υποδομών φυσικού
αερίου της περιοχής για τη δημιουρ-
γία ευέλικτων περιφερειακών συστη-
μάτων φυσικού αερίου και διασυνδέ-
σεων, στοχεύοντας σε μια ενιαία ευ-
ρωπαϊκή αγορά». 

Οι διαχειρίστριες εταιρείες των τεσσάρων
χωρών υπέγραψαν χθες το μνημόνιο συνεργασίας 

στο πλαίσιο του 22ου World LNG Summit

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη της ελ-
ληνικής βιομηχανίας απέναντι στη λαίλαπα του
ενεργειακού κόστους παρουσίασε ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας
Σκρέκας, συμμετέχοντας ως προσκεκλη-
μένος ομιλητής στο Γενικό Συμβούλιο
του ΣΕΒ το οποίο πραγματοποιήθηκε στα
μέσα της εβδομάδας. 

Ο υπουργός ξεχώρισε τα μέτρα που έχει
ήδη λάβει η κυβέρνηση, όπως είναι η προώθη-
ση του net metering στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις,
καθώς και αυτά που προτίθεται να λάβει, αναγνωρί-
ζοντας τη σημασία να στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεων με δεδομένο ότι το ενεργειακό κό-
στος αποτελεί μια κρίσιμη παράμετρο στην «εξίσωση». 

Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Σκρέκας, στα μέτρα που
εξετάζει η κυβέρνηση για τη διαχείριση του ενεργει-

ακού κόστους περιλαμβάνεται η επέκταση του
πλαισίου για Εικονικό Ενεργειακό Συμψηφι-

σμό εκ μέρους των Ενεργειακών Κοινοτή-
των Επιχειρήσεων, πέραν των ορίων της
περιφέρειας. 

Ας σημειωθεί ότι για την αυτοπαραγωγή
ΑΠΕ εκ μέρους των επιχειρήσεων έχουν

προβλεφθεί σημαντικοί πόροι από το Ταμείο
Ανάκαμψης, οι οποίοι αναμένεται να αξιοποιηθούν το
επόμενο διάστημα.  Εκ μέρους των εκπροσώπων των
επιχειρήσεων (στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ συμμε-
τέχουν 90 εταιρείες-μέλη), το βασικό θέμα που τέθηκε
ήταν το υψηλό ενεργειακό κόστος, για το οποίο έχουν

πολλές φορές μιλήσει οι εκπρόσωποι της βιομηχα-
νίας, κάνοντας λόγο ακόμα και για τον κίνδυνο λουκέ-
των σε ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις.

Στη συνάντηση που είχε προ μηνός με τον κ. Σκρέκα
η Επιτροπή Ενέργειας του ΣΕΒ, με επικεφαλής τον
πρόεδρο του συνδέσμου Δημήτρη Παπαλεξόπουλο,
είχε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις που αφο-
ρούν τη συμμετοχή της βιομηχανίας στη διακοψιμότη-
τα, τη διευκόλυνση σύναψης διμερών συμβάσεων
ενέργειας (PPAs) από τη βιομηχανία, την ανάπτυξη
υποδομών διασύνδεσης και την ταχύτερη αδειοδότη-
ση νέων έργων ΑΠΕ καθώς και προτάσεις που συμ-
βάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη διατή-
ρηση χαμηλών τιμών. 

Μ.ΜΑΣΤ.

«Θηλιά το ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις» - Οι προτάσεις ΣΕΒ σε Σκρέκα

Χτίζουν «κάθετο διάδρομο» αερίου
Ε Λ Λ Α Δ Α ,  ΒΟ ΥΛ Γ Α Ρ Ι Α ,  Ρ Ο Υ ΜΑ Ν Ι Α ,  Ο ΥΓ Γ Α Ρ Ι Α
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Με ποσοστό 30% θα
συμμετέχει στην κοινοπραξία
για τη διεκδίκηση της νέας
σύμβασης - Στις 1,3 παλαιές
μετοχές προς μία νέα,
η σχέση ανταλλαγής

«ΝΑΙ» ΑΠΟ ΓΣ ΣΤΗΝ ΑΜΚ ΥΨΟΥΣ 100 EKAT.

Π
ιο ισχυρή γίνεται η Intrakat με
την «προίκα» 100 εκατ. ευρώ
που θα προκύψει από την αύξη-
ση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ η

κατασκευαστική εταιρεία θα συμμετάσχει
με ποσοστό 30% στο σχήμα που διεκδικεί
τη νέα σύμβαση της Αττικής Οδού. 

Χθες, η γενική συνέλευση των μετόχων
παρείχε τη συγκατάθεσή της προς τη διοί-
κηση της εταιρείας, προκειμένου να προ-
χωρήσει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
με την καταβολή μετρητών υπέρ των υφι-
στάμενων μετόχων. Όπως ανακοινώθη-
κε, η σχέση ανταλλαγής ορίζεται σε 1,3
παλαιές μετοχές (1,13878275664266) για
κάθε μία νέα που θα προκύψει. Με την
καταβολή του ποσού των 100 εκατ. ευρώ,
η έκδοση θα περιλαμβάνει 85.470.086
νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δι-
καίωμα ψήφου. Η κάθε μετοχή θα έχει
ονομαστική αξία 0,30 ευρώ, με προτεινό-
μενη τιμή διάθεσης κάθε νέας μετοχής το
1,17 ευρώ και με δικαίωμα προτίμησης
υπέρ των υφιστάμενων μετοχών. 

Η άντληση κεφαλαίων
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από

την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κε-
φαλαίου θα επιταχύνουν το επενδυτικό
πλάνο του Ομίλου Intrakat, εξυπηρετών-
τας σημαντικές ευκαιρίες που αφορούν
τους πέντε στρατηγικούς πυλώνες ανά-
πτυξης: νέα και εκτελούμενα κατα-
σκευαστικά έργα υποδομών, έργα ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας, ΣΔΙΤ και
παραχωρήσεις, έργα διαχείρισης απορ-
ριμμάτων καθώς και νέες επενδύσεις σε
real estate στην Ελλάδα και το εξωτερι-
κό. Πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση

μετοχικού κεφαλαίου είναι εξασφαλι-
σμένη, καθώς θα συμμετάσχουν στο
100% η εταιρεία Winex των Μπάκου,
Καϋμενάκη, Εξάρχου με ποσοστό 31,7%,
οι εφοπλιστές Ηλίας Γκότσης με 15,746%
και Κ. Αγγέλου με 13,636% και η Intra-
com με 5,09%. Επιπροσθέτως η WINEX
Investments έχει αποσαφηνίσει πως θα
ασκήσει και το δικαίωμα προεγγραφής
για την απόκτηση μετοχών που τυχόν πα-
ραμείνουν αδιάθετες, επενδύοντας ποσό
τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ.

Στρατηγική ισχυροποίησης
Πρόσφατα ο νέος διευθύνων σύμβου-

λος της κατασκευαστικής εταιρείας Αλέ-
ξανδρος Εξάρχου επισήμανε ότι ο Όμι-
λος Ιntrakat επιχειρεί να ξεφύγει από τον
στενό εργοληπτικό χαρακτήρα και να

διεκδικήσει έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσε-
ων, που θα εξασφαλίσουν σταθερές τα-
μειακές ροές, θωρακίζοντας την εται-
ρεία από την κυκλικότητα του κλάδου
κατασκευών.

Παράλληλα, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερο
βάρος στα νέα έργα αυτής της περιόδου,
τα οποία έχουν ανακοστολογηθεί κατά
100%, προκειμένου να συμπεριλάβουν τον
τιμάριθμο των οικοδομικών υλικών και
των άλλων εισροών. 

Ο κ. Εξάρχου έχει διαβεβαιώσει τους
μετόχους ότι δεν πρόκειται να χαθεί ούτε
ένα ευρώ από τις νέες συμβάσεις, ενώ
όπως έχει ξεκαθαρίσει η διοίκηση, δεν
πρόκειται να αποσυρθεί από παλαιότερα
και ζημιογόνα έργα, πχ, στην Πάφο της
Κύπρου και στη γειτονική Βόρεια Μακε-
δονία. Παρά τη δύσκολη συγκυρία, ο κ.

Εξάρχου έχει διαβεβαιώσει ότι υπάρχουν
σκέψεις και βλέψεις για επέκταση της
κατασκευαστικής εταιρείας στη Ρουμα-
νία και στα Βαλκάνια, μέσω εξαγορών,
ώστε να δημιουργηθεί μια βάση οικονο-
μικά βιώσιμων έργων. 

Η νέα σύμβαση
Σε ό,τι αφορά την εγχώρια αγορά, η εται-

ρεία συμμετέχει με ποσοστό 30% στην κοι-
νοπραξία BRISA - AUTO ESTRADAS de
PORTUGAL SA - RUBICONE BIDCO SA, η
οποία θα διεκδικήσει τη νέα σύμβαση της
Αττικής Οδού. Επιπλέον, η κοινοπραξία
Bouygues - Intrakat θα συμμετάσχει και
στον νέο διαγωνισμό της Lamda Develop-
ment για το mall της λεωφόρου Βουλιαγ-
μένης, ενώ η κοινοπραξία βρίσκεται στην
τελική φάση διαπραγμάτευσης με την πα-
ραχωρησιούχο για την ανάληψη και του
κατασκευαστικού σκέλους του Πύργου
Κατοικιών στη μαρίνα Αγίου Κοσμά, επί-
σης στο Ελληνικό. Με το νέο μάνατζμεντ η
εταιρεία φιλοδοξεί να καταστεί πρωταγω-
νίστρια των εξελίξεων όχι μόνο στο σκέλος
των κατασκευών, αλλά και στα projects της
ενέργειας, τα οποία εξασφαλίζουν ισχυρή
και βιώσιμη ανάπτυξη. 

Η Intrakat μπαίνει στη μάχη
για την Αττική Οδό

Πρόσφατα 
ο νέος CEO 

της κατασκευαστι-
κής Αλέξανδρος 

Εξάρχου 
διαβεβαίωσε 

τους μετόχους 
ότι δεν πρόκειται 

να χαθεί 
ούτε ένα ευρώ 

από τις νέες 
συμβάσεις

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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Ο
ι Ισραηλινοί θα είναι οι
πρώτοι ξένοι τουρίστες
που θα επισκεφτούν τη
χώρα μας την περίοδο των

Χριστουγέννων, ανοίγοντας τον δρόμο
σε άλλες ξένες αγορές. 

Σε εκδήλωση του διεθνούς αερο-
δρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος»,
ανακοινώθηκε η έναρξη των πτήσεων
της TUS Airways στο δρομολόγιο
«Αθήνα - Τελ Αβίβ» από τις 14 Δεκεμ-
βρίου, σύνδεση που αφορά το χειμερι-
νό πρόγραμμα της κυπριακής αεροπο-
ρικής εταιρείας, η οποία έχει ως βάση
το διεθνές αεροδρόμιο της Λάρνακας. 

Η TUS Airways από το 2016 συνδέε-
ται απευθείας με το Ισραήλ στο δρο-
μολόγιο «Λάρνακα - Τελ Αβίβ» και
αποτελεί τον καλύτερο προορισμό του

πτητικού της προγράμματος. Τα δρο-
μολόγια έχουν προγραμματιστεί έως
τις 25 Μαρτίου με τρεις εβδομαδιαίες
πτήσεις και, σύμφωνα με τα έως τώρα
στοιχεία, η διεύθυνση της TUS Airways
προβλέπει ικανοποιητική ζήτηση από
τη συγκεκριμένη αγορά.

Η TUS, κατά τη διάρκεια του χειμώ-
να, θα πετάει από Λάρνακα σε Ηρά-
κλειο και Τελ Αβίβ και αντίστοιχα από
το Τελ Αβίβ σε Λάρνακα, Αθήνα και
Ντίσελντορφ.

Από τους καλύτερους καταναλωτές
Αναφορικά με το θερινό πρόγραμ-

μα πτήσεων, η κυπριακή αεροπορι-
κή εταιρεία σχεδιάζει να ενσωματώ-
σει στο πτητικό της πρόγραμμα το
δρομολόγιο «Τελ Αβίβ - Άκτιο» από
τα τέλη Μαρτίου έως και τον Οκτώ-
βριο.  Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, στο σύ-
νολο των διεθνών αγορών, οι τουρίστες
από το Ισραήλ ξεπέρασαν τις 500.000
κατατάσσοντας την αγορά στην 11η με-
γαλύτερη για το αεροδρόμιο «Ελευθέ-
ριος Βενιζέλος» και την τρίτη καλύτερη
από πλευράς ρυθμού ανάπτυξης, η
οποία αγγίζει το 11% το 2022.

«Από το 2014 μέχρι τώρα, η ισραηλι-
νή αγορά έχει διψήφια αύξηση και

όπως προκύπτει και από τα στοιχεία
των ξενοδόχων, θα είναι η πρώτη αγο-
ρά για τα Χριστούγεννα στην Αθήνα»,
δήλωσε η διευθύντρια μάρκετινγκ
της TUS Airways, Κική Χαϊδά.

Όπως προκύπτει από στοιχεία της
αγοράς, οι τουρίστες από το Ισραήλ σε
ποσοστό 79% ταξιδεύουν για αναψυ-
χή, σε ποσοστό 12% για δουλειά, ενώ
σχεδόν 8% είναι το ποσοστό αυτών που
ταξιδεύουν για να επισκεφθούν συγ-
γενείς και φίλους. Οι ταξιδιώτες από
το Ισραήλ κατατάσσονται στους καλύ-
τερους καταναλωτές και, μάλιστα,
σύμφωνα με τα στατιστικά του «Ελευ-
θέριος Βενιζέλος», κλείνουν τα ταξί-
δια τους περίπου 40 ημέρες πριν από
την πτήση τους και η διαμονή τους
διαρκεί περίπου 9 ημέρες.

Με τη νέα Υπουργική Απόφαση, την οποία υπέ-
γραψε ο υφυπουργός Μεταφορών Μιχάλης Παπα-
δόπουλος, ορίζονται πλέον οι όροι και οι προϋποθέ-
σεις ίδρυσης και λειτουργίας σταθμών για μοτοσι-
κλέτες, μοτοποδήλατα και ποδήλατα.

Πλέον,  οι  σταθμοί δεν απαιτείται  να
έχουν ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια στε-
γασμένου χώρου, ούτε οποιονδήποτε
περιορισμό στον αριθμό των θέσεων
στάθμευσης. 

Για τον χωροταξικό σχεδιασμό των
σταθμών, στις περιοχές όπου επιτρέπεται
από τις κατά τόπους πολεοδομικές διατάξεις,
απαιτούνται, στην είσοδο και στην έξοδο, κατάλληλη
σήμανση καθώς και κατάλληλος ηλεκτροφωτισμός.

Με την απόφαση ορίζονται και οι τεχνικές προ-
διαγραφές για τις ελάχιστες διαστάσεις των θέσεων
στάθμευσης και τις κλίσεις στην επιφάνεια των

σταθμών, τις στροφές και την περιοχή των ελιγμών
για τη στάθμευση των δικύκλων. Οι ενδεικτικές δια-
στάσεις για τα μοτοποδήλατα ορίζονται στο 1,80μ.
μήκος και 0,80μ. πλάτος και αντίστοιχα για τις μοτο-
σικλέτες στα 2,30μ. μήκος και 1,40μ. πλάτος. 

Προβλέπεται, επίσης, οριζόντια σήμανση οδο-
στρωμάτων και κατακόρυφη σήμανση με πινακίδες,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας. Οι υποψήφιοι επιχειρηματίες οφείλουν
να προβούν σε αναγγελία έναρξης λειτουργίας
σταθμού ιδιωτικής χρήσης, ενώ όσοι ήδη λειτουρ-
γούν τέτοιους σταθμούς οφείλουν να συμμορφω-
θούν με τις νέες διατάξεις εντός 18 μηνών από τη δη-
μοσίευση της απόφασης.

Ρ.Σ.

Μπαίνουν νέοι όροι για τους χώρους στάθμευσης των δικύκλων

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου

ν

Από Ισραήλ 
οι πρώτοι
τουρίστες 
των Χριστουγέννων

Στις 14 Δεκεμβρίου η έναρξη πτήσεων 
μεταξύ Αθήνας και Τελ Αβίβ από την TUS Airways 



Σ
ε αδιέξοδο κατέληξε η
χθεσινή συνάντηση του
υπουργού Οικονομικών
Χρήστου Σταϊκούρα με

τις διοικήσεις των τραπεζών σχετι-
κά με την εφαρμογή ενός... large
σχεδίου ρύθμισης δανείων, καθώς
οι τράπεζες ξεκαθάρισαν ότι το μό-
νο που μπορούν να κάνουν είναι οι
ρυθμίσεις σε περίπου 25.000 ευά-
λωτους δανειολήπτες, εφόσον εν-
ταχθούν στον εξωδικαστικό συμβι-
βασμό.

Ο υπουργός Οικονομικών βρή-
κε... τοίχο σε αρκετά από τα ζητή-
ματα όπου είχε ανεβάσει ψηλά τον
πήχη τις προηγούμενες μέρες, ενώ
εκτιμάται ότι σε δύο εβδομάδες
μπορεί να παρουσιαστεί σχέδιο και
από τις δύο πλευρές με περισσότε-
ρα κοινά σημεία. Σημειώνεται ότι
από τη μία πλευρά η κυβέρνηση αι-
σθάνεται την πίεση για συνολική
διευθέτηση του ζητήματος των
πλειστηριασμών στην τελική ευ-
θεία προς τις εκλογές, ενώ από την
άλλη οι τράπεζες έχουν περιορι-

σμένα περιθώρια γενναίων... εκ-
πτώσεων προς όλους, καθώς κάτι
τέτοιο θα έστελνε αρνητικό μήνυμα
προς την ΕΚΤ, τους εποπτικούς μη-
χανισμούς του ευρωσυστήματος
και τις αγορές.

Πού επικεντρώνονται 
οι διαφορές

Ειδικότερα, από τη χθεσινή συ-
νάντηση προέκυψαν τα εξής:

11 Οι τράπεζες εμφανίστηκαν
ανοικτές στην προσφορά κά-

ποιας μορφής επιδότησης προς
τους ευάλωτους δανειολήπτες μέ-
σω χαμηλότερου επιτοκίου λόγω
της αύξησης των επιτοκίων από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

2 Οι τράπεζες θα εξετάσουν μέ-
σα σε κλίμα... συνεργασίας και

κατανόησης τις περιπτώσεις των
ενήμερων δανειοληπτών, εφόσον
όμως ενταχθούν στον εξωδικαστι-
κό συμβιβασμό. 

3 Το υπουργείο Οικονομικών
περιμένει σε δύο εβδομάδες

πρόταση από τις τράπεζες σχετικά

με τη διευκόλυνση των δανειολη-
πτών, αποκλείοντας οποιοδήποτε
σχέδιο που θα έχει δημοσιονομικό
κόστος. 

4 Οι τράπεζες δεν δέχονται την
εφαρμογή του «ισπανικού

μοντέλου», δηλαδή της επιμήκυν-
σης του χρόνου αποπληρωμής των
δανείων, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε
συνέπειες στα μεγέθη τους, ενώ
δύσκολα θα γινόταν αποδεκτό από
τον εποπτικό μηχανισμό (SSM). 

5 Το υπουργείο Οικονομικών σε
καμία περίπτωση δεν πρόκει-

ται να προσφέρει στήριξη, όπως
συνέβαινε μέσω του προγράμμα-
τος «Γέφυρα», για τον απλούστατο
λόγο ότι στον προϋπολογισμό του
2023 δεν έχει εγγραφεί ούτε... σεντ
ως επιδότηση σε δανειολήπτες. 

6 Οι εκπρόσωποι των τραπεζών
δέχτηκαν πιέσεις από τον

υπουργό Οικονομικών ώστε να
προχωρήσουν σε αυξήσεις των
επιτοκίων στις καταθέσεις, παρέ-
χοντας κάποιας μορφής κάλυψη
έναντι του υψηλού πληθωρισμού,
χωρίς ωστόσο να δεσμευτούν σχε-
τικά. Το βασικό σενάριο προβλέπει
μια μικρή αύξηση των καταθέσεων,
ωστόσο η διαφορά σε σχέση με τα
επιτόκια χορηγήσεων θα εξακο-
λουθεί να είναι... χαώδης.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

«Προίκα» 373,5 εκατ.
από τα υπερκέρδη  
των παρόχων

Επιπλέον έσοδα ύψους 373,5 εκατ. ευρώ
θα βάλει στα ταμεία του το Δημόσιο έως τις
31 Δεκεμβρίου από τη φορολόγηση των
υπερκερδών των παρόχων ηλεκτρικού ρεύ-
ματος με ποσοστό εισφοράς 90%. Από τον
Ιούλιο έως και τα τέλη Νοεμβρίου έχει ει-
σπραχθεί, μέσω του μηχανισμού παρακρά-
τησης των υπερβαλλόντων εσόδων στο χρη-
ματιστήριο ενέργειας, ποσό ύψους 2,568
δισ. ευρώ και με εξαίρεση τις ΑΠΕ έχουν πα-
ρακρατηθεί κέρδη συνολικού ύψους 1,353
δισ. ευρώ. Σύμφωνα με έκθεση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα αποτελεί μία
από τις 27 χώρες-μέλη που έχουν επιβάλει
εισφορά ή/και παρακράτηση στα υπερβάλ-
λοντα κέρδη των παραγωγών ηλεκτρικής
ενέργειας και μάλιστα με τον μεγαλύτερο
συντελεστή. Όπως δήλωσε ο υπουργός Οι-
κονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, «τα ποσά
αυτά θα επιστρέψουν και πάλι στους πολίτες
με δίκαιο τρόπο». 

Διαγράφονται ποσά
της επιστρεπτέας

Πάνω από 10.000 επιχειρήσεις δεν θα επι-
στρέψουν τα ποσά της επιστρεπτέας προκα-
ταβολής μαζί με τους αναλογούντες φόρους,
μετά την έκδοση κοινής υπουργικής απόφα-
σης που ρυθμίζει τις οριακές υπερβάσεις
των κριτηρίων σχετικά με τον αριθμό των ερ-
γαζομένων που απασχολούσαν. Σύμφωνα με
την κοινή υπουργική απόφαση των υπουρ-
γείων Οικονομικών και Ανάπτυξης, αν η
απόκλιση σε σχέση με τον απαιτούμενο
αριθμό των εργαζομένων είναι μικρότερη
της μονάδας, τότε η επιχείρηση θεωρείται
ότι πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου για
την επιστρεπτέα. Το πρόβλημα προκλήθηκε
μετά τις διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ, όταν «πέ-
ταξαν» εκτός συστήματος χιλιάδες επιχει-
ρήσεις λόγω της... στατιστικής στον αριθμό
των εργαζομένων ζητώντας την επιστροφή
των σχετικών ποσών. Τα ποσά που βεβαι-
ώθηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα μέ-
χρι και τις 2 Νοεμβρίου 2022 πρέπει να κα-
ταβληθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2023.
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Τα έξι σημεία τριβής 
μεταξύ κυβέρνησης 

και τραπεζών - Ρυθμίσεις
μόνο για τους ευάλωτους

Σκληρό μπρα ντε φερ
για τη ρύθμιση δανείων



Τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών
(«SPA») με τη Wargaming Group Limited για την
απόκτηση ποσοστού 13,41% (55.337.721 μετοχές)
στην Ελληνική Τράπεζα αντί συνολικού τιμήματος
70 εκατ. ανακοίνωσε η Eurobank. Όπως επισημαί-
νεται στη σχετική ανακοίνωση, η εξαγορά υπόκει-
ται σε κανονιστικές εγκρίσεις και θα ολοκληρωθεί
μετά την πλήρη εκπλήρωσή τους. Μέχρι τότε η
Wargaming Group Limited θα συνεχίσει να διατη-
ρεί την πλήρη νομική και πραγματική κυριότητα
των μετοχών προς πώληση, καθώς και όλα τα δι-
καιώματα που απορρέουν από αυτές. Η Eurobank
κατέχει ήδη ποσοστό 12,59% στην Ελληνική Τράπεζα και συνεπώς μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η συμμετο-
χή της θα ανέλθει σε 26%.
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Η
ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ Σμύρ-
νης και Θεσσαλονίκης, που ξεκίνησε
στις 10 Οκτωβρίου, αναστέλλεται και
η ακριβής ημερομηνία έναρξης των

δρομολογίων της καλοκαιρινής σεζόν θα καθο-
ριστεί με νεότερη ανακοίνωση, όπως μετέδωσε
η ΕΡΤ. Το πρώτο ελληνικό οχηματαγωγό και επι-
βατηγό πλοίο «Smyrna di Levante» της γνωστής
ελληνικής εταιρείας από την έναρξη των δρομο-
λογίων στις 10/10/2022 πραγματοποίησε ήδη 40
ταξίδια, όπως ανακοίνωσε η Levante Ferries
και ευχαριστεί όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί της για την
επιτυχή υλοποίηση αυτού του «μοναδικού εγχειρήματος».
Ανταποκριτής του πρακτορείου Anadolu επικαλείται στελέχη
της ελληνικής εταιρείας για να μεταδώσει ότι τα ταξίδια δεν
είχαν αρκετή ζήτηση τους χειμερινούς μήνες και σταματούν
μέχρι τις 31 Μαρτίου με τελευταίο ταξίδι την επιστροφή στη
Θεσσαλονίκη την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου. Από την πλευρά
του, ο πρόεδρος του παραρτήματος του Ναυτιλιακού Επιμε-
λητηρίου στη Σμύρνη Γιουσούφ Οζτούρκ δήλωσε ότι για την
ελληνική εταιρεία είναι ασύμφορη αυτή η θαλάσσια γραμμή.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, ο Οζτούρκ εξέφρασε
τη δυσαρέσκειά του για την αναστολή της σύνδεσης Σμύρνης -
Θεσσαλονίκης, λέγοντας ότι «η απόφαση δεν είναι αποδεκτή
από εμάς, καθώς έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σε αυτήν τη
γραμμή για σχεδόν οκτώ χρόνια με στόχο να μεταφέρονται τα-
χύτερα τα εξαγωγικά φορτία της Τουρκίας στην Ευρώπη». Ο
Τούρκος αξιωματούχος ανέφερε παράλληλα ότι η συρρίκνω-
ση του παγκόσμιου εμπορίου άσκησε πίεση και στο θαλάσσιο
εμπόριο και ότι ο Παγκόσμιος Δείκτης Εμπορευματοκιβωτίων
μειώθηκε κατά 7% την εβδομάδα της 24ης Νοεμβρίου.

Ένατος κύκλος 
για το Project Future

Με τη συμμετοχή 209 νέων πτυχιούχων
από όλη την Ελλάδα πραγματοποιείται το
πρώτο στάδιο εκπαιδεύσεων του 9ου κύ-
κλου του Project Future, του προγράμμα-
τος εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας
Πειραιώς, το οποίο συνδέει την τριτοβάθμια
εκπαίδευση με την αγορά εργασίας. Ο 9ος
κύκλος εμπλουτίστηκε με νέες εκπαιδεύ-
σεις και masterclasses που έχουν επιλεγεί
προκειμένου να ανταποκρίνονται στις σύγ-
χρονες απαιτήσεις της αγοράς και να βελ-
τιώνουν τις δεξιότητες όσων συμμετέχουν.

Σαράντης: Κάτω από 10% 
η συμμετοχή της FMR LLC

Η εταιρεία «Γρ. Σαράντης» γνωστοποιεί
έπειτα από ενημέρωση που έλαβε από την
εταιρεία FMR LLC στις 28/11/22 ότι λόγω
πώλησης μετοχών το συνολικό ποσοστό δι-
καιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα,
μέσω ελεγχόμενων επιχειρήσεών της, στην
εταιρεία κατήλθε του 10% στις 25 Νοεμβρί-
ου, συγκεκριμένα διαμορφώθηκε σε 9,74%
(δηλαδή 6.803.423 δικαιώματα ψήφου). 

Εκπλειστηριάστηκε 
αντί 8,2 εκατ. ακίνητο 
της «Ελευθεροτυπίας»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πλειστη-
ριασμός του βιομηχανικού συγκροτήματος
της «Ελευθεροτυπίας» στο Κορωπί. Το ακί-
νητο κατακυρώθηκε έναντι αντιτίμου 8,2
εκατ. ευρώ, ποσό που θα διατεθεί κατά κύ-
ριο λόγο για τις αποζημιώσεις των εργαζο-
μένων. Ήταν το τελευταίο -και πιο σημαντι-
κό- περιουσιακό στοιχείο της πτωχευμένης
εταιρείας, καθώς βρίσκεται σε κομβική πε-
ριοχή στο Κορωπί, στη θέση «Νησίζα Καρε-
λά» εντός βιομηχανικής ζώνης, σημείο
όπου αναπτύσσονται το τελευταίο διάστημα
αρκετές επενδυτικές δραστηριότητες.

Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοίνωσε την
υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη Συ-
νεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδο-
νίας (Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών) με
σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγ-
χώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεται-
ριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με
όποιον άλλον τρόπο κριθεί κατάλληλος. Τα
μέρη θα προσέλθουν σε διαπραγμάτευση και
θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να έλ-
θουν σε δεσμευτική συμφωνία μέχρι τις

31/1/2023, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Η ανακοίνωση ήρθε καθώς εκκρεμεί η διαπραγμάτευση της Παγ-
κρήτιας με τη Συνεταιριστική Χανίων για τη συγχώνευση των δύο. Υπενθυμίζεται ότι ο νέος μεγαλομέτοχος
της Παγκρήτιας, η Thrivest Holding Ltd (εταιρεία συμφερόντων Μπάκου - Καϋμενάκη - Εξάρχου) έχει εκ-
φράσει προβληματισμούς για τους όρους που είχαν συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών.

Αναστολή στην ακτοπλοϊκή σύνδεση 
Θεσσαλονίκης - Σμύρνης

MoU Παγκρήτιας - Συνεταιριστικής Σερρών με φόντο τη συγχώνευση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Eurobank: 70 εκατ. το τίμημα για το 13,41% της Ελληνικής Τράπεζας
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ύξηση EBITDA στα €115,9 εκατ. και ελα-
φριά μείωση εσόδων 0,3% σημείωσε η
Intralot στο 9μηνο του 2022. Ειδικότερα,
τα έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν

στα €301,7 εκατ. (-0,3% σε ετήσια βάση), ενώ τα
κέρδη EBITDA στα €88,0 εκατ. (+6,6% σε ετήσια βά-
ση). Σε τριμηνιαία βάση το γ’ τρίμηνο του 2022 συγ-
κριτικά με το γ’ τρίμηνο του 2021 τα κέρδη EBITDA
αυξήθηκαν κατά 16,6%, ενώ κατά τους δώδεκα τε-
λευταίους μήνες (LTM) τα κέρδη EBITDA από συνε-
χιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα
€115,9 εκατ., σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του
4,9% σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2021. Το
ΝΙΑΤΜΙ (καθαρά κέρδη/ζημίες μετά από φόρους
και δικαιώματα μειοψηφίας) από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα €6 εκατ. ζη-
μίες σε σύγκριση με κέρδη €44,5 εκατ. την αντί-
στοιχη περίοδο πέρυσι, επηρεασμένο από το one-
off κέρδος της συναλλαγής αναδιάρθρωσης του
ισολογισμού ύψους €88,5 εκατ. που έλαβε χώρα το
γ’ τρίμηνο του 2021. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές
για το εννεάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν στα
€67,7 εκατ.

Δωρεάν σεμινάρια για 
τη φαρμακοβιομηχανία 
από τη Pharmathen

Πλαστικά Θράκης: Υποχώρηση
εσόδων και κερδών

Κάμψη των μεγεθών της παρουσίασε στο εννε-
άμηνο του 2022 η Πλαστικά Θράκης, συνεχίζοντας
όμως με σημαντικά αυξημένη κερδοφορία σχε-
δόν 90% σε σχέση με το 2019 πριν από την πανδη-
μία, όπου υπάρχει άμεση συγκρισιμότητα. Ειδικό-
τερα, στα βασικά της μεγέθη η Πλαστικά Θράκης
ανακοίνωσε για το εννεάμηνο: πωλήσεις ύψους
€316,1 εκατ., EBITDA ύψους €42,6 εκατ., τα κέρδη
προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε €32,2 εκατ., εκ των
οποίων €22,3 εκατ. αφορούν το παραδοσιακό
χαρτοφυλάκιο προϊόντων και καθαρό δανεισμό
ύψους €25,6 εκατ. Ειδικότερα, Ο όμιλος παρου-
σίασε κύκλο εργασιών από συνεχιζόμενες δρα-
στηριότητες ύψους €316,1 εκατ., μειωμένος κατά
7,5% σε σχέση με τις πωλήσεις του εννεαμήνου
του προηγούμενου έτους, οι οποίες ανήλθαν σε
€341,6 εκατ., ενώ τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €32,2
εκατ. σε σχέση με €81 εκατ. το εννεάμηνο του
2021, λόγω της σημαντικής μείωσης των πωλήσε-
ων προϊόντων προστασίας από την Covid-19.

Συγκριτικά με τα προ πανδημίας επίπεδα, ήτοι
με το εννεάμηνο του 2019, όπου υπάρχει άμεση
συγκρισιμότητα, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) από
το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων παρου-
σιάζουν αύξηση κατά 89,4%, καταδεικνύοντας τη
σημαντικά αυξημένη κερδοφορία παρά τις εξαι-
ρετικά αρνητικές συνθήκες που επικράτησαν στην
παγκόσμια αγορά στο εννεάμηνο του 2022, της
μειωμένης ζήτησης και του εξαιρετικά αυξημένου
κόστους α’ υλών, ενέργειας και μεταφορικών.

Eurobank: 95 επενδυτές 
στο δεκαετές Tier 2 ομόλογο

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετο-
χών Ανώνυμη Εταιρεία (Eurobank Holdings) ολο-
κλήρωσε με επιτυχία έκδοση ομολόγου μειωμέ-
νης εξασφάλισης (subordinated Tier 2), ύψους
300 εκατ. ευρώ. Το ομόλογο έχει ημερομηνία λή-
ξης στις 6 Δεκεμβρίου 2032, με δυνατότητα ανά-
κλησης στις 6 Δεκεμβρίου 2027 (10NC5) και ετή-
σιο τοκομερίδιο 10%. Η συναλλαγή σηματοδοτεί
την πρώτη έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλι-
σης της Eurobank Holdings στις διεθνείς αγορές,
μετά την επιστροφή της Eurobank στις αγορές κε-
φαλαίου τον Μάιο του 2021. Η εμπιστοσύνη των
επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank
Holdings είχε ως αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση
να φτάσει τα 825 εκατ. ευρώ, δηλαδή υπερκάλυψη
πάνω από 2,7 φορές. Η έκδοση είχε διεθνή απή-
χηση, έχοντας συγκεντρώσει εντολές από 95 δια-
φορετικούς επενδυτές.

Intralot: Αύξηση 4,9% 
στα EBITDA 9μήνου

Helleniq Energy: Συνεχίζεται
η έκπτωση στο πετρέλαιο
θέρμανσης

Έκπτωση 3 λεπτών ανά λίτρο προ ΦΠΑ και 3,75 λε-
πτών με ΦΠΑ θα συνεχίσει να παρέχει η Helleniq En-
ergy σε όλες τις
εταιρείες εμπο-
ρίας που προμη-
θεύονται πετρέ-
λαιο θέρμανσης
από τα διυλιστή-
ρια των ΕΛΠΕ.
Σημειώνεται ότι η
εταιρεία έδινε
μέχρι τώρα έκ-
πτωση 6 λεπτών ανά λίτρο και 7,5 λεπτών με ΦΠΑ. Η
νέα, 3η κατά σειρά παράταση της επιδότησης του
καυσίμου, η τιμή του οποίου έχει υποχωρήσει από
την έναρξη της διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου, απο-
φασίστηκε από τη διοίκηση του ομίλου με γνώμονα
την περαιτέρω στήριξη της αγοράς και των κατανα-
λωτών και θα έχει διάρκεια μέχρι και την 31η Δεκεμ-
βρίου 2022.

Η Pharmathen, στο πλαίσιο των δράσεων
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, έχει εγκαινιά-
σει την πρωτοβουλία «Upskilling by Pharmath-
en», με σκοπό να προσφέρει δωρεάν επιμορ-
φωτικά σεμινάρια σε απόφοιτους και επαγγελ-
ματίες που επιθυμούν να ενισχύσουν τις δεξιό-
τητές τους, γνωρίζοντας από κοντά τον κλάδο
της φαρμακοβιομηχανίας. Σύμφωνα με σχετι-
κή ανακοίνωση, μετά την επιτυχία του πρώτου
διαδικτυακού σεμιναρίου που πραγματοποι-
ήθηκε τον Σεπτέμβριο, σε συνεργασία με την
TÜV AUSTRIA Academy, η Pharmathen πραγ-
ματοποιεί ένα νέο σεμινάριο 7-9 Δεκεμβρίου
με θέμα «Customer Service in the Pharma In-
dustry». Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου
θα χορηγηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες βε-
βαίωση παρακολούθησης.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Ρύθμιση-ανάσα για τουριστικά
γραφεία με εργασίες σε Ρωσία
και Ουκρανία
Τη μεγάλη ικανοποίησή της εκφράζει η Ομο-
σπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξι-
δίων και Τουρισμού
(FedHATTA) για τη ση-
μαντική «ανάσα» που
δόθηκε στα τουριστικά
γραφεία που εργάζονται
αποκλειστικά με τις
αγορές της Ρωσίας και
της Ουκρανίας, με την αναστολή πληρωμής των
τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστι-
κών εισφορών τους προς τον Ηλεκτρονικό Εθνι-
κό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) μέ-
χρι τις 31/5/2023. Η ρύθμιση αυτή έγινε με το άρ-
θρο 15 του νέου Ν. 4997/2022 (ΦΕΚ Α’ 219 -
25/11/2022) και η Ομοσπονδία, όπως τονίζεται
σε σχετική ανακοίνωση, ευχαριστεί θερμά το
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων, ιδιαίτερα τη γενική γραμματέα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Παυλίνα Καρασιώτου.
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T
ελευταία πράξη σήμερα στη φά-
ση των ομίλων του Μουντιάλ του
Κατάρ και το θερμόμετρο ανε-
βαίνει και στα τέσσερα παιχνί-

δια του 7ου και του 8ου ομίλου. Και από
αύριο, Σάββατο, αρχίζουν τα νοκ άουτ
ματς στη φάση των «16».

Στον 7ο όμιλο θα παίξουν Σερβία - Ελ-
βετία (21.00, ΑΝΤ1+) και Βραζιλία - Καμε-
ρούν (21.00, ΑΝΤ1). Στον 8ο όμιλο, Νότια
Κορέα - Πορτογαλία (17.00, ΑΝΤ1+) και
Γκάνα - Ουρουγουάη (17.00, ΑΝΤ1). 

Στον 7ο όμιλο η Βραζιλία έχει εξασφα-
λίσει την πρώτη θέση, εκτός και αν χάσει
από το Καμερούν με σκορ μεγαλύτερο
από αυτό που θα κερδίσει, αν κερδίσει, η
Ελβετία τη Σερβία. Αφύσικο.

Το μεγάλο ματς είναι αυτό ανάμεσα
στην Ελβετία και τη Σερβία, όπου οι Ελβε-
τοί βολεύονται με ισοπαλία, αλλά οι Σέρ-

βοι μόνο με νίκη για να περάσουν ως δεύ-
τεροι. Το Καμερούν επίσης θέλει νίκη πά-
ση θυσία κόντρα στη Βραζιλία και ήττα της
Ελβετίας από τη Σερβία, αλλά όχι με πολ-
λά γκολ. 

Η Βραζιλία δεν έχει κανέναν λόγο να…
σκοτωθεί κόντρα στο Καμερούν, ενόψει
της συνέχειας. Κάπως έτσι, παίζοντας με

αναπληρωματικούς, ηττήθηκε 1-0 η Γαλ-
λία από την Τυνησία.

Στον 8ο όμιλο η Πορτογαλία για να χάσει
την πρώτη θέση θα πρέπει να ηττηθεί 3-0
από τη Νότια Κορέα και η Γκάνα να νικήσει
1-0 την Ουρουγουάη. Αφύσικο. Η Νότια
Κορέα έχει ελπίδες για τη δεύτερη θέση αν
νικήσει την Πορτογαλία και η Γκάνα χάσει

από την Ουρουγουάη με ένα γκολ διαφο-
ρά. Η Γκάνα βολεύεται με ισοπαλία για τη
δεύτερη θέση, στην προοπτική ότι η Νότια
Κορέα δεν θα κερδίσει την Πορτογαλία. Η
Ουρουγουάη για να προκριθεί ως δεύτε-
ρη, θέλει πάση θυσία νίκη κόντρα στην
Γκάνα και να μην κερδίσει η Νότια Κορέα
την Πορτογαλία ή να φέρει ισοπαλία. Στην
επόμενη φάση των νοκ άουτ αγώνων των
«16» η Βραζιλία θα κοντραριστεί με τη
δεύτερη του 8ου ομίλου και η Πορτογαλία
με τον δεύτερο του 7ου ομίλου.

Βραζιλία - Καμερούν, 
Σερβία - Ελβετία, 
Νότια Κορέα - Πορτογαλία
και Γκάνα - Ουρουγουάη

Όμιλοι: Αυλαία με μεγάλα ματς

7ος OΜΙΛΟΣ
Σερβία - Ελβετία

Βραζιλία - Καμερούν

ΟΜAΔΑ ΒΑΘΜΟI ΓΚΟΛ
Βραζιλία ................3-0 ................6
Ελβετία ..................1-1 ................3
Καμερούν..............3-4 ................1
Σερβία ..................3-5 ................1

8ος OΜΙΛΟΣ
Νότια Κορέα - Πορτογαλία

Γκάνα - Ουρουγουάη

ΟΜAΔΑ ΒΑΘΜΟI ΓΚΟΛ
Πορτογαλία............5-2 ................6
Γκάνα ....................5-5 ................3
Ν. Κορέα................2-3 ................1
Ουρουγουάη ........0-2 ................1



Αυτό που έγινε στο παιχνίδι Αρ-
γεντινή - Πολωνία 2-0 ήταν η από-
λυτη γελοιοποίηση του ποδοσφαί-
ρου. Όταν η Αργεντινή πέτυχε το
δεύτερο γκολ με τον Χουλιάν Αλβά-
ρες στο 67’ (το πρώτο ο Μακάλι-
στερ), άρχισε η κωμωδία. 

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, το
Μεξικό νικούσε 2-0 τη Σαουδική
Αραβία. Αν και τα δυο ματς τελεί-
ωναν έτσι, την πρόκριση θα έπαιρ-
ναν οι Πολωνοί, επειδή στα ματς των
ομίλων είχαν λιγότερες κίτρινες
κάρτες από τους Μεξικανούς. Είναι
και αυτό ένα κριτήριο. Από το 67’ και
μέχρι το τέλος οι Πολωνοί μάρκα-
ραν με τα… μάτια τους Αργεντινούς
φοβούμενοι μην κιτρινιστούν και οι

Αργεντινοί, αφού είδαν ότι οι Πολω-
νοί δεν έβγαιναν από την περιοχή
τους και δεν τους μάρκαραν καν,
αρκέστηκαν σε πασούλες στο κέν-
τρο του γηπέδου. 

Τελικά, η Σαουδική Αραβία πέτυ-
χε γκολ στις καθυστερήσεις και
έσβησε η ελπίδα για το Μεξικό. Αρ-
γεντινοί και Πολωνοί ζήσαν αυτοί
καλά κι εμείς χειρότερα…

Κωμωδία το Αργεντινή - Πολωνία 2-0 Μουντιάλ: Αργεντινή 
λέει το… πεπρωμένο

Για τους λάτρεις των στατιστικών και των κα-
λών οιωνών της… μοίρας και του πεπρωμένου, η
Αργεντινή θα κατακτήσει το τρόπαιο στο Μουν-
τιάλ. Διότι ο Μέσι έχασε πέναλτι στο τρίτο ματς
του ομίλου κόντρα στην Πολωνία. Στο Μουντιάλ
του 1978, πέναλτι επίσης στο τρίτο ματς είχε χά-
σει ο Μάριο Κέμπες και η Αργεντινή το σήκωσε.
Όπως και στο Μουντιάλ του 1986, που επίσης
στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια και είχε χά-
σει πέναλτι στο τρίτο ματς ο Ντιέγκο Μαραντόνα.

Ο Γιάννης έβαλε 37π., νίκη
των Μπακς στη Ν. Υόρκη

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ισοπεδωτικός
και με 70 πόντους οδήγησε τους Μπακς σε νίκη
109-103 επί των Νικς στο Madison Square Gar-
den της Νέας Υόρκη. Ολοκλήρωσε τον αγώνα με
37 πόντους, 13 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 1 μπλοκ σε
34 λεπτά, έχοντας 11/17 δίποντα, 2/8 τρίποντα και
9/12 βολές, προτού αποβληθεί με 6 φάουλ, 59
δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.

Ο Κριστιάνο άνοιξε
εστιατόριο στην Ντόχα

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άνοιξε νέο εστιατόριο
στην Ντόχα του Κατάρ και όλα δείχνουν ότι θα συ-
νεχίσει την καριέρα του… παραδίπλα, στην Αλ
Νασρ της Σαουδικής Αραβίας. Μαζί του στο νέο
επιχειρηματικό εγχείρημα, ο τενίστας Ραφαέλ Να-
δάλ, ο θρύλος του ΝΒΑ, Ισπανός Πάου Γκασόλ, ο
μπασκετμπολίστας της Ρεάλ Μαδρίτης Ρούντι
Φερνάντεθ και ο τραγουδιστής Ενρίκε Ιγκλέσιας.
Το πολυτελές εστιατόριο ονομάζεται «Tatel Doha»,
αν σας φέρει ο δρόμος προς τα κει καμιά φορά…

Μουντιάλ: Οι μπάλες…
φορτίζονται, όπως τα κινητά

Οι νέες, υψηλής τεχνολογίας μπάλες ποδο-
σφαίρου που χρησιμοποιούνται στο Κατάρ είναι
οι πιο εξελιγμένες από τεχνολογικής άποψης σε
Μουντιάλ και χρειάζεται να φορτίζονται πριν από
κάθε ματς, λόγω των αισθητήρων που διαθέτουν.
Όπως τα… κινητά. Έχουν μέσα ειδικό αισθητήρα
ο οποίος συλλέγει δεδομένα χωρικής θέσης σε
πραγματικό χρόνο και βοηθά για τον καταλογι-
σμό οφσάιντ ή όχι.

Ο γκολκίπερ της εθνικής Πολωνίας Βόι-
τσεχ Σέζνι, που απέκρουσε το πέναλτι του
Μέσι, είχε βάλει στοίχημα μαζί του 100 ευ-
ρώ ότι ο διαιτητής που πήγε να ελέγξει το
VAR δεν θα το καταλόγιζε τελικά. Όμως, ο
διαιτητής το έδωσε. Στο τέλος ο Σέζνι της
Γιουβέντους είπε στις δηλώσεις ότι δεν
πρόκειται να δώσει τα 100 ευρώ στον Αρ-
γεντινό, «αφού δεν τα έχει ανάγκη».

Κωμωδία 
και στο 
Γαλλία - Τυνησία 
0-1

Η Γαλλία αφού είχε εξασφαλίσει την πρόκριση, παρατάχθηκε με πολλούς αναπληρωματικούς και έχασε 
1-0 από την Τυνησία. Επίσης διακωμώδηση του ποδοσφαίρου. Δεν είναι fair play να παίζει με τους
βασικούς στα άλλα δυο ματς και να αδιαφορεί στο τρίτο. Τελικά οι Τυνήσιοι, που σκόραραν με τον
Καζρί στο 57’, έχασαν την πρόκριση γιατί οι Αυστραλοί κέρδισαν 1-0 τη Δανία με γκολ του Λέκι στο 60’.
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Στοίχημα με τον Μέσι για το πέναλτι 
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα

Δάρδα

Φανταστικό ταξίδι στο Διάστημα 
με τη μαγεία των παραμυθιών

Δ
έστε τις ζώνες σας και ετοιμαστείτε
για μια φαντασμαγορική βόλτα στο
Άστρο της Βηθλεέμ παρέα με τον
Doctor Νο Christmas, τον Άγιο Βασί-

λη, τον ρομποτικό τάρανδο και το περιστρεφόμε-
νο χριστουγεννιάτικο δέντρο!

Η ομορφότερη εποχή του χρόνου έφτασε και
το Ίδρυμα Ευγενίδου ετοίμασε για τον μήνα
Δεκέμβριο μια άκρως γιορτινή βεντάλια
δραστηριοτήτων, για μικρούς και μεγάλους,
συνδυάζοντας την τεχνολογία και την
αστρονομία με το απίθανο πνεύμα των ημερών.

Στο φετινό εορταστικό πρόγραμμα, η
επιστημονική ομάδα του Ιδρύματος θα μυήσει
τους λάτρεις στα μυστικά του σύμπαντος μέσω
καινοτόμων, διαδραστικών και ψυχαγωγικών
μεθόδων με χριστουγεννιάτικες εκπαιδευτικές
παραστάσεις και εργαστήρια με φυσική ή online
παρουσία. Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο.

Khrumka
Σε ένα φανταστικό ταξίδι μέσα στο χιονισμένο

δάσος, ο μικρός Khrumka και οι φίλοι του
εντυπωσιάζονται από το Βόρειο Σέλας,
παρατηρούν τη διαδρομή ενός αστεροειδούς και
θαυμάζουν τους αστερισμούς του χειμωνιάτικου
ουρανού. Μέσα από τη συναρπαστική αυτή
διαδρομή τούς περιμένουν μοναδικές
εκπλήξεις!

Το Άστρο των Χριστουγέννων
Τι είδους άστρο οδήγησε τους τρεις σοφούς

Μάγους στο Θείο Βρέφος της Βηθλεέμ; Ήταν
άραγε μετέωρο ή κομήτης; Νόβα ή σουπερνόβα;
Μετεωρίτης ή βολίδα; Κάνοντας ένα ταξίδι πίσω
στους αιώνες που πέρασαν, ξεκινώντας από τη
γέννηση του Θείου Βρέφους στη φτωχική φάτνη
της Βηθλεέμ, η παράσταση «Το Άστρο των
Χριστουγέννων» ξεδιπλώνει ιστορικά όσο και
επιστημονικά δεδομένα μέσα από ένα ιδιαίτερο
μουσικό και οπτικό θέαμα.

Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας -
Χριστουγεννιάτικες Χλαπάτσες!

Παίξε με τα πολυμερή και φτιάξε τις πιο
εντυπωσιακές χριστουγεννιάτικες χλαπάτσες!
Το εορταστικό εργαστήριο επιστήμης θα δώσει
στα παιδιά την ευκαιρία να μελετήσουν τις
ιδιότητες της φύσης των υλικών (στερεά, υγρά
και αέρια), με έναν διασκεδαστικό τρόπο.

Χριστουγεννιάτικες Μηχανικές Κατασκευές
(online) - Γυρίζει, φωτίζει και χιονίζει!..

Μπορώ να φτιάξω τεχνητό χιόνι; Πώς μπορώ
να φωτίσω ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο με ένα
ηλεκτρικό κύκλωμα; Τα παιδιά θα έρθουν σε
επαφή με βασικές αρχές της Μηχανικής με έναν
διασκεδαστικό τρόπο!

Oh… Christmas Tree-Bot - Κατασκεύασε και
προγραμμάτισε το δικό σου περιστρεφόμενο
χριστουγεννιάτικο δέντρο!

Φέτος τις γιορτές, οι μικροί μας φίλοι θα
κατασκευάσουν το δικό τους χριστουγεννιάτικο
δέντρο που περιστρέφεται, χρησιμοποιώντας

τον εξοπλισμό lego WeDo 2.0. Θα προγρα -
μματίσουν την κατασκευή τους έτσι ώστε να
αναβοσβήνουν φωτάκια και να αναπαράγεται
χριστουγεννιάτικη μουσική.

Xmas RoboDeer
Τα παιδιά θα κατασκευάσουν τον δικό τους

ρομποτικό τάρανδο, ώστε να μεταφέρει με το
έλκηθρο τα χριστουγεννιάτικα δώρα σε όλα τα
σπίτια.

Παγωμένα Πειράματα - Μια παράσταση
επιστήμης σε… χαμηλές θερμοκρασίες!

Τι παθαίνουν τα υλικά όταν βρίσκονται σε πολύ
χαμηλές θερμοκρασίες; Μπορούμε να
κατασκευάσουμε μια «κρύα» βόμβα; Μπορούμε
να φτιάξουμε παγωτό εκτός ψυγείου;

Ανακάλυψε τις απαντήσεις σε αυτά τα
ερωτήματα και εξερεύνησε τις ιδιότητες των
υλικών σε… χριστουγεννιάτικες θερμοκρασίες,
μέσα από ζωντανά πειράματα! Μην ξεχάσεις τον
σκούφο και τα γάντια σου!

UTech Lab - Σώσε τα Χριστούγεννα
Detectives vs agents: Μια επική γιορτινή

περιπέτεια
Ο Doctor Νο-Christmas, αλλεργικός στις

χαρωπές φωνές των Χριστουγέννων, ως
δημιουργός της πιο σύγχρονης μηχανής
τυλίγματος δώρων, έκλεψε το μαγικό γρανάζι
που μόνο αυτός ήξερε πώς. Ο Άγιος Βασίλης
έδωσε εντολή στους Detectives να ξεκινήσουν
έρευνα για να το βρουν.



Νυφούλα ντύθηκε η δημοσιογράφος Λίνα
Δρούγκα. Η newscaster του Open παντρεύτη-
κε τον επιχειρηματία Σπύρο Θεοδωρόπουλο -
γνωστό και ως «Mr Chipita»- σε μια κλειστή
τελετή που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του
όμορφου ζευγαριού, παρουσία των παιδιών
τους και των κουμπάρων. Η ίδια ανάρτησε φω-
τογραφία στο Instagram από την πολύ σημαν-
τική ημέρα, ποζάροντας με εντυπωσιακό φό-
ρεμα και χαμόγελο ευτυχίας. Η παρουσιά-
στρια ήταν παντρεμένη στο παρελθόν με τον
διευθυντή ενημέρωσης του Open Χρήστο Πα-
ναγιωτόπουλο και έχουν έναν γιο, τον Άλκη.

Γάμος στο σπίτι

Στο Λονδίνο με τον Νίκο της

Ταξιδάκι-αστραπή στη βρετανική πρωτεύου-
σα για την Τατιάνα Στεφανίδου. Η οικοδέσποινα
του Alpha πεθύμησε τον γιο της Νικόλα Ευαγγε-
λάτο, ο οποίος εργάζεται ως investment special-
ist asset pricing στο Λονδίνο και του έκανε την
έκπληξη. «Στιγμές απέραντης ευτυχίας αγκαλιά
με το ξενιτεμένο μου αγόρι!», έγραψε η διάσημη
μαμά στο βίντεο που δημοσίευσε με τον γιόκα
της, ενώ δεν παρέλειψε να κάνει μια μεγάλη
βόλτα στο στολισμένο κέντρο της πόλης με τους
οίκους διάσημων σχεδιαστών μόδας.

Στο πνεύμα των εορτών και η
Βίκυ Βολιώτη με την κορούλα
της! Η δημοφιλής ηθοποιός,
παρέα με τη μικρή Άννα από
την Αφρική, στόλισαν το χρι-
στουγεννιάτικο έλατο με πολύ-
χρωμες μπάλες, λαμπιόνια και
αγγελάκια και έπειτα πόζαραν
χαμογελαστές στο Instagram
φορώντας αγιοβασιλίτικα
σκουφάκια. «Στολίσαμε! Και
πολύ κρατηθήκαμε. Και του
χρόνου. Πάντα αγαπημένοι!»,
ευχήθηκε η γλυκιά μαμά στους
followers της.

Στόλισαν

ΛΛάρα Κροφτ
Ποια Αντζελίνα Τζολί; Η δικιά μας Ιωάννα Μπέλλα έβαλε τα...
γυαλιά στη χολιγουντιανή σταρ με την τελευταία εντυπωσια-
κή φωτογράφιση στην έρημο του Ντουμπάι. Η πρώην «Σταρ
Ελλάς» 2018, η οποία κάνει καριέρα στο εξωτερικό, πόζαρε
με καυτό σορτσάκι, μαύρο μπλουζάκι με βαθύ ντεκολτέ και
πιστόλια στα χέρια, ζαλίζοντας το αντρικό κοινό με τις θεσπέ-
σιες καμπύλες της και το βελούδινο βλέμμα!

Οριστικό τέλος στο ειδύλλιο του Snik με τη
Γιώτα Ιωαννίδου. Το «κακό» παιδί της trap
επέστρεψε στην εργένικη ζωή και με ανα-
πάντεχη κίνηση αναστάτωσε εκ νέου τα
social media: Έκανε unfollow την πρώην
αγαπημένη του στο Instagram και follow
ξανά την προ-προαγαπημένη του Ηλιάνα
Παπαγεωργίου, η οποία είναι ζευγάρι με
τον τέως σύζυγό της, Γιάννη Καραβασάνη.
Πολύ μπέρδεμα στη showbiz!
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Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Ανησυχία για την υγεία του

Χωρισμός,
unfollow και follow

Σ
το νοσοκομείο μεταφέρθηκε εκτάκτως ο Μιχάλης Ιατρό-
πουλος, έπειτα από επιπλοκή που παρουσίασε παλαιότε-
ρη επέμβαση στο πόδι του. Ο ηθοποιός χειρουργήθηκε και
βρίσκεται πλέον στο στάδιο της ανάρρωσης, με τη σύντρο-

φό του Κατερίνα συνεχώς στο πλευρό του. Το ξαφνικό πρόβλημα
της υγείας του δημιούργησε πρόβλημα στην παράσταση «Άσπρο
πάτο» που παίζεται στο Ίδρυμα Κακογιάννη, με αποτέλεσμα την
αναβολή της. Την είδηση έκανε γνωστή ο συμπρωταγωνιστής του
Νίκος Ορφανός, αναφέροντας: «“Άσπρο Πάτο” αναβολή παραστά-
σεων. Θα συνεχιστούν μόλις ο Μιχάλης μας -που ερμηνεύει μονα-
δικά τον γυμναστή Τόμι- επιστρέψει δυνατότερος και δριμύτερος.
Όσοι πρόλαβαν και μας είδαν, τον απόλαυσαν σε μια από τις ερμη-
νείες της ζωής του και όλοι μας είμαστε δίπλα του και περιμένουμε
να τον υποδεχτούμε ξανά στη σκηνή».



Ο
καρκίνος του ενδομητρίου είναι ο
έβδομος πιο συχνός καρκίνος ανάμε-
σα στις γυναίκες, με την πλειονότητα
των ασθενών να είναι 65-75 ετών. Στην

Ευρώπη είναι τέταρτος, αλλά ευτυχώς με μικρή
θνητότητα, καθώς στο 80% των περιπτώσεων η
διάγνωση γίνεται σε αρχόμενο στάδιο. 

Πρόκειται για έναν καρκίνο που «μιλάει» και
αυτό γιατί το βασικότερο σύμπτωμα είναι η μη
φυσιολογική κολπική αιμόρροια στις προεμμη-
νοπαυσιακές και μετεμμηνοπαυσιακές γυναί-
κες. Άλλα συμπτώματα που τον συνοδεύουν εί-
ναι το άλγος, το αίσθημα πίεσης στην περιοχή
της πυέλου, η απώλεια βάρους και η παρατετα-
μένη αδυναμία.

«Οι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν τα ακό-
λουθα: παχυσαρκία, υπέρταση, υπερινσουλιναιμία
και παρατεταμένη έκθεση σε οιστρογόνα, όπως λή-
ψη οιστρογόνων ως θεραπεία ορμονικής υποκατά-
στασης κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης. 

Συχνά, ο καρκίνος του ενδομητρίου συνδέεται
με ανωορρηκτικούς κύκλους, δηλαδή, περίοδο
σε αραιά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους,
με υπογονιμότητα που οφείλεται σε σύνδρομο
πολυκυστικών ωοθηκών και με τη λήψη ταμοξι-
φαίνης. Η θνησιμότητα του καρκίνου του ενδομη-
τρίου αυξάνεται τα τελευταία χρόνια κατά περί-
που 1,9% κυρίως λόγω της αύξησης της παχυσαρ-
κίας», επισημαίνει η κ. Ελένη Αραβαντινού-Φα-
τώρου, παθολόγος-ογκολόγος. Αν και παραπάνω
από το 90% των καρκίνων του ενδομητρίου είναι
σποραδικοί, το 5%-10% είναι κληρονομήσιμοι και
συνήθως αποτελούν μέρος του συνδρόμου Lynch

ή διαφορετικά κληρονομούμενου μη πολυποδια-
σικού καρκίνου του παχέος εντέρου.

Παραδοσιακά, ο καρκίνος του ενδομητρίου τα-
ξινομείται σε δύο τύπους με βάση την παθολογο-
ανατομική εξέτασή του: τύπος Ι που αφορά όλα τα
ενδομητριοειδή καρκινώματα και τύπος ΙΙ που
φαίνεται να είναι πιο επιθετικός. Ωστόσο, τα τε-
λευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες να αλλά-
ξει αυτός ο τρόπος ταξινόμησης, ακολουθώντας

την εξατομικευμένη προσέγγιση που ισχύει και
σε άλλες μορφές καρκίνου. 

Στον πρώιμο καρκίνο του ενδομητρίου, η αρ-
χική αντιμετώπιση είναι το χειρουργείο. Στόχος
του χειρουργείου είναι η πλήρης εξαίρεση του
όγκου, ο έλεγχος για μικροσκοπικές μεταστά-
σεις, ο καθορισμός του σταδίου της νόσου και η
αξιολόγηση της αναγκαιότητας επικουρικής θε-
ραπείας. «Μετά τη χειρουργική εξαίρεση του
καρκίνου του ενδομητρίου θα πρέπει να συνε-
κτιμήσουμε τα χαρακτηριστικά της νόσου σε
συνδυασμό με τις πληροφορίες που μας δίνει η
μοριακή ταξινόμηση, ώστε να αποφασίσουμε αν
δεν χρειάζεται να δώσουμε καμία θεραπεία, αν
χρειάζεται να δώσουμε μόνο ακτινοθεραπεία
και ποιας μορφής ή αν χρειάζεται να λάβει η
ασθενής συνδυασμό χημειοθεραπείας και ακτι-
νοθεραπείας», εξηγεί η γιατρός. 

Το 80% του καρκίνου του ενδομητρίου διαγι-
γνώσκεται στο στάδιο Ι με εξαιρετικά καλή πρό-
γνωση. Έτσι, μεγάλος αριθμός ασθενών επιβιώ-
νει από τον καρκίνο (survivors). Οι γυναίκες αυ-
τές μπαίνουν σε πρόγραμμα παρακολούθησης, το
οποίο περιλαμβάνει φυσική και γυναικολογική
εξέταση, εξετάσεις αίματος και απεικονίσεις.
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kpapakosto@yahoo.gr

Ο έβδομος πιο συχνός καρκίνος
ανάμεσα στις γυναίκες, 
με την πλειονότητα των ασθενών
να είναι 65-75 ετών

Οι ασθενείς θα πρέπει να ενθαρρύνονται
να ακολουθούν και τους προληπτικούς
ελέγχους για άλλες κακοήθειες, όπως
καρκίνο του μαστού και καρκίνο του παχέ-
ος εντέρου. Επίσης θα πρέπει να ρυθμί-
ζουν τα συνοδά προβλήματα υγείας, εφό-
σον υπάρχουν. Συνήθως οι επιβιώσασες
ασθενείς με καρκίνο του ενδομητρίου
υποφέρουν από συνυπάρχοντα προβλή-
ματα υγείας που προκύπτουν από την ηλι-
κία ή την παχυσαρκία και αφορούν κυρίως
το καρδιαγγειακό. «Παρεμβάσεις στον
τρόπο ζωής θα βελτιώσουν την κόπωση
και τις φυσιολογικές λειτουργίες. Καλό θα
είναι οι ασθενείς να υιοθετήσουν έναν
υγιεινό τρόπο ζωής με άσκηση, σωστή
διατροφή και διατήρηση βάρους σε φυ-
σιολογικές τιμές», αναφέρει η ειδικός.

Πρόληψη - άσκηση -
υγιεινή διατροφή

Ο καρκίνος
του ενδομητρίου
«μιλάει»

Ελένη Αραβαντινού-Φατώρου, 
παθολόγος-ογκολόγος 



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Είναι μια μέρα σύγχυσης και έντονων προ-
βληματισμών, όπου καλό είναι να μη βια-
στείτε να πάρετε αποφάσεις, όταν μάλιστα
αυτή η περίοδος έχει αποδείξει ότι δεν λει-
τουργεί υπέρ σας. Βέβαια, μια προστατευτι-
κή παρουσία θα σας δώσει τη στήριξη που
χρειάζεστε, ιδίως σε προσωπικά θέματα.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Σήμερα καλό είναι να αποφύγετε οικονομι-
κές δοσοληψίες ή κάποιες σημαντικές αγο-
ρές, καθώς αργότερα θα νιώσετε ότι σας
εξαπάτησαν. Επίσης, προχωρήστε στα γνω-
στά μονοπάτια, τόσο σε συναισθηματικό επί-
πεδο όσο και σε οικονομικά θέματα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα, όπου θα νιώ-
σετε καλά με τις προσωπικές επιλογές που
είχατε κάνει αρκετά χρόνια πριν. Από την άλ-
λη, είναι μια πολύ παραπλανητική στιγμή,
τόσο στα επαγγελματικά σας όσο και σε
συμφωνίες, που πρέπει να αποφύγετε λόγω
κακοήθειας των άλλων. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Είναι μια αρκετά πολύπλοκη μέρα στα επαγ-
γελματικά σας, αλλά και σε κάθε είδους
συμφωνίες. Αποφύγετε να εκτεθείτε σε κιν-
δύνους, σε συζητήσεις που θα σας φέρουν
σε δύσκολη θέση, αλλά και σε οικονομικές
απώλειες. Από την άλλη, θα υπάρξει φροντί-
δα από κάποιο ώριμο πρόσωπο, που θέλει
να σας δείξει με ουσιαστικές κινήσεις και
συμπεριφορές την εκτίμηση που σας έχει.  

Λέων
(23/7-22/8)
Αν και κάποια πράγματα λειτουργούν αρκετά
καλά αυτή την περίοδο για εσάς, το τετράγωνο
Ερμή - Ποσειδώνα σήμερα θα σας δημιουργή-
σει ανασφάλεια και κακή συνεννόηση με τα
αγαπημένα σας πρόσωπα. Προσοχή σε οικο-
νομικές δοσοληψίες που κρύβουν κινδύνους.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Αυτή την περίοδο έχετε καταλάβει ότι πα-
ρουσιάζονται κάποια προβλήματα από το
πουθενά και αλλάζουν οι συνθήκες στην ερ-
γασία και την οικογένεια. Μπορεί επίσης να
υπάρξουν κάποιες εντάσεις, εξαπατήσεις
και παραπληροφόρηση, που δεν μπορείτε
εύκολα να διαχειριστείτε.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Σήμερα θα έχετε μια ανησυχία, που μπορεί
να προέρχεται από αρνητικά σχόλια και
συμπεριφορές που νιώθετε εκτεθειμένοι
και προσβεβλημένοι από αυτές. Από την
άλλη, θα υπάρξει κάποιο πρόσωπο που συ-
νεχίζει να σας στηρίζει σε δύσκολες στιγ-
μές σας.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Σίγουρα δεν είναι η καλύτερη στιγμή για να
κάνετε βήματα επαγγελματικά και οικονομι-
κά. Χρειάζεται να προσέξετε τις οποιεσδή-
ποτε αποφάσεις σας, ακόμη και αν νομίζετε
ότι όλα είναι ξεκάθαρα και τακτοποιημένα.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ο Ερμής σήμερα στο δικό σας ζώδιο λει-
τουργεί αρκετά επιπόλαια, λόγω της δύ-
σκολης γωνίας που σχηματίζει με τον Πο-
σειδώνα. Είναι η στιγμή που χρειάζεστε
ένα διάλειμμα, ώστε να μην πάρετε βια-
στικές αποφάσεις. Βέβαια, μια συμβουλή
από μεγαλύτερο σε ηλικία άτομο θα είναι
σωτήρια.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για κάποιο λόγο αισθάνεστε μια απειλή και
όλο αυτό σας δημιουργεί εκνευρισμό και
ανασφάλεια. Καλό είναι να μην αφήσετε κα-
νέναν να ανακατευτεί με θέματα που μόνο
εσείς γνωρίζετε από όλες τις πλευρές. Είναι
μια μέρα που χρειάζεται να της αφιερώσετε
μόνο χαλαρές στιγμές χωρίς ουσιαστικές
αποφάσεις. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Μην ψάχνετε για αλήθειες σήμερα, γιατί δεν
θα τις βρείτε. Είναι απαραίτητο να απομα-
κρυνθείτε από άτομα που σκοπό έχουν να
σας εκμεταλλευτούν, οικονομικά αλλά και
συναισθηματικά. Τις εξιδανικεύσεις καλό
είναι να τις αποφύγετε και δώστε τον χρόνο
στον εαυτό σας να επεξεργαστεί τα δεδομέ-
να που υπάρχουν.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Όσοι ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο χρειάζε-
στε πολλή προσοχή σε βασικούς τομείς της
ζωής σας. Μπορεί να έχετε τον Δία να σας
προσφέρει κάποιες ευκαιρίες, αλλά μη γίνε-
στε απρόσεκτοι σε ό,τι σας έχει δοθεί, γιατί η
επιπολαιότητα θα σας στοιχίσει.
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Σήμερα θα υπάρξουν σύγχυση στην
επικοινωνία, στις μετακινήσεις,
απροσεξία και κακοί υπολογισμοί,
ιδίως αν ανήκετε στο τρίτο

δεκαήμερο των μεταβλητών ζωδίων (Δίδυμοι,
Παρθένος, Τοξότης και Ιχθύες). Από την άλλη,
μια βοηθητική όψη με Κρόνο-Αφροδίτη αφορά
τους ανθρώπους που μέσα από την πείρα τους
μπορούν να διακρίνουν το σωστό στις σχέσεις
και τα οικονομικά θέματα.



M
έσα σε αυτό το τοξικό κλίμα των
ημερών που καλλιεργεί συστη-
ματικά η αξιωματική αντιπολί-
τευση, ανέτρεξα σε παλιές συ-

νεντεύξεις του πρώην πρωθυπουργού Κων-
σταντίνου Μητσοτάκη να δω τι έλεγε σε παρό-
μοιες συνθήκες όταν η πολιτική αντιπαράθε-
ση χτυπούσε κόκκινο και να πάρω ένα μάθη-
μα Ιστορίας.

Ιδού, λοιπόν, τι έλεγε ο αείμνηστος πρωθυ-
πουργός το 1989 σε μια πολύωρη συνέντευξή
του, κάνοντας έναν απολογισμό της πολιτικής
διαδρομής του, για τους κανόνες της πολιτι-
κής: «Στο βάθος η πολιτική της “εθνικής συμ-
φιλίωσης” που εφαρμόζεται τώρα είναι η ίδια
με τότε προσαρμοσμένη στις τωρινές συνθή-
κες. Ένας λόγος για την επιτυχία της ήταν και
είναι πολιτικά η ορθή επιδίωξη εξεύρεσης
κάποιου modus videndi, μιας μορφής συνύ-
παρξης μεταξύ αντιπάλων παρατάξεων, όσες
και αν είναι οι μεταξύ τους διαφορές. 

Ο δεύτερος λόγος ήταν η δική μου ευκολία
να συνεννοηθώ με τους αριστερούς, όχι διότι
ταυτίζονται ή συγγενεύουν οι απόψεις μου με
τις δικές τους, αλλά επειδή γενικά δεν έχω

πρόβλημα συνεννόησης με κανέναν -ακόμη
και με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Με τη διαφο-
ρά ότι οι συμφωνίες μαζί του κρατούν από το
βράδυ ίσαμε το πρωί. Αλλά με την Αριστερά
μπορώ να συνεννοηθώ σωστά και οι σχέσεις
μας ήταν πάντα καλές. Ποτέ δεν εξαπάτησα
τους αριστερούς, ποτέ δεν τους είπα κάτι αλ-
λιώτικο από αυτό που σκεπτόμουν, και όπου
συμπίπταμε ετήρησα τις συμφωνίες».

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πίστευε πολύ
στην τήρηση των κανόνων. Η ανάγκη είναι γε-
νικότερη, έλεγε. «Υπάρχει αναμφισβήτητα
πολιτική ανάγκη υπάρξεως και τηρήσεως των
κανόνων σε μια δημοκρατία. Αλλά η ανάγκη
αυτή είναι ευρύτερη. 

Οι κανόνες είναι κάτι πολύ σημαντικό όχι
μόνο στην πολιτική αλλά σε οποιαδήποτε αν-
θρώπινη σχέση. Υπάρχουν οι γραπτοί και οι
άγραφοι κανόνες και εγώ δίνω μεγαλύτερη
σημασία στους άγραφους κανόνες, όπως εί-
ναι η ειλικρίνεια στις προσωπικές σχέσεις, η
τήρηση των προφορικών συμφωνιών και η
ανθρωπιά. Υπάρχει ανάγκη να υπάρχει αν-
θρώπινη επαφή και φιλία, ανεξάρτητα από
την πολιτική αντίθεση. 

Και για αυτό σε όλη μου τη ζωή είχα προσω-
πικούς φίλους με τους οποίους δεν είχαμε
ιδεολογική ταύτιση».

Εγώ στέκομαι στους άγραφους κανόνες
που συνιστούν, όπως έλεγε, την υφή της πολι-
τικής κοινωνίας αλλά και της κοινωνίας πολι-
τών που αποτελούν τη βάση της ζωής σε μια
δημοκρατία. Και ίσως τα λόγια του είναι πε-
ρισσότερο επίκαιρα από ποτέ και θα πρέπει
να ληφθούν υπόψη από τους νεότερους πολι-
τικούς, ώστε να ξεφύγουμε από το τέλμα που
χαρακτηρίζει την πολιτική μας ζωή. 

Όπως επίκαιρος είναι και ο Μίκης Θεοδω-
ράκης όταν έγραψε για τον Κωνσταντίνο Μη-
τσοτάκη, επίσης το 1989, ότι συνέτριψε τα
χάρτινα αλλά φαρμακερά τείχη που ύψωσαν
γύρω του συκοφάντες, και για ορισμένους άλ-
λους πολιτικούς που, αδυνατώντας να αναλύ-
σουν τη σημερινή πραγματικότητα, ότι η διε-
θνής συγκυρία θέτει βαριά και επείγοντα κα-
θήκοντα μπροστά στον λαό μας, ψαρεύουν
την εκλογική τους πελατεία αναμοχλεύοντας
αρχαία πάθη, προσπαθώντας να καθηλώσουν
τον λαό σε αποχαυνωτική και εκμαυλιστική
ακινησία. 

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Οι άγραφοι κανόνες της πολιτικής

Τα λόγια του
αείμνηστου

Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη είναι

περισσότερο
επίκαιρα από 

ποτέ και θα πρέπει
να ληφθούν 

υπόψη από τους
νεότερους
πολιτικούς


