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Ο αναγνωρισμένος
ρόλος της Ελλάδας

στα Βαλκάνια

Ο Στόλτενμπεργκ
δεν ξέρει
τίποτα…

ΑΛΕΞIΑ ΤΑΣΟYΛΗ
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Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ
Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ
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«Ταχυδρόμος» 
δημοσιευμάτων 
χωρίς αποδείξεις

ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΜΕ 103 ΓΕΡΑΣΜΕΝΑ ΤΑΝΚΕΡ

ΟΙ «ΜΑΓΙΚΟΙ» ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑΣ
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Ο «σκοτεινός
στόλος» του Πούτιν!

ΚΑΤΑΘΕΣΗ-ΣΟΚ ΤΗΣ ΕΒΕΛΙΝΑΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑ

ΣΕΛ.17

«Επιδειξίας και 
χυδαίος ο Φιλιππίδης»

Γυρίζουν την πλάτη οι πολίτες
σε κυβερνήσεις συνεργασίας

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ

ΣΕΛ. 12-13

Ο πατήρ Αντώνιος 
και η «Κιβωτός» του

Τιπ πολιτικής
επικοινωνίας
Aπό τον Θανάση Παπαμιχαήλ 

π. ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΟΣ
Όταν οι άνθρωποι 
γινόμαστε απάνθρωποι 
και μισάνθρωποι...

Γράφουν

Περισσότερα από 200 έργα
με πάνω από 5 δισ. ευρώ προϋπολογισμό ΣΕΛ. 3

MHΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Ο Κούτρας, τα ρέστα του και τα ισχυρά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ

ΔΩΡΟ 600 ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
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«Διάλειμμα» θανάτου
για 11χρονο μαθητή 

Μαζική έξοδος 20 τουρκικών αεροσκαφών

• To μοιραίο λάθος στον καυστήρα • Πού στρέφονται οι έρευνες 

ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Πώς χρησιμοποιεί Σύριους και τζιχαντιστές

για να πάρει 
τις εκλογές 
για να πάρει 
τις εκλογές 

ΣΤHΝΕΙ NOΘΕΙΑ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ
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O
γγ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ ξεπερ-
νά και τον χειρότερο εαυτό του με το κρε-
σέντο φιλοτουρκισμού που επιδεικνύει
σε κάθε ευκαιρία. Ο Νορβηγός πολιτικός,

μη τηρώντας πλέον ούτε τα προσχήματα, κλείνει τα
μάτια στη διαχρονική τουρκική επιθετικότητα, που
επί των ημερών του στην ηγεσία της Συμμαχίας είναι
σε μόνιμη έξαρση. Αδιαφορεί προκλητικά για τα μέ-
τωπα που ανοίγει η Άγκυρα, ικανοποιώντας πλήρως
τις απαιτήσεις του καθεστώτος Ερντογάν με τον οποίο
συνεργάζεται άψογα εντός και εκτός ΝΑΤΟ.

«Με σχεδόν 400.000 στρατιώτες, ο πρόεδρος της
Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δηλώνει πως δεν
δίνει λόγο σε κανέναν. Συμπεριλαμβανομένου του
ΝΑΤΟ, του οποίου είναι μέλος η Τουρκία, και ο τουρ-
κικός στρατός πιστεύεται ότι είναι ο δεύτερος μεγα-
λύτερος και πιο εκπαιδευμένος στο μπλοκ», γράφει η

αρμενική ιστοσελίδα news.am, αλλά στη Βορειοατ-
λαντική Συμμαχία είναι μάλλον τυφλοί και κωφοί. Ο
Ερντογάν απειλεί Συρία, Αρμενία, Κύπρο και Ελλάδα
και ο κ. Γενς Στόλτενμπεργκ δεν ξέρει απολύτως τί-
ποτα. Μάλιστα, το Armenian News-NEWS.am επι-
κοινώνησε με τη Γραμματεία του ΝΑΤΟ και ζήτησε να
πληροφορηθεί εάν η Συμμαχία ενδιαφέρθηκε ποτέ
για πιθανές εγκληματικές δραστηριότητες της Τουρ-
κίας και εάν έχει γίνει κάποια έρευνα, δεδομένου ότι
και άλλο μέλος του ΝΑΤΟ, η Γαλλία, έκανε λόγο για
εγκληματικές πράξεις. Η επιστολή απάντησης, υπο-
γεγραμμένη από τον υπεύθυνο Τύπου Daniele Rig-
gio, συμβούλευσε την αρμενική ιστοσελίδα να επι-
κοινωνήσει απευθείας με τις τουρκικές Αρχές. Λες
και το ΝΑΤΟ δεν είχε καμία σχέση με αυτό. Η άποψη
για την πλήρη ατιμωρησία της Άγκυρας δεν είναι κα-
θόλου αβάσιμη. Τον Σεπτέμβριο του 2020 το Αζερμ-

παϊτζάν εξαπέλυσε έναν επιθετικό πόλεμο εναντίον
της Αρμενίας και του Αρτσάχ με την πλήρη υποστήρι-
ξη της Τουρκίας. Εκτός από την άμεση στρατιωτική
ενίσχυση, η Άγκυρα παρείχε στον «μικρό της αδερ-
φό» απολύτως παράνομη βοήθεια με τη μορφή μετα-
φοράς μαχητών από τη Μέση Ανατολή. Το γεγονός
αυτό δημοσιοποιήθηκε όχι μόνο από την αρμενική
πλευρά, αλλά και από εκπροσώπους της Γαλλίας και
της Ρωσίας. Ενώ το ΝΑΤΟ λοιπόν σιωπά, η Τουρκία
συνεχίζει να εκμεταλλεύεται όλες τις τεράστιες ευ-
καιρίες που της δόθηκαν από την ένταξή της στη Συμ-
μαχία για να βελτιώσει τον στρατό του Αζερμπαϊτζάν,
που δεν είναι μέλος του οργανισμού, και να δημιουρ-
γήσει ρήγματα στην ΕΕ και όχι μόνο. Ο δε «κύριος»
Στόλτενμπεργκ κάνει τόσο καλά τη δουλειά του που
λαμβάνει συνεχώς παρατάσεις στη θητεία του…
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Ο Στόλτενμπεργκ δεν ξέρει τίποτα…

Ο γγ του ΝΑΤΟ 
αδιαφορεί προκλητικά

για τα μέτωπα που
ανοίγει η Άγκυρα,

ικανοποιώντας 
πλήρως τις απαιτήσεις

του καθεστώτος
Ερντογάν
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Π
ρόβα τζενεράλε του προεκλογι-
κού προγράμματος της Νέας Δη-
μοκρατίας ενόψει των κρίσιμων
εκλογικών αναμετρήσεων του

2023 αποτελούν τα επιμέρους αναπτυξιακά
σχέδια που θα παρουσιάζει ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης στις πρωτεύουσες των 13 περιφε-
ρειών της επικράτειας, τακτική που εγκαι-
νίασε προ ολίγων εβδομάδων στην Αχαΐα και
κρίθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου απολύτως
επιτυχημένη.

Κεντρικό κυβερνητικό στέλεχος αποκα-
λύπτει πως η «Ελλάδα του 2030» -μότο που
θα συνοδεύει την προεκλογική καμπάνια
του κυβερνώντος κόμματος- ξεδιπλώνεται
μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις
που είτε διατρέχουν οριζόντια τη χώρα είτε
αφορούν την κάθε περιφέρεια ξεχωριστά,
με αισθητό πάντως το χαρακτηριστικό της
μεταρρύθμισης και της βελτίωσης των
υποδομών ώστε να καλυτερεύει η καθημε-
ρινότητα του πολίτη.

Διακόσια έργα στην Πελοπόννησο
Εν προκειμένω και σε ό,τι αφορά την Πε-

λοπόννησο, που επισκέφτηκε χθες ο πρωθυ-
πουργός, το ολιστικό αναπτυξιακό σχέδιο,
προϋπολογισμού άνω των 5 δισ. ευρώ, δημό-
σιων, ιδιωτικών και ευρωπαϊκών πόρων, που
περιλαμβάνει πάνω από 200 έργα, αλλά και
επιπρόσθετες παρεμβάσεις.

«Δίκαιη ανάπτυξη σημαίνει ότι καμία πε-
ριφέρεια της χώρας, καμία περιφερειακή
ενότητα δεν μένει πίσω και ότι ο πολίτης της
πατρίδας μας, ασχέτως πού ζει, έχει τις

ίδιες ευκαιρίες να προκόψει στη ζωή του,
αλλά και την ίδια πρόσβαση σε βασικές κοι-
νωνικές υπηρεσίες, έτσι ώστε όντως στην
πατρίδα μας να μην υπάρχουν πολίτες δύο
κατηγοριών», ήταν το μήνυμα του Κυριά-
κου Μητσοτάκη, ο οποίος επιχείρησε μέσω
των δηλώσεών του να εξηγήσει πώς μετα-
φράζεται το 6% με το οποίο «τρέχει» φέτος η
ελληνική οικονομία.

Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για ανάπτυξη
που πάνω και πέρα από όλα δημιουργεί νέες
καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, που είναι
πλήρως εναρμονισμένη με το πράσινο πρό-
ταγμα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλ-
λαγής και προσαρμοσμένη στη νέα πραγμα-
τικότητα των ψηφιακών προκλήσεων.

Με το νέο κύμα όλων ανεξαιρέτως των δη-
μοσκοπήσεων να αναπτερώνουν τις ελπίδες
του Μεγάρου Μαξίμου για την επίτευξη του
πολυπόθητου στόχου της αυτοδυναμίας, το

κυβερνών κόμμα θα επιδιώκει ολοένα και
εντονότερα τη σύγκριση μεταξύ των πεπραγ-
μένων της τρέχουσας κυβέρνησης με τα αν-
τίστοιχα της προηγούμενης, εκτιμώντας ότι
διαθέτει ξεκάθαρη υπεροχή σε όλα τα πεδία,
από την οικονομία, την υγεία και τον ψηφια-
κό μετασχηματισμό έως τους θεσμούς, την
εξωτερική πολιτική και την άμυνα.

Υπό αυτό το πρίσμα μοιάζει εύλογη και η
προσωποποίηση του κεντρικού προεκλογι-
κού διλήμματος, όπως το επανέλαβε και
χθες στο μπρίφινγκ των πολιτικών συντα-
κτών ο Γιάννης Οικονόμου, όταν σημείωσε
πως οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν μετα-
ξύ δύο προσώπων που έχουν χρηματίσει τον
πρωθυπουργικό θώκο, ως εκ τούτου έχουν
να επιδείξουν συγκεκριμένο δείγμα γραφής.

Το κυβερνών κόμμα, που είναι σαφές πως
υιοθετώντας ένα άκρως πραγματιστικό προ-
φίλ επιχειρεί να προσελκύσει τη μεγάλη

πλειοψηφία όλων όσοι αυτοπροσδιορίζονται
ως κεντρώοι ψηφοφόροι, επιθυμεί τη μετω-
πική αντιπαράθεση Κυριάκου Μητσοτάκη
και Αλέξη Τσίπρα και για ακόμη έναν πρό-
σθετο λόγο. Εκτιμά ότι σε συνθήκες οξείας
πόλωσης -τέτοιες θα ισχύσουν καθ’ οδόν
προς τις δεύτερες κάλπες της ενισχυμένης
αναλογικής- θα συμπιεστεί έτι περαιτέρω το
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ του Νίκου Ανδρουλάκη ώστε
να… χαμηλώσει ο πήχης της «γαλάζιας» αυ-
τοδυναμίας. 

Αναφορά στην τραγωδία των Σερρών
Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του

στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τριπόλε-
ως με αναφορά στον θάνατο του μικρού μα-
θητή από έκρηξη λέβητα στο σχολείο του
στις Σέρρες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διευ-
κρίνισε ότι η συντήρηση των σχολικών μονά-
δων δεν είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης,
αλλά διαβεβαίωσε ότι θα γίνει ό,τι είναι δυ-
νατόν για να αποδοθούν οι ευθύνες «εκεί
που πρέπει».

Επίσκεψη στην Αλβανία
Σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-

τσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της
Ολομέλειας της Συνόδου Κορυφής Ευρω-
παϊκής Ένωσης - Δυτικών Βαλκανίων, που
διεξάγεται στα Τίρανα (12 ώρα Ελλάδος).
Στις 18.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συ-
ναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων,
Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιο.
Στις 20.00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί
με τον ομόλογό του της Αλβανίας Edi Rama.
Στη συνέχεια θα παρακαθίσει σε δείπνο ερ-
γασίας που παραθέτει ο κ. Rama. Την Τε-
τάρτη 7 Δεκεμβρίου ο πρωθυπουργός θα
επισκεφτεί τη Χειμάρρα, τη Λειβαδιά και τη
Δερβιτσάνη, όπου θα έχει συναντήσεις με
μέλη και εκπροσώπους της Ελληνικής Εθνι-
κής Μειονότητας.

Εφάπαξ ενίσχυση 600 ευρώ σε όλους
τους ενστόλους σε ΕΛΑΣ και Λιμενικό
Οριζόντια ενίσχυση 600 ευρώ σε όλους τους ενστόλους σε ΕΛΑΣ και Λιμενικό
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Τρίπολη. Συγκε-
κριμένα, μαζί με τη μισθοδοσία του Δεκεμβρίου κάθε ένστολος που υπηρετεί σε
Ελληνική Αστυνομία και Λιμενικό Σώμα θα λάβει και 600 ευρώ.
«Είναι μια ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης της Πολιτείας», επισήμανε ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης και συνέχισε: «Καθιστούν σαφή την προσήλωση της κυβέρνη-
σης σε μια διπλή επιδίωξη: την ίδια ώρα που αμύνεται σε δυσκολίες να μπορεί
εφαρμόζει δεσμεύσεις της. Και ενώ εξαντλεί κάθε δυνατότητα στήριξης κοινω-
νίας και οικονομίας να μη διακινδυνεύει τη δημοσιονομική σταθερότητα. Έτσι,
συνδυάσαμε τις αυξήσεις και ανάπτυξη».

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Περισσότερα από 200 έργα με πάνω από 5 δισ. ευρώ 
στο σχέδιο για την Πελοπόννησο 

- Τι εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Τρίπολη

Η Ελλάδα 
στον πυρήνα 

του 2030



Ο
ι εκλογολόγοι των κομμάτων γρά-
φουν και σβήνουν σενάρια αυτο-
δυναμίας για τη δεύτερη κάλπη,
αφού τα ποσοστά της απλής ανα-

λογικής δεν φαίνεται -προσώρας- να επιτρέ-
πουν τον σχηματισμό κυβέρνησης. Οι όποιες
εκτιμήσεις των εκλογικών αναλυτών γίνονται
με βάση τις δημοσκοπήσεις και τις αναγωγές
επί των ερευνών της κοινής γνώμης αλλά και
με βάση τα ποσοστά που έπιασαν τα κόμματα
στις εκλογές του 2019. Στην πρώτη κάλπη,
όπου οι εκλογές θα γίνουν με το σύστημα της
απλής αναλογικής, τα πράγματα είναι αρκετά
δύσκολα ακόμα και για τον σχηματισμό κυ-
βέρνησης συνεργασίας.

Μια αρκετά ενδιαφέρουσα ανάλυση-κατα-
νομή των εδρών για την πρώτη Κυριακή έδωσε
πριν από μία εβδομάδα η Pulse για τον ΣΚΑΪ.

Σενάριο 1: Κάλπη απλής αναλογικής,
πεντακομματική Βουλή

Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, στις πρώτες
κάλπες με απλή αναλογική, πεντακομματική
Βουλή και σύνολο δυνάμεων εκτός Βουλής
11,6%, η κατανομή των εδρών έχει ως εξής:

ΝΝΔ: 124 έδρες
ΣΥΡΙΖΑ: 97
ΠΑΣΟΚ: 44
ΚΚΕ: 20
Ελληνική Λύση: 15

Σενάριο 2: Εξακομματική Βουλή
Στη δεύτερη υπόθεση εργασίας, η κατανομή

εδρών στα κόμματα με εξακομματική Βουλή
και 8,6% τα κόμματα εκτός κοινοβουλίου, οι
έδρες διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΔ: 120
ΣΥΡΙΖΑ: 93
ΠΑΣΟΚ: 42
ΚΚΕ: 20
Ελληνική Λύση: 15
ΜέΡΑ25: 10

Σενάριο 3: Επτά κόμματα εντός
Στην εκδοχή της επτακομματικής Βουλής,

με ποσοστό εκτός κοινοβουλίου 5,6%, οι έδρες
διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΔ: 116
ΣΥΡΙΖΑ: 90
ΠΑΣΟΚ: 41
ΚΚΕ: 19
Ελληνική Λύση: 14
ΜέΡΑ25: 10
Έλληνες: 10

Από τα παραπάνω ποσοστά γίνεται αντιλη-
πτό ότι ακόμα και αν υπάρξει διάθεση για τη
δημιουργία κυβέρνησης συνεργασίας με
πρωτοβουλία των κομμάτων της αντιπολίτευ-
σης, δεν βγαίνουν, όπως λέμε, τα κουκιά.
Εκτός και αν υποθέσουμε ότι ενδέχεται να
υπάρξει κάποια συνεννόηση μεταξύ ΝΔ - ΣΥ-
ΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, πολιτικά απίθανο.

Δεύτερη Κυριακή με 37,5%
Για τη δεύτερη Κυριακή με την ενισχυμένη

αναλογική, τους «μαγικούς» αριθμούς τούς
αποκάλυψε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης
από το Λονδίνο… Αυτοδυναμία των 153 εδρών
με ποσοστό 37,5% για τη ΝΔ, πεντακομματική
Βουλή και 10% το ποσοστό των εκτός Βουλής
κομμάτων. Αυτή είναι η εξίσωση των εκλογών.
Σε αυτή την εκδοχή, η ΝΔ συγκεντρώνει 153
έδρες, εξασφαλίζοντας αυτοδύναμη διακυ-
βέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ 84, το ΠΑΣΟΚ 36, το ΚΚΕ
16 και η Ελληνική Λύση 11.

Με απλά λόγια, όσο αυξάνει ο αριθμός των

κομμάτων εκτός Βουλής τόσο μειώνεται ο πή-
χης του πρώτου κόμματος για την αυτοδυνα-
μία και το αντίστροφο. Τι σημαίνει αυτό; Ότι,
για παράδειγμα, με 11% εκτός Βουλής, ο πήχης
της αυτοδυναμίας πέφτει στο 37,1% κ.ο.κ.

Το συμπέρασμα που εξάγεται αυτή την πε-
ρίοδο (προεκλογικά, δηλαδή) είναι ότι από το
στρατόπεδο της ΝΔ αφήνεται να εννοηθεί ότι
ακόμα και αν υπάρξει αυτοδυναμία των 153
εδρών, θα υπάρξει «άνοιγμα» συνεργασίας
(προφανώς προς το ΠΑΣΟΚ) σε κυβερνητικές
θέσεις, ούτως ώστε να διευρυνθεί η κοινοβου-
λευτική πλειοψηφία, έστω και σε επίπεδο ανο-
χής επί κυβερνητικών νομοσχεδίων κ.λπ.

Με την παλαιά απογραφή
Κυβερνητικά στελέχη σημείωναν με νόημα

πως στην περίπτωση που οι κάλπες στηθούν
τους τρεις πρώτους μήνες του 2023, πιθανότα-
τα οι εκλογές θα διεξαχθούν χωρίς τις αλλαγές

που φέρνουν στις εκλογικές περιφέρειες τα
στοιχεία της απογραφής και αυτό είναι άλλο
ένα στοιχείο το οποίο δίνει ένα ακόμη μπόνους
για τον πρώτο μήνα της άνοιξης.

Αυτοδύναμη ΝΔ θέλουν οι πολίτες
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο δίνει και η πρό-

σφατη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το
site lykavitos.gr. Το 64,6% θεωρεί ότι στις ερ-
χόμενες εκλογές θα νικήσει η ΝΔ έναντι 19,2%
που πιστεύει ότι θα νικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτό-
χρονα, σε σχέση με τι κυβέρνηση θα προτι-
μούσαν να προκύψει από τις ερχόμενες εκλο-
γές, το 29,1% δηλώνει αυτοδύναμη ΝΔ, το 10,5%
κυβέρνηση συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ, το
10,6% αυτοδύναμη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το 8,3%
κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, το 6,4%
μια κυβέρνηση και των τριών, το 4,9% κυβέρ-
νηση τεχνοκρατών, το 2,7% κυβέρνηση ΝΔ -
Ελληνικής Λύσης κ.λπ.
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kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας

Για το πόσο σύντομα θα γίνουν οι εκλογές μίλησε ο
υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης: «Επιθυμία
της ΝΔ είναι να δημιουργήσει αυτοδύναμη κυβέρνη-
ση. Στις πρώτες εκλογές πιθανολογώ σφοδρώς ότι
δεν θα υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση και θα πρέ-
πει να πάμε σε δεύτερες. Αυτός ο συνδυασμός μάς
δημιουργεί έναν εκλογικό κύκλο μεγαλύτερο από συ-
νήθως. Ενώ ο εκλογικός κύκλος είναι κατ’ ελάχιστον 21 μέ-
ρες και μέγιστο 30 μέρες, τώρα πρέπει να το κάνουμε επί δύο, συν
όσος χρόνος χρειάζεται για να εξαντληθούν οι διερευνητικές εντο-
λές κατά το Σύνταγμα».

Και συμπλήρωσε ο κ. Βορίδης: «Επίσης, πρέπει να συγ-
κροτηθεί η Βουλή, πρέπει να εκλέξει πρόεδρο και αντι-

προέδρους και μετά να αποφασιστεί η διάλυση της Βου-
λής. Με αυτά τα δεδομένα έχουμε ένα χρονικό διάστημα
που, όσο πιεσμένο και να είναι, θέλει 50, 60,70 μέρες. Αυ-

τό επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και τον σχεδιασμό για τις
εκλογές. Πότε να τις κάνουμε; Δεν είναι ότι θέλουμε 20 μέ-

ρες. Είναι ότι θέλουμε κάτι πολύ περισσότερο. Αυτό, νομίζω, εί-
ναι που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι στην πραγματικότητα
μιλάμε για την άνοιξη», για να καταλήξει ότι το χρονικό διάστημα
από τον Μάρτιο έως τον Μάιο θα είναι αυτό το δίμηνο. 

Εβδομήντα μέρες για να έχουμε κυβέρνηση 

Οι «μαγικοί» αριθμοί
της αυτοδυναμίας 

Σαρώνει η ΝΔ
στην παράσταση
νίκης - Γυρίζουν

την πλάτη 
οι πολίτες 

σε κυβερνήσεις
συνεργασίας 
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Μ
ε αμείωτη ένταση συνεχί-
ζει το σκληρό πόκερ στο
τραπέζι των πολιτικών συ-
νεργασιών ο Νίκος Αν-

δρουλάκης. Το αποτέλεσμα είναι κάθε
αναφορά του να μπαίνει στο μικροσκό-
πιο φίλων και αντιπάλων. Μια αποστρο-
φή του στην ομιλία του στο Ρέθυμνο
έδωσε λαβή για νέα σενάρια.

«Η δημοκρατική παράταξη θα είναι
στην όχθη των νικητών στις επόμενες
εθνικές εκλογές και είμαι σίγουρος ότι
το ΠΑΣΟΚ θα είναι το μόνο κόμμα στην
Ελλάδα που θα έχει μια συντριπτική άνο-
δο στα ποσοστά του, όταν οι πολιτικοί μας
αντίπαλοι θα βλέπουν την πλάτη του ελ-
ληνικού λαού συγκριτικά με τα ποσοστά
που είχαν στις εκλογές του 2019».

Η αναφορά σε «όχθη των νικητών»
οδήγησε ορισμένους στο συμπέρασμα
ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «έκλεισε το
μάτι» σε συνεργασία με το πρώτο κόμμα,
δηλαδή με τη ΝΔ, σύμφωνα με τις δημο-
σκοπήσεις. Από τη Χαρ. Τρικούπη απο-
φεύγουν να ρίχνουν νερό στον μύλο των
συζητήσεων για τις μετεκλογικές συνερ-
γασίες και παραπέμπουν στην προσεκτι-

κή ανάγνωση των δηλώσεων του κ. Αν-
δρουλάκη.

Σε κάθε περίπτωση πάντως έμπειρα
στελέχη του κόμματος μας έλεγαν το αυ-
τονόητο, ότι με την εξέλιξη που έχουν πά-
ρει τα πράγματα ο Ν. Ανδρουλάκης δεν
πρόκειται να ανοίξει τα χαρτιά του, προ-
σθέτοντας με νόημα ότι δεν έχει και λόγο
να το κάνει στην παρούσα συγκυρία. 

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το Ρέθυ-
μνο, όπου έκανε περιοδεία το Σαββατο-
κύριακο, επιχείρησε εμμέσως να απαν-
τήσει και σε εκείνες τις εσωκομματικές
φωνές που μιλούν για παραγκωνισμό της
παλιάς φρουράς προς χάριν της ανανέω-
σης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ήρ-
θαμε στα πράγματα για να τα βρούμε ούτε
με τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε με τη Νέα Δημοκρα-
τία. Ήρθαμε στα πράγματα για να αναγεν-
νήσουμε τη δημοκρατική παράταξη και
το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου. Ήρ-

θαμε στα πράγματα για να αγωνιστούμε
ως νέα γενιά της δημοκρατικής παράτα-
ξης προκειμένου να μας δώσει ο ελληνι-
κός λαός τη δύναμη στις επόμενες βου-
λευτικές εκλογές να επιβάλουμε τις
αξίες μας ως κυβερνητικού προγράμμα-
τος. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Και όχι
τα παζάρια κάτω από το τραπέζι».

Στο πεδίο της καθημερινότητας ο κ.
Ανδρουλάκης δεν παρεκκλίνει προς το
παρόν από την επιλογή της προγραμμα-
τικής αντιπολίτευσης. Οι αλλαγές στο
ΕΣΥ που προωθεί η κυβέρνηση και η
απειλή των κόκκινων δανείων βρέθηκαν
στο στόχαστρό του.

Αναφερόμενος στα κόκκινα δάνεια ανέ-
δειξε την αντίστιξη ότι «το ΠΑΣΟΚ τη δυ-
σκολότερη στιγμή των διαπραγματεύσεων
με την τρόικα, όταν η Νέα Δημοκρατία του
κ. Καραμανλή άφησε πίσω της μια χρεο-
κοπημένη Ελλάδα, πέτυχε την προστασία
της πρώτης κατοικίας των Ελλήνων. Ο κ.
Τσίπρας με τα πολλά και παχιά λόγια κατά-
φερε να παραδώσει τα κόκκινα δάνεια στα
funds χωρίς πλαίσιο διαφάνειας και ο κ.
Μητσοτάκης το πήγε ένα βήμα παρακάτω.
Κατήργησε πλήρως το πλαίσιο προστασίας
της πρώτης κατοικίας. Σήμερα χύνουν και
οι δύο κροκοδείλια δάκρυα και αναρωτι-
ούνται γιατί συμβαίνουν όλα αυτά». 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Νέα σενάρια μετά τη δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ότι 
«η παράταξη θα είναι στην όχθη των νικητών στις ερχόμενες εκλογές»

Σκληρό πόκερ
Ανδρουλάκη 
για τις εκλογικές
συνεργασίες

Σφοδρή κριτική από τα Καλύβια για «υπονόμευση του ΕΣΥ»
Προνομιακό πεδίο σκληρής κριτικής για τον Νίκο Αν-

δρουλάκη αποτελούν οι αλλαγές στο ΕΣΥ. «Η κοροϊδία
έχει κοντά ποδάρια. Μετά τα πεπραγμένα στην ενεργει-
ακή κρίση, στο ΕΣΥ, στις υποκλοπές, στους θεσμούς, έρ-
χεται το ταμείο των εκλογών και εκεί η Νέα Δημοκρατία
πρέπει να λάβει ένα ηχηρό μήνυμα: Ως εδώ!», είπε ο Ν.
Ανδρουλάκης.

Μόνο τυχαία δεν ήταν και η χθεσινή επίσκεψή του στο
Ιατρικό Κέντρο Καλυβίων απ’ όπου άσκησε σκληρή κριτι-
κή στην κυβέρνηση ζητώντας επιτακτικά την ενίσχυση
του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως κοινωνική αναγκαιό-
τητα. 

«Η Νέα Δημοκρατία έχει άλλες προτεραιότητες. Όπως
είδαμε με τον πρόσφατο νόμο, η υπονόμευση του ΕΣΥ
συγκαταλέγεται στις προτεραιότητές της», είπε χαρακτη-

ριστικά και πρόσθεσε: «Εμείς θεωρούμε ότι η Πρωτο-
βάθμια Φροντίδα Υγείας είναι η ραχοκοκαλιά του Εθνι-
κού Συστήματος Υγείας και πρέπει να ενισχυθεί. Πι-
στεύουμε ότι χρειάζονται νέα κίνητρα στους υγειονομι-
κούς, στους γιατρούς, νέες ειδικότητες και αξιοποίηση
του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να στηρίξουμε αυτό τον

βασικό πυλώνα του κοινωνικού κράτους, όπως κάνουν
άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Ιδιαίτερα εδώ στην Ανατολική
Αττική είναι απαράδεκτο μισό εκατομμύριο Έλληνες πο-
λίτες να μην έχουν άμεση πρόσβαση σε νοσοκομειακή
μονάδα. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το δημογρα-
φικό, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές
ανισότητες, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την οικο-
νομική κρίση αν δεν δούμε την πραγματικότητα».

«Ο ελληνικός λαός πληρώνει τις τρίτες υψηλότερες
ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία του σε όλη την Ευρώπη.
Πάνω από την Ελλάδα κατατάσσονται μόνο η Βουλγαρία
και η Λιθουανία. Όλα αυτά δείχνουν τι πρέπει να κάνει
κυβέρνηση, όμως οι ιδεοληψίες και η στήριξη του ιδιωτι-
κού τομέα δεν της το επιτρέπουν», κατέληξε ο πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ.
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«Μ
εγάλη αναταραχή, θαυμά-
σια κατάσταση», έλεγε ο
Κινέζος κομμουνιστής
πρόεδρος Μάο Τσετούνγκ.

Φράση που είχε υιοθετήσει αρκετά χρόνια
αργότερα και ο Αλέξης Τσίπρας σε ανύποπτο
χρόνο. Βάσει αυτής φαίνεται πως κινήθηκε
και χθες, περνώντας το κατώφλι του Αρείου
Πάγου για να συζητήσει με τον εισαγγελέα
Ισίδωρο Ντογιάκο τα δημοσιεύματα του Σαβ-
βατοκύριακου περί παρακολούθησης από
την κυβέρνηση της ηγεσίας των Ενόπλων Δυ-
νάμεων της χώρας, παίζοντας πρακτικά το
«χαρτί» της αποσταθεροποίησης.

Δημοσιεύματα που κατά κοινή ομολογία
στερούνται αποδείξεις και αδιάσειστα ντο-
κουμέντα. Παρ’ όλα αυτά ο κ. Τσίπρας έκρινε
ότι πρέπει να μεταβεί στον Άρειο Πάγο περί-
που ως κομιστής-ταχυδρόμος των δημοσι-
ευμάτων, μήπως και τους προσδώσει έστω
κάποια πολιτική νομιμοποίηση. Νομική νο-
μιμοποίηση σε καμία περίπτωση δεν μπο-
ρούν να έχουν οι συγκεκριμένες δημοσιο-
γραφικές καταγγελίες. 

Δεν πρωτοτύπησε
Και αντί όπως κάθε Δευτέρα εδώ και πέν-

τε εβδομάδες να κάνει την εθιμοτυπική
ερώτηση προς τον πρωθυπουργό για τις πα-
ρακολουθήσεις -αφού άλλωστε εντός της
εβδομάδας θα έχει την ευκαιρία να αντιπα-
ρατεθεί μαζί του για το ζήτημα στο πλαίσιο
του νομοσχεδίου για την ΕΥΠ- επέλεξε το
πρωί της Δευτέρας να στήσει ένα «σόου»
μέσα αλλά κυρίως… έξω από τα δικαστήρια,
με τις δηλώσεις του στις κάμερες. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συνάν-
τηση με τον Ισίδωρο Ντογιάκο δεν… πρωτο-
τύπησε ιδιαίτερα ζητώντας ό,τι και ο «πρω-
ταγωνιστής» της ροής των πληροφοριών για
το θέμα των υποκλοπών, εκδότης του «Do-
cumento», Κώστας Βaαξεβάνης, δηλαδή
την ενοποίηση των υποθέσεων που αφο-
ρούν τις παρακολουθήσεις.

Οι δραματικοί τόνοι…
«Εξέφρασα στον εισαγγελέα του Αρείου

Πάγου τη βαθύτατη ανησυχία μου για τις εξε-
λίξεις. Οι αποκαλύψεις των τελευταίων μηνών
για τη μετατροπή της ΕΥΠ σε παραθεσμικό
παράκεντρο παρακολούθησης πολιτικών αρ-

χηγών, βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπουρ-
γών, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών, ακόμα
και δικαστών αποτελεί μεγάλη πληγή για την
ίδια τη δημοκρατία, τη θέτει σε διακινδύνευ-
ση», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας σε δραματι-
κούς τόνους, σκηνοθετώντας και αυτός τον
εαυτό του…  Για να συνεχίσει: «Η παρακολού-
θηση των αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων
θέτει σε διακινδύνευση την ίδια την εθνική
μας ασφάλεια. Έχουμε όλοι ευθύνη να μην
αφήσουμε αυτή τη βαριά σκιά να πλανάται
πάνω από το πολιτικό μας σύστημα αλλά και
πάνω από τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας».

Ο Αλέξης Τσίπρας, αρχηγός του δεύτερου

σε δύναμη κοινοβουλευτικού κόμματος της
χώρας, σε πανελλήνια μετάδοση έβαλε πρα-
κτικά θέμα εμπιστοσύνης της πολιτικής ηγε-
σίας σε εκείνη των Ενόπλων Δυνάμεων της
χώρας, την ώρα που διεθνή Μέσα μιλούν για
το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της έντασης με
την Τουρκία στο Αιγαίο. Την ίδια ώρα, πάν-
τως, προσπάθησε να δώσει μια επίφαση…
θεσμικότητας στην παρέμβασή του, δηλώ-
νοντας την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύ-
νη, την οποία βέβαια λίγο νωρίτερα είχε
προσπαθήσει να «νουθετήσει». 

«Όλοι γνωρίζουμε ότι αποκλειστική ευθύ-
νη για την αναζήτηση των στοιχείων και των

αποδείξεων, τη διαλεύκανση αυτής της δύ-
σοσμης υπόθεσης, την αποκλειστική ευθύ-
νη να χυθεί άπλετο φως την έχει η ελληνική
Δικαιοσύνη. Και όλοι γνωρίζουμε πού βρί-
σκονται τα στοιχεία και οι αποδείξεις. Εκεί
όπου με βάση τον νόμο υποχρεούνται να τη-
ρούνται αρχεία των διατάξεων και των εντο-
λών παρακολούθησης από την ΕΥΠ και βε-
βαίως σε αυτούς που υπέγραφαν τις διατά-
ξεις και τις εντολές της παρακολούθησης».

Η επικίνδυνη -κατά πολλούς- στάση του
προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ έρχεται να προστεθεί
στην αντίθεση που έχει εκφράσει στις δύο -
κορυφαίας σημασίας- αμυντικές συμφω-
νίες της χώρας με Ηνωμένες Πολιτείες Αμε-
ρικής και Γαλλία. Όπως έχει υπαινιχθεί
στους πρέσβεις των χωρών που εμπλέκον-
ται και έχει πει ανοιχτά στο «εσωτερικό
ακροατήριο», προτίθεται μάλιστα να… επα-
ναδιαπραγματευτεί τις δύο συμφωνίες. 

Ο Τσίπρας παίζει το «χαρτί»
της αποσταθεροποίησης

Γιάννης Οικονόμου: «Εθνικά επιζήμιος ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ»
Ο Αλέξης Τσίπρας παίζει τα ρέστα του, αδια-

φορώντας για τα προβλήματα που δημιουρ-
γεί στην αξιοπιστία και την αποτρεπτική
ικανότητα της χώρας ένα ενδεχόμενο χά-
σμα μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής
ηγεσίας. 

Απαντώντας στη δήλωση του προέδρου
του ΣΥΡΙΖΑ και αφού αναφέρθηκε στον ρόλο
της Δικαιοσύνης, του το επισήμανε και ο κυβερ-

νητικός εκπρόσωπος, λέγοντας: «Είναι άκρως
επικίνδυνο και εθνικά επιζήμιο, ιδιαίτερα

στις σημερινές συνθήκες, να διατυπώνεται
ο υπαινιγμός ότι ο πρωθυπουργός δεν εμ-
πιστεύεται την ηγεσία των Ενόπλων Δυνά-
μεων της πατρίδας μας».
Λίγη ώρα μετά το «σόου» έξω από τον

Άρειο Πάγο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε
την περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία, επι-

σκεπτόμενος αρχικά τη Φλώρινα, ενώ σήμερα, Τρίτη,
θα επισκεφθεί την Καστοριά. Από τη Φλώρινα, πάντως,
έδειξε φειδώ στις υποσχέσεις του, καθώς αν και κάλε-
σε την κυβέρνηση να μειώσει τον Ειδικό Φόρο Κατανά-
λωσης στα καύσιμα αλλά και να απορροφήσει όλες τις
επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης στην περιοχή, δεν
ανέλαβε κάποια δέσμευση σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ
ξαναγίνει κυβέρνηση, παρά μόνο ότι η περιοχή «δεν θα
μείνει μόνη». 

Ταχυδρόμος δημοσιευμάτων στον Άρειο Πάγο χωρίς 
αποδείξεις  ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
- Έστησε «σόου» στα δικαστήρια με δηλώσεις on camera 



ΚΚαραγιάννης -
Ζαχαράκη στα Χανιά

Σας είχα εγκαίρως ενημερώσει για την
Πολιτική Ακαδημία που διοργανώνει σή-
μερα ο γραμματέας της ΠΕ της ΝΔ Παύ-
λος Μαρινάκης στα Χανιά. Μαζί του θα
παραβρεθούν ο υφυπουργός παρά τω
πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Γιάννης Οικονόμου, ο υφυπουρ-
γός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης και
η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχα-
ράκη παρέα με τους βουλευτές του νο-
μού Μπακογιάννη, Βολουδάκη, Διγαλά-
κη. Η σύνθεση δεν είναι τυχαία. Ο κ. Κα-
ραγιάννης θα μιλήσει για τα μεγάλα έργα
του νησιού (ΒΟΑΚ κ.ά.) και η Ζαχαράκη
για τον τουρισμό που... πετάει στα Χανιά. 

Τα εκτός 
του Χρ. Σταϊκούρα 

Μαθαίνω ότι πριν δει ξανά τους τραπεζί-
τες ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας θα περάσει τις μέρες του εκτός Ελ-
λάδας. Αυτήν τη εβδομάδα θα βρίσκεται
στις Βρυξέλλες για το Eurogroup και το E-
cofin και ακολούθως θα βρεθεί
στη Νέα Υόρκη, στο γνω-
στό επενδυτικό συνέ-
δριο πλέον Capital
Link Forum, που
είναι αφιερωμένο
στην Ελλάδα. Από
Αμερική λοιπόν
γυρνάει την επόμενη
εβδομάδα και υπολογίζε-
ται κατά τη διάρκεια αυτής να γίνει το ραν-
τεβού - ακόμη δεν έχει κανονιστεί κάτι.
Πρέπει να πούμε ότι ξεκινούν και οι κοινο-
βουλευτικές του υποχρεώσεις στις 14/12
για τη συζήτηση του προϋπολογισμού. 

Λοιπόν, όλο το «γαλάζιο» οικοδόμημα θα βρίσκεται την Τετάρτη στο Παλλάς για να ακούσει
τον Αντώνη Σαμαρά στα εγκαίνια του ινστιτούτου του. Ο πρώην πρωθυπουργός, να σημει-
ώσουμε, όταν θέλει να πει κάτι, δεν κάνει εκπτώσεις, αλλά θα το πει. Η είσοδος θα είναι ανοι-
κτή για όλους. Δεν θα δοθούν προσκλήσεις. 1.500 άτομα χωράει μέσα το θέατρο, ενδεχομέ-
νως να δούμε και περισσότερους γύρω από αυτό. Κατά πάσα πιθανότητα θα παραστεί και ο
πρωθυπουργός. Πάντως, όπως μου έλεγε και παλιός κοινοβουλευτικός -πιο παλιός δεν πάει-
όταν κάποιος ανοίγει ινστιτούτο τότε προετοιμάζει την αποχώρησή του από την πολιτική... 
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Νούμερο 1
νομοσχέδιο
για το 2023

Οι εκλογές είναι κοντά, αλλά πριν γίνουν
θα πρέπει να περάσουν κάποια νομοσχέ-
δια που έχει στο πρόγραμμά του το Μέγαρο
Μαξίμου. Ένα από αυτά, όπως μου είπαν
άνθρωποι με γνώση συζητήσεων στο Μέ-
γαρο, είναι το νομοσχέδιο του υπουργείου
Εσωτερικών για την «Πολυεπίπεδη Διακυ-
βέρνηση», το οποίο προσπαθεί να επιταχύ-
νει το κυβερνητικό έργο κάνοντας πιο δια-
κριτές τις αρμοδιότητες των εξουσιών
(Κεντρική Διοίκηση, Αποκεντρωμένη, Το-
πική Αυτοδιοίκηση). Θεωρείται βασικό και
απαραίτητο για την επόμενη τετραετία,
μιας και πολλά νομοσχέδια πέρασαν σε
αυτήν τη κυβερνητική θητεία, αλλά κάποια
καθυστέρησαν στην εφαρμογή τους… 

Δωρεάν διαφήμιση
θα κάνουν 
Λαλιώτης - Κύρτσος
Το άλλο μεγάλο πολιτικό event της
εβδομάδας είναι η παρουσίαση του βι-
βλίου του Δημήτρη Ψαρρά «Μία καριέ-
ρα: Η πολιτική διαδρομή του Κυριάκου
Μητσοτάκη» στην ΕΣΗΕΑ, όπου θα μι-
λήσουν οι γίγαντες της πολιτικής Κώ-
στας Λαλιώτης, Γιώργος Κύρτσος και
Νίκος Βούτσης. Και επειδή προβλέπω
οχετό κατά του σημερινού πρωθυπουρ-
γού, τολμώ να πω ότι καλύτερη διαφήμι-
ση δεν θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
από το να τον λοιδορούν τρεις πολιτικοί
που αγγίζουν πλέον τα όρια της γραφι-
κότητας. Η δε σύναξή τους θα μπορούσε
εύκολα να πραγματοποιηθεί και σε ένα
ουζερί στου Ψυρρή.

Ανοικτό κάλεσμα σε όλους 
για το Ινστιτούτο Σαμαρά

Α
σχέτως του προεκλογικού αγώνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντή-
σει τον Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή τουλάχιστον δύο φορές μέσα στον Δε-
κέμβριο και ίσως είναι και οι τελευταίες φορές που θα αντιπαρατεθούν οι
δύο πολιτικοί αρχηγοί στη Βουλή μέχρι τις εκλογές. Η πρώτη θα είναι κα-

τά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του νομοσχεδίου για την ΕΥΠ, όπου αναμένεται συ-
νολική απάντηση του πρωθυπουργού για το θέμα των υποκλοπών. Και θα το κάνει
για να μη νομίζουν εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ ότι κρύβεται από το θέμα. Και η δεύτερη θα εί-
ναι στην ψήφιση του Προϋπολογισμού στις 17/12, που θα είναι μια πανηγυρική μέρα,
αφού η χρονιά κλείνει με ανάπτυξη πολύ πιο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αύ-
ξηση επενδύσεων και εξαγωγών, ενώ για πρώτη φορά θα έχουμε αυξήσεις σε συν-
τάξεις, μισθούς και νέες μειώσεις φόρων. Προβλέπω ότι δεν θα είναι μια καλή μέρα
για τον Αλέξη Τσίπρα... 

Αιφνιδίασε πολλούς από τους
υπουργούς που τον συνόδευαν
στην Τρίπολη ο πρωθυπουργός
με τις στιλιστικές του επιλογές,
καθώς απέφυγε το κοστούμι και
τη γραβάτα και αποφάσισε να
κάνει την περιοδεία του με γκρι
ζιβάγκο και κάζουαλ μπουφάν.
Πάντως, ήταν μια επιλογή που
είχε αποδοχή από τον κόσμο. 

Οι δύο κοινοβουλευτικές
μάχες Μητσοτάκη - Τσίπρα

Ποιος αντιπεριφερειάρχης, συγκεκριμένα της Βόρειας Ελλά-
δας, κλαίει και οδύρεται για την απόφαση του Μεγάρου Μαξί-

μου, που εκφράστηκε μέσα από πρόσφατη συνέντευξη του
υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννη Μπρατάκου, να μην τε-
θούν στα ψηφοδέλτια για τις εθνικές εκλογές όλοι οι αντιπεριφε-
ρειάρχες; 



Σ
υνέδριο είχε στην Κοπεγχάγη το

Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα, που

όπως όλοι γνωρίζουμε είναι πολύ

ισχυρό σε όλη την Ευρώπη. Οι πρά-

σινοι έχουν δύο πρωθυπουργούς και συμμε-

τέχουν σε 14 κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη. 

Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα (μαζί με

την Αλβανία) όπου δεν συμμετέχουν οι πρά-

σινοι στο εθνικό κοινο-

βούλιο. Τα δεδομένα

αυτά θέλει να αλλά-

ξει το Πράσινο Κί-

νημα, που πρό-

σφατα ανακοίνωσε

και τους 100 πρώ-

τους υποψήφιους

βουλευτές.

Στο συνέδριο του Ευ-

ρωπαϊκού Πράσινου

Κόμματος, το Πρά-

σινο Κίνημα συμ-

μετείχε με οκτα-

μελή αποστολή

που παρακολούθη-

σε όλες τις συνεδρίες. 

Μάλιστα ο συμπρό-

εδρος και επικεφαλής του προεκλογικού

αγώνα Κώστας Καλογράνης μεταξύ των άλ-

λων είχε και μακρά συζήτηση με τον πρω-

θυπουργό του Μαυροβούνιου Ντρίταν Αμ-

πάζοβιτς. 

Ο πόλεμος της Ουκρανίας και οι πετυχη-

μένες πράσινες πολιτικές του Μαυροβουνί-

ου ήταν στο μενού της συζήτησης των δυο

ανδρών, οι οποίοι ανανέωσαν το ραντεβού

τους μετά τις εκλογές της χώρας μας.Σοβαρός άνθρωπος ο
Γιάννης Δραγασάκης,
με αντίληψη των οικο-
νομικών καλύτερη από
τους περισσότερους
στην Κουμουνδούρου,
βγήκε -και πώς θα μπορού-
σε να κάνει αλλιώς θέλοντας να δια-
τηρήσει τη σοβαρότητά του- εκτός γραμμής του
κόμματός του τόσο για τον έκτακτο φόρο στις τρά-
πεζες όσο και για τα μέτρα στήριξης των δανειολη-
πτών. Ο άλλοτε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ δεν ακολούθησε τον πρόεδρο του
κόμματός του ούτε στο ζήτημα της ακρίβειας που
κατά την Κουμουνδούρου οφείλεται στον Μητσο-
τάκη, χαρακτηρίζοντάς την παγκόσμιο φαινόμενο. 
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Ο πρέσβης των ΗΠΑ 
και το θαύμα της Ελλάδας
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Ερωτηθείς ποια είναι η εντύπωση που έχει
διαμορφώσει για τις αναπτυξιακές προοπτι-
κές της Ελλάδας κατά τους πρώτους έξι μή-
νες της θητείας του ως πρεσβευτή των ΗΠΑ
στη χώρα μας, ο Τζορτζ Τσούνης απάντησε
«είναι πραγματικό θαύμα» και δήλωσε εν-
θουσιασμένος για το μέλλον της Ελλάδας.
«Οι καλύτερες μέρες της Ελλάδας είναι
μπροστά», ανέφερε στην ελληνική γλώσσα.
Αποκρυσταλλώνοντας το μήνυμά του με σα-
φήνεια, μιλώντας στο  πλαίσιο του 33ου
Greek Economic Summit, είπε πως η Ελλάδα
είναι κάτι περισσότερο από σημαντική ως
πυλώνας σταθερότητας: είναι ο απολύτως
απαραίτητος σύμμαχος.

Ο πράσινος
Καλογράνης με 
τον πρωθυπουργό
του Μαυροβουνίου

Άλλος ένας 
εκτός γραμμής

Διαβάζω και ακούω διάφορα προοδευτικά παπαγαλά-
κια τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ υπαινίσσονται ότι ο
πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας έχει «κρυμμένα χαρτιά και
ντοκουμέντα» για την υπόθεση των υποκλοπών. Μά-
λιστα διαδίδουν ότι σε κάποια από αυτά θα αναφερθεί
περιγραφικά στην ομιλία του στη Βουλή την ερχόμενη
Πέμπτη, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον νέο
νόμο που αφορά την ΕΥΠ. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά,
ο πρόεδρος Αλέξης έχει στα χέρια του προϊόντα υπο-
κλοπής; Έχει στα χέρια του κασέτες; Αυτό μας λένε; 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Ποιος υπουργός της κυβέρνησης ο
οποίος τους τελευταίους μήνες έχει

καβαλήσει καλάμι (παρά το γεγονός ότι
το Μαξίμου τον έχει σε απόσταση ασφαλεί-
ας) εθεάθη προ ολίγων ημερών να ταξιδεύει
για Λονδίνο στην bussiness class με τα χαϊ-
λίκια του, τις ανέσεις του και την πολυτέλειά
του; Μάλιστα, αυτόπτες μάρτυρες με ρωτού-
σαν «ποιος τα πληρώνει αυτά;». Φαντάζο-
μαι, από την τσέπη του θα τα πληρώνει… 

Σκληρό πόκερ 
στον Πειραιά
«Σκόνη έχουν σηκώσει» στον Πειραιά οι ψί-
θυροι για το ενδεχόμενο «γαλάζιας» υπο-
ψηφιότητας με επίσημο χρίσμα για τον δή-
μο. Οι κουβέντες έχουν γίνει να ξέρετε και
σε υψηλό επίπεδο. Οι αποφάσεις δεν έχουν
ληφθεί ακόμη. Αλλά σε κάθε περίπτωση η εν
λόγω κίνηση είναι ένα δυνατό χαρτί στο
σκληρό πειραιώτικο πόκερ.

Μια φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα στην οικο-
νομική θέση αεροπλάνου κυκλοφόρησε στα
social media, προκαλώντας τις διαδικτυα-
κές… επευφημίες των -ούτως ή άλλως- θαυ-
μαστών του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. «Ανθρώπι-
νος», «προσιτός», «ταπεινός» και… «ηγέτης
κοντά στον λαό» ήταν μόνο λίγα από αυτά που
γράφτηκαν από τους οπαδούς του στο Twitter.
Το αστείο της υπόθεσης βέβαια είναι ότι ο άν-
θρωπος που δημοσίευσε τη φωτογραφία είναι
ένα από τα μέλη του think tank που έχει φτιά-
ξει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για να ολοκληρώ-
σουν το «γιοφύρι της Άρτας» που λέγεται πρό-
γραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. 

Ο Τσίπρας 
στην οικονομική 
θέση του αεροπλάνου
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Τ
η θέση της αρμόδιας εισαγγελέως για την ΕΥΠ, Βασιλικής Βλάχου, πως
κανένας, ούτε καν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν μπορεί a priori να
εξαιρεθεί από τη διαδικασία παρακολούθησης της ΕΥΠ επανέλαβε η
Ένωση Εισαγγελέων, μέσω του προέδρου της Ν. Φιστόπουλου κατά την

ακρόαση των φορέων επί του νομοσχεδίου για την ΕΥΠ. Σε ερώτηση του βουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ Χ. Σπίρτζη για το αν μπορεί η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή οι αρχηγοί
ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ να παρακολουθηθούν για λόγους εθνικής ασφάλειας ο κ. Φιστό-
πουλος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αν και εφόσον συντρέχουν όλες οι προβλεπό-
μενες και αυστηρές εκ του νόμου προϋποθέσεις, η απάντησή μου είναι ότι δεν
υπάρχει κάποια διάκριση για οποιοδήποτε πρόσωπο». Κι άλλος χαλάει το αφήγη-
μα της Κουμουνδούρου… 

Θα πάει και ο Δένδιας; 
Ξέρετε πού πέφτουν τα μεγάλα στοιχήματα στα πολιτικά πηγαδάκια; Αν θα
πάει ο Νίκος Δένδιας στην ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στο θέατρο Παλλάς;
Όπως είναι γνωστό, ο Καλαματιανός δεν έχει ιδιαίτερες συμπάθειες με τον
Νίκο, όπως δεν έχει και με τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Προκόπης
Παυλόπουλος δεν πήρε βεβαίως πρόσκληση, αφού ως γνωστόν και μόνο
στο άκουσμά του ο πρώην πρωθυπουργός ανεβάζει πυρετό… 

Το ζήτημα των
θαλάσσιων ζωνών

Στο τραπέζι των διμερών επα-
φών που θα έχει ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης στα Τίρανα με την πολι-
τική ηγεσία, με τον πρωθυπουργό
της Αλβανίας Έντι Ράμα να θεω-
ρείται ως ένα από τα «σίγουρα
ραντεβού», αναμένεται ότι θα εί-
ναι και το ζήτημα των θαλάσσιων
ζωνών. Ελλάδα και  Αλβανία
έχουν συμφωνήσει ήδη από τον
Οκτώβριο του 2020 την προσφυγή
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χά-
γης, κάτι που για την Αθήνα απο-
τελεί απόφαση υψηλού συμβολι-
σμού απέναντι και στις τουρκικές
μεθοδεύσεις.

Κοινή πρόταση
ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ; 

Μαθαίνω ότι στο ΠΑΣΟΚ και
στον ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να κα-
ταθέσουν ως κοινή πρόταση για
την Περιφέρεια Αττικής τον Γιάν-
νη Χατζηθεοδοσίου του Επαγγελ-

ματικού Επιμελητηρί-
ου Αθηνών.

Πρώην Πασό-
κος, άλλωστε,
του σημιτικού
καθεστώτος
και μετέπειτα

φίλος του Νίκου
Παππά και του ΣΥ-

ΡΙΖΑ. Φανταστείτε το
μέγεθος της απελπισίας… Πάν-
τως εγώ κρατάω μια επιφύλαξη
περί των φημών για κοινούς υπο-
ψηφίους μεταξύ Κουμουνδούρου
και Χαριλάου Τρικούπη, καθώς ο
πρόεδρος Νίκος έχει πολύ κακή
γνώμη για τον υπεύθυνο Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ, τον
Χρήστο Σπίρτζη.

Ο Παύλος Πολάκης
και οι Καραμανλήδες 

Μιλώντας σε κομματική εκδήλωση
στο Αγρίνιο την Κυριακή 4 Δεκεμβρί-
ου ο Παύλος Πολάκης είπε επί λέξει:
«Και στο παρελθόν είχαμε οικογένει-
ες, και των Καραμανλήδων, οι οποίοι
κάνανε δουλειές, κάνανε deals, ερ-
χόντουσαν σε συμφωνίες με επιχει-
ρηματίες, παίρνανε τη μίζα τους…».
Φαντάζομαι ότι και σε αυτό θα τον κα-
λύψει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτή την
άποψη έχουν στον ΣΥΡΙΖΑ για την οι-
κογένεια του Κώστα Καραμανλή; 

Δυνατή πρεμιέρα για το Action 24
Δυνατή πρεμιέρα χθες για το ανανεωμένο Action 24, το πρώην κανάλι του Δ. Παναγιωτάκη που
πέρασε πλέον στα χέρια των Εξάρχου, Μπάκου και Καϋμενάκη και φι-
λοδοξεί να ανοίξει νέους ορίζοντες στη συνεχή ενημέρωση. Με
έμπειρους δημοσιογράφους από όλο το φάσμα του ρεπορτάζ
και ικανά διευθυντικά στελέχη, οι τρεις επιχειρηματίες είναι
αποφασισμένοι να φτιάξουν ένα αμιγώς ενημερωτικό κανάλι
και, όπως προβλέπω, αρκετοί ανταγωνιστές τους θα χάσουν τον
ύπνο τους. Όπως μαθαίνω, έχει γίνει πολύ καλή δουλειά και σε
τεχνικό επίπεδο για να είναι όλα άψογα και σε επίπεδο εικόνας. Τα
αφεντικά της Intrakat έχουν ρίξει ζεστό χρήμα και έχουν επενδύσει και στο ανθρώπινο δυναμι-
κό αλλά και βεβαίως στις υποδομές. Καλή επιτυχία λοιπόν στο νέο εγχείρημα του Action 24. 

Διακινήθηκε και
μια λάθος είδηση

από ορισμένα sites
για συνάδελφο
δημοσιογράφο,
ότι δήθεν μαζί
με την απόλυσή
της από τη δου-
λειά της, χώρι-
σε και από τον
σύντροφό της.
Λάθος. Φρόντι-
σαν να βγάλουν
και φωτογραφία cheek to
cheek για να δείξουν ότι είναι
μαζί…

Ποιοι χαλάνε το αφήγημα 
της Κουμουνδούρου;

Τα
...

 Π
ρό

σω
πα
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Επικίνδυνη πρόκληση από αέρoς

Ο
ι Τούρκοι συνεχίζουν να προκα-
λούν στον ουρανό του Αιγαίου
δείχνοντας την ενόχλησή τους για
την ενίσχυση της αποτρεπτικής

μας ικανότητας, που έγινε ξεκάθαρα αντιλη-
πτή στην άλλη πλευρά του Αιγαίου με τις πρό-
σφατες ασκήσεις «Κολοσσός 22» και «Νυχτε-
ρινή Αστραπή». Το μεσημέρι της Δευτέρας η
τουρκική αεροπορία έστειλε μαζικά 20 μαχη-
τικά αεροσκάφη για να παραβιάσουν τον εθνι-
κό εναέριο χώρο στο Ανατολικό Αιγαίο. Ελλη-
νικά μαχητικά από διαφορετικές Πολεμικές
Μοίρες απογειώθηκαν άμεσα για να αναχαιτί-
σουν τα τουρκικά αεροσκάφη. Οι αναχαιτίσεις
εξελίχθηκαν σε σκληρές αερομαχίες μεταξύ
ελληνικών και τουρκικών μαχητικών, καθώς
οι Τούρκοι δεν έφευγαν. 

Προκλητικό βίντεο
Ένα εικοσιτετράωρο νωρίτερα με ένα προ-

κλητικό βίντεο που ανάρτησε το τουρκικό
υπουργείο Άμυνας με τον τίτλο «Χαίρε, Ημισέ-
ληνε» στον Πενταδάκτυλο η Άγκυρα απαντού-
σε, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρω-

σης, στην Αθήνα για τις μεγάλες ασκήσεις των
ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που έγιναν σε
Ρόδο και Λέσβο, όπου τα ελληνικά πυρά ακού-
στηκαν μέχρι τα τουρκικά παράλια στέλνοντας
μήνυμα ετοιμότητας και ισχύος. Στο βίντεο μά-
λιστα ένας Τούρκος ιπτάμενος έκανε χαιρετι-
σμό πάνω από τον Πενταδάχτυλο στην κατεχό-
μενη Κύπρο, όπου φαίνεται και η τεράστια ση-
μαία του ψευδοκράτους.

Μπροστά στην εμμονή της Άγκυρας για
αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και στις
αντιδράσεις για τις ασκήσεις των Ενόπλων Δυ-
νάμεων, η Αθήνα διαμηνύει ότι δεν πρόκειται
να κάνει βήμα πίσω από τις εθνικές κόκκινες
γραμμές, αλλά και ότι η ισχυρή άμυνα στα νη-
σιά είναι μονόδρομος. Δεν ήταν καθόλου τυ-
χαία η δήλωση που έκανε ο υπουργός Άμυνας
Νίκος Παναγιωτόπουλου στην Καβάλα: «Οι

τουρκικές προκλήσεις συνεχίζονται, αλλά έχω
την αίσθηση ότι όσο οι Τούρκοι εκνευρίζονται
τόσο εμείς δυναμώνουμε. Το μόνο που έχω να
πω είναι ότι θα δυναμώσουμε και άλλο».

Όπως έχει γίνει γνωστό και έχουμε αναφέ-
ρει στην «Political» σε προηγούμενο δημοσί-
ευμα, έως το τέλος του έτους αναμένεται να
ληφθεί η απόφαση για τις κορβέτες που θα
ενισχύσουν τον στόλο, ενώ προχωρά κανονικά
το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των μαχητι-
κών F-16 σε έκδοση Viper, όπως και οι παρα-
δόσεις των μαχητικών Rafale.

Στην ίδια γραμμή με τον υπουργό Άμυνας
και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντί-
νος Φλώρος, όπου στη γιορτή του Πολεμικού
Ναυτικού που έλαβε χώρα στο Μέγαρο Μου-
σικής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ενί-
σχυση του στόλου με ολοκαίνουργιες φρεγά-
τες και ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα. «Η θα-
λάσσια ασπίδα της Ελλάδας γίνεται ισχυρότε-
ρη με την πρόσκτηση τριών νέων φρεγατών
Belharra, την προμήθεια επτά νέων ελικοπτέ-
ρων Romeo αλλά και τη συνολική αναβάθμιση
του τορπιλικού δυναμικού των υποβρυχίων

μας. Mε τη σιδερένια και ακλόνητη παρουσία
σας μέρα και νύχτα, σε μπουνάτσες και φουρ-
τούνες, στον άξιο αγώνα στις θάλασσες του Αι-
γαίου και της Μεσογείου, έτοιμοι αν χρειαστεί
να πολεμήσετε όπως έχετε εκπαιδευτεί. Έτοι-
μοι να καταστήσετε τα πράγματα σαφή, απλά
και ξεκάθαρα, όταν, όπου και σε όση έκταση
απαιτηθεί», είπε ο στρατηγός Κ. Φλώρος. 

Γράφει
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη

Στις 14 Δεκεμβρίου μπαίνει
και το 10ο Rafale στη φαρέτρα

Όλα αυτά την ώρα που το οπλοστάσιο της Πολεμικής Αεροπορίας γεμίζει με πανίσχυρα μαχητικά αεροσκά-
φη. Το ένατο καινούργιο ελληνικό Rafale προσγειώθηκε στην Τανάγρα, με την 332 Πολεμική Μοίρα «Γεράκι»
να το υποδέχεται με τη γνωστή τελετή, όπου
κατά την τροχοδρόμησή τους τα νεοαπο-
κτηθέντα μαχητικά περνούν κάτω από την
αψίδα νερού που σχηματίζουν τα πυροσβε-
στικά στην 114 Πτέρυγα Μάχης. Σύμφωνα
με αεροπορικές πηγές, στις 14 Δεκεμβρίου
αναμένεται να προσγειωθεί στην αεροπο-
ρική βάση της Τανάγρας και το δέκατο ελ-
ληνικό Rafale.

Έως τα τέλη του 2022 λοιπόν η Πολεμική
Αεροπορία θα διαθέτει στο οπλοστάσιό της
δέκα μαχητικά Rafale, τέσσερα καινούργια
και έξι μεταχειρισμένα, ενώ μέσα στο 2023 οι «ριπές» θα φτάσουν τις δεκαοκτώ. Τα ελληνικά Rafale, φορτω-
μένα με δύο «φονικούς» Meteor και τέσσερις ισχυρούς Mica, έχουν γίνει εφιάλτης για τους Τούρκους, οι
οποίοι ακόμη πασχίζουν να σπάσουν το τείχος «Μενέντεζ» και να πάρουν το πολυπόθητο «ναι» για το πρό-
γραμμα αγοράς και εκσυγχρονισμού μαχητικών F-16 από τις ΗΠΑ.

Έλληνες κομάντος στην πιο μεγάλη
άσκηση Ειδικών Δυνάμεων των ΗΠΑ
Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα και ασκούνται καθημερι-
νά με συμμαχικές χώρες. Έλληνες κομάντος θα ταξιδέψουν στη Βόρεια Καρολίνα των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών για να συμμετάσχουν στην άσκηση «Οperation Toy Drop». Πρόκειται για τη μεγα-
λύτερη αεροαποβατική άσκηση ΤΑΜΣ που γίνεται επί αμερικανικού εδάφους και η χώρα μας
συμμετέχει για πρώτη φορά με στελέχη ειδικών δυνάμεων και ειδικών επιχειρήσεων της ΔΕΠ.
Στην άσκηση περιλαμβάνονται σενάρια που προβλέπουν την αθέατη διείσδυση μέρα και νύχτα
για μετάβαση σε περιοχή πλησίον ή επί του στόχου.
Θα γίνουν μεταξύ άλλων ρίψεις αλεξιπτωτιστών στατικού ιμάντα και ελεύθερης πτώσης από δια-
φόρους τύπους αεροσκαφών. Τα άλματα ελεύθερης πτώσης θα εκτελεστούν με δύο μεθόδους,
HALO (High Altitude/ Low Opening) που εξυπηρετεί την ταχεία αθέατη διείσδυση και ΗΑΗΟ
(High Altitude/High Opening), που είναι η κατάλληλη μέθοδος για την ασφαλή και αθέατη ανά-
πτυξη ενός καταδρομικού τμήματος σε ισχυρά προστατευμένους στόχους και περιλαμβάνει την
έξοδο από το αεροσκάφος σε μεγάλο ύψος.
Στόχος της άσκησης είναι η εκτέλεση ειδικών αποστολών σε μεγάλο βάθος πίσω από τις εχθρι-
κές γραμμές. Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν συνεχώς τη στρατιωτική τους συνερ-
γασία και τα δύο επιτελεία προγραμματίζουν Κοινές Ασκήσεις Ειδικών Δυνάμεων και επί ελλη-
νικού εδάφους το επόμενο διάστημα.

Μαζική έξοδος 20 τουρκικών 
αεροσκαφών πάνω από 
το Αιγαίο, με την Αθήνα 
να διαμηνύει: «Ούτε βήμα πίσω 
από τις κόκκινες γραμμές»



Υ
πηκοότητα σε χιλιάδες Σύριους
πρόσφυγες, αρκετοί από τους
οποίους είναι πρώην τζιχαντιστές
και μαχητές του ISIS, έδωσε ο

Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
ούτως ώστε να τους οδηγήσει στο... πλευ-
ρό του στις ερχόμενες εκλογές της χώρας.
Η συγκεκριμένη πράξη καταδεικνύει ότι ο
ηγέτης της Τουρκίας παίζει σε διπλό ταμ-
πλό, καθώς παράλληλα διατείνεται προς
πάσα κατεύθυνση πως «πολεμάει την τρο-
μοκρατία των τζιχαντιστών!».

Μπορεί ο ίδιος να ισχυρίζεται πως δί-
νει... σκληρό αγώνα για να πολεμήσει την
τρομοκρατία, ωστόσο αυτό δεν τον εμπο-
δίζει από το να αποφασίζει βάσει των συμ-
φερόντων του. Η τελευταία «εκλογική» τα-
κτική του Ερντογάν αποκαλύπτεται από
ακόμη ένα ρεπορτάζ του Nordic Monitor,
στο οποίο τονίζεται ότι -βάσει των επίση-
μων στοιχείων αλλά και αρχείων- 211.908
Σύριοι έχουν λάβει την τουρκική υπηκοό-
τητα. Επιπλέον, τα κόμματα της αντιπολί-
τευσης υποστηρίζουν ότι ο αριθμός αυτός
είναι στην πραγματικότητα πολύ μεγαλύ-
τερος και πως η κυβέρνηση πολιτογράφη-
σε κρυφά πολύ περισσότερους Σύριους
προκειμένου να αυξήσει τις ψήφους της
στις εκλογές του 2023. Παράλληλα, τα μέ-
σα ενημέρωσης της χώρας σε ρεπορτάζ
τους αποκάλυψαν πως ένας μεγάλος αριθ-
μός πολιτογραφημένων Σύριων άλλαξε τα

ονόματά του για να μη γίνει αντιληπτός στις
δημοσκοπήσεις για την εγγραφή των ψη-
φοφόρων. Στις 20 Οκτωβρίου 2022 υπήρ-
χαν 3.622.486 καταγεγραμμένοι Σύριοι
υπό καθεστώς προσωρινής προστασίας
στην Τουρκία.

Παραμυθένια «μάχη» κατά του ISIS
Από τη μια μεριά τα προειρημένα μπορεί

να αποδεικνύουν ότι το καθεστώς Ερντο-
γάν προστατεύει αρκετούς τζιχαντιστές
που έχουν βρει καταφύγιο στην Τουρκία,
όμως από την άλλη η κυβέρνηση ανακοι-
νώνει πως προχωράει σε κατασχέσεις πε-
ριουσιών στη «μάχη κατά της τρομοκρα-
τίας». Ειδικότερα, με απόφαση που δημο-
σιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας στις 30 Νοεμβρίου, η τουρκι-
κή κυβέρνηση προχώρησε στη δέσμευση
των περιουσιακών στοιχείων 17 ατόμων, 16
εκ των οποίων διαμένουν στην Τουρκία, με
την αιτιολογία ότι συνδέονται με το Ισλαμι-
κό Κράτος στο Ιράκ και τη Συρία (ISIS). Οι
υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομικών
της Τουρκίας έβαλαν την υπογραφή τους
στη συγκεκριμένη απόφαση, που αναφέ-
ρει πως «οι περιουσίες των προσώπων
που συνδέονται με την τρομοκρατική ορ-
γάνωση ISIS κατασχέθηκαν με βάση την
ύπαρξη εύλογων λόγων για την εκτέλεση
των πράξεων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του νόμου για την πρόληψη
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».

Στον κατάλογο των πλέον καταζητούμε-
νων της Τουρκίας συμπεριλαμβάνονται και
ορισμένοι ύποπτοι του ISIS, ενώ στον κα-
τάλογο των φυγάδων περιλαμβάνονται αρ-
κετοί επικριτές του καθεστώτος Ερντογάν,

οι οποίοι δεν σχετίζονται με την τρομοκρα-
τία. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, αυτό
συνιστά ακόμη ένα δείγμα πως η κυβέρνη-
ση δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για την
πάταξη του ISIS. Εν τω συνόλω, υπάρχουν
μόνο 84 φερόμενα ως μέλη του ISIS από τα
1.304 άτομα που κατονομάζονται στον κα-
τάλογο, που αντιστοιχούν περίπου στο 6%
των καταζητούμενων.

Τι δεν αποκαλύπτει
η κυβέρνηση της Τουρκίας

Βέβαια, στον συγκεκριμένο κατάλογο
δεν συμπεριλήφθηκε ποτέ ο Αμπού
Μπακρ αλ Μπαγκντάντι, πρώην ηγέτης του
ISIS, ο οποίος σκοτώθηκε σε αμερικανική
επιδρομή τον Οκτώβριο του 2019, λίγα χι-
λιόμετρα από τα τουρκικά σύνορα στη Βό-
ρεια Συρία, παρά το γεγονός ότι το ISIS
έχει σκοτώσει περισσότερους από 200 πο-
λίτες στην Τουρκία. Αντίστοιχα και ο διά-
δοχος του Αλ Μπαγκντάντι, Αμπού Ιμπρα-
χίμ αλ Χασίμι αλ Κουράσι, ο οποίος φέρε-
ται να σκοτώθηκε αυτή την εβδομάδα, δεν
περιλαμβάνεται στον κατάλογο των κατα-

ζητούμενων. Στο ίδιο ρεπορτάζ υπογραμ-
μίστηκε ακόμη πως ο Τούρκος πρόεδρος
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ματαιώνει τις προ-
σπάθειες για την απόκτηση πληροφοριών
σχετικά με τον αριθμό των καταδικασθέν-
των τρομοκρατών στην Τουρκία, επικα-
λούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας για
να δικαιολογήσει τη μη δημοσιοποίηση
των στοιχείων του ISIS. Πάντως, έως σή-
μερα η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει δώ-
σει καμία απάντηση στις ερωτήσεις που
υποβλήθηκαν από νομοθέτες στο γραφείο
του προέδρου της Βουλής, αρνούμενη με
αυτό τον τρόπο να προχωρήσει στην απο-
κάλυψη του αριθμού των επιτυχημένων
καταδικαστικών αποφάσεων σε υποθέ-
σεις ISIS σε ολόκληρη τη χώρα. Η αδιαφα-
νής μάχη της γείτονος κατά του ISIS τρο-
φοδοτεί για ακόμη μια φορά τα σενάρια
πως οι τζιχαντιστές θα μπορούσαν κάλλι-
στα να ανακτήσουν τον ευρύτερο έλεγχο
στην περιοχή, ειδικά ύστερα από μια πιθα-
νή τουρκική στρατιωτική επιχείρηση που
θα μπορούσε να διευκολύνει την απόδρα-
ση εκατοντάδων κρατουμένων του ISIS
από ένα στρατόπεδο που φυλάσσεται από
κουρδικές δυνάμεις. 
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Προσπαθεί να κερδίσει 
τις εκλογές αλλάζοντας
ονόματα και... χαρίζοντας
υπηκοότητα σε χιλιάδες
Σύριους πρόσφυγες, πολλοί 
εκ των οποίων 
είναι πρώην τζιχαντιστές

Το δημοσίευμα του Nordic Monitor που
αποκαλύπτει τα άλλα... κόλπα του «σουλτάνου»

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Καραμπινάτη
νοθεία από
τον Ερντογάν
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του
Νίκου 
Αναγνωστάτου

Επιχειρηματίας 

Μ εγάλος θόρυβος έχει ξεσπάσει καθημε-
ρινά για ό,τι ακούγεται ότι συμβαίνει
στην «Κιβωτό του κόσμου», με τον πατέ-

ρα Αντώνιο. Το πρώτο θέμα σε όλα τα κανάλια, ως
να ανακαλύφθηκε ο μεγαλύτερος απατεώνας του
κόσμου. Θεωρούνται τα πάντα που ακούγονται
δεδομένα και πέφτει βαρύς ο πέλεκυς, χωρίς κα-
νείς να διερωτηθεί μήπως δεν είναι όλα ακριβώς
όπως ακούγονται. Η ήρεμη και μειλίχια θρησκευ-
τική φυσιογνωμία του ιερουργού του Θεού μετα-
τράπηκε αστραπιαίως από τους θηρευτές της εί-
δησης σε τέρας εκμεταλλεύσεως και απάνθρω-
πος γητευτής νέων και φιλανθρώπων. Όταν όμως
η υπόθεση διερευνάται από τη Δικαιοσύνη, έχουν
δικαίωμα τα κανάλια να δικάζουν και να καταδι-
κάζουν καθημερινά, χωρίς έλεος και φειδώ;

Αλήθεια, διερωτήθηκε κανείς όταν ο πατήρ Αν-
τώνιος και η πρεσβυτέρα αποφάσισαν να δημι-
ουργήσουν την «Κιβωτό του κόσμου», αν ξόδευαν
τα δικά τους λεφτά, πριν πείσουν κάποιους φιλάν-
θρωπους να τους ενισχύσουν στο θεάρεστο αυτό
έργο τους; Το έψαξαν τα λαγωνικά της δημοσιο-
γραφίας, πριν πέσουν ως γύπες να κατασπαρά-
ξουν τον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα; 

Κανένας προβληματισμός, κανένας ενδοι-
ασμός να το ψάξουν λίγο περισσότερο. Μια τέ-
τοια ενέργεια δεν θα ήταν είδηση, δεν θα είχε τη-
λεθέαση και εμπορευματικότητα. Διότι σήμερα
τα πάντα μετρούνται με την τηλεθέαση, με την
πρώτη εντύπωση, αδιαφορώντας για το ενδεχό-
μενο να διασύρουν συνειδήσεις και προσωπικό-
τητες. Μα τα γεγονότα ήλθαν καταιγιστικά, θα
μου πείτε, και οι καταγγελίες σωρηδόν. Σύμφω-
νοι, αλλά δεν διερωτήθηκε κανείς πώς ακριβώς
κατέληξε μια θεόπνευστη πράξη του πατρός Αν-
τωνίου σε μια παράνομη εκμετάλλευση φιλαν-
θρώπων, οι οποίοι ευαισθητοποιήθηκαν από τη
θεϊκή ενέργεια αυτού του ιερουργού;

Δεν διερωτήθηκε κανείς μήπως η ραγδαία
μεγέθυνση της δραστηριότητας αυτής της πρω-
τοφανούς απήχησης χριστιανικής μέριμνας των
μοναχικών παιδιών και όχι μόνο, τα οποία βρή-
καν καταφύγιο και οικογενειακή φροντίδα, θαλ-
πωρή και αγάπη στην «Κιβωτό» αυτή του κό-
σμου, όπως προσφυώς ονομάστηκε η κοινωνική
αυτή μέριμνα, είναι φυσικό και αναμενόμενο να
δημιουργήσει δυσλειτουργίες ή ακόμη και πα-
ράνομες πράξεις; Κάτι τέτοιο όμως δύναται να
ακυρώσει το τεράστιο κοινωνικό έργο της «Κι-
βωτού»;

Τα δαιμόνια λαγωνικά ανακάλυψαν ότι η μι-
σθοδοσία του παρέμενε άθικτη, από την αρχή ή
αργότερα και διερωτήθηκαν πώς διαβίωνε ο πα-
τήρ Αντώνιος, ο οποίος ξαφνικά έγινε Παπαντώ-
νης και η πρεσβυτέρα παπαδιά, ο σπουδαίος αυ-
τός άνθρωπος. Ο καλός αυτός χριστιανός, που
αγωνιζόταν μέρα και νύχτα για την τροφή και το
ενδιαίτημα των ταλαίπωρων παιδιών, θεωρήθη-
κε έγκλημα αν έτρωγε και αυτός μαζί τους από το
ίδιο φαγητό! Όσο για την ενδυμασία του, ένα ρά-
σο που φορούσε πάντα, κάπως το αγόρασε μία
φορά! Αιδώς, Αργείοι! 

Αν αληθεύει όλος αυτός ο πακτωλός χρη-
μάτων που βρέθηκε στον λογαριασμό της
«Κιβωτού» και τυχόν χρήση τους για ιδιοτε-
λείς σκοπούς, έστω και αν αληθεύει, ομοι-
άζει ωσάν να έβαναν ένα παιδί να φυλάει με-
ρικά ανοιχτά κιβώτια καραμέλες και να περι-
μέναν να μη φάει καμία! Όχι πως δικαιολο-
γείται αν συνέβη κάτι τέτοιο, αλλά δεν καρα-

τομείς το παιδί αυτό για την πράξη του, αλλά
φροντίζεις να μην έρχεται σε τόσο θελκτικό
πειρασμό και το νουθετείς, αντί να το καταδι-
κάζεις και δη αναπολόγητο!

Ο μέγας εκπρόσωπος του Θεού επί της Γης, ο
προκαθήμενος της ελληνικής Ορθοδόξου Εκ-
κλησίας, αντί να του απαγορεύσει να λειτουργεί,
θα μπορούσε να τον καλέσει στην Αρχιεπισκοπή
και αφού τον συγχαρεί για το θεάρεστο έργο του,
να του μιλήσει σαν πατέρας και να τον ρωτήσει
να του εξηγήσει, ενώπιον του Θεού, όλη την αλή-
θεια και να δεχθεί ότι είναι φυσικό και ανθρώπι-
νο να έχει πέσει σε πειρασμό μπροστά σε έναν
τέτοιο πακτωλό χρημάτων. Η χριστιανική κου-
βέντα του προκαθήμενου θα ήταν βάλσαμο για
τον ιερέα να ομολογήσει, να ζητήσει μετάνοια, αν
είχε σφάλει και να εξετάσουν μαζί πώς μπορεί
αυτό να διορθωθεί. Είναι περισσότερο από βέ-
βαιο ότι θα βρισκόταν τρόπος όχι μόνο να διορ-
θωθεί η όποια παρεκτροπή, αλλά και να συνεχι-
στεί απρόσκοπτα και χριστιανικά το θεάρεστο
έργο του, πάντοτε με τον πατέρα Αντώνιο επικε-
φαλής. 

Αλήθεια, ο Αρχιεπίσκοπος δεν αντιλήφθηκε
ότι έτσι διασύρεται και η χριστιανική εκκλησία;
Με το να του απαγορεύσει να λειτουργεί, αποκα-
θίσταται το κύρος της εκκλησίας; Ασφαλώς όχι!
Τούτο σημαίνει ότι ο Αρχιεπίσκοπος παραιτείται
από την προστασία της εκκλησίας και τη διδαχή
των ιερωμένων της.

Άγιε Ιερώνυμε, ποτέ δεν είναι αργά να ενερ-
γήσει κάποιος χριστιανικά και διδακτικά στο
όνομα του Θεού και στην προστασία του ποιμνί-
ου σας. Καλέστε τον πατέρα Αντώνιο και μιλή-
στε του είτε όπως πιο πάνω αναφέρω ή όπως
Σεις θα κρίνετε ως αρμοδιότερος, εμπειρότε-
ρος να χειριστείτε τη γλώσσα του Θεού. Ο Θεός
θα σας ανταμείψει!

Ο πατήρ Αντώνιος και η «Κιβωτός» του
Καταδίκη εκ των προτέρων

ή διερεύνηση 
επαναφοράς θετικών

στοιχείων; 
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Π
ριν από έναν αιώνα ο πολύ γνωστός κοινω-
νιολόγος Μαξ Βέμπερ έκανε μια διάλεξη
που σώζεται μέχρι σήμερα με τον τίτλο «Η

πολιτική ως επάγγελμα». Με απλά λόγια υποστήρι-
ξε ότι υπάρχουν πολιτικοί που θέλουν να επιτύχουν
έναν μοναδικό στόχο, να παραμείνουν στην εξου-
σία για πολλά χρόνια και να πάρουν ακόμη και σύν-
ταξη κολλώντας ένσημα μόνο βουλευτικά ή αυτο-
διοίκησης. Βλέπουν την ενασχόληση με την πολιτι-
κή ως επάγγελμα και ελκύονται φυσικά από τα
προνόμια που τη συνοδεύουν. Κλείνουν έτσι τον
ιστορικό τους κύκλο έπειτα από πολυετή παραμο-
νή στον δημόσιο βίο.

Θεμιτό, όσο οι πολίτες με την ψήφο τους τους
κρατούν στην πολιτική επικαιρότητα. Όμως, τα τε-
λευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια σημαντική
ανανέωση του πολιτικού προσωπικού από εκλογές
σε εκλογές. Ακόμη και πρωτοκλασάτα ονόματα
από πολιτικά «τζάκια» δεν έχουν καταφέρει να
επανεκλεγούν. Νέα πρόσωπα, πιο φρέσκα σε ιδέες
και ζωντανό πολιτικό λόγο, δημιούργησαν τα λεγό-
μενα νέα πολιτικά «τζάκια». Σημαντικό ρόλο έπαι-
ξαν και τα νέα μέσα της σύγχρονης πολιτικής επι-
κοινωνίας, όπως τα γνωστά μας social media. Σε
ελάχιστο χρόνο ένα πολιτικό πρόσωπο «χτίζει»
αναγνωρισιμότητα και την εξειδικευμένη εικόνα
που επιθυμεί.

Αυτήν ακριβώς την ανάγκη ήρθε να καλύψει ο

Οδηγός Πολιτικής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύε-
σθαι» με τα 333 + 1 tips, με έξυπνες φράσεις για να
ξεχωρίσετε στην πολιτική σας επικοινωνία αλλά
και να «κρεμάσετε» ακόμη και το πολιτικό σας
αφήγημα. Επωφεληθείτε από την προσφορά για
τους αναγνώστες της «Political», που ισχύει μόνο
μέχρι τις 15/12/2022.

1. Για να πάει μπροστά μια χώρα εκτός από τα-
λαντούχους πολιτικούς χρειάζεται και ταλαντού-
χους ψηφοφόρους!

2. Η γνώμη των δημοσκόπων, όταν παρουσιά-
ζουν τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης, έχει
βαρύνουσα σημασία γιατί είναι αποτέλεσμα δημο-
σκόπησης και αυτή;

3. Με το σύστημα της απλής αναλογικής η πρώτη
Κυριακή μπορεί και να θεωρηθεί και ως πρόβα
ψήφου.

4. Στην κάλπη οι πολιτικοί πληρώνουν όλες τις
ανεκπλήρωτες υποσχέσεις που έδωσαν στους πο-
λίτες στις προηγούμενες εκλογές. Ετεροχρονισμός
στην «πληρωμή»!

5. Οι αντιπολιτευτικές δυνάμεις μιας χώρας με τα
«λόγια» δεν ρίχνουν τις κυβερνήσεις. Αυτές τις
ανεβοκατεβάζουν οι πολίτες, όχι με τις κινητοποι-
ήσεις αλλά με την ψήφο τους στις εκλογές. 

6. Στη νέα προεκλογική περίοδο θα κυριαρχή-
σουν δύο αφηγήματα. Από τον έναν κομματικό
συνδυασμό θα ακούγεται σε παραλλαγές το «να

φύγουν αυτοί» και από τον άλλο κομματικό συν-
δυασμό «να μη γυρίσουν οι άλλοι». Το ότι και τα
δύο αυτά αφηγήματα έχουν παιχτεί και συγκινούν
όλο και λιγότερους πολίτες το γνωρίζουν οι «στρα-
τηγοί» επικοινωνίας των κομμάτων;

7. Στην τρέχουσα προεκλογική περίοδο μάθαμε
και καινούργιες λέξεις όπως τερατογένεση, τοξι-
κότητα, εκτσογλανισμός. Λεξικό πολιτικών όρων
υπάρχει; 

8. Η βουλιμία στην πολιτική είναι κακό πράγμα.
Οδηγεί σε απαξίωση και ατιμωτική έξοδο. 

9. Η εξουσία δεν έχει μόνο χυμούς, έχει και πι-
κρά φλούδια και την παίρνεις «πακέτο»!

10. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ψήφων προέρ-
χεται από τη συναισθηματική ταύτιση του πολίτη με
τον πολιτικό και ακολουθούν οι πελατειακές σχέ-
σεις και οι νέες υποσχέσεις. 

11. Στα ποσοστά της αδιευκρίνιστης ψήφου κρύβε-
ται πάντα ο νικητής κάθε εκλογικής αναμέτρησης.

Περισσότερα Tips θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτι-
κής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι» 333+1 tips
και μόνο για τους αναγνώστες της ψηφιακής εφη-
μερίδας «Political» διατίθεται στην προνομιακή τι-
μή των 10 ευρώ (από 15) μέχρι τις 15/12/2022.Επω-
φεληθείτε! Για παραγγελίες και περισσότερες δι-
ευκρινίσεις επικοινωνήστε στο grammateia@nk-
mediagroup.gr ή στα τηλέφωνα 2109568066,
6932266217.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

T
ο περιστατικό, τραγικό και κτηνώδες. Άγνω-
στος (ή άγνωστοι), αναφέρει η ειδησεογρα-
φία, λίγα λεπτά μετά την παράσυρση 21χρο-

νης φοιτήτριας από ασυνείδητο οδηγό στη Θεσσαλο-
νίκη, η οποία τελικά κατέληξε, στο διάστημα που
βρισκόταν αιμόφυρτη και χωρίς τις αισθήσεις της
καταμεσής της οδού Εγνατία της αφαίρεσε 1.500 ευ-
ρώ από την τσάντα της.

Αντί να ενδιαφερθεί και να τη φροντίσει, εκείνη τη
δύσκολη ώρα, όχι μόνο αγνόησε τη δυσχερή θέση
της, αλλά έκανε κάτι χειρότερο και εντελώς αδια-
νόητο, την έκλεψε! Ω, η λογική και η συνείδηση ενός
φυσιολογικού ανθρώπου δεν μπορούν να αντέξουν
το βάρος μιας τέτοιας εγκληματικής και βρόμικης
πράξης...

Έρχεται το ασύλληπτο αυτό γεγονός να προστεθεί
στα τόσα άλλα και να δείξει ότι η κοινωνία μας πάει
να γίνει ένα μωσαϊκό φρικαλεοτήτων. Τόσο λογα-
ριάζεται πλέον ο συνάνθρωπος ώστε να τον ποδο-
πατάμε και όταν ακόμη βρίσκεται σε ανάγκη και
όταν ακόμη ξεψυχάει! Όταν οι άνθρωποι καταντού-
με απάνθρωποι και μισάνθρωποι και αγριάνθρωποι,
έρχονται στιγμές που η ανθρωπιά χάνει ολότελα το
νόημά της και μετατρέπεται σε ένα επικίνδυνο πυ-
ροτέχνημα.

Για αυτό να αναζητούμε διαρκώς δρόμους καρ-

διάς ανοιχτούς, όπου θα υπάρχουν αισθήματα και
δεν θα νιώθουμε ότι ζούμε μέσα σε μια ζούγκλα,
όπου οι γύρω μας είναι έτοιμοι να μας κατασπαρά-
ξουν. Υπάρχουν σήμερα αληθινά αισθήματα; Υπάρ-
χουν, έστω και αν δυσκολευόμαστε να τα ανακαλύ-
ψουμε... Έστω και αν σκιάζονται και αν ματώνουν
και αν εξοβελίζονται από σαπισμένους ανθρώπους.
Αρκεί να τα αναστήσουμε... Αρκεί να προβάλει το
κάτι άλλο, το διαφορετικό, το ποιοτικό, η αντίδραση
σε μια ζωή α-ποιοτική, η πρόταση για την ύψωση σε
μια υψηλότερη σφαίρα.

Αντί σε πνευματική πρόοδο έχουμε εισέλθει σε
αντι-πνευματική πρόοδο. Για αυτό μέσα στην κατα-
βαράθρωση που ζούμε, μέσα στο αράχνιασμα και
στην αδεξιότητα και στο απροσδόκητο, ας προσπα-
θήσουμε επαναστατικά με όση δύναμη διαθέτει ο
καθένας μας να αναστηλώσουμε στον κόσμο μας την
ανθρωπιά σαν σύμβολο και οδηγό.

Αυτό θα είναι η εγγύηση των επιτευγμάτων μας, η
σωστή εκπλήρωση των προσδοκιών μας. Η «ξενι-
τιά» μας από το εφήμερο και το πρόσκαιρο της κα-
θημερινότητας και η μετάβασή μας στην άνθηση
του ανθρώπινου προσώπου. Αλλά και η επαρκής,
σε στιγμές ανεπάρκειας, νοηματοδότηση της ζωής
μας, η οριοθέτησή μας, όχι με τη μορφή περιορι-
σμού και υπολογισμού, αλλά προβληματισμού και

καταλογισμού, μπροστά στο χάος των όσων ζούμε,
μπροστά στο σκοτάδι των σπλάγχνων. Όχι, δεν θα
χάσει τη γλυκιά ζεστασιά της η κοινωνία, δεν πρέ-
πει να τη χάσει, γιατί διαφορετικά θα χαθεί νομοτε-
λειακά και η ίδια.

Και εκεί που το φως πάει να γίνει σφυγμός ολοένα
πιο αργός και πιο αργός, θαρρείς πως είναι έτοιμος
να σταματήσει, θα ξεπετιέται μια καθαρότατη ανάσα
ανθρωπιάς κόντρα στην οδύνη. Και θα λειτουργεί ως
λυτρωτική εκτόνωση όταν η ψυχή βουίζει, βιάζεται,
διψά και δεν βρίσκει νερό πουθενά και πιάνεται στις
ατομικές και κοινωνικές ξόβεργες.

Μακριά από τα στροβιλίσματα από τα οποία κινδυ-
νεύουμε, αν δεν αντιδράσουμε, να παρασυρθούμε, η
εποχή μας έχει ανάγκη την ανθρωπιά για να λειτουρ-
γήσει με λυτρωτικά ανακλαστικά, με μεταδοτικά και
όχι αμετάδοτα λαμπυρίσματα και παραδείγματα.

Με προθυμερό λογισμό, με δίχως ασκημάδι, πα-
ρότι ζούμε σε άσχημες περιόδους, εκκινώντας ο κα-
θένας από τον εαυτό του να καταλάβουμε ότι δεν
αξίζει να ζούμε χαρακωμένοι σε τακτικές που προ-
σβάλλουν και καταπατούν τον ανθρωπισμό, αλλά
αξίζει να πασκίζουμε να βρούμε στο εσωτερικό μας
μια φωλιά ανθρωπιάς για να ανθίσουν εκεί πάνω τα
περιβόλια της γαλήνης και της ευτυχίας, της δικής
μας και των άλλων.

του
πατέρα 
Ηλία Μάκου

Όταν οι άνθρωποι γινόμαστε απάνθρωποι και μισάνθρωποι...
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Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι πολιτικές διαβουλεύ-
σεις στο εσωτερικό της Λιβύης, προκειμένου να
υπάρξει συμφωνία και να οριστεί ημερομηνία για
τις εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι η παρούσα κυβέρ-
νηση Ντμπεϊμπά θα πρέπει να αποχωρήσει, δίνον-
τας έτσι μια ανάσα στον Νίκο Δένδια, ο οποίος μετά
το διπλωματικό επεισόδιο της 17ης Νοεμβρίου στο
αεροδρόμιο της Τρίπολης έχει τορπιλίσει κάθε δί-
αυλο επικοινωνίας. 

Την ίδια ώρα, όμως, η Τουρκία δεν
κρύβει την επιρροή της στη Λιβύη και
της παρέχει όχι μόνο οπλισμό, αλλά
και μισθοφόρους και στρατιωτικούς
συμβούλους. Η Άγκυρα βέβαια, προ-
κειμένου να παράσχει στήριξη στην
Τρίπολη, έθεσε ως προϋπόθεση την υπογραφή του
τουρκολιβυκού μνημονίου. 

Χθες, πάντως, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών
Μεβλούτ Τσαβούσογλου χλεύασε για άλλη μία φο-

ρά τον Νίκο Δένδια, υποστηρίζοντας ότι ο
Έλληνας υπουργός Εξωτερικών τρέχει πίσω
από την Άγκυρα, ταξιδεύοντας σε χώρες που
πριν έχει προσεγγίσει η Τουρκία.

Μιλώντας σε πανεπιστήμιο για την
Επιχειρηματική και Ανθρωπιστική Εξω-
τερική Πολιτική της Τουρκίας, ο Με-
βλούτ Τσαβούσογλου είπε: «Ο τουρκικός
κόσμος, που ενίσχυσε την ενότητά του
με τον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών, εί-

ναι πλέον μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα.
Όλος ο κόσμος άρχισε να στρέφει την προσοχή του
εκεί. Δηλαδή, στον τουρκικό κόσμο, την Τουρκία,
το Αζερμπαϊτζάν και την Κεντρική Ασία. Σήμερα και

ο Νίκος Δένδιας εκεί πήγε αμέσως. Έφτασε λαχα-
νιασμένος εκεί. Κάνει κάποια ταξίδια. Όπου και αν

πάμε, φυσικά, τρέχει από πίσω (γελώντας).
Να είναι καλά. Ο Νίκος Δένδιας είναι πα-

λιός μου φίλος. Και φυσικά ανησυχούν.
Γιατί ανησυχούν; Η ΤΔΒΚ έγινε μέλος-
παρατηρητής στη σύνοδο κορυφής
στη Σαμαρκάνδη. Αλλά αυτό είναι μια

αρχή. Βήμα βήμα. Τα υπόλοιπα, πρώτα
ο Αλλάχ, θα έρθουν. Φυσικά, οι τρέχουσες

ανησυχίες και ο πανικός τους είναι λόγω αυτών
που θα γίνουν. Ως αποτέλεσμα, πρέπει να αυξήσου-
με τη συνεργασία και την αλληλεγγύη μας με τον
τουρκικό κόσμο. Όπως είπα πριν από λίγο, στην
πραγματικότητα, με τον τουρκικό κόσμο να δέχεται
την ΤΔΒΚ ως παρατηρητή, ο Οργανισμός Τουρκι-
κών Κρατών και ο τουρκικός κόσμος κατέβηκαν με
αυτόν τον τρόπο στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι η
εμβέλειά του έχει ενισχυθεί».

Γράφει 
η Αλεξία 
Τασούλη

Μ
ε το Βρετανικό Μουσείο συνομι-
λεί η ελληνική κυβέρνηση σε
ένα προκαταρκτικό στάδιο για τα
Γλυπτά του Παρθενώνα. Η είδη-

ση επιβεβαιώθηκε από τον υπουργό Επικρα-
τείας Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος μίλησε
στον «Guardian».

«Είναι αλήθεια ότι υπάρχει διάλογος μεταξύ
της ελληνικής κυβέρνησης και του Βρετανικού
Μουσείου», είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη
βρετανική εφημερίδα, τονίζοντας ακόμη: «Αυ-
τή τη στιγμή πρόκειται για προκαταρκτικές συ-
νομιλίες και, ναι, έχω συναντήσει τον επικεφα-
λής του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ
Όσμπορν».

Πριν από τρεις ημέρες ο βρετανικός «Guar-
dian» αποκάλυψε πως «ανώτεροι Έλληνες
αξιωματούχοι έχουν πραγματοποιήσει “προ-
καταρκτικές” συνομιλίες με το Βρετανικό Μου-
σείο σε κάτι που θα μπορούσε να ισοδυναμεί
με τεκτονική αλλαγή στην επίλυση της μακρο-
βιότερης πολιτιστικής διαμάχης στον κόσμο:
τον επαναπατρισμό των Μαρμάρων του Παρ-
θενώνα του 5ου αιώνα πΧ στην Αθήνα».

Στο ίδιο άρθρο τονιζόταν χαρακτηριστικά
ότι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είχαν
συναντηθεί με τον διευθυντή του Βρετανικού
Μουσείου, σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων του
Λονδίνου την περασμένη Δευτέρα. «Τα Γλυ-
πτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Ελ-
λάδα πριν από τις ελληνικές εκλογές του
2023», εκτίμησε ο Ρότζερ Μάικλ, ιδρυτής του
Ινστιτούτου Ψηφιακής Αρχαιολογίας με έδρα
την Οξφόρδη. Ο Βρετανός επιστήμονας ήταν ο

πρώτος που δημιούργησε αντίγραφο ενός
από τα Γλυπτά που έκλεψε ο Λόρδος Έλγιν
από την Ακρόπολη. Πρόκειται για το κεφάλι
ενός αλόγου από το άρμα της Σελήνης, από τα
τέσσερα συνολικά που υπήρχαν στο αέτωμα
του Παρθενώνα. «Ήρθε η ώρα να επιστρέ-
ψουν τους αρχαίους ελληνικούς θησαυρούς
στην πατρίδα τους», είπε στους ιθύνοντες του
Βρετανικού Μουσείου ο Ρότζερ Μάικλ. Ο
Βρετανός μιλώντας στους thetimes.co.uk δή-
λωσε πως «όταν κλέβετε πράγματα και τα εκ-
θέτετε σε δημόσια προβολή, μην εκπλαγείτε
αν αργά ή γρήγορα κάποιος έρθει και πει:
“Μου το έκλεψες και το θέλω πίσω”. Πλέον
υπάρχει μικρή ανοχή σε θέματα πολιτιστικής

οικειοποίησης και η στάση του Βρετανικού
Μουσείου δεν συμβαδίζει με την εποχή». «Τα
Γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν πριν
από τις ελληνικές εκλογές του 2023», εκτίμη-
σε ο Μάικλ επικαλούμενος επαφές που έχουν
γίνει μεταξύ του προέδρου του Βρετανικού
Μουσείου και του Έλληνα πρέσβη στη Βρετα-
νία Ιωάννη Ραπτάκη.

Σε πρόσφατη δημοσκόπηση που δημοσιεύ-
τηκε στην ιστοσελίδα του BBC και πραγματο-
ποιήθηκε εκ μέρους του Οργανισμού Parthe-
non Project που στοχεύει στην επανένωση των
Γλυπτών, το 54% των Βρετανών λέει «ναι» στην
επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα και
μόλις το 16% έχει αντίθετη άποψη. Μάλιστα,

προσφάτως, πρόεδρος του οργανισμού ορί-
στηκε ο πρώην υφυπουργός Πολιτισμού της
Βρετανίας των κυβερνήσεων Κάμερον, λόρδος
Εντ Βέιζι, ο οποίος δήλωσε ότι είναι βέβαιος
πως «μια συμφωνία είναι εφικτή». 

Έντονο παρασκήνιο για
τα Γλυπτά του Παρθενώνα 

Πυκνώνουν οι επαφές και 
οι προκαταρκτικές συνομιλίες
της ελληνικής κυβέρνησης 
με το Βρετανικό Μουσείο 
για την επιστροφή των
αρχαιοτήτων στην Ελλάδα

Πιέσεις για εκλογές
στη Λιβύη 

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



Άγνωστος αριθμός πρακτόρων από τη Ρωσία, το Ιράν και
τη Λαϊκή Κίνα συλλέγουν πληροφορίες στις Βρυξέλλες,
περνώντας συχνά τον χρόνο τους κρυφακούγοντας συζητή-
σεις σε μπαρ και εστιατόρια κοντά στα αρχηγεία του ΝΑΤΟ
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Ρεπορτάζ του Politico χαρακτηρίζει μάλιστα τις Βρυξέλ-
λες «παιδική χαρά» των κατασκόπων, γράφοντας ότι Βέλγοι
αξιωματούχοι της υπηρεσίας αντικατασκοπείας λένε ότι
αγνοούν τον πραγματικό αριθμό των πρακτόρων, καθώς σε

αντίθεση με τις ΗΠΑ ή την Αυστραλία η νομοθεσία του Βελ-
γίου δεν υποχρεώνει τους εργαζομένους ξένων εταιρειών,
οργανισμών ή ιδρυμάτων να δηλώνουν την παρουσία τους
στη χώρα.

Οι Βρυξέλλες φιλοξενούν τα αρχηγεία του ΝΑΤΟ,
της ΕΕ, 100 διεθνών οργανισμών και 300 διπλωματι-
κών αποστολών, με περισσότερους από 26.000 διπλω-
ματικούς υπαλλήλους. 

Ο καθένας από αυτούς θα μπορούσε να είναι κατάσκο-

πος, καθώς το διπλωματικό διαβατήριο προσφέρει πρό-
σβαση σε ανώτατους αξιωματούχους, ενίοτε πρόθυμους να
μοιραστούν πληροφορίες, αλλά και ασυλία από ποινικές
διώξεις. Οι βελγικές υπηρεσίες ασφαλείας εκτιμούν ότι σε
ορισμένες πρεσβείες ποσοστό 10% με 20% του προσωπικού
είναι πράκτορες.

Θέσεις εργασίας στην πανεπιστημιακή κοινότητα και στη
δημοσιογραφία προσφέρουν επίσης καλή μέθοδο απόκρυ-
ψης για επαγγελματίες της συλλογής πληροφοριών.

Α
ντιμέτωπος με την απόφαση
του G7 και της ΕΕ, που απαγο-
ρεύει από χθες στις ναυτιλια-
κές και ασφαλιστικές εταιρεί-

ες να διαχειρίζονται φορτία ρωσικού πε-
τρελαίου πάνω από το πλαφόν των 60 δο-
λαρίων το βαρέλι, ο Πούτιν στρέφεται στον
λεγόμενο «σκοτεινό στόλο» με σκοπό να
διατηρήσει τα έσοδα από τις πωλήσεις
μαύρου χρυσού, την κύρια πηγή συναλ-
λάγματος για τη Ρωσία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των «Finan-
cial Times», ενόψει του πλαφόν στις διά
θαλάσσης μεταφορές πετρελαίου, η Μό-
σχα έχει ήδη αγοράσει άμεσα ή έμμεσα
103 τάνκερ, γερασμένα πλοία 12-15 ετών,
τα οποία απείχαν λίγα χρόνια από το να
διαλυθούν για σκραπ. 

Αυτός ο αυξημένος αριθμός δεξαμενο-
πλοίων θα αξιοποιηθεί στον λεγόμενο
«σκοτεινό στόλο», πλοία μεγάλης ηλικίας,
που κινούνται «κάτω από το ραντάρ» ανα-
σφάλιστα, αψηφώντας το δυτικό πλαφόν,
για να μεταφέρουν το ρωσικό αργό. 

Στόχος της Ρωσίας είναι να χρησιμοποι-
ήσει τον στόλο αυτό για να προμηθεύει χώ-
ρες όπως η Λαϊκή Κίνα, η Ινδία και η Τουρ-

κία, οι οποίες αγοράζουν το
πετρέλαιό της, τώρα που η
Ευρώπη τού «γυρίζει την
πλάτη».

Οι αγοραπωλησίες μετα-
χειρισμένων τάνκερ

άνω των 15 ετών
για τη μεταφο-
ρά αργού
έχουν πάρει

« φ ω τ ι ά »
τους τε-
λευταί-

ους μήνες με αύξηση 157% σε ετήσια βάση. 
Το πλαφόν των 60 δολαρίων αποκόβει τη

Μόσχα από μεγάλο μέρος του παγκόσμιου
στόλου τάνκερ, γιατί ασφαλιστικές εταιρεί-
ες όπως οι Lloyd’s του Λονδίνου δεν θα
μπορούν να καλύψουν τα πλοία που μετα-
φέρουν ρωσικό πετρέλαιο, ανεξαρτήτως
του προορισμού τους, εκτός εάν το πετρέ-
λαιο αυτό πωλείται υπό το καθεστώς των
δυτικών περιορισμών στην τιμή. 

«Ο σκοτεινός στόλος θα χρησιμοποιηθεί
για να μειωθούν οι επιπτώσεις των μέτρων,

αλλά δεν μπορεί να προστατεύσει πλήρως
τη Ρωσία από τον αντίκτυπο του πλαφόν,
καθώς χρειάζεται πάνω από 240 τάνκερ
για να συνεχίσει τις εξαγωγές πετρελαίου
της με τους σημερινούς ρυθμούς», γρά-
φουν οι «FT». 

«Δεν θα πουλάμε σε τιμή που ορίζει η
Δύση», ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, προειδο-
ποιώντας ότι θα εκτοξευτεί το κόστος του
πετρελαίου και θα προκληθεί παγκόσμια
ενεργειακή κρίση.

Οξύνοντας συνεχώς τους τόνους, ο Ρώ-
σος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λα-
βρόφ δήλωσε χθες ότι το ΝΑΤΟ συνιστά
«σοβαρή απειλή» για τη Ρωσία, τονίζοντας
ότι οι πολιτικές της Δύσης εγείρουν κίνδυ-
νο για μια «απευθείας σύγκρουση μεταξύ
πυρηνικών δυνάμεων με καταστροφικές
συνέπειες».

ΖΖει και βασιλεύει 
η Αστυνομία 
Ηθών του Ιράν

Τα κρατικά ΜΜΕ του Ιράν διέ-
ψευσαν τα περί κατάργησης της
διαβόητης Αστυνομίας Ηθών και
της υποχρεωτικότητας της μαντί-
λας, ύστερα από διφορούμενες
δηλώσεις του γενικού εισαγγε-
λέα, οι οποίες ερμηνεύθηκαν στη
Δύση ως μεγάλη νίκη των διαδη-
λωτών, που απαιτούν ελευθερίες
για τις γυναίκες, στη μεγαλύτερη
απειλή για το θεοκρατικό καθε-
στώς μετά την Ισλαμική Επανά-
σταση του 1979.

«Ο γενικός εισαγγελέας προέβη
σε διφορούμενες δηλώσεις που
θα μπορούσαν ενδεχομένως να
ερμηνευθούν ως τέλος της Αστυ-
νομίας Ηθών, αλλά μπορεί επίσης
να υποδηλώνουν ότι η Δικαιοσύνη
θέλει να αποστασιοποιηθεί από
τον θεσμό… Δεν ισοδυναμούν με
αλλαγή πολιτικής», γράφει ο αν-
ταποκριτής του «Independent»
στο Ιράν. 

Η Αστυνομία Ηθών ξεκίνησε
περιπολίες το 2006 για να επιβάλει
την «κουλτούρα της σεμνότητας
και του χιτζάμπ», που έγινε υπο-
χρεωτικό το 1983.

Δεκάδες διαδηλωτές έχουν
σκοτωθεί από τις δυνάμεις ασφα-
λείας στις οργισμένες διαμαρτυ-
ρίες για τον θάνατο της 22χρονης
Μαχσά Αμινί, η οποία συνελήφθη
τον Σεπτέμβριο, επειδή δεν «φο-
ρούσε σωστά» τη μαντίλα της. 

Θεριεύει ο «σκοτεινός
στόλος» του Πούτιν!
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Απέραντη «παιδική χαρά» κατασκόπων οι Βρυξέλλες

Αγόρασε 103 γερασμένα
τάνκερ για να «ντριμπλάρει»
το πλαφόν της Δύσης ($60) 
στην τιμή του πετρελαίου



E
νας 11χρονος μαθητής του 9ου Δη-
μοτικού Σχολείου Σερρών άφησε
την τελευταία του πνοή στο προαύ-
λιο του σχολείου λίγο μετά τις 14.10

το μεσημέρι της Δευτέρας (5/12). Η ανείπωτη
τραγωδία σημειώθηκε έπειτα από έκρηξη
στο λεβητοστάσιο του σχολείου, που είχε ως
αποτέλεσμα η βαριά, σιδερένια πόρτα της
αποθήκης να εκτοξευτεί σε απόσταση 40 μέ-
τρων, να χτυπήσει τον ανήλικο μαθητή και να
τον σκοτώσει ακαριαία.

«Δυστυχώς στις 15:37 προσεκομίσθη με το
ΕΚΑΒ παιδί (σ.σ.: άρρεν 11 ετών), το οποίο
έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
μη συμβατές με τη ζωή», αναφέρει το λιτό
ανακοινωθέν του Γενικού Νοσοκομείο Σερ-
ρών και «το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό
προσωπικό εκφράζει τα θερμά του συλλυπη-
τήρια στην οικογένεια του παιδιού». Ελαφρύ-

τερα τραυματισμένα μεταφέρθηκαν δύο ακό-
μη -μικρότερης ηλικίας- μαθητές του δημο-
τικού σχολείου, με την ίδια ανακοίνωση να
επισημαίνει: «Μετά από έκρηξη που έγινε σε
σχολείο της πόλης των Σερρών, προσεκομί-
σθησαν με το ΕΚΑΒ, στις 14:43 σήμερα, δύο
ανήλικα αγόρια, ηλικίας 6 και 10 ετών, με
ελαφρές κακώσεις το πρώτο και σε καλή γε-
νική κατάσταση το δεύτερο. Έγιναν άμεσα
όλες οι απαραίτητες εξετάσεις (υπέρηχος,
αξονική τομογραφία κ.λπ.) και το δεκάχρονο
αγόρι επιστρέφει στην οικία του, ενώ το εξά-
χρονο, το οποίο φέρει εμπιεστικό κάταγμα
βρεγματικού οστού (ΑΡ) και μικρό ρωγμώδες
κάταγμα ρινικών οστών, θα διακομιστεί προ-
ληπτικά στην Παιδοχειρουργική Κλινική του
ΓΝΘ “Ιπποκράτειο” για περαιτέρω παρακο-
λούθηση».

Εισαγγελική παρέμβαση 
για απόδοση ευθυνών

Το τραγικό περιστατικό προκάλεσε εισαγ-
γελική παρέμβαση «προκειμένου να διερευ-
νηθούν άμεσα οι ευθύνες για την έκρηξη στο
λεβητοστάσιο στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Σερ-
ρών, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του

11χρονου μαθητή και τον τραυματισμό δύο
ακόμη μαθητών».

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη στιγμή της
έκρηξης ο άτυχος μαθητής και οι δύο συμ-
μαθητές του, μαζί με άλλα παιδιά του σχολεί-
ου, βρίσκονταν σε διάλειμμα στην αυλή, κα-
θώς παρακολουθούν το ολοήμερο σχολείο.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Σερρών Τάσος Αραμπατζής περιέ-
γραψε τις εικόνες που αντίκρισαν οι συνά-
δελφοί του, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για
ένα μεγάλο και αρκετά παλιό σχολείο, το
οποίο βρίσκεται σε ύψωμα στις παρυφές του
λόφου Κουλά. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο λέβη-
τας βρίσκεται στο πίσω προαύλιο, σε μια
αποθήκη, κλειστή, με μια πολύ βαριά σιδε-
ρένια πόρτα, τονίζοντας ότι τα παιδιά μα-
ζεύονται σε αυτό το προαύλιο όταν ψιχαλίζει

ή βρέχει, γιατί εκεί έχει στέγαστρο. «Όταν
φτάσαμε εκεί το θέαμα ήταν σοκαριστικό όχι
μόνο επειδή ο μαθητής βρισκόταν στο έδα-
φος, αλλά και για το σοκ στο οποίο βρίσκον-
ταν τα υπόλοιπα 10 παιδιά που ήταν παρόντα
στο συμβάν και δεν μπορούσαν να συνειδη-
τοποιήσουν τι είχε γίνει». Τέλος, κοινή ανα-
κοίνωση εξέδωσαν τα υπουργεία Εσωτερι-
κών και Παιδείας, τονίζοντας πως «θα κά-
νουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να
διερευνηθούν τα αίτια της τραγικής απώλει-
ας και να αποδοθούν ευθύνες».
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Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Ανείπωτη τραγωδία 
σε δημοτικό σχολείο 
των Σερρών, όταν από έκρηξη
εκτινάχτηκε 40 μέτρα η πόρτα
του λεβητοστάσιου
σκοτώνοντας ένα παιδί 
και τραυματίζοντας 
ελαφρά άλλα δύο 

Μάζεψαν τα προσωπικά τους αντικείμενα πατέρας Αντώνιος και πρεσβυτέρα
Την «τήρηση της νομιμότητας» ζήτησαν από τον εισαγγελέα του

Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του πα-
τρός Αντωνίου και της πρεσβυτέρας του Σταματίας Γεωργαντή. Οι
Θρασύβουλος Κονταξής και Γιάννης Κώτσος επισκέφθηκαν το πρωί
της Δευτέρας (5/12) τον ανώτατο δικαστικό λειτουργό με βασικό αίτη-
μα να δοθεί η δυνατότητα παραλαβής των προσωπικών τους αντικει-
μένων από τη δομή της οδού Σαρπηδώρου στον Κολωνό, όπου στον 4ο
όροφο του κτιρίου βρίσκεται το διαμέρισμά τους.

«Η μόνη σκοπιμότητα είναι η τήρηση της νομιμότητας», δήλωσε ο κ.
Κονταξής βγαίνοντας από τον Άρειο Πάγο. Παράλληλα, οι δύο δικηγό-
ροι επισκέφτηκαν για τον ίδιο λόγο και τον προϊστάμενο της Εισαγγε-
λίας Πρωτοδικών Αθηνών Αντώνη Ελευθεριάνο, ο οποίος τους διαβε-
βαίωσε πως θα καταβληθεί προσπάθεια να επιλυθεί το θέμα ανθρώπι-
να το ταχύτερο δυνατό.

Να σημειώσουμε ότι ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα του δια-
μένουν σε σπίτι φιλικού τους προσώπου, ενώ φαντάζει δύσκολο να
νοικιάσουν οικία, καθώς έχουν δεσμευτεί οι τραπεζικοί τους λογαρια-

σμοί. Λίγο μετά τις 11.30 το πρωί, συνοδευόμενη από τους δύο δικηγό-
ρους της, η Σταματία Γεωργαντή βρέθηκε για περίπου δύο ώρες στη
δομή του Κολωνού, μάζεψε κάποια από τα προσωπικά της αντικείμε-
να και αποχώρησε χωρίς να κάνει κάποια δήλωση στους δημοσιογρά-
φους που βρίσκονταν από νωρίς εκεί. Την ίδια ώρα πάντως οι Αρχές
προσπαθούν να προσεγγίσουν με προσεκτικά βήματα και άλλα παιδιά
που φιλοξενούνται σε διάφορες δομές της Κιβωτού του Κόσμου προ-
κειμένου να καταγγείλουν τυχόν κακοποιητικές συμπεριφορές σε βά-
ρος τους. Αν και μεγαλύτερο μέρος των καταγγελιών κάνουν λόγο για
σωματικές «τιμωρίες» σε βάρος των παιδιών, μόνο μία φαίνεται να εί-
ναι -μέχρι στιγμής- η αναφορά για σεξουαλική ασέλγεια στους χώ-
ρους τους ΜΚΟ (αυτή του 19χρονου), η οποία ωστόσο θα πρέπει να
ενισχυθεί ως προς τη βασιμότητά της και από άλλα στοιχεία. Όσον
αφορά τον έλεγχο της Οικονομικής Αστυνομίας, είναι σε πλήρη εξέλι-
ξη, αλλά θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για να ολοκληρωθεί, κα-
θώς γίνεται σε βάθος πενταετίας.

Κ.Παπ.

Το διάλειμμα
του θανάτου και
ο λέβητας-φονιάς
11χρονου μαθητή



Τ
ο προφίλ ενός ανθρώπου με πολλά
πρόσωπα σκιαγράφησε αναφερό-
μενη στον Πέτρο Φιλιππίδη η Εβελί-
να Παπούλια, καταθέτοντας ενώπιον

του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, όπου ο
ηθοποιός δικάζεται κατηγορούμενος για έναν
βιασμό και δύο απόπειρες.

«Ο Φιλιππίδης κάθε φορά είναι ένας άλλος,
ανάλογα με τα κέφια του και πού βρίσκεται»,
κατέθεσε η γνωστή ηθοποιός και περιέγραψε
τις δικές της σοκαριστικές εμπειρίες, διευκρι-
νίζοντας ωστόσο πως στη δική της περίπτωση
ο κατηγορούμενος σεβάστηκε τα όρια. «Εκτι-
μώ το ταλέντο του, αλλά δεν τον εκτιμώ καθό-
λου ως άνθρωπο», είπε και χαρακτήρισε «πα-
νέξυπνο και χειριστικό» τον κατηγορούμενο.

Η μάρτυρας αφηγήθηκε πως στην πρώτη
τους συνεργασία, το 1996-1997, ενώ η ίδια
βρισκόταν στη σκηνή, τον είδε κρυμμένο στις
κουίντες να «έχει κατεβάσει το παντελόνι του
και να μου επιδεικνύει τα γεννητικά του όργα-
να». «Σοκάρομαι. Προσπαθώ να συνεχίσω να
παίζω. Δεν αντέδρασα, δεν είπα τίποτα. Έχει
συμβεί άλλη μια φορά με τον ίδιο τρόπο. Ίσως
είχε συμβεί και τρίτη», κατέθεσε και στη συνέ-
χεια αναφέρθηκε σε ένα ακόμη περιστατικό,
όταν ο κατηγορούμενος, την ώρα που ήταν στο
καμαρίνι του, την άρπαξε και προσπάθησε να
της... βάλει χέρι. Η ηθοποιός περιέγραψε πως
τον έσπρωξε και εκτίμησε ότι ο κατηγορούμε-
νος δεν προχώρησε γιατί εκείνη την περίοδο
την είχε ανάγκη. «Αναγνώρισα τη χυδαιότητά
του, την εξουσιομανία του, και το ταλέντο του

βέβαια», είπε η Εβελίνα Παπούλια επιση-
μαίνοντας τους λόγους της συνεργασίας
της και πάλι με τον Πέτρο Φιλιππίδη, με τον
οποίο διέκοψε κάθε σχέση όταν διαπίστω-
σε πως την κακολογούσε σε σκηνοθέτη
που συνεργαζόταν μαζί της.

«Ξεφτιλίζεται»
Η μαρτυρία της Εβελίνας Παπούλια αμ-

φισβητήθηκε έντονα από την υπεράσπιση,
που ζήτησε να ανέβει στο βήμα του μάρτυ-
ρα ένας τεχνικός θεάτρου, ο οποίος κατέ-
θεσε πως βρισκόταν συνεχώς στις κουίν-
τες και θα ήταν απίθανο να κινηθεί ο κατη-
γορούμενος με αυτό τον τρόπο.

Η ηθοποιός κλήθηκε να εξηγήσει τι ήταν
αυτό που οδήγησε τον Πέτρο Φιλιππίδη σε
αυτήν τη συμπεριφορά, ρισκάροντας να τι-
νάξει την παράσταση στον αέρα. «Ευτυχώς
δεν είμαι στο μυαλό του Φιλιππίδη», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά η μάρτυρας, συμ-
πληρώνοντας: «Η πράξη του ξεφτίλισε τον
ίδιο. Σε εμένα καμία επίπτωση δεν είχε,
δεν μου επιτέθηκε. Τον κατέταξα στην κα-
τηγορία των ανθρώπων που είναι χυδαίοι

και γελοιωδέστατοι». Λίγο αργότερα ωστόσο
η μάρτυρας ξέσπασε: «Εγώ συνεργάζομαι
στη σκηνή με το ταλέντο... Είμαι σκληρά ερ-
γαζόμενη, μεγάλωσα μόνη το παιδί μου. Ξέ-
ρω να διαχειρίζομαι τον εαυτό μου και κα-
νείς δεν θα παίξει με το ψωμί μου. Δεν με
ενδιαφέρει ένας επιδειξίας, δεν θα τον μά-
θω εγώ τι ηθική θα έχει σε έναν χώρο. Δεν
θα παραδώσω τα όπλα. Για κανέναν αλητα-
ρά δεν θα φύγω από τη δουλειά».
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«Επιδειξίας, χυδαίος
και γελοιωδέστατος»

Μπορεί η υπόθεση να μη
βρίσκεται πλέον στην πρώτη
γραμμή της επικαιρότητας,
αλλά τόσο οι δικαστικές όσο
και οι αστυνομικές αρχές συ-
νεχίζουν τις έρευνες για την
πλήρη εξιχνίαση όσων έχουν
συμβεί με θύμα το 12χρονο
κορίτσι από τον Κολωνό. Εί-
ναι προφανές ότι υπάρχουν
πρόσωπα που ακόμη δεν
έχουν ταυτοποιηθεί και συλ-
ληφθεί, ενώ πέπλο μυστηρί-
ου καλύπτει και τον χώρο
που ο 53χρονος προφυλακι-
σμένος Ηλίας Μίχος φέρεται
να εξέδιδε την ανήλικη.

Στο πλαίσιο αυτό, κατόπιν
εντολής της 33ης τακτικής
ανακρίτριας που χειρίζεται
την υπόθεση, αστυνομικοί
της Υποδιεύθυνσης Προστα-
σίας Ανηλίκων πραγματο-
ποίησαν έφοδο σε οίκο ανο-

χής. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ,
συνελήφθησαν στο πλαίσιο
της αυτόφωρης διαδικασίας
τρεις αλλοδαπές γυναίκες
(26, 38 και 63 ετών) και δύο
Ελληνίδες (19 και 65 ετών)
για παράβαση του νόμου πε-
ρί εκδιδόμενων προσώπων
και παραβίαση σφραγίδων
που έθεσε η Αρχή. Η έφοδος
έγινε τις απογευματινές
ώρες της 1ης Δεκεμβρίου,
ενώ πραγματοποιήθηκε
έλεγχος από αστυνομικούς
τής ανωτέρω υπηρεσίας σε
οίκημα όπου φέρεται να λει-
τουργούν οίκοι ανοχής στο
κέντρο της Αθήνας. Εντός
του υπό έρευνα οικήματος
εντοπίστηκαν και συνελή-
φθησαν οι πέντε γυναίκες
για τα ανωτέρω αδικήματα.
Επιπλέον, συγκατηγορούμε-
νοι τυγχάνουν μια 53χρονη

και ένας 53χρονος, υπήκοοι
Βουλγαρίας, ως μισθωτές
του οικήματος στο οποίο
δραστηριοποιούνταν οι συλ-
ληφθείσες γυναίκες, οι οποί-
ες οδηγήθηκαν στον εισαγ-
γελέα Πλημμελειοδικών
Αθηνών.

Να θυμίσουμε ότι εδώ και
λίγες μέρες τόσο η 12χρονη
όσο και τα ανήλικα αδέρφια
της έχουν επιστρέψει σε οι-
κογενειακό περιβάλλον (σε
γιαγιά και θεία), επιχειρών-
τας σιγά σιγά να κλείσουν τις
πληγές τους. Την ίδια ώρα,
σε αναμονή βρίσκεται η
37χρονη μητέρα της (προφυ-
λακισμένη στον Κορυδαλλό),
καθώς έχει καταθέσει προς
το δικαστικό συμβούλιο αί-
τημα για άρση των όρων προ-
σωρινής κράτησής της.

Κώστας Παπαδόπουλος

Ντου και πέντε συλλήψεις στον οίκο ανοχής 
όπου εξέδιδαν τη 12χρονη στον Κολωνό

Κατάθεση-σοκ στη δίκη
Φιλιππίδη από την Εβελίνα
Παπούλια: «Μου έδειχνε
τα γεννητικά του 
όργανα επί σκηνής»
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Συνταγματάρχης 
με χειροβομβίδα
λήστεψε τράπεζα 
στην Αργυρούπολη

Εν ενεργεία συνταγματάρχης του Στρα-
τού ήταν ο άνδρας ο οποίος εισέβαλε με
χειροβομβίδα σε υποκατάστημα τράπεζας
στην Αργυρούπολη και άρπαξε άγνωστο
χρηματικό ποσό. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει
κάνει συνολικά τρεις ληστείες τραπεζών
στα νότια προάστια.

Σχετικά με το τελευταίο συμβάν, όλα
ξεκίνησαν χθες το πρωί γύρω στις 9.40. Ο
δράστης μπήκε στο υποκατάστημα αφού
απείλησε τους υπαλλήλους με τη χειρο-
βομβίδα, άρπαξε άγνωστο χρηματικό
ποσό και χάθηκε στα στενά της γύρω πε-
ριοχής. Όμως, μετά τις πρώτες ληστείες
που είχε διαπράξει οι αστυνομικοί έκα-
ναν πιο συχνές περιπολίες και κοντά στις
τράπεζες που είχε χτυπήσει. Με αυτό τον
τρόπο κατάφεραν να εντοπίσουν τον
δράστη μέσα στο αυτοκίνητό του και τον
συνέλαβαν λίγες ώρες μετά τη ληστεία της
Αργυρούπολης.

Μέχρι αργά χθες το απόγευμα δεν είχε
εντοπιστεί η χειροβομβίδα, γεγονός που
προκαλούσε ανησυχία. Οι Αρχές πάντως
έχουν καταγράψει τη δράση του από βίν-
τεο σε κάμερες ασφαλείας και ο δράστης
αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. 

Μίλτος Σακελλάρης

Σ
ε πλήρη εξέλιξη και υπό την επο-
πτεία εισαγγελέα βρίσκονται οι
έρευνες του Τμήματος Εγκλημά-
των κατά Ζωής της Ασφαλείας

Θεσσαλονίκης για το περιστατικό με τον
σοβαρό τραυματισμό 16χρονου, ο οποίος
δέχτηκε αστυνομικά πυρά στη διάρκεια
καταδίωξης.

Ο 16χρονος Ρομά τα ξημερώματα της
Δευτέρας έφυγε από βενζινάδικο επί της
οδού Μοναστηρίου χωρίς να πληρώσει τα
καύσιμα που έβαλε. Ειδοποιήθηκε η
αστυνομία που τον εντόπισε, ωστόσο ο
ανήλικος οδηγός αγνόησε τα σήματα να
σταματήσει και ανέπτυξε ταχύτητα. Κα-
θώς έφτασε στη Συμμαχική οδό, επιχείρη-
σε να εμβολίσει περιπολικό, ενώ οι αστυ-
νομικοί, στην προσπάθειά τους να τον ακι-
νητοποιήσουν, έριξαν πυρά. Ο 16χρονος
έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδη-
γούσε πέφτοντας πάνω σε τοιχίο και τραυ-
ματίστηκε.

Πατέρας
Ο 16χρονος, πατέρας ενός παιδιού μόλις

1,5 έτους, υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμ-
βαση, κατά την οποία αφαιρέθηκε η σφαί-
ρα από το κεφάλι και νοσηλεύεται σε σο-
βαρή κατάσταση στη ΜΕΘ ενηλίκων του
Ιπποκρατείου.

Στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, μεταξύ άλ-

λων, αναφέρεται ότι ο ανήλικος οδηγός,
αγνοώντας τις εντολές των αστυνομικών,
ενεργούσε επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ
επιχείρησε να εμβολίσει μετωπικά προ-
πορευόμενο δίκυκλο της ομάδας ΔΙΑΣ,
θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή των
αστυνομικών: «Ενόψει του άμεσου κινδύ-
νου, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση όπλου
(πραγματοποιώντας δύο βολές) επιχει-
ρώντας να ακινητοποιήσουν το όχημα».

«Και τι έγινε που δεν πλήρωσε; Έπρεπε
να τον σκοτώσουν; Πάρ’ του τον αριθμό, έλα
στο σπίτι, κάνε καταγγελία. Έκανε ένα λά-
θος, να τον σκοτώσουν;», τόνισε ο πρόεδρος
του οικισμού Αγίας Σοφίας Σταύρος Καβα-
τζίδης σημειώνοντας πως υπάρχουν απο-
δείξεις ότι μέχρι τις 2.30 ήταν με φίλους του.

Έξω από το Ιπποκράτειο οι συγκεντρω-
μένοι συγγενείς του ήταν εξοργισμένοι.
Σημειώθηκαν επεισόδια όταν Ρομά επιτέ-
θηκαν στις δυνάμεις των ΜΑΤ που βρί-
σκονταν έξω από αυτό πετώντας πέτρες
και άλλα αντικείμενα, ενώ οι αστυνομικοί
απάντησαν με χρήση χημικών.

Χαροπαλεύει από
σφαίρα αστυνομικού 
16χρονος Ρομά

«Καίγεται» η Θεσσαλονίκη 
από συγκρούσεις συγγενών 
του ανηλίκου με άνδρες των ΜΑΤ

«Φρούριο» το κέντρο
για την επέτειο
της δολοφονίας
Γρηγορόπουλου

Περισσότεροι από 3.500 αστυνομι-
κοί από διάφορες υπηρεσίες της ΕΛΑΣ
θα διατεθούν στα μέτρα τάξης ενόψει
των σημερινών εκδηλώσεων μνήμης
για τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορό-
πουλου. Ήδη έχουν εξαγγελθεί καλέ-
σματα για συγκεντρώσεις και πορείες
τόσο στις 12 το μεσημέρι όσο και στις 6
το απόγευμα στα Προπύλαια και στα
Εξάρχεια. 

Ο σχεδιασμός προβλέπει την ανά-
πτυξη δεκάδων διμοιριών από αστυνο-
μικούς της ΥΑΤ και της ΥΜΕΤ σε ση-
μεία-κλειδιά, ενώ περίπου 800 αστυ-
νομικοί της Ασφάλειας με πολιτικά θα
εποπτεύουν και θα ελέγχουν όσους
κρίνονται ύποπτοι. Σε ετοιμότητα θα εί-
ναι τα υδροβόλα οχήματα της ΕΛΑΣ, οι
γνωστοί πλέον «Αίαντες», για να πα-
ρέμβουν σε τυχόν εκτεταμένα επεισό-
δια, ενώ διακριτική αστυνομική επιτή-
ρηση θα υπάρχει γύρω από το ΕΜΠ, το
Οικονομικό Πανεπιστήμιο και άλλα
ιδρύματα. Από νωρίς το πρωί drones
και ελικόπτερο θα δίνουν «ζωντανή»
εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της
ΓΑΔΑ και του υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι υπάρχει
διάχυτη ανησυχία για ομάδες κουκου-
λοφόρων που θα θελήσουν να προκα-
λέσουν επεισόδια ως «απάντηση» στον
τραυματισμό του 16χρονου στη Θεσσα-
λονίκη από σφαίρα αστυνομικού ένα
24ωρο πριν από την επέτειο της δολο-
φονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Τέ-
λος, να αναφέρουμε ότι επί ποδός θα
βρίσκεται και η Τροχαία προχωρώντας
σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
σε διάφορους οδικούς άξονες του κέν-
τρου της Αθήνας, ανάλογα με τις συν-
θήκες που θα επικρατούν.

Παπ.



Στοχευμένα βήματα  
από τον Θ. Γλαβίνα

Βρήκε για τα καλά τον βηματισμό του ο διευθυν-
τής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ Θα-
νάσης Γλαβίνας. Ως υποψήφιος βουλευτής Β’ Θεσ-
σαλονίκης δεν θα μπορούσε να μη βάλει στην προ-
μετωπίδα του προεκλογικού του αγώνα τον πρωτο-
γενή τομέα ως μια σημαντική παράμετρο ανάπτυξης
του τόπου. 

Άγγιγμα ψυχής 
Συγκινητικό μήνυμα από τον υφυπουργό Εσωτε-

ρικών Σταύρο Καλαφάτη με αφορμή την 3η Δεκεμ-
βρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες, μέ-
σω Facebook: «Χιλιάδες συνάνθρωποί μας, άνθρω-
ποι με αναπηρίες, ζουν γύρω μας. Άνθρωποι με ιδι-
αίτερα χαρίσματα. Παρά την αναπηρία τους, στέκον-
ται όρθιοι και παλεύουν στα ίσια τη ζωή. Δείχνουν -
και διαθέτουν- πολύ μεγαλύτερο θάρρος από αρκε-
τούς από εμάς. Έχω την τύχη ένας από αυτούς τους
ανθρώπους να είναι ο πατέρας μου. Όταν γεννήθη-
κα είχε, ήδη, αυτό το “ειδικό χάρισμα”, την αναπηρία
του. Από 25 χρονών παλικάρι, περπάτησε και περ-
πατάει, χιλιάδες χιλιόμετρα στη ζωή του, με το ξύλι-
νο πόδι του. Δούλεψε πολύ, πονάει πολύ, αλλά κι
αγαπάει πολύ, σε μια ζωή δύσκολη, με αξίες, που
πέρασε και στα παιδιά του. Του χρωστάω πολλά.
Χρωστάμε πολλά στα εκατομμύρια Θανάσηδες αυ-
τού του κόσμου. Τους ευχαριστούμε, τους ευγνωμο-
νούμε. Δεν ξεχνούμε όσα μας πρόσφεραν και συνε-
χίζουν να μας προσφέρουν». 

Παππούς-κτήνος «έφαγε» 14 χρόνια
επειδή ασελγούσε στα εγγονάκια του 
E

νοχος για γενετήσιες πράξεις σε τρεις ανήλικες
εγγονές του, 9 οι δύο και 12 χρόνων η τρίτη, κρί-
θηκε ο 79χρονος παππούς τους. Η υπόθεση απο-

καλύφθηκε τον Μάιο του 2020 όταν περαστικός είδε τον
ηλικιωμένο να ασελγεί στην 9χρονη εγγονή του στο κέν-
τρο της Νεάπολης, στο Ρολόι. 

Ειδοποίησε το «Χαμόγελο του παιδιού», στη συνέχεια
ενημερώθηκε η αστυνομία και ύστερα από αναζητήσεις
εντοπίστηκε ο ηλικιωμένος λίγες ημέρες αργότερα. Το
Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης παρά την άρ-
νησή του τον καταδίκασε για κατάχρηση ανηλίκου σε
ασέλγεια αναφορικά με τη μία 9χρονη και για γενετήσιες
πράξεις για τα άλλα δύο παιδιά σε συνολική ποινή κά-

θειρξης 14 χρόνων. Παρότι στο δικαστήριο η μεγαλύτερη
εγγονή του 79χρονου και αδερφή των κοριτσιών υπο-
στήριξε στην κατάθεσή της ότι ο κατηγορούμενος παρε-
ξηγήθηκε από τις κινήσεις του, οι καταθέσεις των ίδιων
των παιδιών που διαβάστηκαν στο δικαστήριο ήταν συγ-
κλονιστικές.

Περιέγραφαν κάθε κίνησή του, τονίζοντας μάλιστα
ότι προσπαθούσαν να τον αποφύγουν για αυτόν τον λό-
γο. Ο ηλικιωμένος δεν ήταν παρών στη διαδικασία, κα-
θώς αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και δικάστηκε
μέσω της συνηγόρου του. Το δικαστήριο τον άφησε
ελεύθερο, καθώς δέχτηκε η έφεσή του να έχει ανα-
σταλτικό αποτέλεσμα.

Βέβαια, μεταξύ των παραπόνων υπάρχουν και αρκετά
ευτράπελα… Όπως, για παράδειγμα, όταν μια ηλικιωμέ-
νη κυρία βρέθηκε στο γραφείο του κ. Δαρδαμανέλη και
του ζήτησε να βρει λύση για τις κουτσουλιές που αφή-

νουν τα περιστέρια στο μπαλκόνι της. Λόγω ορισμένων
παράλογων απαιτήσεων, ο δήμαρχος Καλαμαριάς σκέ-
φτεται πως από την έναρξη της επόμενης θητείας καλό
είναι να δημιουργήσει ένα «βιβλίο με μαργαριτάρια»! 

Στολίζουν με… μαργαριτάρια τον δήμαρχο Καλαμαριάς 

Στους αστυνομικούς 
ο Καραγιαννακίδης 
Συνεχίζει τον προεκλογικό του αγώνα ο Νίκος Κα-
ραγιαννακίδης. Αυτή τη φορά ο δικηγόρος και πο-
λιτευτής της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης επισκέ-
φθηκε την ομάδα ΔΙΑΣ
Ανατολικής Θεσσαλονίκης
στο κέντρο της. Ο κ. Καρα-
γιαννακίδης είχε την ευ-
καιρία να συνομιλήσει με
τα στελέχη της Ομάδας Δί-
κυκλης Αστυνόμευσης για
την ανάγκη της περαιτέρω αυστηροποίησης του
Ποινικού μας Κώδικα και την απόλυτη προτεραι-
ότητα που πρέπει να δοθεί στην άμεση ενίσχυση
της ΓΑΔΘ με στελεχιακό δυναμικό και υλικοτεχνι-
κό εξοπλισμό.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Γιατί παραμένει
στην περιφέρεια 
ο Χαριστέας
Ποιος είναι ο λόγος που ο Άγγελος
Χαριστέας θα παραμείνει στην Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
και στο πλευρό του Απόστολου
Τζιτζικώστα στις εκλογές
του 2023, παρά τις αμέτρητες
κρούσεις που δέχτηκε για να κα-
τέβει βουλευτής ή ευρωβουλευ-
τής; Ο ίδιος δηλώνει πως όπως
έμαθε για χρόνια στα ποδοσφαιρι-
κά γήπεδα, το ίδιο επιθυμεί να κά-
νει και στην πολιτική. Και κάθε
αγώνα που ξεκινά, θέλει να τον τε-
λειώνει. Έτσι, επιθυμία του είναι
να ολοκληρωθεί η δουλειά στην
Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης.

Παραπονεμένα
λόγια στον
Δαρδαμανέλη
Τα παράπονα περίπου 4.000 δημο-
τών άκουσε ο δήμαρχος Καλαμα-
ριάς Γιάννης Δαρδαμανέλης από
την ημέρα που άνοιξε την πόρτα
του γραφείου του και θέσπισε την
«Ημέρα Δημότη». Μάλιστα, θα συ-
νεχίσει να τα ακούει, αφού το συγ-
κεκριμένο ραντεβού, κάθε Τετάρ-
τη, έχει πια παγιωθεί, ενώ πλέον ο
κ. Δαρδαμανέλης προχωρά ένα
βήμα παραπέρα: πηγαίνει ο ίδιος
από γειτονιά σε γειτονιά, ώστε να
αφουγκράζεται τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν ομάδες πολι-
τών, επαγγελματιών και φορέων.
Για να τα γνωρίζει, να τα καταγρά-
φει και να τα λύνει…

Κοσμοσυρροή 
στη Θέρμη για 
τον Καράογλου
Για περισσότερες από δύο ώρες ο
βουλευτής της ΝΔ στη Β’ Θεσσα-
λονίκης Θόδωρος Καράογλου μαζί
με τον υπουργό Εργασίας Κωστή
Χατζηδάκη ανέλυσαν εκτενώς
στους εκατοντάδες παρευρισκό-
μενους, οι οποίοι γέμισαν ασφυ-
κτικά το αμφιθέατρο του Πολιτιστι-
κού Κέντρου, τις κυβερνητικές πα-
ρεμβάσεις για την ενίσχυση των ει-
σοδημάτων των εργαζομένων, τη
θεσμική θωράκιση των εργασια-
κών δικαιωμάτων, τις διαδοχικές
μειώσεις φόρων και εισφορών, τις
αυξήσεις των συντάξεων που θα
ισχύσουν από 1η Ιανουαρίου 2023,
την ταχύτερη απονομή κύριων
συντάξεων και τον εξορθολογισμό
του ασφαλιστικού συστήματος.

Οσονούπω ανακοινώσεις
για τον Δ.  Στοΐτσα

Παρελθόν η Αυτοδιοίκηση για τον Δημήτρη Στοΐτσα,
ο οποίος δεν θα δοκιμάσει ξανά τις δυνάμεις του για
δήμαρχος Βόλβης. Αντ’ αυτού έχει στοχεύσει στη Βου-
λή και αναμένει τις σχετικές ανακοινώσεις από τον Νί-
κο Ανδρουλάκη για τα ψηφοδέλτια του κόμματος.
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Μεγάλη δυσλειτουργία στη λειτουργία των δήμων και
των περιφερειών πρόκειται να δημιουργήσει κατά την
τελευταία χρονιά της θητείας τους η απόφαση του ΣτΕ
που θεωρεί ότι είναι αντισυνταγματικές οι νομοθετικές
διατάξεις με τις οποίες θεσπίσθηκαν αλλαγές στον τρόπο
συγκρότησης της Οικονομικής Επιτροπής και της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής των ΟΤΑ από τη στιγμή που θε-
σπίστηκαν μετά το εκλογικό αποτέλεσμα των δημοτικών
εκλογών του 2019. Να σημειωθεί ότι στην ίδια απόφαση
θεωρείται ότι οι ίδιες διατάξεις είναι συνταγματικές
εφόσον προϋπάρχουν της εκλογικής διαδικασίας. Θυμί-
ζουμε ότι οι ρυθμίσεις αυτές που μετέφεραν μια σειρά
από αρμοδιότητες των δημοτικών και περιφερειακών
συμβουλίων στις εν λόγω επιτροπές, που ταυτόχρονα
επιβαλλόταν να έχουν την πλειοψηφία οι παρατάξεις της

διοίκησης, ελήφθησαν από την κυβέρνηση αμέσως μετά
τις εκλογές του 2019 ως μέσο διευκόλυνσης της κυβερ-
νησιμότητας των ΟΤΑ όπου οι δήμαρχοι και οι περιφερει-
άρχες δεν είχαν την πλειοψηφία στα συμβούλια. Μεγάλο
ερώτημα προκύπτει πλέον και για τις αποφάσεις που
έχουν ληφθεί από τις εν λόγω επιτροπές μέχρι τώρα, με
το υπουργείο Εσωτερικών στην πρώτη αντίδρασή του να
επισημαίνει ότι μέχρι να του κοινοποιηθεί η απόφαση
«ισχύει η υφιστάμενη νομοθεσία» και ότι θα διερευνή-
σει τις δυνατότητες ενίσχυσης της αποτελεσματικής δια-
κυβέρνησης των ΟΤΑ μετά την έκδοση της συγκεκριμέ-
νης απόφασης. Τέλος, το υπουργείο Εσωτερικών αφήνει
αιχμές για την απλή αναλογική και τις «καταστροφικές
συνέπειες της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που δυστυχώς
ακόμα μας στοιχειώνουν». 

Δήλωσε αναρμόδιο 
Δυσάρεστη ήταν η κατάληξη της προσφυγής που

είχε καταθέσει ο Δήμος Χαϊδαρίου στο ΣτΕ επιδιώ-
κοντας να εμποδίσει τη διαδικασία για την πώληση
των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Συγκεκριμένα, η
ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι δεν έχει αρμοδιότητα
να επιλύσει τη διένεξη που έχει ανακύψει μεταξύ
του Δήμου Χαϊδαρίου και της Εταιρείας Ακινήτων
Δημοσίου ΑΕ (ΕΤΑΔ ΑΕ) και ότι αρμόδια είναι τα
πολιτικά δικαστήρια. Έτσι, απέρριψε την αίτηση
του Δήμου Χαϊδαρίου κατά της ΕΤΑΔ ΑΕ με την
οποία ζητούσε να ανασταλούν η προκήρυξη για τη
διενέργεια ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με
αντικείμενο την πώληση τμήματος ακινήτου των
Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και η απόφαση με την
οποία ανακηρύχθηκε οριστικός πλειοδότης. 

«Ψήνεται» συνεργασία 
Μέσα στη μεγάλη προεκλογική δραστηριότητα που

παρατηρείται τον τελευταίο καιρό στον Δήμο Νέας
Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας πρέπει να προ-
σθέσουμε και το ξεκίνημα της προσπάθειας για τη
συνένωση δυνάμεων στην Κεντροαριστερά. Κάπως
έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί η πρώτη συνάντηση
εκπροσώπων της Δύναμης Πολιτών (ΣΥΡΙΖΑ) και της
Ανεξάρτητης Κίνησης Πολιτών με στόχο να διερευ-
νηθούν η δυνατότητα και το πλαίσιο συνεργασίας
ενόψει των επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών.

Στη συνάντηση που συμμετείχαν από την Ανεξάρ-
τητη Κίνηση Πολιτών οι Αλέκος Γούλας, Ευτυχία Πα-
παλουκά, Μπάμπης Καραηλίδης και από τη Δύναμη
Πολιτών οι Γιώργος Ανεμογιάννης, Άρης Βασιλό-
πουλος, Γιώργος Κατερίνης και Χάρης Χεϊζάνογλου,
συμφωνήθηκε καταρχάς να συνεχίσουν στην ίδια
λογική τον διάλογο με παρατάξεις, κινήσεις, συλλο-
γικότητες.

!
Στήριξη στα νησιά 
της Αττικής
Η πορεία υλοποίησης των εμβληματικών έργων που
πραγματοποιούνται στον Δήμο Κυθήρων, με τη χρημα-
τοδότηση της Περιφέρειας Αττικής συνολικού προϋπο-
λογισμού που αγγίζει τα 27,5 εκατ. ευρώ, βρέθηκε στο
επίκεντρο της συνάντησης του περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργου Πατούλη και του δημάρχου Κυθήρων-Αντικυ-
θήρων Στράτου Χαρ-
χαλάκη. Πρόκειται
για έργα υποδομών
και ανάπτυξης που
αφορούν μεταξύ άλ-
λων την ολοκλήρωση
και λειτουργία του
ΧΥΤΑ, προϋπολογι-
σμού 6.300.000 ευ-
ρώ, με χρηματοδό-
τηση από το ΠΕΠ Αττικής, και την αποκατάσταση των
δύο πρώην ανεξέλεγκτων ΧΑΔΑ σε Κύθηρα και Αντικύ-
θηρα, καθώς επίσης αφαλατώσεις, έργα οδοποιίας,
αναπλάσεις και αναβαθμίσεις αθλητικών εγκαταστάσε-
ων. Όπως επισήμανε ο κ. Πατούλης, «δημιουργούμε τις
προϋποθέσεις, ώστε τα νησιά μας που αποτελούν τα
διαμάντια της Αττικής να αναδειχθούν σε έναν ασφαλή
και λειτουργικό προορισμό για όλο τον χρόνο». 
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Τι σημαίνει η απόφαση του ΣτΕ για
την αντισυνταγματικότητα των Επιτροπών ΟΤΑ 

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα
ανατολικά της Αθήνας, ο δήμαρχος
φαίνεται να έχει χάσει πλέον τον

έλεγχο όχι μόνο μέσα στην παράταξη
αλλά και στους αντιδημάρχους του; Οι

πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις όπου ο ένας αντι-
δήμαρχος κατηγορεί τον άλλο για θέματα που
αφορούν τη διοίκηση του δήμου δείχνουν ότι το
κλίμα μέσα στο δημαρχείο της πόλης δεν είναι
και το πιο ενωτικό… 

Στήριξη των ΔΕΥΑ για να
αποφευχθεί η χρεοκοπία

Την πεποίθηση ότι «το ενεργειακό κόστος
για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης
και Αποχέτευσης δεν αντιμετωπίζεται με τί-
ποτα και είναι δεδομένο ότι οι ΔΕΥΑ θα χρε-
οκοπήσουν αν δεν στηριχθούν άμεσα», εξέ-
φρασε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Πα-
παστεργίου, στην 32η Ετήσια Τακτική Συνέ-
λευση της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσε-
ων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ). Ο κ.
Παπαστεργίου αφού περιέγραψε το πρό-
βλημα που αντιμετωπίζουν οι 126 ΔΕΥΑ της
χώρας με την εκτίναξη του ενεργειακού κό-
στους λειτουργίας τους μέχρι σήμερα κατά
επιπλέον 100 εκατ. ευρώ, προέταξε την άμε-
ση στήριξή τους από την κυβέρνηση «ως
άμεση και επείγουσα λύση για να αποφευχ-
θεί ο κίνδυνος χρεοκοπίας των ΔΕΥΑ». Τέ-
λος, αναγνώρισε ως πολύ θετική την πρότα-
ση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών
Στέλιου Πέτσα να πληρωθούν τα δύο τρίτα
του αυξημένου κόστους των ΔΕΥΑ από το
κράτος, τονίζοντας όμως πως πρέπει να
υλοποιηθεί άμεσα, διότι είναι η μοναδική
διέξοδος επιβίωσης των ΔΕΥΑ. 
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ον διπλό στόχο της μείωσης των
απωλειών για τους καταθέτες
και της αύξησης των δημόσιων
εσόδων από τους φόρους επι-

διώκει το υπουργείο Οικονομικών μέσα
από το ασφυκτικό πρέσινγκ προς τις τρά-
πεζες για να αυξήσουν τα επιτόκια στους
αποταμιευτικούς λογαριασμούς. 

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας μέσα από το νέο μήνυμα
που έστειλε στις τράπεζες το πρωί του
Σαββάτου από την εκπομπή του Γ. Αυ-
τιά στον ΣΚΑΪ, να αυξήσουν τα επιτό-
κια καταθέσεων κατά μισή εκατοστι-
αία μονάδα, στοχεύει μ’ έναν… σμπά-
ρο να πιάσει δυο τρυγόνια! Με τις κα-
ταθέσεις στα 185 δισ. ευρώ, μια αύξη-
ση του επιτοκίου στο 0,50%, θα δημι-
ουργήσει ένα έξτρα εισόδημα για
7.000.000 καταθέτες, περί τα 900
εκατ. ευρώ, το οποίο, έστω και ορια-
κά, μπορεί να περιορίσει τις απώλειες
από τον πληθωρισμό. 

Πώς κινούνται σήμερα
Σήμερα τα επιτόκια των καταθέσεων

όψεως και ταμιευτηρίου κινούνται με-
ταξύ 0,01 και 0,02% και δεν μπορούν να
παραμένουν στα επίπεδα αυτά, από τη
στιγμή μάλιστα που η Ευρωπαϊκή Κεν-
τρική Τράπεζα θα αυξήσει το βασικό
επιτόκιο του ευρώ σε λίγες μέρες στο
2,50%. Δηλαδή, το επιτόκιο της Ευρω-
ζώνης θα είναι υψηλότερο κατά 125
φορές από το επιτόκιο της απλής κατά-
θεσης! Αν λάβουμε υπ’ όψιν το χαμηλό-
τερο επιτόκιο των νέων δανείων, το
οποίο τον Οκτώβριο «πέταξε» στο
4,86%, τότε προκύπτει ότι το επιτόκιο
δανεισμού είναι 486 φορές μεγαλύτε-
ρο από το ελάχιστο επιτόκιο κατάθεσης
που δίνει η τράπεζα! 

Η προτροπή Σταϊκούρα
Από την άλλη πλευρά, εκτός από τα

σχεδόν μηδαμινά σημερινά ποσά τό-
κων για τους καταθέτες, στην… απέξω
μένει και το ελληνικό Δημόσιο. Η προ-
τροπή Σταϊκούρα για αύξηση των επι-
τοκίων στις καταθέσεις τουλάχιστον
στο 0,5% έχει σημαντικό δημοσιονομι-
κό υπόβαθρο, καθώς από τους ετήσι-
ους τόκους των 900 εκατ. ευρώ το Δη-
μόσιο θα εισπράξει μέσω της φορολο-
γίας (15%) ένα ποσό της τάξης των 135

εκατ. ευρώ, δηλαδή 20 φορές περισσό-
τερα έσοδα σε σχέση με τα τρέχοντα.

Επιπλέον, μια δυνητική αύξηση στα
επιτόκια των προθεσμιακών καταθέ-
σεων στο 1%, θα αποτελούσε ένα έξτρα
εισόδημα σε ετήσια βάση, το οποίο
μόνο ευκαταφρόνητο δεν είναι. Παρα-
δείγματος χάρη, για ποσό 50.000 ευ-
ρώ, ο ετήσιος τόκος ανέρχεται σε 500
ευρώ και μετά την αφαίρεση της φο-
ρολογίας 15%, στα 425 ευρώ. Σήμερα,
ένα τέτοιο ποσό έχει ετήσιο επιτόκιο

0,20% και τόκο 100 ευρώ, ο οποίος με-
τά την αφαίρεση του φόρου 15% μει-
ώνεται στα 85 ευρώ!

Το μήνυμα
Το υπουργείο Οικονομικών έχει στεί-

λει το μήνυμα στις τράπεζες ότι ταυτό-
χρονη συνύπαρξη μηδενικών επιτο-
κίων καταθέσεων και επιτοκίων νέων
δανείων στο 4,86% δεν… παίζει, καθώς
ζημιώνει τους καταθέτες, οι οποίοι
έχουν να αντιμετωπίσουν τις απώλειες
λόγω πληθωρισμού, και επιπλέον καθι-
στά απλησίαστη κάθε κίνηση ανάληψης
ρίσκου για τα μικρομεσαία στρώματα,
τα οποία θέλουν να πάρουν ένα στεγα-
στικό ή επιχειρηματικό δάνειο. 

Παρατάθηκε μέχρι την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και
ώρα 15.00 η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων
χρηματοδότησης για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης» με επιχο-
ρήγηση έως 14.800 ευρώ. 
Πρόκειται για πρόγραμμα που αφορά 3.220 νέους ελεύθε-
ρους επαγγελματίες, ηλικίας 30-45 ετών, στις Περιφέρειες
Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου,
Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδο-
νίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία. Η επιχορήγηση

θα δοθεί σε τρεις δόσεις, με την πρώτη ύψους 4.000 ευρώ
να καταβάλλεται μετά την έγκριση της αίτησης χρηματοδό-
τησης, τη δεύτερη (5.400 ευρώ) μετά τη λήξη του α’ εξάμη-
νου από την έναρξη δραστηριότητας και την τρίτη (5.400
ευρώ) μετά τη λήξη του β’ εξαμήνου από την έναρξη. 
Η παράταση δόθηκε έτσι ώστε να συμπληρωθεί το σύνολο
των θέσεων του προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι υπο-
βάλλουν αίτηση χρηματοδότησης αποκλειστικά μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη

διεύθυνση https://www.ependyseis.gr. Ο συνολικός προ-
ϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 47.656.000
ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το ελληνικό Δημόσιο
και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχει-
ρηματικότητα και Καινοτομία - ΕΠΑνΕΚ 2014-2020». Οι
ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα μπορούν να λάβουν
περισσότερες πληροφορίες μέσα από την ηλεκτρονική
διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-
anoikhta.

Νέοι επιχειρηματίες με επιχορήγηση 14.800€ - Παράταση αιτήσεων έως 28/12

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Καταθέσεις: O διπλός στόχος 
μέσω αύξησης των επιτοκίων 

Ασφυκτικό πρέσινγκ προς τις τράπεζες
από το υπουργείο Οικονομικών
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Τ
ην περαιτέρω αναβάθμιση της
παρουσίας του στην Ελλάδα
στοχεύει ο πολυεθνικός Όμι-
λος Landis+Gyr, θέτοντας νέ-

ους στόχους παραγωγής για την εργο-
στασιακή μονάδα που διατηρεί στην
Κόρινθο.

Με πολύχρονη εμπειρία στην παρα-
γωγή έξυπνων μετρητών ηλεκτρικού
ρεύματος και φυσικού αερίου, πρόθε-
ση της διοίκησης του ομίλου είναι να
δημιουργηθεί και παραγωγική βάση
για φορτιστές και software διαχείρισης
ηλεκτροκίνησης, όπως σημείωσαν, μι-
λώντας σε δημοσιογράφους, ο CEO του
πολυεθνικού ομίλου Werner Lieberh-
err (που ήρθε επί τούτου στην Ελλάδα)
και το επιτελείο της Landis+Gyr στην
Ελλάδα με επικεφαλής τον έμπειρο μά-
νατζερ Αριστείδη Παπά. 

Συμπληρώνοντας 50 χρόνια λει-
τουργίας, το εργοστάσιο της Κορίν-
θου, το μοναδικό στην Ελλάδα που
παράγει έξυπνους μετρητές, αποτε-
λεί τη μεγαλύτερη μονάδα του Ομίλου

Landis+Gyr στην Ευρώπη με παρα-
γωγική δυναμική ετησίως 7,5 εκατ.
μετρητές, που μέσα στα επόμενα δυο
τρία χρόνια αναμένεται να ξεπεράσει
τις 9 εκατ. μονάδες. Το σύνολο σχε-
δόν της παραγωγής, περί το 98%, εξά-
γεται σε όλο τον κόσμο και κυρίως
στην Ευρώπη.

Ο όμιλος έχει επενδύσει από το 2015
περί τα 50 εκατ. ευρώ, στα οποία περι-
λαμβάνεται και η μεταφορά των γραμ-
μών παραγωγής μετρητών φυσικού
αερίου από τη Μ. Βρετανία στην Κόριν-
θο, κίνηση που πραγματοποιήθηκε εν
μέσω πανδημίας το 2020. Η μονάδα
αυτή παράγει σήμερα 700.000 μετρη-
τές τον χρόνο και αναμένεται το 2023
να ξεπεράσει τους 1,5 εκατ. μετρητές.
Σύμφωνα μάλιστα με τους επιτελείς
της εταιρείας, το 2023 πρόκειται να
αναπτυχθεί νέο προϊόν, το οποίο θα
ανήκει στην επόμενη γενιά των έξυ-

πνων μετρητών φυσικού αερίου, οι
οποίοι θα διοχετεύονται από την Κό-
ρινθο στις αγορές της Ασίας και του Ει-
ρηνικού.

Ετοιμάζουν την επόμενη γενιά
Στους επόμενους στόχους της Lan-

dis+Gyr είναι να τεθεί σε λειτουργία
έως τα τέλη του 2023 μια νέα γραμμή
παραγωγής φορτιστών ηλεκτρικών
οχημάτων, καθώς και software διαχεί-
ρισής τους, στο πλαίσιο της δραστηριο-
ποίησης του ομίλου στον τομέα της
ηλεκτροκίνησης, τον οποίο θεωρεί από
τους πλέον αναπτυσσόμενους μέσα
στα επόμενα χρόνια. Αυτός είναι άλλω-
στε ο λόγος που η Landis+Gyr εξαγό-
ρασε πρόσφατα εξειδικευμένη στην
ηλεκτροκίνηση εταιρεία στη Σλοβενία.

Ο όμιλος έχει θέσει το εργοστάσιο
της Κορίνθου ως βασικό πυλώνα των
δραστηριοτήτων του, επενδύοντας

σταθερά σε υποδομές και προσωπικό
που πλέον ξεπερνάει τους 740 εργαζο-
μένους, ενώ αναμένεται να αυξηθεί
μέσα στο επόμενο διάστημα.

Όπως τονίστηκε από τον κ. Lieberh-
err, η μονάδα της Κορίνθου αποτελεί
υπόδειγμα για το σύνολο της παραγω-
γικής βάσης του ομίλου σε όλο τον κό-
σμο και θεωρείται ο διεθνής κόμβος
παραγωγής της Landis+Gyr για την
περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανα-
τολή και Αφρική). Στο πλαίσιο αυτό,
αποτελεί ισχυρό υποψήφιο για περαι-
τέρω επέκταση των δραστηριοτήτων
του ομίλου.

Το εργοστάσιο της Κορίνθου, με
έκταση 56.000 τμ, διαθέτει 30 εγκατε-
στημένες γραμμές παραγωγής και
παράγει μετρητές οικιακούς, βιομη-
χανικούς και δικτύου ηλεκτρικής
ενέργειας, καθώς και οικιακούς με-
τρητές φυσικού αερίου. Διαθέτει, δε,
αυτοματοποιημένη παραγωγική δια-
δικασία, ανταγωνιστικό κόστος παρα-
γωγής και αυστηρούς ποιοτικούς
ελέγχους προϊόντων.

Επιστροφή στον «εφιάλτη» των υψηλών τιμών
ενέργειας αντανακλούν τα ταμπλό των Ευρωπαϊκών
Χρηματιστήριων Ενέργειας, αναγράφοντας σοβαρές
αυξήσεις στις τιμές χονδρικής ρεύματος για σήμερα
Τρίτη.

Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις μεταξύ των
χωρών της Ευρώπης με τιμή στα 400€/MWh από
336€/MWh, πίσω από τη Γαλλία (418€/MWh), το Βέλ-
γιο (403€/MWh) και την Ιταλία (401€/MWh). Ενδεικτι-
κά, ακολουθούν σε κοντινή απόσταση η γειτονική
Βουλγαρία με 396€/MWh, η Αυστρία με 390€/MWh,
η Γερμανία με 386,44€/MWh και η Ολλανδία με τιμή
χονδρικής ρεύματος στα 348,74€/MWh.

Η σοβαρή αύξηση της τιμής στην Ελλάδα, που ήδη
από την προηγούμενη εβδομάδα καταγράφει ανοδι-

κές τάσεις λόγω της επιδείνωσης του καιρού, αντικα-
τοπτρίζει τη σημαντικά μεγαλύτερη συμμετοχή του
φυσικού αερίου στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής.

Συγκεκριμένα, το μερίδιο του φυσικού αερίου στο
μείγμα παραγωγής ανέρχεται στο υψηλό 54,8% και
ακολουθούν με 12,6% οι εισαγωγές, 12,2% ο λιγνίτης,
11,8% οι ΑΠΕ και 4,10% τα μεγάλα υδροηλεκτρικά.

Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο και το συμβόλαιο
φυσικής παράδοσης Ιανουαρίου στο ολλανδικό
hub TTF (Titled Transfer Facility), επιδεικνύει ση-
μάδια «αντοχής» στα υψηλά επίπεδα που βρέθηκε
τις προηγούμενες μέρες, χωρίς ωστόσο να παρατη-
ρείται ράλι τιμών κατά τις χθεσινές διαπραγματεύ-
σεις, τουλάχιστον έως την ώρα που γράφονταν αυ-
τές οι γραμμές. Η τιμή του συμβολαίου διαπραγμα-

τευόταν στα 136€/MWh με ένα εύρος διακύμανσης
έως 140-145€.

Τέλος, η θέση σε ισχύ, χθες Δευτέρα, του εμπάργκο
και του ορίου τιμής στο ρωσικό πετρέλαιο αναμένεται
να ασκήσει περαιτέρω πιέσεις στις διεθνείς τιμές
ενέργειας. Από το πρωί της Δευτέρας απαγορεύονται
οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση πλην των εξαιρέσεων Ουγγαρίας, Σλοβακίας
και Τσεχίας, ενώ ταυτόχρονα τίθεται όριο τιμής για το
ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται με πλοία, στα 60
δολάρια το βαρέλι. Χωρίς εκρηκτικές αντιδράσεις την
επομένη του μέτρου, οι διεθνείς τιμές πετρελαίου ση-
μειώνουν μικρή αύξηση της τάξης του 2% με το brent
στα 87 δολάρια και το WTI στα 82 δολάρια το βαρέλι. 

Μ.Μ.

Στα 400 ευρώ η χονδρική τιμή του ρεύματος σήμερα στην Ελλάδα

ν

Στην Κόρινθο
«χτυπά η καρδιά»
των έξυπνων
μετρητών

Το εργοστάσιο της πολυεθνικής Landis+Gyr 
και τα σχέδια επέκτασης της παραγωγικής βάσης
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Του ειδικού συνεργάτη

Τ
α τελευταία του χαρτιά, αν και αυτά δεί-
χνουν… καμένα, παίζει ο Δημήτρης Κούτρας,
ώστε να προκαλέσει προβλήματα στην ΑΜΚ
που εγκρίθηκε από την τελευταία Γενική Συ-

νέλευση της Intrakat. 
Πριν από μερικά 24ωρα δόθηκε το «πράσινο φως» για

αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 100 εκατ. ευρώ από
τη ΓΣ της Intrakat. Παρά τις προσπάθειες για «τορπιλισμό»
της επικείμενης ΑΜΚ από την πλευρά του Δημήτρη Κού-
τρα, αυτή εγκρίθηκε και φαίνεται πως θα πραγματοποι-
ηθεί, με την εταιρεία να μπαίνει σε μια νέα εποχή στην
οποία θα επιστρέψει στη διεκδίκηση μεγάλων έργων.
Ήδη, όπως έγινε επίσημα γνωστό, η Intrakat θα επιχειρή-
σει να μπει στην Αττική Οδό με την κοινοπραξία Brisa-Au-
to Estradas De Portugal-Rubicone Bidco συμμετέχοντας
με ποσοστό 30% σε αυτή.

Ιδιαίτερη εντύπωση, πάντως, προκάλεσε το γεγονός
ότι η πλευρά Κούτρα παρά το γεγονός ότι κατάφερε να
πάρει αναβολή 20 ημερών στη Γενική Συνέλευση, εντέ-
λει δεν εμφανίστηκε σε αυτή και μάλιστα δεν καταψήφι-
σε την πρόταση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η
οποία πέρασε με το 100% των ψήφων των παρισταμένων.
Ακόμα και ο εκπρόσωπος της πλευράς Κούτρα, ο οποίος
εμφανίστηκε και εξέφρασε τις θέσεις του στη ΓΣ, ψήφι-
σε υπέρ της ΑΜΚ. 

Παρά τις θετικές εξελίξεις, όμως, στην Intrakat
φαίνεται πως η πλευρά του Δημήτρη Κούτρα ακόμα
επιχειρεί να προξενήσει προβλήματα. Ο άλλοτε κρα-
ταιός εργολάβος επιχειρεί να φέρει νέα προσκόμμα-
τα και δεν διστάζει, σύμφωνα με γνώστες του κλά-
δου, να διαδίδει ακόμα και ψέματα για τη νυν διοίκη-
ση της Intrakat, τα οποία μάλιστα φιγουράρουν και
σε κάποια δημοσιεύματα. 

Γνωρίζοντας πως οι εποχές που ο Κούτρας με μια κί-

νηση άλλαζε τους κανόνες του παιχνιδιού στις κατα-
σκευές έχουν περάσει ανεπιστρεπτί, πολλοί είναι αυτοί
που απορούν από πού αντλεί την αισιοδοξία ότι μπορεί να
επηρεάσει καταστάσεις. Η απάντηση είναι πως ο Δημή-
τρης Κούτρας συνεχίζει να διατηρεί άριστες σχέσεις με
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα με πρωτοκλασάτα μέλη
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τα οποία έχουν έντονη
επιρροή ακόμα και στην ηγεσία του κόμματος.

Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ ο
Δημήτρης Κούτρας ήταν τακτικός επισκέπτης του Μεγά-
ρου Μαξίμου και είχε συχνά πυκνά προσωπικές συζητή-
σεις με τον υπουργό Επικρατείας Αλέκο Φλαμπουράρη.

Πληροφορίες θέλουν τις σχέσεις των δύο ανδρών να πα-
ραμένουν άριστες και τις συναντήσεις αυτές να συνεχί-
ζονται ακόμα και σήμερα. Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως οι
συζητήσεις που γίνονται μεταξύ Κούτρα και Φλαμπουρά-
ρη αφορούν κυρίως τις εξελίξεις και τα τεκταινόμενα στον
κατασκευαστικό κλάδο. 

Απορίας άξιον είναι το γιατί ο κ. Φλαμπουράρης έχει τό-
σο μεγάλο ενδιαφέρον για τις κατασκευές αλλά και τι συμ-
βουλές δίνει στον κ. Κούτρα. Η συναναστροφή των δύο
μόνο ένα πράγμα μπορεί να δείχνει στην παρούσα φάση: Ο
ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να φτιάξει ένα νέο μαγαζί, αλλά με παλιά,
υπερήλικα και φθαρμένα υλικά…

Του ειδικού συνεργάτη

Σ
ε εξέλιξη βρίσκονται τις τελευταίες
ημέρες η δημιουργία τετελεσμένων
και η εκ προοιμίου αποτυχία της αύξη-

σης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττι-
κής, με τους κύκλους που προωθούν και
στηρίζουν αυτές τις προσπάθειες να ανακα-
λύπτουν και «σωτήρες» για τη διάσωση της
πολύπαθης τράπεζας.

Το σενάριο που προωθούν οι κύκλοι αυτοί
κάνει λόγο για αποτυχία της κεφαλαιακής
ανασυγκρότησης της Τράπεζας Αττικής και
προκρίνει τη λύση του διαχωρισμού της τρά-
πεζας σε «καλή» και «κακή». Αλλά επειδή το
πλάνο έχει και «από μηχανής θεό», εμφανί-
ζουν ως σωτήρα τον Γιώργο Τανισκίδη.  Ποι-

ος είναι ο Γιώργος Τανισκίδης; Ο πρόεδρος
της Optima bank που γνωστοί κύκλοι θέλουν
«ομαλά» να του εκχωρήσουν την Τράπεζα
Αττικής. Εσχάτως κυκλοφορούν στην επιχει-
ρηματική πιάτσα και σε ιστότοπους οικονομι-
κού ενδιαφέροντος προβληματισμοί και όψι-
μο ενδιαφέρον για τα χρήματα του ΤΧΣ αλλά
και του ταμείου των μηχανικών που θα στηρί-
ξουν την ΑΜΚ της Τράπεζας Αττικής. 

Εν πολλοίς δικαιολογημένοι, αν έμεναν
μέχρις εκεί και αν η συνέχεια δεν ήταν η προ-
ώθηση της «λύσης» της Optima bank. Aκόμη
και αν η ΑΜΚ αποτύχει, γιατί δεν αφήνουν
την αγορά να δώσει τη λύση της επόμενης
ημέρας και σπεύδουν να υποσκάψουν την
Τράπεζα Αττικής, ώστε να περάσει το «φιλέ-
το» στον κ. Τανισκίδη;  Μάλιστα στους σχε-

διασμούς τους εμπλέκουν και την Τράπεζα
της Ελλάδας απευθύνοντάς της συστάσεις να
ξεκινήσει διαπραγμάτευση με τους υποψή-
φιους «σωτήρες» της Τράπεζας Αττικής. 

Πιστεύουν, άραγε, ότι με αυτά τα παρα-
σκηνιακά παιχνίδια και με την εκ των προ-
τέρων υπόσκαψη της ΑΜΚ της Attica Bank
το αμερικανικό fund Ellington θα μπει στη
διαδικασία να βάλει το χέρι στην τσέπη για

να σηκώσει κεφάλι η τράπεζα όταν προ-
ωθείται η εκχώρησή της στην Optima bank;
Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να επιτρα-
πεί να παίζονται επιχειρηματικά παιχνίδια
στις πλάτες των μετόχων της τράπεζας,
ακόμη περισσότερο όταν ανάμεσά τους εί-
ναι και οι μέτοχοι ασφαλιστικού ταμείου
που ήδη έχουν πληρώσει το «μάρμαρο»
της σωτηρίας της τράπεζας.

Ο Κούτρας, τα ρέστα του και 
τα ισχυρά στελέχη ΣΥΡΙΖΑ

Η Attica Bank και 
ο «από μηχανής θεός» 

ΠΟΙΟΙ ΤΟΡΠΙΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΚ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 



Τ
ο φιλόδοξο πρόγραμμα
«Δουλειά για σένα» για τη
δημιουργία 68.000 νέων
θέσεων εργασίας προωθεί

το υπουργείο Εργασίας, μέσω έξι
προγραμμάτων της Δημόσιας Υπη-
ρεσίας Απασχόλησης. 

Τα τρία πρώτα προγράμματα
«τρέχουν» από αύριο, ενώ η χρημα-
τοδότηση προέρχεται από πόρους
του Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους
490 εκατ. ευρώ. Όπως δήλωσε ο
υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζη-
δάκης, «οι νέες αυτές δουλειές
αφορούν νέους, γυναίκες, άτομα με
αναπηρία και μακροχρόνια ανέρ-
γους». Ο διοικητής της ΔΥΠΑ Σπύ-
ρος Πρωτοψάλτης δήλωσε ότι «αύ-
ριο, Τετάρτη, θα ξεκινήσουν οι αιτή-
σεις για τις πρώτες 30.000 θέσεις
εργασίας». 

Ειδικότερα, τα τρία προγράμματα
που ξεκινούν αύριο είναι τα εξής:

11 Επιδότηση εργασίας και 10.000
μακροχρόνια ανέργους άνω των

45 ετών, σε περιοχές με υψηλή
ανεργία (προϋπολογισμός 120 εκατ.

ευρώ). Χρηματοδοτεί έως και το 80%
του μισθού και των εισφορών για 18
μήνες με υποχρέωση διατήρησης
της θέσης για 6 μήνες. Η μέγιστη
επιχορήγηση ανέρχεται σε 13.709
ευρώ ανά θέση εργασίας, ενώ προ-
τεραιότητα θα δοθεί σε επιχειρήσεις
της πράσινης και ψηφιακής οικονο-
μίας.

2 Απόκτηση εργασιακής εμπει-
ρίας για 10.000 ανέργους, ηλι-

κίας 18-30 ετών που έχουν τελει-
ώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση
(προϋπολογισμός 68 εκατ. ευρώ).
Έχει διάρκεια 7 μήνες και καταβάλ-
λεται αποζημίωση ίση με τον κατώ-
τατο μισθό. 

3 Επιδότηση εργασίας για 10.000
ανέργους που αντιμετωπίζουν

προβλήματα επανένταξης στην αγο-
ρά εργασίας (προϋπολογισμός 112
εκατ. ευρώ). Οι 3.000 εξ αυτών θα
αφορούν ειδικές και ευάλωτες κα-
τηγορίες, όπου θα τους καταβληθεί
το 75% του μισθού και των εισφορών
για 24 μήνες και με υποχρέωση δια-
τήρησης της θέσης για 8 μήνες. Η

μέγιστη επιχορήγηση ανέρχεται σε
16.800 ευρώ ανά θέση εργασίας. Οι
υπόλοιποι 7.000 θα προέλθουν από
επανένταξη στην αγορά εργασίας,
θα μονογονεϊκές οικογένειες ή θα
είναι μητέρες που επιστρέφουν στην
αγορά εργασίας μετά την ανατροφή
των παιδιών τους, μακροχρόνια
άνεργοι, άνεργοι άνω των 55 ετών,
άνεργοι χωρίς υποχρεωτική εκπαί-
δευση, Ρομά κ.ά. 

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτεί
έως και το 75% του μισθού και των
εισφορών για 12 μήνες με υποχρέ-
ωση διατήρησης της θέσης για 4
μήνες. Η μέγιστη επιχορήγηση
ανέρχεται σε 8.400 ευρώ ανά θέση
εργασίας.

Τι ακολουθεί το 2023
Τέλος, τα τρία προγράμματα που

θα ακολουθήσουν μέσα στο 2023 εί-
ναι τα εξής:

Α. Επιδότηση 5.000 ανέργων, 18-
66 ετών για απασχόληση 15 μηνών
με το 80% του μισθολογικού κό-
στους.

Β. Αναβάθμιση δεξιοτήτων για
15.000 ανέργους 25-45 ετών με επι-
δότηση 100% στο μισθολογικό κό-
στος. 

Γ. Πιλοτικά προγράμματα για
17.750 ανέργους. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Έρχονται τα εορταστικά
καλάθια των παιχνιδιών
και της λαχαναγοράς

Το δόγμα «Καλάθια για Όλους»
προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, το οποίο βρίσκεται
στην τελική ευθεία των συζητήσεων
με φορείς της Λαχαναγοράς Αθηνών
και των καταστημάτων πώλησης παι-
χνιδιών, ώστε πριν από τις γιορτές να
διαθέσουν στο καταναλωτικό κοινό
τα προϊόντα τους σε όσο γίνεται πιο
ελκυστικές τιμές. 

Ειδικότερα, το λεγόμενο «Καλάθι
της Λαχαναγοράς Ρέντη» έχει ξεκι-
νήσει εθελοντικά εδώ και αρκετό
καιρό, ωστόσο, το υπουργείο, με δε-
δομένες τις διατροφικές ανάγκες
όλων των πολιτών για λαχανικά και
φρούτα, διαμορφώνει το πλάνο, ώστε
το «Καλάθι» να λειτουργήσει όπως
ακριβώς λειτουργεί το αντίστοιχο
του νοικοκυριού, το οποίο βρίσκεται
στην πέμπτη εβδομάδα. Μάλιστα, το
υπουργείο εξετάζει να συμπεριλά-
βει στο καλάθι των οπωροκηπευτι-
κών και βιολογικά προϊόντα, τα οποία
καταναλίσκονται από χιλιάδες οικο-
γένειες και αποτελούν πλέον μια
αναγκαιότητα, στο πλαίσιο της σω-
στής διατροφής. 

Από την άλλη πλευρά, η εορταστι-
κή περίοδος συνδέεται με την αύξη-
ση των πωλήσεων παιχνιδιών και για
τον λόγο αυτό, το υπουργείο επεξερ-
γάζεται ένα ολοκληρωμένο πλάνο,
προκειμένου οι γονείς και οι… νονοί
να αντεπεξέλθουν στα αυξημένα
έξοδα για δώρα των παιδιών. Μάλι-
στα, το «Καλάθι των παιχνιδιών» θα
είναι στοχευμένο και θα αφορά μόνο
την περίοδο των εορτών, τονώνοντας
παράλληλα και τη συγκεκριμένη
αγορά, η οποία πιέζεται λόγω της
μείωσης των εισοδημάτων των νοι-
κοκυριών, τα οποία έχουν στρέψει το
ενδιαφέρον τους στα απολύτως απα-
ραίτητα, χωρίς ωστόσο να αγνοούν
και τις υποχρεώσεις που έχουν. Τις
προσεχείς ημέρες αναμένεται να
ληφθούν οι τελικές αποφάσεις από
την πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν
των συνεννοήσεων που θα έχουν με
τις επιχειρήσεις των δύο προαναφε-
ρόμενων κλάδων. 
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Έρχονται 6 προγράμματα για
αύξηση της απασχόλησης -

Ξεκινούν από αύριο 
οι αιτήσεις για τα τρία πρώτα

ΔΥΠΑ: «Δουλειά για σένα» με 
68.000 νέες θέσεις εργασίας 



Π
αρά τις συνεχιζόμενες, πολ-
λαπλές κρίσεις το τουριστι-
κό προϊόν της Ελλάδας πα-
ραμένει ιδιαίτερα ανθεκτικό

εισφέροντας με σημαντικά μεγέθη
στην ελληνική οικονομία.

Η Πολιτεία είχε θέσει ως στόχο στον
προϋπολογισμό τα έσοδα από τον του-
ρισμό να αγγίξουν φέτος περί το 80%
των εσόδων του 2019, να φτάσουν δη-
λαδή σχεδόν τα 15 δισ. ευρώ. Τα ρεκόρ
όμως για τη φετινή χρονιά φαίνεται
πως καταρρίπτονται, καθώς, σύμφωνα
με τα στοιχεία, η χρονιά αναμένεται να
«κλείσει» με 3 δισ. ευρώ περισσότερα
σε σχέση με το 2019.

Αναφορικά με την επιμήκυνση της
τουριστικής περιόδου, υπενθυμίζεται
πως έντεκα αεροπορικές εταιρείες
έχουν ήδη συμφωνήσει για πτήσεις,
νέους προορισμούς, ακόμη και για ενί-
σχυση του προγραμματισμού θέσεων
για τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο,
Φεβρουάριο και Μάρτιο, μήνες που
βρίσκονται εκτός τουριστικής σεζόν.

Οι απευθείας πτήσεις από τις ΗΠΑ
ξεκίνησαν στις 7 Μαρτίου και υπάρχουν
αμερικανικές εταιρείες που θα προσ-
γειώνονται στο «Ελευθέριος Βενιζέ-
λος» μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου 2023.

Τον μήνα Οκτώβριο στα 14 περιφερει-
ακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η
Fraport Greece η επιβατική κίνηση ση-
μείωσε αύξηση σε ποσοστό 14,9% σε
σχέση με το 2019, τη μεγαλύτερη ποσο-

στιαία αύξηση σημείωσε το αε-
ροδρόμιο του Ακτίου, που
διαμορφώθηκε στο 76,7%,
ενώ στο αεροδρόμιο της
Σαντορίνης το ποσοστό
για τον Οκτώβριο
«σκαρφάλωσε» στο
58,2% σε σχέση με τον αν-
τίστοιχο μήνα του 2019. Φέ-
τος η Βρετανία με ποσοστό
21,3% και η Γαλλία με 17,6% κατέγρα-
ψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στα έσο-
δα κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Σε-

πτεμβρίου σε σχέση με την αντί-
στοιχη περίοδο του 2019. Με

την αύξηση αυτή τα έσοδα
από τη βρετανική αγορά
ξεπέρασαν αυτά της
γαλλικής έπειτα από
πολλά χρόνια.

«Με σκληρή δουλειά
πετύχαμε τους στόχους»

«Με σκληρή δουλειά ο στόχος όχι
μόνο επιτεύχθηκε αλλά η χρονιά φαί-
νεται πως θα κλείσει με περίπου 3 δισ.

ευρώ παραπάνω. Αυτή είναι η προστι-
θέμενη αξία του ελληνικού τουρισμού,
είναι η μεγάλη νίκη όλων μας, των
επαγγελματιών του κλάδου, των εργα-
ζομένων, όλων εκείνων που καθιστούν
τη φιλοξενία ως το απόλυτο συγκριτικό
πλεονέκτημα της χώρας», σημείωσε ο
υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας
σε συνέντευξη που παραχώρησε στην
εφημερίδα «Real News».

Σύμφωνα με έρευνα του Ξενοδοχει-
ακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, πάνω
από το 80% των ξενοδοχείων χρησιμο-
ποιεί στη γαστρονομία ελληνικά προ-
ϊόντα, ενώ παράλληλα 8 στις 10 επενδύ-
σεις που ήδη υλοποιούνται στην Ελλά-
δα αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, το τουρι-
στικό προϊόν. Υπενθυμίζεται πως «τρέ-
χουν» προγράμματα και προς ενίσχυση
του εγχώριου τουρισμού, όπως είναι το
πρόγραμμα «Τουρισμός Για Όλους»,
όπου συνολικά θα δοθούν 400.000 άυ-
λες ψηφιακές κάρτες, ενώ ήδη 275.000
συμπολίτες μας έχουν αυτήν τη δυνα-
τότητα και αρκετοί από αυτούς την
έχουν ήδη αξιοποιήσει. Μάλιστα, στα
τέλη του επόμενου μήνα θα πραγματο-
ποιηθεί νέα κλήρωση για τους υπόλοι-
πους 125.000 δικαιούχους του συγκε-
κριμένου προγράμματος. Στις πρώτες
θέσεις με τις πιο υψηλές εξαργυρώσεις
ψηφιακών καρτών για το 2022 είναι οι
περιοχές της Αιδηψού, του Τολού, της
Αριδαίας Πέλλας και της Θάσου.

«Το πρόγραμμα αποτελεί αφενός μια
ουσιαστική και έμπρακτη προσπάθεια
να ανακουφιστούν όσοι δεν μπορούν ή
δεν έχουν, αφετέρου μια σημαντική το-
νωτική ένεση για επαγγελματίες του
τουρισμού σε εναλλακτικούς προορι-
σμούς, ιδιαίτερα off season», ανέφερε
ο υπουργός Τουρισμού.
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Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου

«Προίκα» 18 δισ. από τον τουρισμό

Ξεπερνούν κάθε προσδοκία τα έσοδα, καθώς 
αναμένονται 3 δισ. περισσότερα φέτος 

- Κικίλιας: «Είναι μια μεγάλη νίκη όλων μας»

Στο +22,1 % και στο +19,8% ο τζίρος
σε καταλύματα και εστίαση αντίστοιχα
Το γ’ τρίμηνο του έτους ο τζίρος σε καταλύματα και εστίαση ξεπέρασε κατά πολύ
τις επιδόσεις του αντίστοιχου διαστήματος του 2019, όπως καταγράφουν τα
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Στα καταλύματα το ποσο-
στό βρίσκεται στο +22,1% και στην εστίαση αγγίζει το +19,8%.
«Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο καταφέραμε
όλοι μαζί να στηρίξουμε τη μέση ελληνική
οικογένεια και αυτό από μόνο του αποτελεί
για εμάς δικαίωση των προσπαθειών. Αυτή
είναι η μεγάλη νίκη που καθιστούν την Ελλά-
δα Νο1 προορισμό στην Ευρώπη και ταυτό-
χρονα είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη ανά-
καμψη», επεσήμανε ο Βασίλης Κικίλιας.
Αναφορικά με τις αφίξεις από διεθνείς προορισμούς στα κυριότερα αεροδρόμια
της ελληνικής επικράτειας, την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2022 κατα-
γράφηκαν 20,3 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, ξεπερνώντας τα επίπεδα
της αντίστοιχης περιόδου του 2019, με αύξηση κατά 0,8%, ποσοστό που μετα-
φράζεται σε 169.000 περισσότερες αφίξεις τουριστών.



Το ποσοστό της Goldman Sachs Group στην
εταιρεία Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ έπειτα από αγορά
μετοχών, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, ανήλ-
θε στο 5,02%. Αναλυτικότερα, η εταιρεία Γρ. Σα-
ράντης ΑΒΕΕ ανακοίνωσε -δυνάμει της αντι-
στοίχου ενημέρωσης που έλαβε από την εται-
ρεία The Goldman Sachs Group, Inc.- ότι λόγω
αγοράς μετοχών το συνολικό ποσοστό δικαιω-
μάτων ψήφου που ο μέτοχος κατέχει έμμεσα
στην εταιρεία ανήλθε του 5% στις 28 Σεπτεμβρί-
ου 2021, συγκεκριμένα διαμορφώθηκε σε 5,02%
(δηλαδή 3.504.524 δικαιώματα ψήφου).
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Η
επαφή με το κομβικό όριο
των 900 μονάδων αποτε-
λεί ζητούμενο για την εγ-
χώρια χρηματιστηριακή

αγορά στις επόμενες συνεδριάσεις
μετά τη μεγάλη πτώση κατά 2% της
περασμένης Παρασκευής, που ήταν
η μεγαλύτερη ημερήσια «βουτιά»
των τελευταίων 49 συνεδριάσεων. Οι
προστριβές κυβέρνησης - τραπεζών
επηρεάζουν αρνητικά τις τραπεζικές
μετοχές. Οι τράπεζες έχοντας κέρδη
24,43% από τις αρχές Οκτωβρίου εί-
ναι η κύρια αιτία της αλλαγής σκηνι-
κού στο ΧΑ, το οποίο έκλεισε την ψα-
λίδα των απωλειών του εννεάμηνου
και πλέον γύρισε θετικά το έτος. Τε-
χνικά ο Γενικός Δείκτης έχει δώσει
αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρεί-
ται με επιστροφή χαμηλότερα των
879 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα

υψηλότερα των 879, δεν μπορεί να
αποκλειστεί κίνηση προς τις 910,
931, 937 - 944 (gap), 958 - 960 και

973 μονάδες. Η επόμενη στήριξη
στις 864 - 863 μονάδες (συγκλίνουν
οι ΚΜΟ 200 ημερών).

Γενικός διευθυντής 
στο Βιολογικό Χωριό 
ο Αλέξης Καρλής

Στο δυναμικό του Βιολογικού Χωριού εν-
τάχθηκε ο Αλέξης Καρλής, ο οποίος ανα-
λαμβάνει τη θέση του γενικού διευθυντή με
σκοπό να συμβάλει ουσιαστικά στην περαι-
τέρω ανάπτυξη και εξέλιξη της εταιρείας, η
οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των
βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα. Σύμ-
φωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Καρλής
διαθέτει μακρά και επιτυχημένη πορεία σε
μεγάλες εταιρείες του λιανεμπορίου με πε-
ρισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας και
εξειδίκευσης στον κλάδο του retail. 

Frigoglass: Συμφωνία για
αναδιάρθρωση δανεισμού

Συμφωνία με ομολογιούχους ομολογιών
λήξης 2025 για αναδιάρθρωση δανεισμού
με ενδιάμεση χρηματοδότηση 35 εκατ. ευ-
ρώ και δυνατότητα επέκτασης κατά 20 εκατ.
ευρώ συνήψε η Frigoglass. Η συμφωνία
αφορά κάλυψη βραχυπρόθεσμων αναγκών
και γενικότερα την εύρυθμη λειτουργία του
ομίλου.

Ideal Holdings: Πούλησε
το 0,21% ιδίων μετοχών
έναντι 306.000€

Η Ideal Holdings ανακοίνωσε ότι με στό-
χο τη μεγαλύτερη διασπορά σε χαρτοφυλά-
κια προέβη την 1η/12/2022 στην πώληση
85.000 ιδίων μετοχών, οι οποίες αντιστοι-
χούν σε ποσοστό 0,21% του καταβεβλημέ-
νου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σε
τιμή 3,60 ευρώ ανά μετοχή και συνολική
αξία 306.000 ευρώ. Σημειώνεται, σύμφωνα
με τη σχετική ανακοίνωση, ότι οι ως άνω
μετοχές είχαν αποκτηθεί με μέση τιμή κτή-
σης 3,24 ευρώ ανά μετοχή. Κατόπιν της
ανωτέρω συναλλαγής η εταιρεία κατέχει
συνολικά 295.358 ίδιες μετοχές, ποσοστό
0,7359% του συνόλου των μετοχών της.

Σε συνέχεια της από 9/11/2022 επιστολής
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Dimand
ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα θεμε-
λιώδη οικονομικά μεγέθη του ομίλου του εν-
νεάμηνου 2022. Σημαντική ενίσχυση της κε-
φαλαιακής διάρθρωσης του ομίλου, συνε-
πεία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και
της εισαγωγής των μετοχών στο ΧΑ τον Ιούλιο
του 2022, με την καθαρή αξία ενεργητικού
(NAV) του Ομίλου να διαμορφώνεται από €39
εκατ. την 31η/12/2021 σε €124,5 εκατ. την

30ή/09/2022 και τον καθαρό δανεισμό να μειώνεται σημαντικά από €39,7 εκατ. την 31η/12/2021 σε €8,8 εκατ.
την 30ή/09/2022. Αύξηση της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων και των επενδύσεων σε κοινοπρα-
ξίες του ομίλου: €125,5 εκατ. την 30ή/9/2022 έναντι €87,8 εκατ. την 31η/12/2021. Αύξηση της λειτουργικής
κερδοφορίας (EBITDA) του ομίλου: κέρδη €5,5 εκατ. το εννεάμηνο του 2022 έναντι κερδών €0,1 εκατ. το εν-
νεάμηνο του 2021. Η εταιρεία εμφάνισε ζημίες ύψους 8 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, με τον κύκλο εργασιών
να ενισχύεται στα 6,6 εκατ. ευρώ. 

Με το βλέμμα στις τράπεζες το χρηματιστήριο

Dimand: Αύξηση τζίρου αλλά και ζημίες στο εννεάμηνο

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Σαράντης: Με 5,02% στα δικαιώματα ψήφου η Goldman Sachs
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ενοποιημένος κύκλος εργασιών της
Space Hellas την περίοδο από
1ης/1/2022 έως 30/9/2022 ανήλθε σε
86,05 εκατ. ευρώ, έναντι 62,4 εκατ. ευρώ

της αντίστοιχης περιόδου του 2021, παρουσιάζον-
τας αύξηση ύψους 37,86%. Για το γ’ τρίμηνο 2022
(1/7/2022-30/09/2022) ο ενοποιημένος κύκλος ερ-
γασιών ανήλθε σε 33,08 εκατ. ευρώ έναντι 26,2
εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021. Το
ενοποιημένο EBITDA την περίοδο από 1ης/1/2022
έως 30/9/2022 ανήλθε σε 5,6 εκατ. ευρώ έναντι 6,1
εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021, ενώ
για την περίοδο 1/7/2022-30/9/2022 το ενοποιημέ-
νο EBITDA ανήλθε σε 1,5 εκατ. ευρώ έναντι 2,8
εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Στο 1,2
ευρώ/κιλό η τιμή πώλησης
στα πρατήριά της

Mytilineos: Σύσταση buy και
τιμή-στόχος 26 ευρώ από Citi

Mε τιμή-στόχο τα 26 ευρώ και σύσταση αγοράς
για τη μετοχή της Mytilineos και πρόβλεψη για τρι-
πλάσια κέρδη το 2022 από το 2021, η τελευταία έκ-
θεση της Citi βλέπει ότι χτίζεται μια «νέα εποχή»
κερδών για τη Mytilineos από το Q3 2022, η οποία
βασίζεται στην ποιότητα των υπαρχόντων assets
της εταιρείας σε συνδυασμό με τις σημαντικές συ-
νεργίες που έχει αναπτύξει η Mytilineos μεταξύ
των τομέων της.

Οι καταθέσεις 
των ασφαλιστικών

Τα απολογιστικά στοιχεία για την πορεία των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δημοσιοποίησε
η Τράπεζα της Ελλάδος κατέδειξαν μείωση της
αξίας του ενεργητικού των ασφαλιστικών στο γ’
τρίμηνο 2022 στα 18,50 δισ. ευρώ. Αυτό όμως που
τράβηξε την προσοχή ήταν κυρίως η μείωση των
καταθέσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Οι
συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχει-
ρήσεων μειώθηκαν κατά 236 εκατ. ευρώ και δια-
μορφώθηκαν στο 1,460 δισ. ευρώ στο τέλος του γ’
τριμήνου του 2022. Οι καταθέσεις στα πιστωτικά
ιδρύματα του εσωτερικού μειώθηκαν κατά 104
εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 802 εκατ. ευ-
ρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του
εξωτερικού μειώθηκαν κατά 132 εκατ. ευρώ και
διαμορφώθηκαν στα 658 εκατ. ευρώ. 

Space Hellas: Αύξηση
τζίρου 37% - EBITDA 
στα 5,6 εκατ.

Η Trade Estates και 
τα τρία νέα εμπορικά πάρκα

Τρία νέα εμπορικά πάρκα δρομολογεί η Trade Es-
tates ΑΕΕΑΠ του ομίλου Φουρλή. Το πρώτο από τα
νέα εμπορικά πάρκα επιφανείας 9.650 τμ θα ανα-
πτυχθεί στην περιοχή των Σπάτων σε οικόπεδο επι-
φανείας 32
στρεμμάτων. Η
επένδυση υλο-
ποιείται σε συ-
νεργασία με την
ολλανδικών συμ-
φερόντων εται-
ρεία Ten Brinke
Hellas, την οποία
έχει επιλέξει ως
στρατηγικό συνεργάτη η Trade Estates. Το δεύτερο
εμπορικό πάρκο επιφάνειας 10.600 τμ θα αναπτυχθεί
στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στην Πάτρα η Trade Es-
tates με την Ten Brinke σχεδιάζει την κατασκευή
ενός εμπορικού πάρκου, το οποίο θα περιλαμβάνει
μεταξύ άλλων και ένα κατάστημα ΙΚΕΑ.

Η τιμή πώλησης του φυσικού αερίου στα
ιδιόκτητα πρατήρια της ΔΕΠΑ Εμπορίας, βά-
σει της οποίας θα τιμολογεί τα υπόλοιπα πρα-
τήρια, θα διατηρηθεί στο 1,20 €/κιλό, ενώ στα
λοιπά πρατήρια που χρησιμοποιούν το brand
Fisikon η τιμή πώλησης διαμορφώνεται ελεύ-
θερα στο πλαίσιο του ανταγωνισμού. Όπως
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στην τε-
λική τιμή πώλησης του Fisikon έχει συμπερι-
ληφθεί εκ νέου έκπτωση από την εταιρεία,
που ανέρχεται στο ποσό των 1,05€/κιλό. Χωρίς
αυτή την έκπτωση η τιμή πώλησης θα διαμορ-
φωνόταν στα 2,25€/κιλό.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Ακίνητο προς μίσθωση

Ένα από τα πλέον γνωστά καταστήματα του κέν-
τρου των Αθηνών ετοιμάζεται να μισθώσει το
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων με δη-
μόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό. Πρόκειται για
το κατάστημα επί της οδού Ακαδημίας 65 στην
Αθήνα, στο οποίο σήμερα στεγάζεται γνωστό
βιβλιοπωλείο. Το κατάστημα που προσφέρεται
για εκμίσθωση διαθέτει ισόγειο 281 τμ, υπόγειο
281 τμ και πατάρι 137 τμ. Το μίσθωμα που ζητά
το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ξε-
κινά από τις 14.000 ευρώ μηνιαίως. Ο διαγωνι-
σμός για το ακίνητο θα διενεργηθεί με έγγρα-
φες ανοιχτές προσφορές στις 21 Δεκεμβρίου
2022, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.30 πμ έως
11 πμ στα γραφεία του Μετοχικού Ταμείου Πο-
λιτικών Υπαλλήλων.
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O
πως ήταν αναμενόμενο, η Γαλ-
λία νίκησε την Πολωνία (3-1), η
Αγγλία τη Σενεγάλη (3-0) και
τώρα τον λόγο έχει η Ιστορία,

που αυτή η σελίδα της είναι κενή. Αγγλία
και Γαλλία δεν έχουν παίξει ποτέ αντίπαλες
σε νοκ άουτ φάση Μουντιάλ. Οι Άγγλοι, βέ-
βαια, απείχαν από τις πρώτες διοργανώ-
σεις, γιατί θεωρούσαν ότι το ποδόσφαιρο
ήταν προσωπική τους υπόθεση, αλλά και
όταν αποφάσισαν να πάρουν μέρος, ματς
δίχως αύριο με τους Γάλλους δεν έγινε πο-
τέ. Δυο φορές μέχρι τώρα έχουν κληρωθεί
στους ομίλους και τις δυο νίκησε η Αγγλία.
Στο Μουντιάλ του 1966, 2-0 και σε εκείνο
του 1982, 3-1.

Σε αυτόν τον προημιτελικό, που θα γίνει
το προσεχές Σάββατο, οι Άγγλοι θα παρου-
σιάσουν στο χορτάρι τον 19χρονο Τζουντ

Μπέλιγχαμ και οι Γάλλοι τον Κιλιάν Εμπα-
πέ, 23 ετών και ήδη παγκόσμιο πρωταθλη-
τή στο Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018 και
ήδη πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ με πέντε
γκολ, με τις δυο «φωτοβολίδες» που πέτυ-
χε κόντρα στην Πολωνία. Είναι μακράν το
πιο hot όνομα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο
ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν και επισκίασε
ακόμα και τον Μέσι στο Κατάρ. 

Η αναμέτρηση της Γαλλίας με την Αγγλία

αναδεικνύει μια τεράστια διαφορά στην
αντίληψη περί του ποδοσφαίρου και της
μπίζνας μέσω του ποδοσφαίρου. Οι Γάλλοι
παρουσιάζουν στο Κατάρ μια ομάδα 26
παικτών περίπου ισάξιων. Πληρότητα σε
όλες τις γραμμές, δηλαδή. Ο 35χρονος
σέντερ φορ Ζιρού, που ξετινάζει και αυτός
τα δίχτυα, αντικατέστησε τον τραυματία
Μπενζεμά, καλύτερο παίκτη του κόσμου
για το 2022! Εκτός εθνικής έμειναν επίσης

τρανταχτά ονόματα, όπως ο Νικολό Καντέ,
για παράδειγμα. Όμως, το εργαστήριο πα-
ραγωγής ταλέντων στη Γαλλία δουλεύει
ασταμάτητα και παράγει. Και μοσχοπουλά,
βέβαια. 

Στον αντίποδα, οι Άγγλοι αντί να παρά-
γουν, αγοράζουν. Σχεδόν όλες οι ομάδες
έχουν ξένους ιδιοκτήτες-επενδυτές, που
προτιμούν τα «έτοιμα» ποδοσφαιρικά προ-
ϊόντα. Πληρώνουν και τα παίρνουν. Κάπως
έτσι χάθηκε ο Μπέλιγχαμ, που ξεκίνησε
από τους μικρούς της Μπέρμιγχαμ και ου-
δείς ασχολήθηκε μαζί του. Ήρθαν οι Γερ-
μανοί «χρυσοθήρες» της Ντόρτμουντ, που
έχουν μια μοναδική ικανότητα να εντοπί-
ζουν ταλέντα σε όλο τον κόσμο, να τα αγο-
ράζουν φτηνά και να τα πουλούν πανάκρι-
βα, και τον πήραν. Όπως έκαναν με τον Χά-
αλαντ πρόσφατα, τον Ομπαμεγιάνγκ κ.λπ.

Δύο κόσμοι
Αγγλία - Γαλλία θα παίξουν 

στον προημιτελικό του Μουντιάλ



H
Αργεντινή μπορεί να νίκησε 2-1 την Αυστραλία
με «θαυματουργό» γκολ του Λιονέλ Μέσι και
άλλο ένα του Χουλιάν Αβάρες, αλλά όταν οι Αυ-

στραλοί μείωσαν με αυτογκόλ του Έντσο Φερνάντες,
καρδιοχτύπησαν στην τελευταία φάση του αγώνα. Και
αυτόματα, ήρθε το ερώτημα στους ποδοσφαιρόφιλους.
Μήπως ήρθε η ώρα το ίδιο το ποδόσφαιρο να ανταποδώ-
σει στον Λιονέλ Μέσι ό,τι του χρωστάει; 

Έχει κατακτήσει ό,τι τρόπαιο κυκλοφορεί στον πλανή-
τη, εκτός από Μουντιάλ. Θα δείξει, αρχής γενομένης από
το ματς με την Ολλανδία στα προημιτελικά, αν η Ιστορία
θα τον βάλει πλάι στον Ντιέγκο Μαραντόνα ή ένα σκαλί
παρακάτω. Διότι ο Μαραντόνα, με μια μέτρια ομάδα το
1986, κατάφερε μόνος του να πάρει το τρόπαιο στο Μουν-
τιάλ του Μεξικού, 3-2 τη Δυτική Γερμανία. Η λογική λέει

(αν στο ποδόσφαιρο υπάρχει λογική) ότι η Αργεντινή δεν
έχει το ειδικό βάρος της Γαλλίας.

Είναι ο Μέσι… Μαραντόνα; Χάμες και Φορτούνης μαζί
Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε ισόπαλος 3-3 σε φι-

λικό παιχνίδι που έγινε στην Ισπανία όπου προ-
ετοιμάζεται και ο Μίτσελ δοκίμασε ένα σχήμα που
άρεσε πολύ. Με δυο «10άρια», τον Χάμες Ροντρίγ-
κες και τον Φορτούνη, και δυο σέντερ φορ, τους Ελ
Αραμπί και Μπακαμπού. Παραγωγικά δούλεψε, ο
Μαρσέλο έκανε και δυο ασίστ, αλλά αμυντικά δεν
λειτούργησε με τα τρία γκολ.

Ταμείο πήγε ο Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε
προβλέψει και το σκορ και τους σκόρερ στο παι-
χνίδι Γαλλία - Πολωνία, στους «16» του Μουντιάλ.
Με δηλώσεις του στην «Parisien» είχε πει ότι θα
λήξει 3-1 και θα σκοράρουν Εμπαπέ, Ζιρού και Λε-
βαντόφσκι. Όπως και έγινε. Πήγε… ταμείο που
λένε και οι παίκτες του στοιχήματος. Ο Μακρόν
ακόμα δήλωσε ότι μιλά πάντα με τον προπονητή
Ντιντιέ Ντεσάμπ μετά τους αγώνες.

Λεμεσός: Η αστυνομία
ανέβαλε το τοπικό ντέρμπι

Υπό τον φόβο επεισοδίων, η αστυνομία της Λε-
μεσού ανέβαλε το τοπικό ντέρμπι Απόλλων - ΑΕΛ
για τη 13η αγωνιστική του κυπριακού πρωταθλή-
ματος. Η κατάσταση στη Λεμεσό ήταν τεταμένη
από το πρωί της Κυριακής, ενώ υπήρξαν πληρο-
φορίες ότι οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα δέχ-
θηκαν επίθεση με πέτρες κατά την προσπάθειά
τους να μεταβούν στα αποδυτήρια μετά το καθιε-
ρωμένο ζέσταμα.

Άρχισε η δημοπρασία για 
τα μετάλλια του Αλέξανδρου

Από χθες και μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου τίθενται
σε δημοπρασία τα ολυμπιακά μετάλλια του Αλέ-
ξανδρου Νικολαΐδη, που τόσο άδικα έφυγε από τη
ζωή. Τα χρήματα θα δοθούν σε παιδιά, όπως ήταν
η τελευταία του επιθυμία.

Η τιμή εκκίνησης για το κάθε μετάλλιο είναι
50.000 ευρώ, για τη δάδα που κράτησε ως πρώτος
λαμπαδηδρόμος το 2008 είναι 3.000 ευρώ ενώ για
τις άλλες 2.000. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα:
http://www.alexandrosnikolaidis.com/giana-
sotheienapaidi/.

«Η Ολλανδία παίζει αργό ποδόσφαιρο»
Η Ολλανδία μπορεί να νίκησε 3-1 τις ΗΠΑ στους
«16» με γκολ των Ντεπάι, Μπλιντ και Ντούμφρις, να
προκρίθηκε στον προημιτελικό, όπου θα παίξει αντί-
παλος της Αργεντινής, αλλά στην πατρίδα η γκρίνια
φτάνει και περισσεύει. Ακόμα και αυτό το ιερό το-
τέμ, ο Μάρκο φαν Μπάστεν, είπε ότι η ομάδα του
Λουίς φαν Γκάαλ παίζει απελπιστικά αργό ποδό-
σφαιρο και ότι δεν έχει μέλλον στη διοργάνωση.

Πελέ: Η παγκόσμια 
προσευχή εισακούστηκε

Ο «βασιλιάς» Πελέ σήκωσε τον πλανήτη όρθιο για μια προσευχή. Ξαναμπήκε στο
νοσοκομείο, χτυπημένος από τον καρκίνο και ο παγκόσμιος Τύπος έγραψε πως πλέον ο
Πελέ ήταν στον τελευταίο θάλαμο πριν από το μοιραίο. Το Μουντιάλ πλημμύριζε παντού από
τις ηλεκτρονικές προσωπογραφίες του. Και ξαφνικά, οι γιατροί ανακοίνωσαν ότι ο
οργανισμός του αντιδρά στη χημειοθεραπεία. Ο καλός Θεός είχε εισακούσει τις προσευχές…
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα

Δάρδα

Σ
το χωριό του Αϊ-Βασί-
λη έχει πέσει πολλή
δουλειά! Ο αγαπη-
μένος παππούς

όλων των παιδιών βρίσκεται
σε μεγάλες φούριες, αφού
εκτός από τα δωράκια που
ετοιμάζει πυρετωδώς για
να μοιράσει στους μι-
κρούς του φίλους, θα πρέπει
να παραστεί και στα έξι παραμυθένια αθηναϊκά
χριστουγεννιάτικα χωριά, που περιμένουν με
ανυπομονησία να τα ανακαλύψετε!

Η πρωτεύουσα φόρεσε ήδη τα γιορτινά της. Η
φωταγώγηση του τεράστιου και εντυπωσιακού
έλατου στην πλατεία Συντάγματος σήμανε την
έναρξη των θεαματικών εκδηλώσεων που ξεκί-
νησαν στην πόλη και θα διαρκέσουν μέχρι την
Πρωτοχρονιά με πλήθος εκπλήξεων για τους κα-
τοίκους αλλά και τους επισκέπτες.

Βόλτες στον πάγο
Από το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου έως και τις 6

Ιανουαρίου, το μεγαλύτερο παγοδρόμιο της Αθή-
νας, έκτασης 400 τμ, θα στηθεί στην πλατεία Κο-
τζιά, απέναντι από το δημαρχείο της πόλης. Μι-
κροί και μεγάλοι πατινέρ θα έχουν την ευκαιρία
να επιδείξουν τις ικανότητές τους στο γιορτινό
αυτό σπορ, περνώντας μερικές στιγμές χαράς και
διασκέδασης πάνω στον πάγο.

Δωρεάν μουσικές 
και θεατρικές παραστάσεις

Από αύριο, Τετάρτη, και για έναν ολόκληρο μή-
να, μια σειρά από καινοτόμες και ποιοτικές δρά-
σεις για μικρούς και μεγάλους θα πραγματοποι-
ηθούν στους χώρους του ΟΠΑΝΔΑ, στα μουσεία,
τις βιβλιοθήκες, την Πινακοθήκη, το Κέντρο Τε-
χνών, το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα», καθώς και
στα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης στις επτά
Δημοτικές Κοινότητες, προσφέροντας ατελείωτη
χαρά και σκορπίζοντας όμορφα παιδικά χαμόγε-
λα. Μάλιστα, τα φετινά Χριστούγεννα ο Πολυχώ-
ρος «Άννα & Μαρία Καλουτά» επιστρέφει ανα-
καινισμένος και υποδέχεται το κοινό με δωρεάν
μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.

Σε έξι γειτονιές
Από την Αχαρνών και την Κυψέλη μέχρι το

Παγκράτι και το Γουδή, οι γειτονιές της Αθήνας
αποκτούν τα δικά τους χριστουγεννιάτικα χωριά.
Από τις 17 Δεκεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου, ο
Άγιος Βασίλης και τα ξωτικά του θα βρίσκονται

καθημερινά στις θέσεις τους για να υποδεχθούν
τους περαστικούς με κατασκευές, γλυκοκερά-
σματα, Christmas hand painting και πολλές ακό-
μη γιορτινές διαδράσεις. Τις εκδηλώσεις θα
πλαισιώνουν, μεταξύ άλλων, ξυλοπόδαροι, ζογ-
κλέρ, χριστουγεννιάτικες μασκότ, animateurs,
μαριονέτες και ταχυδακτυλουργοί.

Χριστούγεννα… σημαίνει μουσική
Κεντρική θέση στα μουσικά events των φετι-

νών Χριστουγέννων θα έχει η σκηνή της πλατείας
Συντάγματος, όπου από τις 20 έως τις 28 Δεκεμ-
βρίου θα υπάρχουν καθημερινά τρεις live εκδη-
λώσεις, ενώ στη σκηνή θα ανέβουν εκείνη την
εβδομάδα δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες
όπως ο Νίκος Πορτοκάλογλου, η Ρένα Μόρφη, η
Ευρυδίκη και ο Μύρωνας Στρατής, οι Stavento, η
Ήβη Αδάμου, οι 1550, ο Δημήτρης Σταρόβας και
οι ENORASIS που υπόσχονται να απογειώσουν
τη γιορτινή μας διάθεση!

Ανακαλύψτε 
τα χριστουγεννιάτικα 
χωριά της Αθήνας



Προ Christmas διακοπές στο Μαϊάμι! Η Κα-
λομοίρα με τον σύζυγό της Γιώργο Μπούσαλη
και τα τρία παιδιά τους άφησαν για λίγο τη χει-
μωνιάτικη Ουάσιγκτον όπου διαμένουν και τα-
ξίδεψαν στην καλοκαιρινή Φλόριντα για βου-
τιές και ατελείωτη ηλιοθεραπεία, στις περίφη-
μες παραλίες. Το αγαπημένο ζευγάρι δημοσί-
ευσε φωτογραφίες από την παραμονή του
στα… ζεστά, ποζάροντας στο Instagram έπειτα
από το πρωινό τους τζόκινγκ. Εκεί βρίσκονται
και οι κουμπάροι τους, ο εφοπλιστής Λέοντας
Πατίτσας και η Μαριέττα Χρουσαλά, με τους
οποίους απολαμβάνουν όμορφες βραδιές.

Ταξιδάκι στα ζεστά

Τρυφερή μαμά

Ολόγυμνη αγκαλιά με τον γιο της πόζαρε η
Μαρίνα Καλογήρου. Η ηθοποιός μοιράστηκε δη-
μόσια την τρυφερή throwback φωτογραφία που
τράβηξε ο σύζυγός της Τάσος Ζαφειρόπουλος
πριν από 13 χρόνια στη Σέριφο, σχολιάζοντας με
αγάπη. «Τα μωρά είναι κομμάτια αστερόσκονης
φυσητά από το χέρι του Θεού. Τυχερή η γυναίκα
που γνωρίζει τους πόνους της γέννησης γιατί
έχει ένα αστέρι», έγραψε, θέλοντας να τονίσει
την αξία της μητρότητας και να τιμήσει τη μνήμη
του αγαπημένου της.

Το καλύτερό της! Στο Λος Άν-
τζελες ταξίδεψε η Τατιάνα
Μπλάτνικ και έζησε μια απίθα-
νη εμπειρία στη φάρμα του
διάσημου εκπαιδευτή σκύλων
Σίζαρ Μίλαν. Ο τηλεοπτικός
σταρ του National Geographic
και η οικογένειά του άνοιξαν
την αγκαλιά τους στην όμορφη
σύζυγο του πρίγκιπα Νικόλαου
Γλύξμπουργκ, η οποία δεν
έχασε την ευκαιρία να επισκε-
φθεί και το ρεστοράν του παγ-
κοσμίου φήμης σεφ Νobu, δο-
κιμάζοντας απίθανα πιάτα.

Με τον γητευτή
σκύλων

ΣΣαν σταρ του σινεμά
Πενταώροφη τούρτα-υπερπαραγωγή για τα γενέθλια της Ζέ-
τας Θεοδωροπούλου. Η σύζυγος του ποδοσφαιριστή Πανα-
γιώτη Ταχτσίδη διοργάνωσε ένα φανταχτερό happy birthday
πάρτι στο κέντρο διασκέδασης όπου εμφανίζεται ο Νίκος
Βέρτης και το γιόρτασε με την καρδιά της. Εντυπωσιακή με το
λαμπερό μπεζ φόρεμά της, το πρώην μοντέλο δέχτηκε ευχές
και δώρα από τους καλεσμένους της και δεν σταμάτησε λεπτό
να χορεύει όλη νύχτα.

Σταρ και η Νάρα Παπακαλιάτη! H μοναδική
αδελφή του Χριστόφορου Παπακαλιάτη
μπορεί να μη βρίσκεται συχνά μπροστά
στα φώτα της δημοσιότητας, αλλά η καριέ-
ρα της στο εξωτερικό «τρέχει» με χίλια,
αφού θεωρείται από τις καλύτερες fash-
ion designers της Μεγάλης Βρετανίας,
όπου και διαμένει με τον σύζυγό της Νικ
και τα διδυμάκια τους. Η ευτυχισμένη οι-
κογένεια λατρεύει τα ταξίδια σε ονειρι-
κούς προορισμούς, αλλά τα καλοκαίρια
«επιμένει ελληνικά».
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Ο νοικοκύρης του σπιτιού

Η αδελφή του Maestro

Τ
εράστιο και εντυπωσιακό το φετινό χριστουγεννιάτικο
δέντρο του Χάρη και της Αντελίνας Βαρθακούρη. Το διά-
σημο ζευγάρι της showbiz μοιράστηκε ένα γιορτινό βίν-
τεο από τη διαδικασία του στολισμού του, με αποκορύ-

φωμα τη στιγμή που ο γνωστός τραγουδιστής και μπαμπάς τοπο-
θέτησε το αστέρι στην κορυφή. «Ο νοικοκύρης του σπιτιού που το
τοποθετεί χίλια χρόνια να ζήσει! Καλό μήνα με υγεία, πολλή αγά-
πη, ανθρωπιά, ζεστασιά στην ψυχή, κατανόηση, χαμόγελα και μια
αγκαλιά να μας γαληνεύει», έγραψε περιχαρής στο Instagram η
παρουσιάστρια, η οποία απέχει εντελώς από το δημόσιο θέαμα και
την τηλεόραση. Οι ευτυχισμένοι γονείς θα περάσουν τις φετινές
γιορτές οικογενειακά, μαζί με τις κορούλες τους Μελωδία και Λιό-
να και αγαπημένους συγγενείς, για να νιώσουν πραγματικά το
πνεύμα των Χριστουγέννων.



O
ι ασθενείς με υπερθυρεοειδισμό εμφα-
νίζουν ψυχικά συμπτώματα. Και οι λό-
γοι είναι ορμονικοί. Δεν είναι όμως μό-
νο αυτοί. Πρόσφατη μελέτη από επι-

στήμονες του Πανεπιστημίου του Γκέτεμποργκ
αποκάλυψε ότι ίσως ευθύνονται και κάποιες αλλα-
γές που συμβαίνουν στο μέγεθος μερικών κεντρι-
κών τμημάτων του εγκεφάλου. Τα αποτελέσματα,
που δημοσιεύθηκαν στο «The Journal of Clinical
Endocrinology & Metabolism», έδειξαν ότι τμήματα
αυτού, όπως είναι ο ιππόκαμπος και η αμυγδαλή,
συρρικνώνονται όταν τα επίπεδα των ορμονών είναι
υψηλά. Όταν όμως ομαλοποιηθούν και τα συμπτώ-
ματα υποχωρήσουν, τα τμήματα αυτά επανέρχονται,
σε μεγάλο βαθμό, στο φυσιολογικό μέγεθός τους. 

Ο υπερθυρεοειδισμός που οφείλεται στην αυ-
τοάνοση υπερπαραγωγή αντιθυρεοειδικών αντι-

σωμάτων (νόσος Graves) προκαλεί ευρείας κλί-
μακας συμπτώματα, όπως αύξηση της όρεξης,
επιτάχυνση του μεταβολισμού, απώλεια βάρους,
κόπωση, νευρικότητα, ευερεθιστότητα, εφίδρω-
ση και αίσθημα παλμών. Επίσης, έχει παρατηρη-
θεί και αυξημένος επιπολασμός του άγχους, της
κατάθλιψης και γνωστική εξασθένιση σε σύγκρι-
ση με τον γενικό πληθυσμό αλλά και με ασθενείς
που πάσχουν από άλλες χρόνιες παθήσεις του
συγκεκριμένου αδένα. 

«Τα περισσότερα από αυτά υποχωρούν όταν τα
επίπεδα των ορμονών επανέλθουν στα φυσιολογι-
κά, αλλά σε ποσοστό ασθενών η πλήρης ψυχική
υγεία δεν ανακτάται», εξηγεί ο καθηγητής Χει-
ρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δημή-
τρης Λινός. Παλαιότερα οι ειδικοί πίστευαν ότι τα

ψυχικά συμπτώματα σχετίζονταν μόνο με τα μη φυ-
σιολογικά επίπεδα ορμονών. 

Η πρόσφατη έρευνα των Σουηδών επιστημόνων
άνοιξε έναν καινούργιο δρόμο, καθώς διαπιστώνε-
ται ότι η ίδια η πάθηση επιδρά αρνητικά στον εγκέ-
φαλο. Για τις ανάγκες της μελέτης έλαβαν υπόψη
τους στοιχεία 62 γυναικών που είχαν διαγνωστεί
πρόσφατα με τη νόσο του Graves και οι οποίες υπο-
βλήθηκαν σε διάφορες εξετάσεις και μετά τη θερα-
πεία, 48 από αυτές παρακολουθήθηκαν για 15 μή-
νες. Ελήφθησαν μαγνητικές τομογραφίες και ο όγ-
κος της αμυγδαλής και του ιππόκαμπου, που βρί-
σκονται στον μέσο κροταφικό λοβό, συγκρίθηκε
τόσο με τα κλινικά δεδομένα όσο και με τις απαντή-
σεις ερωτηματολογίων αλλά και με ευρήματα από
νευροψυχολογικά τεστ. 

Όλα τα παραπάνω συγκρίθηκαν με εκείνα μιας
ομάδας με φυσιολογική θυρεοειδική λειτουργία.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ασθενείς είχαν μι-
κρότερες περιοχές στον μέσο κροταφικό λοβό από
ό,τι οι άνθρωποι που περιλήφθηκαν στην ομάδα
ελέγχου. Η μελέτη αυτή, δηλαδή, καταδεικνύει την
εμπλοκή του εγκεφάλου στη νόσο Graves σε επί-
πεδο που δεν είχε εντοπιστεί προηγουμένως. 
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Προκαλεί ευρείας κλίμακας 
συμπτώματα, όπως αύξηση 
της όρεξης, επιτάχυνση του 
μεταβολισμού, απώλεια βάρους, 
κόπωση, νευρικότητα, ευερεθιστότητα,
εφίδρωση και αίσθημα παλμών

Το άγχος και η κατάθλιψη είναι συχνές διαταραχές που επηρεάζουν ασθενείς με διάφορα
χρόνια σωματικά νοσήματα, μεταξύ αυτών και η δυσλειτουργία του θυρεοειδούς. Παρότι ένα
ποσοστό ανθρώπων με υποθυρεοειδισμό εμφανίζει κατάθλιψη, ο κύριος όγκος εκείνων που
υποφέρουν από το ψυχικό αυτό νόσημα πάσχει από υπερθυρεοειδισμό. «Η αντιμετώπισή του
γίνεται με φαρμακευτική αγωγή, με θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο και με θυρεοειδεκτομή. Η
τελευταία αυτή θεραπευτική προσέγγιση συστήνεται διότι και θεραπεύει άμεσα τον υπερθυ-
ρεοειδισμό και προφυλάσσει από την εμφάνιση οφθαλμικής νόσου (εξόφθαλμο), ιδιαίτερα αν
ο ασθενής είναι καπνιστής. Συστήνεται επίσης σε εγκύους, θηλάζουσες ή μικρομάνες, αφού
η θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο έχει επιπλοκές.

Προτείνεται επίσης και σε ασθενείς που εμφανίζουν επιπλοκές στη λήψη αντιθυρεοειδι-
κών φαρμάκων. Σήμερα, η θυρεοειδεκτομή έχει εξελιχθεί από μια επικίνδυνη επέμβαση σε
μια συχνά εκτελούμενη αλλά απαιτητική χειρουργική πράξη που ενέχει εξαιρετικά λίγους
κινδύνους συγκριτικά με το παρελθόν», καταλήγει ο κ. Λινός. 

Πότε πρέπει να γίνει θυρεοειδεκτομή

Υπερθυρεοειδισμός και άγχος

Δημήτρης Λινός, καθηγητής 
Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών 



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)
Εσείς οι Κριοί, αν και δεν σας επηρεάζει ιδι-
αίτερα η ασυμφωνία του Ερμή με τον Δία,
κρατήστε μικρό καλάθι σε κάθε συναλλαγή
ή συζήτηση με άτομα που θέλουν να σας πα-
ρουσιάσουν κάτι που σας αφορά. Η υπερβο-
λή θα έχει τη θέση της ακόμη και στον επαγ-
γελματικό σας χώρο.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Νιώθετε ότι κάτι θα χρειαστεί πολλή προσο-
χή σήμερα, ιδίως αν έχει να κάνει με τα οι-
κονομικά σας, αλλά και με τα συναισθήματά
σας γενικότερα. Θα πρέπει να ρίξετε τους
τόνους και να μην πιστεύετε τα άτομα που
ποτέ δεν σας έχουν στηρίξει ουσιαστικά. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Κάποια πράγματα που συμβαίνουν σήμερα
στον επαγγελματικό σας τομέα δεν θα έχουν
καλή προοπτική, αν δεν κρατήσετε χαμηλό
προφίλ. Ίσως να έχετε αρκετές γνώσεις και
αξία, αλλά μην το φωνάζετε, αφήστε τους
άλλους να το δουν με τα έργα σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Σήμερα θα βρεθείτε εκτεθειμένοι με κάποι-
ες εργασιακές σας υποθέσεις. Από την άλλη,
θα πρέπει να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή
στην υγεία σας, αλλά και στη διατροφή σας,
όπου θα έχετε έντονη τάση πολυφαγίας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Όσοι έχετε γεννηθεί κυρίως τις τελευταίες μέ-
ρες του ζωδίου σας θα χάσετε το μέτρο στα
προσωπικά σας θέματα. Ίσως, μάλιστα, να κά-
νετε λάθος κινήσεις, με σκοπό να σας προσέ-
ξουν και να σας φροντίσουν, αλλά δυστυχώς
θα προκαλέσετε το αντίθετο αποτέλεσμα. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Δυσκολονόητες για εσάς αυτές οι μέρες,
όπου εκτός από τη σύγχυση που νιώθετε,
έχετε να αντιμετωπίσετε και μια υπερβολή
στη συμπεριφορά των άλλων, κάτι που θα
σας φέρει σε δύσκολη θέση. Εννοείται ότι
δεν πρέπει να παρανοήσετε τη συμπεριφορά
και τα λεγόμενα των άλλων, γιατί κινδυνεύε-
τε να βρεθείτε σε κάποιο παράλληλο σύμπαν
και να ζείτε μια δική σας πραγματικότητα. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η επικοινωνία σας σήμερα θα έχει μια υπερ-
βολή. Θα νιώσετε τη ανάγκη να μιλήσετε με
πολλά πρόσωπα, να μεταφέρετε τις γνώσεις
σας και να πείτε τις δικές σας αλήθειες.
Ίσως, μάλιστα, χρειαστεί να πάρετε κάποιες
αποφάσεις, που καλό είναι να τις καθυστε-
ρήσετε, για να έχουν επιτυχία. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Σήμερα με την υπερβολή που θα σας κατα-
βάλει, θα έχετε την τάση να σπαταλήσετε τα
χρήματά σας για πράγματα και καταναλωτι-
κά αγαθά που δεν έχετε ανάγκη αυτή την πε-
ρίοδο. Τα συναισθήματά σας ίσως να πρέπει
να έχουν λιγότερη υπερβολή, γιατί χάνετε το
μέτρο και φέρνετε σε δύσκολη θέση τους
άλλους. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Είστε σε μια έντονη περίοδο, με πολλές κα-
ταστάσεις που ακόμη βρίσκονται σε εξέλι-
ξη. Η όψη τετραγώνου Ερμή με Δία σάς
αφορά άμεσα και καλό είναι να μην υπερ-
βάλετε με λόγια και αποφάσεις, εφόσον
ακόμη δεν είστε απόλυτα σίγουροι για το τι
θέλετε πραγματικά.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Σήμερα, παρασκηνιακές ενέργειες θα σας
φέρουν αρκετή αναστάτωση. Θα έρθουν το
επόμενο διάστημα αποκαλύψεις και θα σας
δοθούν απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα,
ενώ από την άλλη θα σας απογοητεύσουν
κάποια πρόσωπα που είχατε εμπιστευτεί
κατά το παρελθόν και γνωρίζουν κάποια ση-
μαντικά πράγματα για εσάς. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Θα υπάρξουν σήμερα κάποια θέματα που
σχετίζονται με το φιλικό σας περιβάλλον.
Ίσως, μάλιστα, να υπάρξει μια αυθόρμητη
αντίδραση από αγαπημένο σας πρόσωπο
που θα σας προβληματίσει αρκετά. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η σημερινή όψη με Ερμή-Δία σάς αφορά,
κυρίως αν έχετε γεννηθεί τις τελευταίες μέ-
ρες του ζωδίου σας. Είναι η στιγμή που η
υπερβολή σάς κάνει να σκέφτεστε επιπό-
λαια και να κάνετε πράγματα που αργότερα
θα μετανιώσετε.
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Σήμερα ο Ερμής σχηματίζει όψη
τετραγώνου με τον Δία, μια όψη που
δημιουργεί θετικότητα και ανεμελιά
σε κάθε σκέψη και πράξη. Ιδίως αν

ανήκετε στα ζώδια των Διδύμων, Παρθένου,
Τοξότη και Ιχθύων των τελευταίων ημερών, 
οι λάθος εκτιμήσεις που θα κάνετε 
θα σας ζημιώσουν κοινωνικά, 
επαγγελματικά και προσωπικά. 
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Ο αναγνωρισμένος ρόλος 
της Ελλάδας στα Βαλκάνια

Στο ρευστό γεωπολιτικό
τοπίο των Βαλκανίων

η Ελλάδα αποτελεί 
θετικό σημείο 

αναφοράς 
και παράγοντα 
σταθερότητας

H
Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης - Δυτικών
Βαλκανίων πραγματοποιείται σήμερα στα Τί-
ρανα, όπου θα λάβουν μέρος και οι ηγέτες των
υποψήφιων προς ένταξη χωρών των Δυτικών

Βαλκανίων με στόχο να γίνει ο διαμοιρασμός του διόλου
ευκαταφρόνητου ποσού των 500 εκατομμυρίων ευρώ.
Επίσης θα ανακοινωθεί το ευρωπαϊκό σχέδιο
δράσης για την αναχαίτιση των ολοένα και αυξα-
νόμενων μεταναστευτικών ροών προς την Κεντρι-
κή Ευρώπη μέσω των Δυτικών Βαλκανίων. Ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης έχει ταχθεί υπέρ της ανάπτυ-
ξης των δυνάμεων της Frontex στα σύνορα μεταξύ
των κρατών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και να μην αφήνεται ο έλεγχος των συνό-
ρων αποκλειστικά σε αυτά. 

Ανοιχτό θέμα σε αυτή τη σύνοδο είναι η στάση της
Σερβίας, καθώς δεν έχει καταφέρει ακόμη να γίνει μέ-
λος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενώ η ένταση μεταξύ
Σέρβων και Αλβανών στο Κόσοβο συνεχίζεται. Ο πρό-
εδρος της Σερβίας Αλεξάντερ Βούτσιτς απείλησε ότι θα
σαμποτάρει τη σύνοδο κατηγορώντας τους Ευρωπαίους
για ανοχή σε μια άθλια αντισερβική στάση, χαρακτηρί-

ζοντας τον Κοσοβάρο πρωθυπουργό Άλμπιν Κούρτι
«τρομοκρατικό απόβρασμα» και ενώ η στάση της απέ-
ναντι στη Ρωσία στον πόλεμο με την Ουκρανία αξιολο-
γείται, καθώς δεν έχει ευθυγραμμιστεί με τις δυτικές
κυρώσεις. 

Ωστόσο και οι άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων
έχουν ακόμη εκκρεμότητες. 

Η Αλβανία, για παράδειγμα, στις εκθέσεις
της Κομισιόν αξιολογείται ως χώρα με δια-
φθορά και υψηλό δείκτη οργανωμένου εγ-
κλήματος.

Η υποψηφιότητα της Βόρειας Μακεδονίας
έχει επίσης προβλήματα, καθώς η Βουλγαρία
θέτει προσκόμματα και αξιώνει την τροπο-
ποίηση του Συντάγματος και την κατοχύρωση

σε αυτό της βουλγαρικής μειονότητας στη Βόρεια Μακε-
δονία. 

Για την υποψηφιότητα του Κοσόβου τα πράγματα είναι
ακόμη πιο δύσκολα, καθώς πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δεν το αναγνωρίζουν ως κράτος, ενώ και η Βοσ-
νία/Ερζεγοβίνη δεν έχει πάρει επίσης ακόμη καθεστώς
υποψήφιας προς ένταξη χώρας.  Σε αυτό το γεωπολιτικό

σκηνικό η Ελλάδα πρωτοστατεί και αποτελεί το θετικό ση-
μείο αναφοράς. Η κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει ότι τα Δυτι-
κά Βαλκάνια έχουν βιώσει ένοπλες συγκρούσεις, αλλά ότι
γεωγραφικά, ιστορικά, πολιτισμικά ανήκουν στην Ευρώπη.
Η πικρή κληρονομιά τους έχει αφήσει πίσω, ακόμη και σή-
μερα, μια ποσότητα δυσπιστίας, εθνικισμού και έλλειψης
συμφιλίωσης και αυτά τα δυνητικά πολύ επικίνδυνα στοι-
χεία συμπίπτουν με ένα σύνολο κρίσεων στην ευρύτερη πε-
ριοχή που συνδέονται με την οικονομία, την ενέργεια και τα
τρόφιμα. Κρίσεις που προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν από
τον παράνομο και απρόκλητο πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη είχε χα-
ρακτηρίσει, λοιπόν, πυξίδα της πολιτικής του τη διαρκή
ενίσχυση των διμερών σχέσεων με όλες τις χώρες της
Βαλκανικής και τη σταθερή υποστήριξη της ευρωπαϊκής
προοπτικής όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.
Ως το παλαιότερο και ισχυρό μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης από την περιοχή, η Ελλάδα γνωρίζει καλά τη ση-
μασία μιας τέτοιας εξέλιξης. Για αυτό και ενθαρρύνει τα
υποψήφια κράτη να προχωρούν στις δύσκολες αλλαγές
που θα τα φέρουν, όμως, πιο κοντά στην Ευρώπη της δη-
μοκρατίας, του δικαίου και της ανοιχτής οικονομίας.

Της 
Αλεξίας Τασούλη


