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Ε
πειδή πολλές φορές στην πολιτική η υπο-
κρισία περισσεύει, καλό είναι να γράφον-
ται και να λέγονται τα πράγματα με το όνο-
μά τους και να μην κρύβονται ορισμένοι

πίσω από το δάκτυλό τους. Πολύ εύστοχα ο αείμνη-
στος εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε ση-
μειώσει ότι «στην πολιτική υπάρχουν πράγματα που
λέγονται αλλά δεν γίνονται και πράγματα που γίνονται
αλλά δεν λέγονται». Οδεύοντας λοιπόν στον δρόμο
προς τις κάλπες, καλό είναι να πούμε αυτά που γίνον-
ται αλλά δεν λέγονται, ειδικά για την αντιπολίτευση
που σε καθημερινή βάση σηκώνει πολλή σκόνη χω-
ρίς να μιλάει για την «ταμπακιέρα».

Καταρχάς, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα κόμ-
ματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης είναι περίπου
«εξαφανισμένα» με δική τους επιλογή. Απλώς υπάρ-
χουν για να υπάρχουν… Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και
το ΠΑΣΟΚ, που αυτοαποκαλούνται κόμματα εξου-

σίας, φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα ορθολογικών
αναλύσεων. Αρνούνται και οι δύο σχηματισμοί να
συνδέσουν το «αληθεύειν» με το «κοινωνείν», που
έλεγε ο Ηράκλειτος. Τι προσδοκούν λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ
και το ΠΑΣΟΚ από αυτή την εκλογική διαδικασία;
Έχουν κάποιο πολιτικό αφήγημα που να προκαλεί
ανατροπή; Η απάντηση είναι πεντακάθαρη: Κανένα! 

Ο μεν ΣΥΡΙΖΑ περιμένει να πέσει ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης εκ των έσω και -για να είμαστε σαφείς- κοι-
μούνται και ξυπνούν με το όνειρο ότι ο Αντώνης Σα-
μαράς και ο Κώστας Καραμανλής θα ρίξουν τον ση-
μερινό αρχηγό της ΝΔ και στη θέση του θα βάλουν
κάποιον άλλον πολιτικό της αρεσκείας τους. Άλλως
δεν μπορούν με κανέναν τρόπο να επηρεάσουν την
πολιτική σκακιέρα και με κανέναν τρόπο δεν μπο-
ρούν να συγκριθούν με τη ΝΔ. Τα πεπραγμένα της
διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι τόσο βαριά που
δεν επιτρέπουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολί-

τευσης να δομήσει σοβαρό λόγο. Για αυτόν ακριβώς
τον λόγο έχουν συνδεθεί με ό,τι πιο γραφικό και
«άστεγο» υπάρχει στον χώρο της Δεξιάς.

Πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Εκεί τα πράγματα κινούνται
σε άλλους... γαλαξίες. Στη Χαριλάου Τρικούπη, για
παράδειγμα, βλέπουν οράματα ότι θα πιάσουν ποσο-
στά του 15% και 16% και θα μπορέσουν να δρομολογή-
σουν τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα δημιουργών-
τας ή επιβάλλοντας συνθήκες οικουμενικής κυβέρ-
νησης με πρωθυπουργό πρόσωπο που θα επιλέξουν
οι ίδιοι! Ματαιοδοξία ή πολιτική αφέλεια, αυτή είναι η
στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη.

Και τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης ζουν με
«φαντασιακά» και στερούνται κοινής λογικής. Κι-
νούνται στα όρια της «αυταπάτης» και δεν αντιλαμβά-
νονται ούτε τα μηνύματα της κοινωνίας ούτε την έν-
νοια του πολιτικού ορθολογισμού. Αλλά ο καθένας
όπως στρώνει κοιμάται… 

E
d
it
o
ri
a
l

«P»

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Φώτης Σιούμπουρας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Kώστας Τσιτούνας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Κώστας Ταμπαξής

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΥΛΗΣ: Νίκος Τσούρτης

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Αντώνης Αντωνόπουλος,
Σπύρος Μουρελάτος, 
Aλεξία Τασούλη,
Σωτήρης Πίκουλας, Γιάννης Παργινός, 
Αντώνης Αναστασόπουλος,
Στέλλα Παπαμιχαήλ, Αμαλία Κάτζου, 
Λουκάς Γεωργιάδης, Ειρήνη Μητροπούλου,
Κατερίνα Παπακωστοπούλου, 
Κώστας Παπαδόπουλος, 
Μιχάλης Mαστοράκης, Γεωργία Γαραντζιώτη,
Δημήτρης Δημακόπουλος, 
Μίλτος Σακελλάρης, Γιώργος Λαιμός, 
Ρεγγίνα Σαβούρδου, Δήμητρα Δάρδα, 
Άλκης Φιτσόπουλος, 
Oρέστης Κατσαρέας
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:

Κωνσταντίνος Αραβώσης, Καθηγητής ΕΜΠ

Θανάσης Διαμαντόπουλος, Καθηγητής, 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Κώστας Κόλλιας, Πρόεδρος ΟΕΕ (προσκεκλημένος αρθρογράφος)

Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος ΕΒΕΠ

Νότης Μαριάς, Καθηγητής Θεσμών Ε.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης 

(πρώην ευρωβουλευτής)

Γιώργος Μέργος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών

Θανάσης Παπαμιχαήλ, Επικοινωνιολόγος

Ιωάννης Π. Παναγιωτούλιας, δρ Χημείας - Τεχνολογίας και Διαχείρισης

Περιβάλλοντος, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Κλεισθένη

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

POLITICAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Aριέτα Μουρτοπάλλα

ΕΜΠΟΡΙΚH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
Μαρίνα Πέππα

ΑΤΕΛΙΕ: 
Ευτυχία Κόλβερη,  
Βασίλης Υψηλός,
Κατερίνα Χατζηλαζάρου

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Κώστας Κουτσογιάννης,
Μαριλένα Ιορδανίδου

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Επικεφαλής: Δημήτρης Δραγώγιας
Κώστας Καντούρης, Αναστασία Καρυπίδου, Φιλίππα Βλαστού, Φένια Κλιάτση

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: Ιωάννης Σαρακηνός dpo@sarakinoslaw.com

Διεύθυνση: Συγγρού 206, Αθήνα •Τηλέφωνο: 210-9568066 • FAX: 210-3645608   • www.political.gr

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL 2 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Αυταπάτες και πολιτικός ορθολογισμός

ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ
αρέσκονται στο 

να σηκώνουν 
σκόνη και να ζουν 
με «φαντασιακά» 



TETΑΡΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

Μ
ε στόχο να υπερκεράσουν αγ-
κυλώσεις, προβλήματα και δια-
φορές δεκαετιών και να εμπε-
δώσουν έτι περαιτέρω τη στα-

θερότητα, τη συνεργασία και την ειρήνη στην
περιοχή, Αθήνα και Τίρανα βρίσκονται σε
σταθερή τροχιά προσέγγισης με αιχμή την
καταρχήν πολιτική συμφωνία για την παρα-
πομπή του ζητήματος της οριοθέτησης της
ΑΟΖ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Χωρίς να παραγνωρίζει τις δυσκολίες ενός
τέτοιου εγχειρήματος, ούτε και τις προνο-
μιακές σχέσεις που παραδοσιακά διατηρούν
Τίρανα και Άγκυρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
διαπιστώνει πρόοδο στο συγκεκριμένο ζήτη-
μα, στο φόντο και του πρόσφατου ραντεβού
του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με
την Αλβανή ομόλογό του Τσάσκα την προ-
ηγούμενη Παρασκευή στην Αθήνα.

Κατ’ εκτίμηση της κυβέρνησης, το ζήτημα
άπτεται πλέον της πολιτικής βούλησης των
Τιράνων, ήτοι της ικανότητας της πολιτικής
ηγεσίας της γειτονικής χώρας να φτάσει σε
μια οριστική λύση και να τη σεβαστεί χωρίς
να υπάρξουν υπαναχωρήσεις και πισωγυρί-
σματα. Πρόσωπα που γνωρίζουν σε βάθος
τις διμερείς συνεννοήσεις επιμένουν πως η
Αθήνα έχει προχωρήσει στις απαραίτητες
κινήσεις και ότι το ζήτημα είναι εξόχως πο-
λιτικό, καθώς και σε τεχνικό επίπεδο οι εκ-
κρεμότητες είναι επουσιώδεις.

Όπως τονίζεται, η Αθήνα θεωρεί ότι οι δια-
δικασίες μπορούν να επιταχυνθούν και να
κλείσει το θέμα εντός των επομένων μηνών,
σε κάθε περίπτωση πριν από τις εκλογές του
’23, αν υπάρξει ένα νεύμα από τα Τίρανα σε
ανώτατο επίπεδο ότι η Αλβανία μπορεί να δε-
σμευτεί για μια οριστική λύση. Εξ ου και,
σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Εξω-
τερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος συνοδεύει
τον πρωθυπουργό κατά την επίσκεψή του

στην Αλβανία, είχε χωριστές επαφές με όλες
τις πτέρυγες του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Συνομιλίες με Ράμα
Επ’ αυτού ο πρωθυπουργός, προσερχό-

μενος στις εργασίες της χθεσινής Συνόδου
ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων στα Τίρανα, που φι-
λοξενήθηκε για πρώτη φορά σε χώρα εκτός
ΕΕ, σημείωσε: «Θα έχω την ευκαιρία να συ-
ζητήσω με τον φίλο μου, τον Αλβανό πρωθυ-
πουργό Έντι Ράμα, το ζήτημα της οριοθέτη-
σης των θαλάσσιων ζωνών. Έχει γίνει πρό-

οδος το τελευταίο διάστημα σε επίπεδο
υπουργείου Εξωτερικών και πιστεύω ότι
προσεγγίζουμε την ώρα που θα υπογρά-
ψουμε το σχετικό συνυποσχετικό προκειμέ-
νου να παραπέμψουμε το θέμα στο Διεθνές
Δικαστήριο της Χάγης».

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τα
Τίρανα έχουν καταστήσει σαφή την πολιτι-
κή τους βούληση να προχωρήσει το συγκε-
κριμένο θέμα και η αίσθηση που υπάρχει
είναι πως η… μπάλα βρίσκεται πλέον στο
γήπεδο του Έντι Ράμα να δώσει το σύνθη-

μα της επιτάχυνσης των σχετικών εξελίξε-
ων ώστε να ξεπεραστούν και τεχνικής φύ-
σεως ζητήματα.

Στο φόντο των ανάλογων συμφωνιών με
Αίγυπτο (μερική οριοθέτηση) και Ιταλία
(πλήρης οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών), πι-
θανή συμφωνία με την Αλβανία και μάλιστα
με το ίδιο μοντέλο της επιδιωκόμενης και με
την Τουρκία αντίστοιχης συμφωνίας θα κα-
ταδείξει έτι περαιτέρω σε εταίρους και συμ-
μάχους ότι η Αθήνα είναι σε θέση να επιτυγ-
χάνει συμβιβασμούς με τους γείτονές της
επί τη βάσει του διεθνούς δικαίου και ότι η
πλευρά που... ανθίσταται και επιμένει σε μια
άκρως επιθετική ρητορική με ορατό τον κίν-
δυνο αποσταθεροποίησης της Ανατολικής
Μεσογείου είναι η Άγκυρα.

Κλείνει εκκρεμότητες
και στα Βαλκάνια

Στα καθ’ ημάς, στο Μέγαρο Μαξίμου προετοιμά-
ζονται για την κοινοβουλευτική μάχη της Πέμπτης
κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, που φέρνει ου-
σιαστικές κατά την κυβέρνηση αλλαγές στο πλαίσιο
άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών και της
διασφάλισης της αποτελεσματικής λειτουργίας της
ΕΥΠ χωρίς να τίθενται εν κινδύνω τα θεμελιώδη αν-
θρώπινα δικαιώματα.Σύμφωνα με ασφαλείς πλη-
ροφορίες, το θέμα έχει ήδη απασχολήσει τις κυ-
βερνητικές συσκέψεις των τελευταίων ημερών και
ο πρωθυπουργός αναμένεται να προσέλθει στη
Βουλή χωρίς διάθεση να αφήσει αναπάντητη καμία
από τις ανυπόστατες, όπως χαρακτηρίζονται, αιχ-

μές που αναμασά μονότονα ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο
χρονικό διάστημα.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός θα επαναλάβει πως κα-
μία επίσημη κρατική Αρχή δεν έχει αγοράσει, ούτε
και χρησιμοποιεί κακόβουλα λογισμικά τύπου Pred-
ator, θα υπενθυμίσει πως ανάλογα παράνομα λογι-
σμικά δρούσαν στη χώρα και επί της προηγούμενης
κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ενώ θα υπογραμμί-

σει εκ νέου πως με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο η Ελ-
λάδα γίνεται η πρώτη χώρα που απαγορεύει ρητά, κα-
τηγορηματικά και με την απειλή πολυετούς φυλάκι-
σης τη λειτουργία τέτοιων κακόβουλων λογισμικών
επί του εδάφους της.

Στενοί του συνεργάτες μάς προϊδεάζουν πως θα πε-
ράσει και στην αντεπίθεση κατηγορώντας τον Αλέξη
Τσίπρα πως επί των ημερών του δεν έκανε απολύτως
τίποτε για να περιορίσει τη δράση τέτοιων παράνομων
συστημάτων, ενώ θα τον εγκαλέσει πως υιοθετώντας
άκριτα τις μυθοπλασίες, όπως χαρακτηρίζονται τα
δημοσιεύματα που φιλοξενούνται από μερίδα των
ΜΜΕ, θέτει εν κινδύνω την εθνική ασφάλεια.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός εκθέτει την Τουρκία αποδεικνύοντας
ποιος είναι ο αδιάλλακτος στην Ανατολική Μεσόγειο

Με σκληρή γραμμή
την Πέμπτη στη Βουλή

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ



Ο
ι έρευνες της κοινής γνώμης των

τελευταίων εβδομάδων κινούνται

περίπου στο ίδιο συμπέρασμα: Όχι

μόνο δεν διαφαίνεται ανατροπή του

πολιτικού σκηνικού, αλλά αντίθετα η διαφορά

των δύο πρώτων κομμάτων δείχνει να παγιώνε-

ται από 6 έως 8 μονάδες. 

Παρά το γεγονός ότι στην αντιπολίτευση «αρ-

νούνται» να διαβάσουν τις δημοσκοπήσεις, από

τον περασμένο μήνα μέχρι και σήμερα οι διε-

νεργηθείσες (οκτώ τον αριθμό) σφυγμομετρή-

σεις δείχνουν υπεροχή της ΝΔ όχι μόνο στα πο-

σοτικά στοιχεία αλλά κυρίως στα ποιοτικά,

όπου εξακολουθεί να παίρνει κεφάλι ο πρωθυ-

πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος φαί-

νεται να διαθέτει όχι μόνο μεγαλύτερη δημοφι-

λία αλλά να εμπνέει και σαφέστατα ένα μεγαλύ-

τερο αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες σε ό,τι

αφορά τη διαχείριση σημαντικών προβλημά-

των που έχουν να κάνουν με την οικονομία, την

ενέργεια και τα εθνικά μας ζητήματα. Στην αντί-

περα όχθη, η αξιωματική αντιπολίτευση όχι μό-

νο αδυνατεί να κεφαλαιοποιήσει την όποια κυ-

βερνητική φθορά, αλλά δείχνει να μην πείθει το

εκλογικό σώμα ότι έχει σοβαρό πρόγραμμα

διακυβέρνησης. 

1. ALCO
Αρχής γενομένης από τις 21 του Νοέμβρη, η

δημοσκόπηση της ALCO για τον Alpha έδειξε

ότι η υπόθεση των υποκλοπών φαίνεται πως

ροκάνισε τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμμα-

τος, όχι όμως σε τέτοιο σημείο που θα μπορού-

σε να σημάνει κόκκινο συναγερμό. Σύμφωνα

με τα δημοκοπικά ευρήματα της ALCO, η δια-

φορά Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται στις 7,3 μο-

νάδες -από τις 8,3 που έδειχνε η ίδια δημοσκό-

πηση τον Οκτώβριο. Συγκεκριμένα, η πρόθεση

ψήφου στα έγκυρα ψηφοδέλτια δείχνει ότι η

Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,3% των ψή-

φων και ο ΣΥΡΙΖΑ 23%. Το ποσοστό του ΠΑ-

ΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ επί των εγκύρων παρέμεινε στα-

θερό στο 11,4%, ενώ πτώση εντός των ορίων του

στατιστικού λάθους σημειώνουν τα υπόλοιπα

κόμματα της Βουλής, με το ΜέΡΑ25 να κατα-

γράφεται, μάλιστα, στο 2,7%.

2. PULSE
Αμέσως μετά έρχεται η δημοσκόπηση της

Pulse για τον ΣΚΑΪ. Προβάδισμα 6,5 ποσοστι-

αίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία

έναντι του ΣΥΡΙΖΑ με φόντο τις αποκαλύψεις

για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Προ-

βάδισμα καταγράφει η ΝΔ στην παράσταση νί-

κης, ενώ καταλληλότερος για πρωθυπουργός

εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγκε-

κριμένα, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημο-

κρατία συγκεντρώνει 32%, έναντι 25,5% που

συγκεντρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε σχέση με την προ-

ηγούμενη μέτρηση, η ΝΔ χάνει μισή μονάδα,

ενώ τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν αμε-

τάβλητα. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ με 11%,

το ΚΚΕ με 5%, η Ελληνική Λύση με 3,5%, το Μέ-

ΡΑ25 με 3% και το Εθνικό Κόμμα Έλληνες με

2,5%. Στο 12,5% ανέρχεται η «γκρίζα ζώνη».

3. METRON ANALYSIS 
Προβάδισμα 8 ποσοστιαίων μονάδων έδωσε

στη ΝΔ η δημοσκόπηση της Metron Analysis

για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού ME-

GA. Καταλληλότερο πρωθυπουργό θεωρούν οι

πολίτες τον Κυριάκο Μητσοτάκη με 37%, ενώ ο

«Κανένας» ακολουθεί στο 27%. 17% θεωρεί τον

Αλέξη Τσίπρα και 6% τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στο

3% ο Γιάνης Βαρουφάκης, ενώ από 2% έχουν

Δημήτρης Κουτσούμπας και Κυριάκος Βελό-

πουλος. Αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει το 51%,

ενώ το 47% κυβέρνηση συνεργασίας.

4. PRORATA 
Ακόμα και η Prorata έδωσε τη διαφορά στις 5

μονάδες. Έτσι διαμορφώνεται η διαφορά της

Νέας Δημοκρατίας με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σύμφω-

να με τον «Σφυγμό του Νοεμβρίου» από την

Prorata, η οποία δίνει και ποσοστό 10,5% στο

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Στη μεγάλη εικόνα, το σημαντι-

κότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα εί-

ναι η ακρίβεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης (41%)

υπερτερεί του αρχηγού της αξιωματικής αντι-

πολίτευσης (34%) στο μπρα ντε φερ της εμπιστο-

σύνης για το αξίωμα του πρωθυπουργού, η ικα-

νοποίηση από το κυβερνητικό έργο ανιχνεύεται

στο 35%, από το αντιπολιτευτικό έργο του ΣΥΡΙ-

ΖΑ-ΠΣ στο 22%, ενώ αυτή που αφορά το έργο

του ΠΑΣΟΚ μειώνεται περαιτέρω στο 14%.

5. MARC 

Στις 8 μονάδες έδωσε την ψαλίδα και η MARC

για τον ΑΝΤ1. Ειδικότερα, όσον αφορά την πρόθε-

ση ψήφου, η ψαλίδα μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ βρί-

σκεται στις 8 μονάδες, με το κόμμα της κυβέρνη-

σης να είναι πρώτο με 32%, σύμφωνα με τη δημο-

σκόπηση της MARC. Αναφορικά με το πώς βλέ-

πουν οι ερωτώμενοι τη σύνθεση της κυβέρνησης,

φαίνεται πως το 47,1% πιστεύει πως η ΝΔ θα κα-

ταφέρει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση,

με το 43,6% να πιστεύει σε συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-

ΠΑΣΟΚ-ΜέΡΑ25. Όσον αφορά το πώς θα ήταν τα

πράγματα αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην κυβέρνηση, το

22% πιστεύει ότι θα ήταν καλύτερα, ενώ το 44,2%

πιστεύει πως θα ήταν χειρότερα. Παράλληλα, η

ακρίβεια και οι ανατιμήσεις των προϊόντων δημι-

ουργούν έντονη ανησυχία στους πολίτες.

6. GPO

Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 6,8 ποσο-

στιαίες μονάδες του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψή-

φου των πολιτών, σύμφωνα με τη δημοσκόπη-

ση της GPO για το Star. Με μεγάλη διαφορά τα

πιο σημαντικά προβλήματα για τους πολίτες εί-

ναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Τέσσερις

στους δέκα θεωρούν ότι τα μέτρα για την ακρί-

βεια είναι θετικά, αλλά μόνο το 25,2% εκτιμά ότι

το «καλάθι του νοικοκυριού» έχει συμβάλει πο-

λύ ή αρκετά, ενώ το 22,3% ότι έχει συμβάλει λί-

γο. Το 46,1% θεωρεί ότι η στάση του πρωθυ-

πουργού απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις

είναι αυτή που πρέπει.

7. RASS

Κατά 7,8 ποσοστιαίες μονάδες εμφανίζεται

να προηγείται η Νέα Δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ,

σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση που πραγ-

ματοποίησε η RASS για λογαριασμό του Action

24. Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, το

47,9% θεωρεί καταλληλότερο για πρωθυπουρ-

γό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ακολουθεί ο «Κα-

νένας» με 30,1% και τρίτος έρχεται ο Αλέξης

Τσίπρας με 20,6%. Και σε αυτή τη δημοσκόπηση

καταγράφεται η έντονη ανησυχία των ψηφοφό-

ρων για το οικονομικό τους μέλλον (79,3%). 

8. OPINION POLL 

Ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα ήταν τα αποτε-

λέσματα της πανελλαδικής δημοσκόπησης

που διενήργησε η Opinion Poll για το Lyka-

vitos.gr, καταγράφοντας σημαντικό προβά-

δισμα της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκρι-

μένα η ΝΔ συγκεντρώνει 32,1% στην πρόθε-

ση ψήφου έναντι 24,2% του ΣΥΡΙΖΑ. Το 41%

δηλώνει πολύ και αρκετά ικανοποιημένο

από τη συνολική παρουσία και το έργο Μη-

τσοτάκη, με το 23% να δηλώνει λίγο και το

36% καθόλου. Τα υψηλότερα ποσοστά απο-

δοχής του έργου του πρωθυπουργού εμφα-

νίζονται στη ΝΔ με 69,4% και στο ΠΑΣΟΚ-

ΚΙΝΑΛ με 54,9%. Επίσης ως προς τον ιδεο-

λογικό αυτοπροσδιορισμό τα μεγαλύτερα

ποσοστά ικανοποίησης εμφανίζονται στην

Κεντροδεξιά με 74,9%, στη Δεξιά με 67,2%

και στο Κέντρο με 52%.
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Η κυβέρνηση και 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης προηγούνται 
σε βασικά ποιοτικά στοιχεία
των ερευνών και 
στην πρόθεση ψήφου 

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας

Μπετόν αρμέ
η διαφορά σε 8
δημοσκοπήσεις 



Γ
ια δεύτερη μέρα στη Δυτική Μακε-
δονία βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας,
στο πλαίσιο των περιοδειών του στη
Βόρεια Ελλάδα και δη σε περιοχές

όπου εκλογικά βρίσκεται πολύ πίσω από την
κυβέρνηση και προσδοκά να «γυρίσει» το
παιχνίδι. Με αιχμές την ακρίβεια και το κό-
στος της ενέργειας και αφήνοντας στην άκρη
τις καταγγελίες για παρακολουθήσεις, ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να κάνει σύμ-
μαχό του ακόμα και το κρύο στις συγκεκριμέ-
νες περιοχές αλλά και την ανησυχία των πολι-
τών για το πώς θα ζεσταθούν το υπόλοιπο του
χειμώνα. 

«Λένε ότι είναι (σ.σ.: η Καστοριά) το κάστρο
της συντηρητικής παράταξης. Και ο κόσμος ο
συντηρητικός περνά τις ίδιες δυσκολίες»,
ανέφερε μιλώντας σε κάποιους οπαδούς του
σε εμπορικό κέντρο της Καστοριάς, κατά τη
δεύτερη μέρα της περιοδείας του στη Δυτική
Μακεδονία και ενώ τη Δευτέρα είχε επισκε-
φθεί τη Φλώρινα. 

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
στοχεύει -όπως έχουμε αναλύσει στην «Polit-

ical» ξανά- με τις περιοδείες του αυτές να
δρέψει καρπούς από τη μη ανατροπή της Συμ-
φωνίας των Πρεσπών από την κυβέρνηση
Μητσοτάκη. Συμφωνία που πλήγωσε ιδιαίτε-
ρα την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. 

Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, στις συγκεκρι-
μένες περιοδείες στις δύο περιοχές ιεράρχη-
σε τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλω-
σης στο πετρέλαιο και τα καύσιμα. «Δεν μπο-
ρούμε ως Πολιτεία να αποδεχόμαστε το γεγο-
νός ότι θα έχουμε συνανθρώπους μας να μέ-
νουν αβοήθητοι στο κρύο και στην παγωνιά»,
τόνισε με νόημα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα αναφέρθηκε σε ένα ακόμα
εκρηκτικό πρόβλημα της περιοχής, το οποίο,
μάλιστα, εντάθηκε ακόμα περισσότερο από
την πολιτική της απολιγνιτοποίησης. Πρόκει-
ται για το ζήτημα της ανεργίας, της οποίας το

ποσοστό στη Δυτική Μακεδονία είναι διπλά-
σιο από το πανελλαδικό. 

Επιχειρώντας να αντιστρέψει τις εναντίον
του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορίες για υπερφορολόγηση
της μεσαίας τάξης, ο Αλέξης Τσίπρας κατηγό-
ρησε την κυβέρνηση για «πολύ μεγάλη ανα-
διανομή εισοδήματος από τους αδύναμους
και τη μεσαία τάξη προς τους λίγους και ισχυ-
ρούς». 

Δεν ξέχασε τον Πάτση 
Παρά πάντως τις στοχευμένες του αναφο-

ρές σε προβλήματα που πράγματι απασχο-
λούν ιδιαίτερα τη Βόρεια Ελλάδα, ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχασε την ευκαιρία να ανα-
φερθεί στην επικαιρότητα, φέρνοντας σε αντι-
παράθεση το «να κλέβεις σπίτια ανθρώπων
μέσω των τραπεζών και των funds» με τα
οποία «μπορείς να γίνεις βουλευτής του κυ-

βερνώντος κόμματος», όπως ανέφερε χαρα-
κτηριστικά μιλώντας για την υπόθεση του Αν-
δρέα Πάτση, για να συνεχίσει: «Αν από την άλ-
λη κλέψεις 20 ευρώ βενζίνη, μπορεί να βρε-
θείς με μια σφαίρα στο κεφάλι», αναφερόμε-
νος στην περίπτωση του πυροβολισμού σε
βάρος 16χρονου από αστυνομικό κατά τη
διάρκεια καταδίωξης στη Θεσσαλονίκη. 
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Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 
με τις περιοδείες σε Φλώρινα
και Καστοριά και με στοχευμένες
αναφορές σε ακρίβεια 
και ενέργεια προσδοκά 
να «γυρίσει» το παιχνίδι

Ρελάνς στην υπόθεση των υποκλοπών επιχειρεί να κάνει ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προσφεύγοντας στο Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο. Στην
προσφυγή του ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογραμμίζει «το γεγο-
νός ότι ούτε η ισχύουσα νομοθεσία ούτε -ακόμη χειρότερα- το
κατατεθέν κυβερνητικό νομοσχέδιο προβλέπουν ένα στοιχει-
ωδώς αποτελεσματικό ένδικο βοήθημα για αυτόν τον σκοπό,
κάτι που από χρόνια σε σειρά αποφάσεών του το ΕΔΔΑ έχει
απερίφραστα καταδικάσει». Όπως λέ-
νε, «με την εν λόγω κίνηση ο Ανδρουλά-
κης επιδιώκει την εφαρμογή αυστηρών
κανόνων τόσο στην Ελλάδα όσο και
στην Ευρώπη, που να διασφαλίζουν για
όλους τους πολίτες δυο από τα πολυτι-
μότερα έννομα αγαθά στις σύγχρονες
κοινωνίες: την ιδιωτική ζωή και την ελευθερία της επικοινω-
νίας όλων μας». 

Αργότερα τα ψηφοδέλτια 
Την ίδια στιγμή ο Ν. Ανδρουλάκης κάνει ένα βήμα πίσω για

την ανακοίνωση των ψηφοδελ-
τίων του ΠΑΣΟΚ, καθώς απο-
φασίστηκε να αναμένουν
την κατάθεση των οριστι-
κών αποτελεσμάτων της
απογραφής στις 30 Δεκεμ-
βρίου. Το θέμα με την ανα-

κατανομή εδρών που αναμένεται να προκαλέσουν
τα νέα δεδομένα από την απογραφή δεν είναι τόσο απλό.
Ήδη έχει εκφραστεί κάποια δυσφορία υποψηφίων για περιφέ-
ρειες όπου είναι πιθανόν να χαθεί κάποια έδρα. Η Α’ Αθήνας εί-
ναι από τις περιφέρειες που μπαίνουν στο μικροσκόπιο, αφού

σε κάθε απογραφή χάνει έδρες. Σήμερα εκλέγει 14 βουλευτές
και το 1990 εξέλεξε 21. Έχει ειπωθεί ότι η Α’ Αθήνας θα έχει
τώρα 3 με 4 έδρες παραπάνω. Σύμφωνα όμως με ειδικούς στα-
τιστικολόγους, ο υπολογισμός αυτός είναι λάθος τόσο γιατί
έχουν υπολογιστεί ψηφοφόροι που είναι ετεροδημότες όσο
και γιατί καταμετρήθηκαν πολίτες που δεν έχουν δικαίωμα
ψήφου. Στον Νομό Αρκαδίας όπου το ΠΑΣΟΚ διατηρεί μεγά-
λες δυνάμεις αναμένονται τριγμοί. Εκεί εκλέγεται ένας εκ των

πιο στενών συνεργατών του Ανδρουλάκη και σημερι-
νός αντιπρόεδρος της Βουλής, ο Οδυσσέας Κων-

σταντινόπουλος. Η Άρτα όπου εκλέγεται ο Χρή-
στος Γκόκας επίσης χτυπά κόκκινο στον εκλογι-
κό χάρτη του ΠΑΣΟΚ, αφού και εκεί αναμένον-
ται παρενέργειες της απογραφής. Μπορεί από

τη μια πλευρά να υπάρχει ένας ενθουσιασμός και
τα δημοσκοπικά ποσοστά να καταγράφουν ανοδική

τάση, από την άλλη, όμως, αυτοί οι συνειρμοί δυσκο-
λεύουν την προεκλογική ετοιμασία, καθώς είναι δύσκολο να
βρεθούν ικανοί υποψήφιοι που θα δώσουν μια σκληρή και κυ-
ρίως κοστοβόρα εκλογική μάχη για την «τιμή των όπλων».

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

Ρελάνς με προσφυγή 
στο Ευρωδικαστήριο

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

του
Αντώνη 
Αναστασόπουλου

antonis.anastasopoulos@gmail.com

Ρίχνει δίχτυα 
σε «συντηρητικούς
ψηφοφόρους»
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Ε
ίναι γεγονός ότι όσο πλησιάζουμε στις

τουρκικές εκλογές το ερχόμενο καλο-

καίρι ο πρόεδρος της χώρας Ρετζέπ

Ταγίπ Ερντογάν θα προχωρά σε αύξη-

ση της έντασης όχι μόνο με την Ελλάδα αλλά και -

συλλήβδην- με τις χώρες-συμμάχους, από τις

οποίες ζητά πράγματα και ανταλλάγματα στην

πλειονότητα των περιπτώσεων. 

Δεν είναι μόνο η τωρινή περίοδος «προβλημα-

τική» ως προς τη στάση που έχει κρατήσει η Τουρ-

κία. Είναι ενδεικτικό ότι τα τελευταία τρία χρόνια

έχει αυξηθεί η ένταση Ελλάδας - Τουρκίας, κάτι

που αποδεικνύεται και από τους αριθμούς. Άλλω-

στε, ο Ερντογάν έχει δείξει αρκετές φορές πως

πνέει μένεα με τη στάση της ελληνικής κυβέρνη-

σης την τελευταία τριετία και τις συμμαχίες που

έχει αναπτύξει στη γεωπολιτική σκακιέρα.

Σύμφωνα με τις επίσημες καταγραφές, από τον

Ιανουάριο του 2022 έχουμε συνολικά 10.102 πα-

ραβιάσεις του εναέριου χώρου, με τελευταία μέρα

μέτρησης την 29η Νοεμβρίου. Από αυτές τις πα-

ραβιάσεις οι 6.500 έχουν γίνει από μη επανδρω-

μένα αεροσκάφη των Τούρκων. Επιπρόσθετα,

έχουν καταγραφεί 216 υπερπτήσεις, από τις οποί-

ες οι 81 έγιναν από UAV. Αναφορικά με τις αναχαι-

τίσεις που εξελίχθηκαν σε εμπλοκή, αυτές είναι

265. Με μια πρώτη ανάγνωση των αριθμών και τα

προηγούμενα χρόνια μπορεί κάλλιστα κανείς να

διαπιστώσει ότι η τουρκική προκλητικότητα έχει

αυξηθεί σε επίπεδο παραβιάσεων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2004 έως

και σήμερα η κατάσταση με τις παραβιά-

σεις διαμορφώθηκε ως εξής: 

• Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας

Κυκλοφορίας: 21.471 (εκ των οποίων

6.910 τα έτη 2019-2022).

• Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώ-

ρου: 46.926 (εκ των οποίων 21.973 τα έτη 2019-

2022).

• Εμπλοκές: 3.318 (εκ των οποίων 1.218 τα έτη

2019-2022).

• Υπερπτήσεις: 1.182 (εκ των οποίων 764 τα έτη

2019-2022).

Όσο πλησιάζουν οι εκλογές
ο Ερντογάν αυξάνει την ένταση

Όλα αυτά την ώρα που οι τουρκικές εκλογές

πλησιάζουν, με διεθνείς αναλυτές να σχολιάζουν

στην «Political» πως η αύξηση της έντασης

με την Ελλάδα γίνεται κυρίως και για

προεκλογικούς λόγους. Ο Τούρκος

πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,

σύμφωνα με τις ίδιες αναλύσεις, προ-

σπαθεί να αλλάξει την ατζέντα, η οποία

καθορίζεται το τελευταίο διάστημα από τα

έντονα οικονομικά προβλήματα των κατοίκων

της χώρας, τις ανατιμήσεις και την αύξηση του

πληθωρισμού. Σε αυτά έρχεται να προστεθεί και η

«ελεύθερη πτώση» της τουρκική λίρας. «Ο Ερντο-

γάν προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την κοινή

γνώμη και να φέρει τα Ελληνοτουρκικά στο επί-

κεντρο. Θέλει να αγγίξει τα εθνικά αισθήματα των

πολιτών και των δυνάμει ψηφοφόρων του προκει-

μένου να αυξήσει τα δημοσκοπικά του ποσοστά,

τα οποία ευελπιστεί να αποτυπωθούν και στην

πράξη σε μια νέα νίκη στις τουρκικές εκλογές»,

ανέφερε χαρακτηριστικά στην «Political» διπλω-

ματική πηγή. Σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με τις

ίδιες αναλύσεις, η Τουρκία εξακολουθεί να αντι-

μετωπίζει πρόβλημα στις σχέσεις της με τις Ηνω-

μένες Πολιτείες της Αμερικής, που εμπράκτως

στηρίζουν την Ελλάδα και έχουν στείλει στον Ερν-

τογάν ένα ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ της εθνικής κυ-

ριαρχίας της χώρας μας. Φυσικά, όλα αυτά συμ-

βαίνουν σε μια περίοδο που η τουρκική αεροπορία

έχει προβλήματα διαθεσιμότητας και η προμήθεια

των F-16 δεν φαίνεται να πλησιάζει.

Εκτός από τους αριθμούς, στην αύξηση της έν-

τασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας έχουν οδηγή-

σει και αρκετές εμπρηστικές δηλώσεις όχι μόνο

από τον Ερντογάν αλλά και από αρκετούς Τούρ-

κους αξιωματούχους και στενούς του συνεργάτες.

Μια δήλωση που απέδειξε εμπράκτως πως η

ακραία τουρκική ρητορική πρόκειται να συνεχι-

στεί ήταν αυτή που έγινε από τον ίδιο τον Τούρκο

πρόεδρο. Το «θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά» δεν

ήταν ένα απλό μήνυμα που αφορούσε μόνο την

Ελλάδα αλλά και τους συμμάχους μας. Κάτι που

έκανε πράξη η Τουρκία, η οποία ετοιμάζεται να

επέμβει στη Συρία για να πολεμήσει τους «Κούρ-

δους τρομοκράτες», όπως τους χαρακτηρίζει.

Γιατί αυξήθηκε
η τουρκική 
προκλητικότητα
την τελευταία 4ετία 

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ... ΜΙΛΑΝΕ

Από τις περίπου 70.000 
παραβιάσεις εναέριου χώρου
από το 2004 έως σήμερα 
οι 10.000 έγιναν το 2022!

Μηταράκης, Βούλτεψη στον «Guardian»: «Υπονομεύετε
τις προσπάθειες της Ελλάδας για το Μεταναστευτικό»

Στον βρετανικό «Guardian» έστειλαν επιστολή ο υπουργός Μετανάστευσης και

Ασύλου Νότης Μηταράκης και η υφυπουργός Σοφία Βούλτεψη σχετικά με δη-

μοσίευμα που παρουσιάζει στρεβλή εικόνα για το Μεταναστευτικό στη χώρα

μας αλλά και το καθεστώς παραμονής των Αφγανών που βρήκαν καταφύγιο

στην Ελλάδα μετά την κατάληψη της Καμπούλ από τους Ταλιμπάν. Όπως αναφέ-

ρεται στην επιστολή, «το άρθρο υπονομεύει σε μεγάλο βαθμό τις προσπάθειες

που έχουν αναληφθεί τα τελευταία τρία χρόνια στη διαχείριση του ασύλου και

της ένταξης από τις ελληνικές Αρχές παρά τους γνωστούς δημοσιονομικούς

περιορισμούς και τις οικονομικές προκλήσεις. Το άρθρο φαίνεται να συγχέει

δύο ξεχωριστά ζητήματα, δηλαδή το νομικό καθεστώς και την υποδοχή που προ-

σφέρεται σε αιτούντες άσυλο και την ένταξη των αναγνωρισμένων προσφύγων και δυ-

στυχώς στο τέλος δεν καταφέρνει να δώσει μια αντικειμενική εικόνα για κανένα από τα δύο».



Σε μία εβδομάδα, στις 14/12, ο Πάνος Παναγιωτό-
πουλος ακολουθούμενος από παλαιά στελέχη της
Νέας Δημοκρατίας θα ανακοινώσει την ίδρυση νέ-
ου πολιτικού φορέα. Ο πρώην υπουργός, κατά κό-
σμον «κόκκινος Πάνος», προσωνύμιο που απέκτη-
σε στη διάρκεια της θητείας του στο υπ. Εργασίας,
εικάζουμε ότι με συμπαραστάτες τούς Νίκο Νικο-
λόπουλο, Σάββα Τσιτουρίδη, Νίκο Καραχάλιο κ.ά.,

θα ανακοινώσει στο ξενοδοχείο «Κάραβελ» νέο
φορέα που θα εκτείνεται από τη λαϊκή Δεξιά και το
δημοκρατικό Κέντρο στην εθνικοαπελευθερωτική
Αριστερά! Όπως είπε και σε πρωινή εκπομπή,
υπάρχουν ψηφοφόροι που δεν ξέρουν ποιον να
στηρίξουν… Ομολογώ, δεν ήξερα ότι ο «κόκκινος
Πάνος» έχει τέτοια αποδοχή σε όλο το φάσμα του
πολιτικού συστήματος… 
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Η αναφορά
Μητσοτάκη 
στον Σταμάτη 

Την ερχόμενη Δευτέρα, 12/12, η
υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου
και ο γενικός γραμματέας Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης και Καταπολέμη-
σης της Φτώχειας Γιώργος Σταμάτης
θα πραγματοποιήσουν εκδήλωση για
το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία
για τους Άστεγους». Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί στο Μεταλλουρ-
γείο της οδού Πειραιώς και θα παρα-
στεί και ο πρωθυπουργός. Δεν θα το
έχανε με τίποτα, γιατί θυμίζω ότι πριν
από λίγες μέρες ο κ. Μητσοτάκης
επαίνεσε προσωπικά τον κ. Σταμάτη
που βρίσκεται πάντα κοντά στους αν-
θρώπους του περιθωρίου… 

Παγώνουν 
τα μέτρα για 
τις βραχυχρόνιες

Μου λένε πηγές μου από το οικο-
νομικό επιτελείο ότι παγώνουν προς
το παρόν τα μέτρα για τον περιορισμό
των βραχυχρόνιων μισθώσεων, μέ-
τρα τα οποία είχαν εισηγηθεί προ και-
ρού οι Έλληνες ξενοδόχοι. Παρόλο
που υπάρχει ένας κοινός νους με τα
αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, προς
το παρόν δεν θα υπάρξει κάποια νο-
μική πρωτοβουλία. Δεν γνωρίζω αν
αυτό γίνεται λόγω επερχόμενων
εκλογών, αλλά κυβερνητικό στέλε-
χος μού έλεγε ότι σίγουρα μετά τις
εκλογές θα υπάρξει διαχωρισμός με-
ταξύ φυσικών και νομικών προσώ-
πων που διαχειρίζονται ακίνητα για
βραχυχρόνιες μισθώσεις… 

Στο «Κάραβελ» η ανακοίνωση φορέα από τον «κόκκινο Πάνο»

Σ
το «Εκάλη Club» είδαμε προχθές βράδυ τον πρώην πρωθυπουργό
Γιώργο Παπανδρέου, τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννη
Στουρνάρα, τον υφυπουργό Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη, την

Όλγα Γεροβασίλη, τον γενικό διευθυντή της VIVARTIA Αθανάσιο Παπανικο-
λάου, τον καθηγητή Χάρη Λαμπρόπουλο, πρόεδρο της Αναπτυξιακής Τράπε-
ζας Επενδύσεων και γενικό γραμματέα του ICC Ελλάδας, τον Γιώργο Ν. Κορ-
ρέ, ιδρυτή της εταιρείας φυσικών καλλυντικών Korres και κάπου πήρε το
μάτι μας και τον πρώην υπουργό Πέτρο Δούκα. Όλοι οι παραπάνω -και πολ-
λοί άλλοι- παρευρέθηκαν στο πάρτι του Ινδού φιλέλληνα επενδυτή Taizoon
Khorakiwala. Ο άγνωστος σε πολλούς Ινδός έχει επενδύσει σε γνωστά
brandname όπως Κρητών Άρτος, Κουλουράδες κ.ά. και έχει πολλούς φί-
λους σε πολιτικό και επιχειρηματικό επίπεδο. 

Το πάρτι του Ινδού επενδυτή 
με ΓΑΠ, Στουρνάρα και Γεροβασίλη

ΑΞΙΖΕΙ…

Η γιορτή του Αγίου Νικολάου βρήκε
αρκετούς από τους πολιτι-
κούς μας πάνω στο κα-
θήκον. Θα αναφερθώ
μόνο στον Νίκο Πα-
πανδρέου, ο οποίος
χθες ήταν στην Αρι-
ζόνα των ΗΠΑ. Και
όπως έμαθα, θα συναν-
τηθεί εκεί με επιχειρημα-
τίες της Ενέργειας που μετατρέπουν
το διοξείδιο του άνθρακα σε βενζίνη
ή πετρέλαιο κίνησης. Μάλιστα, υπάρ-
χει ενδιαφέρον και από ελληνική
εταιρεία και ενδεχομένως να έχουμε
ανακοινώσεις σε λίγο καιρό. 

Η πολύφερνη 
νύφη του Θερμαϊκού 

Σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε η
Κατερίνα Λάσπα, γνωστή παρουσιάστρια και
επικεφαλής του Τομέα Εθελοντισμού του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, είπε ότι είχε δεχθεί πληθώ-
ρα προτάσεων και προσεγγίσεων από τα πο-
λιτικά κόμματα για να κατέβει σε εθνικές
εκλογές και σε εκλογές της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης, αλλά είχε αρνηθεί. Μέχρι που γνώ-
ρισε τον Νίκο Ανδρουλάκη… Η πολύφερνη
νύφη του Θερμαϊκού -κατάγεται από τη Θεσ-
σαλονίκη-, λοιπόν, πείστηκε από την πολιτι-
κή αύρα και την ηγετική φυσιογνωμία του
προέδρου Νίκου και είπε το μεγάλο ναι! Θα
μπορούσε να είναι και σίριαλ…

Έχω την εντύπωση ότι ο δήμαρχος Άργους Δη-
μήτρης Καμπόσος και ο δήμαρχος Σπάρτης Πέ-
τρος Δούκας, που αμφότεροι είχαν διαγραφεί
από τη ΝΔ -ο πρώτος για σχόλια κατά του Γ.
Μπουτάρη και ο δεύτερος για την ατάκα για τους
πυρόπληκτους της Ηλείας που είχε πάρει μπάλα
και τον Σπήλιο Λιβανό-, σιγά σιγά θα πάρουν τον
δρόμο της επιστροφής προς το κόμμα. Και οι
δυο τους βρέθηκαν στην Τρίπολη, χειροκρότη-
σαν την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη
στην περιοχή και τα είπαν εγκάρδια με τους
υπουργούς που συνόδευαν τον κ. Μητσοτάκη. 

Οι δύο «γαλάζιοι» 
δήμαρχοι που επιστρέφουν (;)… 



Σ
ας το είχα γράψει σε ανύποπτο χρόνο
ότι με έχει μπερδέψει ο Κώστας Τζα-
βάρας. Τώρα ακούω ότι είναι ανοιχτό
το σενάριο να θέσει υποψηφιότητα

για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 
Ο ίδιος μετά τα όσα συνέβησαν στην Επιτροπή

Θεσμών της Βουλής και την αντικατάστασή του
από το κόμμα ψάχνει «ήρεμο λιμάνι» και οι πλη-
ροφορίες λένε ότι του έγινε σοβαρή πρόταση
ώστε να είναι επικεφαλής σε ενιαίο ψηφοδέλ-
τιο… πολυκομματικό. 

Μάλιστα, σε δηλώσεις του στο patrisnews
φαίνεται να επιβεβαιώνει αυτή την προοπτική:
«Όσον αφορά το θέμα της υποψηφιότητάς μου
για την ΠΔΕ, έχω προτάσεις από κομματικούς
σχηματισμούς, φορείς και οργανώσεις, όμως
ακόμη δεν έχω αποφασίσει αν τελικά θα κάνω
αυτό το βήμα. Με ενδιαφέρει όμως η Περιφέ-
ρεια Δυτικής Ελλάδας, αφού πιστεύω ότι μπορώ
να προσφέρω πολλά σε αυτήν. Είναι μια πρό-
κληση για εμένα, όμως θα αποφασίσω μετά τις
εορτές οριστικά για το τι θα κάνω».

Να μην το ξεχάσω, πριν από λίγες μέρες ο
Αλέξης Τσίπρας πήρε «πληρωμένη» απάντη-
ση από τον επικεφαλής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ Μι-
χάλη Κατρίνη. Ο αρχηγός της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης είπε στη Βουλή ότι όπως ακρι-
βώς το 1993 μια προοδευτική πλειοψηφία άλ-
λαξε τον νόμο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη
τότε, έτσι και τώρα μια προοδευτική πλειοψη-
φία θα αλλάξει εκείνον του Κυριάκου Μητσο-
τάκη για την Υγεία. Λίγα λεπτά αργότερα, όταν
οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στον διάδρομο
της Βουλής, ο Μιχάλης Κατρίνης αστειεύτηκε
καρφώνοντας τον Τσίπρα: «Πρόεδρε, θύμισέ
μου σε παρακαλώ αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω
πως το 1993 ο Συνασπισμός δεν μπήκε στη
Βουλή»… Βαθύ και μελετημένο κάρφωμα, το
οποίο βέβαια όσοι ξέρουν τον Τσίπρα δεν είναι
από εκείνα που ξεχνά εύκολα. 

ΠΠληρωμένη απάντηση
από Κατρίνη

Θέλει προσοχή 
ο Ράμα…
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Λίγες μόνο ώρες πριν από τη Σύνοδο Δυτι-
κών Βαλκανίων - Ευρωπαϊκής Ένωσης ο
Έντι Ράμα έκανε μια προκλητική δήλωση
εναντίον της Ελλάδας, χώρας που αποτελεί
σταθερό σύμμαχο για την πορεία ένταξης
των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Αυτό ενόχλησε πολύ την Αθήνα,
όπως βεβαίως και τα δημοσιεύματα μερί-
δας του αλβανικού Τύπου πριν από λίγες
μέρες, τα οποία επέκριναν την επίσκεψη
του Κυριάκου Μητσοτάκη στα χωριά της
Βόρειας Ηπείρου. Γενικώς ο Έντι Ράμα εδώ
και πολλά χρόνια παίζει ένα διπλό παιχνίδι
με εμάς αλλά και με τους Τούρκους… 

Δεν είναι τελικά... κακός
ο νόμος Χατζηδάκη
Έσκιζαν τα… ρούχα τους οι Συριζαίοι στη
Βουλή όταν ψηφιζόταν το νομοσχέδιο του
Κώστα Χατζηδάκη για τα εργασιακά το καλο-
καίρι του 2021. Στη συζήτηση. Γιατί έπειτα
από αυτήν ήρθε η ώρα της ψηφοφορίας,
όπου οι βουλευτές του κόμματος της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης ούτε λίγο ούτε πολύ
ψήφισαν σχεδόν τα μισά άρθρα του νομο-
σχεδίου του Κωστή Χατζηδάκη. Και ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ όχι μόνο τον ψήφισε, αλλά τον εφαρμό-
ζει κιόλας. Μόλις χθες το ΚΚΕ και η συνδι-
καλιστική του παράταξη τους κατήγγειλε ότι
νομιμοποίησαν μαζί με τη ΔΑΚΕ και την ΠΑ-
ΣΚΕ στο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ συνδικαλιστές
που εξελέγησαν σε διαδικασίες με ηλε-
κτρονική ψηφοφορία. Τσάμπα φώναζαν στη
Βουλή δηλαδή;

Τζαβάρας για
περιφέρεια;

Τι όνειρο είδε ο Βίτσας;
Ρωτάνε στο One το παλιό στέλεχος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Δημήτρη Βίτσα και άλλοτε αναπληρωτή
υπουργό Εθνικής Άμυνας στην κυβέρνηση
Αλέξη Τσίπρα-Πάνου Καμμένου «με ποιον θα
κάνετε κυβέρ-
νηση;». Αφού
λοιπόν ο άλλοτε
αναπληρωτής
του Καμμένου
αναφέρθηκε σε
ΠΑΣΟΚ και Μέ-
ΡΑ25, δεν δίστα-
σε να αναφέρει
ως δυνάμει κυ-
βερνητικό εταίρο το… ΚΚΕ. «Πρέπει να ομο-
λογήσω, γιατί προηγούμενα το είχα ρίξει και
λίγο στην πλάκα, ότι εγώ έχω πολύ μεγάλη
εμπιστοσύνη στο γεγονός ότι το ΚΚΕ σε
σπουδαίες στιγμές, σε σπουδαίες στιγμές
της Ιστορίας, έδειξε ότι το πρώτο και το κύριο
ζήτημά του είναι η κοινωνία και η πατρίδα και
μπορεί να συμβάλει». Από το ’91, που τον
έδιωξαν από το ΚΚΕ, φαίνεται ότι του έμεινε
απωθημένο, δεν εξηγείται αλλιώς.

Χ
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Μιας και πιάσαμε τα των περιφε-
ρειών, φημολογείται ότι ο βουλευ-
τής Αρκαδίας της ΝΔ και κουμπά-
ρος του Αντώνη Σαμαρά Κώστας
Βλάσης είναι ο πιθανότερος υποψή-
φιος περιφερειάρχης Πελοποννήσου στη
θέση του Παναγιώτη Νίκα.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…
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Ε
πικριτικά σχόλια έχει προ-
καλέσει το τελευταίο διά-
στημα η στάση του υφυ-
πουργού Υποδομών Γιώρ-

γου Καραγιάννη. Στην «κατασκευα-
στική αγορά» πνέουν μένεα για τον κ.
Καραγιάννη και τις επιλεκτικές σχέ-
σεις που διατηρεί με κάποιους μεγα-
λόσχημους του κλάδου. Όπως λένε
μάλιστα, το μόνο έργο που έχει να επι-
δείξει το τελευταίο διάστημα είναι το
«βόλεμα» του εκλεκτού του Πέτρου
Σουρέτη, πρώην διευθύνοντος της In-
trakat, στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο
της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κάτι το οποίο πέτυχε.
Μεγάλη αδυναμία, σύμφωνα με τους
παράγοντες της αγοράς, έχει ο κ. Κα-
ραγιάννης και σε μια άλλη κατα-
σκευαστική στην οποία αναφέρεται
όπου βρεθεί και όπου σταθεί με
αφορμή την ανάθεση στη συγκεκριμέ-
νη εταιρεία της γραμμής 4 του μετρό.
Στον αντίποδα για τους υπόλοιπους
επιχειρηματίες του κλάδου ο κ. υφυ-
πουργός είναι απόμακρός και εξαφα-
νισμένος. 

Μάταια τα τηλεφωνήματα από εκπρο-
σώπους κατασκευαστικών εταιρειών, κα-
θώς πάντα είναι απασχολημένος και για
κλείσιμο ραντεβού ούτε λόγος. Σε όσους
τελικά σηκώνει το τηλέφωνο τα γραφει-
οκρατικά προβλήματα κάνουν πάντα την
εμφάνισή τους και παρά τις αδιάκοπες
προσπάθειές του αυτά είναι ανυπέρβλη-
τα. Αυτά για κάποιους βέβαια, για τους
εκλεκτούς πάντα υπάρχουν λύσεις.

Κάτι κινείται 
στα Ναυπηγεία 

Στα Ναυπηγεία Ελευσίνας είχα-
με έναρξη εργασιών του πρώτου
εμπορικού πλοίου εδώ και πέντε
χρόνια. Ο εφοπλιστής Πέτρος
Παππάς εμπιστεύθηκε την ONEX
και τους εργαζομένους των Ναυ-
πηγείων Ελευσίνας και έκανε πα-
ραγγελία πλοίου. Οι εργάτες των
ναυπηγείων, εκτός του ότι θα λά-
βουν φέτος το πρώτο τους δώρο
Χριστουγέννων ύστερα από χρό-
νια, θα λάβουν και τον πρώτο τους
μισθό.

Ξύλο στη Βουλή…

Η εικόνα ήταν εξαιρετική. Στη
συζήτηση που διεξήχθη στο τουρ-
κικό Κοινοβούλιο για τον προϋπο-
λογισμό της χώρας έπεσε το ξύλο
της αρκούδας. Βουλευτής του
κόμματος της Ακσενέρ χτυπήθηκε
από γροθιές και μεταφέρθηκε
εσπευσμένα στο νοσοκομείο…
Πολιτισμένα πράγματα… 

Η γυναίκα που άναψε…
φωτιές στο ΠΑΣΟΚ

Φωτιές έχει ανάψει στην Περιφέ-
ρεια Ανατολικής Αττικής μια νέα γυ-
ναικεία υποψηφιότητα του ΠΑΣΟΚ
που, όπως λένε, «παίζει» εκτός συνα-
γωνισμού. Οι κακές γλώσσες το τι λέ-
νε... δεν λέγεται! Πάντως, εμείς που
την είδαμε στην περιοδεία του Νίκου
Ανδρουλάκη στα Καλύβια έδινε πραγ-
ματικά μάχη για να σταθεί δίπλα του
για τις ανάγκες των φωτογραφικών
ενσταντανέ και των τηλεοπτικών πλά-
νων. Για να είμαστε δίκαιοι, πάντως,
ορισμένες μάχες τις κέρδισε και «πέ-
ρασε» σε κάποια πλάνα.

Δεν έχουν τον Θεό τους
Στη δίκη που διεξάγεται για τη φονική τραγωδία στο Μάτι, ένας από τους μάρτυ-
ρες που συγκλόνισαν ήταν ο Αριστείδης Χερουβείμ. Η οικογένειά του ξεκληρί-
στηκε. Έχασε μάνα, αδελφή και τις μόλις πέντε χρόνων δίδυμες ανιψιές του. Ο
κύριος αυτός κατήγγειλε ένα περιστατικό που πέρασε «ξυστά». Όταν ήρθε η
στιγμή για το θλιβερό καθήκον της τελετής, όπως είπε υπήρξε απευθείας ανάθε-
ση από τις αρμόδιες Αρχές σε συγκεκριμένο γραφείο τελετών με αντίτιμο 2.000
ευρώ, ενώ, όπως είπε ο μάρτυρας, είχαν γίνει προσφορές από άλλα γραφεία για
δωρεάν υπηρεσίες. Ευχή όλων να μην υπάρχει δόλος. Επειδή όμως όσα είπε ο
άνθρωπος αυτός ενώπιον της δικαιοσύνης έχουν καταγραφεί αρμοδίως, αν μη τι
άλλο είναι μια καταγγελία που μαζί με όλες τις άλλες πρέπει να ερευνηθεί ενδε-
λεχώς και να μην αφεθεί στη «θεία δίκη».

Οι «αδυναμίες» του υφυπουργού
Υποδομών Γιώργου Καραγιάννη

Το
..

. Π
ρό
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Στο ΓΕΕΘΑ φύτευσαν με εντο-
λή του Α/ΓΕΕΘΑ, στρατηγού
Κωνσταντίνου Φλώρου, ένα
έλατο από πέρυσι (περίπου δέ-
κα μέτρα) το περιποιήθηκαν
και το στόλισαν, ενώ το φωτα-
γώγησαν σε ειδική εκδήλωση
που έγινε μπροστά από την πύ-
λη, αυτήν απ’ που εισέρχονται
οι επίσημοι στη λεωφόρο Με-
σογείων.

Το δέντρο 
του ΓΕΕΘΑ
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Κ
αμία έκπληξη δεν προκάλεσαν οι δη-
λώσεις του Έντι Ράμα, που για άλλη
μία φορά επέλεξε να αναφερθεί υπο-
τιμητικά στην Ελλάδα λίγες ώρες πριν

από τη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε συνέντευξή του
στον ενημερωτικό ιστότοπο Euractiv είπε ότι η
διαδικασία ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σχολικές εξε-
τάσεις που μπορείς να «εξαπατήσεις» για να
μπεις όπως έκανε η Ελλάδα.

Στη συνέντευξή του, που πραγματοποιήθηκε
την παραμονή της συνόδου, ο κ. Ράμα είπε: «Δεν
θα πρέπει να λησμονούμε ότι η διαδικασία έντα-
ξης είναι μια διαδικασία εξατομικευμένη με βά-
ση την αξία της κάθε χώρας. Εμείς οφείλουμε να
εκπληρώσουμε συγκεκριμένα κριτήρια, και δεν
είναι μια εξέταση όπου μπορείς να “κλέψεις” -
ακόμη και αν οι καθηγητές είναι λίαν διατεθειμέ-
νοι να σε βοηθήσουν. Είναι προς το συμφέρον
σου να περάσεις αυτές τις εξετάσεις». 

Ο Αλβανός πρωθυπουργός είπε πως είναι ση-
μαντικό για τη χώρα του να διαθέτει θεσμούς που
λειτουργούν και «να μην εξαπατήσει όπως έκα-
ναν κάποιες γειτονικές χώρες στο παρελθόν».
Όταν κλήθηκε, δε, να κατονομάσει τις χώρες που
εννοούσε, απάντησε ευθέως «την Ελλάδα».

Εκτός από τη δήλωση αυτή του Έντι Ράμα, κα-
θόλου τυχαία δεν ήταν και τα δημοσιεύματα με-
ρίδας του αλβανικού Τύπου κατά του Κυριάκου
Μητσοτάκη, αποδεικνύοντας τον διπλό ρόλο που
παίζει ο Αλβανός πρωθυπουργός. Σε καμία περί-
πτωση δεν πρέπει να μας διαφεύγουν οι σχέσεις
του Έντι Ράμα με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο
Ράμα όταν ανέβηκε στην εξουσία είχε ένα βιο-
γραφικό σύγχρονου πολιτικού με ευρωπαϊκές
αντιλήψεις που θα επιχειρούσε ρήξεις με το πα-
λιό πολιτικό σύστημα. Είχε το προφίλ του καλλι-
τέχνη, του ζωγράφου, του μουσικού, του αθλητή

και η Ελλάδα τού άνοιξε τις πόρτες και στις Βρυ-
ξέλλες. Όμως η διαδρομή του στη συνέχεια ήταν
απογοητευτική και πλέον είναι επικίνδυνη. 

«Η μοναδική χώρα με την οποία έχουμε προ-
βλήματα είναι η Ελλάδα», δήλωσε πρόσφατα, σε
ευθεία γραμμή με τον Ερντογάν, με τον οποίο
διατηρεί άριστες σχέσεις. «Όλοι με ρωτούν ποιος
είναι ο λόγος που είμαστε φίλοι με τον Τούρκο
πρόεδρο Ερντογάν», δήλωσε ο Ράμα. «Δεν
υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σαν αυτόν στη διε-
θνή πολιτική. Κάνει ό,τι λέει και λέει ό,τι κάνει».

Η Αλβανία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και σημαντι-
κός σύμμαχος για την Τουρκία στη Νοτιοανατολι-
κή Ευρώπη αλλά και στρατηγικής σημασίας λό-
γω ιστορικών και οικονομικών δεσμών.

Ο προκλητικός 
κύριος Ράμα 

Οι υπόγειες διαδρομές του Αλβανού πρωθυπουργού με τον Ερντογάν 
Στην επίσκεψη του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερν-

τογάν στην Αλβανία τον Ιανουάριο του 2022, ο
Έντι Ράμα τον αποκαλούσε «φίλο του»,
προχωρώντας ακόμη παραπέρα λέγον-
τας ότι είναι κάτι περισσότερο από φιλία
και ότι είναι «αδελφότητα».  Η στενή
σχέση του Ράμα με τον Ερντογάν αποδί-
δει καρπούς, επειδή η Αλβανία παρήγ-
γειλε τα τουρκικής κατασκευής drones
Bayraktar. Ο γαμπρός του Ερντογάν, Σελ-
τσούκ Μπαϊρακτάρ, είναι στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Baykar Makina, η οποία κατα-
σκευάζει μαχητικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayra-

ktar. Ο Ράμα είχε πει δημοσίως ότι η συμφωνία για τα
drones είναι αξίας 6 εκατομμυρίων δολαρίων!

Βουτηγμένοι στη διαφθορά
Επίσης ας μην ξεχνάμε ότι ο Έντι Ράμα

έχει δεχθεί κατηγορίες για διαφθορά. Ο
αρχηγός της αλβανικής αντιπολίτευσης
Λουλζίμ Μπάσα κατηγόρησε τον Ράμα

ότι δώρισε παράνομα 50 εκατομμύρια
ευρώ στον ιδιοκτήτη του διυλιστηρίου AR-

MO της Αλβανίας μέσω απλήρωτων φόρων.
Επιπλέον, ένας από τους πιο στενούς συνεργά-

τες του Ράμα εκτίει ποινή κάθειρξης 12 ετών με κατηγο-

ρίες για διαφθορά, διακίνηση ναρκωτικών και συμμετοχή
σε εγκληματική ομάδα. Συνεπώς, Ταγίπ Ερντογάν και Ρά-
μα έχουν αρκετά κοινά σημεία, με βασικότερο ότι και οι
δύο έχουν κατηγορηθεί για διαφθορά. Η Αλβανία είναι
μέλος του ΝΑΤΟ και σημαντικός σύμμαχος για την Τουρ-
κία, επίσης μέλος του ΝΑΤΟ στη Νοτιοανατολική Ευρώ-
πη, με την περιοχή να είναι στρατηγικής σημασίας για την
Άγκυρα λόγω ιστορικών και οικονομικών δεσμών. Η προ-
σωπική φιλία των δύο ανδρών είναι σαφέστατα ένας πα-
ράγοντας που καθορίζει τις κινήσεις της Αλβανίας γύρω
από την ΑΟΖ και το Δικαστήριο της Χάγης, προκειμένου
να μη δημιουργήσει νομικά προηγούμενα που θα δυσκο-
λέψουν τον πρόεδρο της Τουρκίας.

Γράφει 
η Αλεξία 
Τασούλη

Γιατί  δυναμιτίζει  τις σχέσεις 
της χώρας του με την Ελλάδα;

- Οι απρεπείς δηλώσεις για την ένταξη 
στην Ευρωπαϊκή  Ένωση 

και το διπλό παιχνίδι με την Τουρκία

Ζήτησε συγγνώμη μετά τον σάλο  
Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, ο Έντι Ράμα ζήτησε συγγνώμη από
τον Μητσοτάκη για τη δήλωση πως «η Ελλάδα εξαπάτησε την ΕΕ». Το
απόγευμα της Δευτέρας, οι δύο ηγέτες είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση
στο πρωθυπουργικό γραφείο στα Τίρανα, στο πλαίσιο της παρουσίας
του Έλληνα πρωθυπουργού στην Αλβανία για τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ
- Δυτικών Βαλκανίων. Κατά τη συνάντησή τους ο κ. Ράμα ζήτησε συγ-
γνώμη για τις εν λόγω δηλώσεις που μεταδόθηκαν στον ιστότοπο Eu-
ractiv. «Συγγνώμη για κάποιες περίεργες δηλώσεις που είδα ότι απο-
δόθηκαν, δεν αντιπροσωπεύουν την κατάσταση φυσικά στην Ελλάδα.
Ελπίζω να μην ενοχληθήκατε», είπε ο Αλβανός πρωθυπουργός. Ανα-
φορικά με την αναβληθείσα επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στα
εδάφη της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, ο κ. Ράμα είπε: «Ελ-
πίζω να βρείτε χρόνο να επισκεφθείτε την ελληνική μειονότητα σε
επόμενο χρόνο».
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Ξ
επερνώντας κάθε όριο προκλη-
τικότητας, ο Τούρκος υπουργός
Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου απείλησε με εισβολή στα

νησιά μας, «μια νύχτα ξαφνικά», αν η Ελλά-
δα δεν προχωρήσει, όπως είπε, στην απο-
στρατιωτικοποίησή τους. 

«Η Ελλάδα να μην ξεχνά ότι όποιος
σπέρνει ανέμους θερίζει θύελλες, οπότε
αν δεν θέλετε ειρήνη, θα κάνουμε ό,τι χρει-
άζεται. Μια νύχτα ξαφνικά», είπε ο Με-
βλούτ Τσαβούσογλου και κάνοντας για
ακόμα μία φορά το άσπρο μαύρο, ισχυρί-
στηκε ότι η Ελλάδα είναι αυτή που δεν επι-
θυμεί την ειρήνη. «Η Ελλάδα παραβιάζει
τις συμφωνίες ειρήνης, δεν μπορούμε να
μείνουμε σιωπηλοί στον εξοπλισμό των
νησιών. Αν η Ελλάδα δεν θέλει ειρήνη, θα
κάνουμε ό,τι χρειάζεται, και στο νομικό πε-
δίο και στο πεδίο της μάχης», είπε ο Τούρ-
κος υπουργός Εξωτερικών.

Ο Τσαβούσογλου εξαπέλυσε τις πολεμι-
κές απειλές μπροστά στον Ρουμάνο υπουρ-
γό Εξωτερικών, ο οποίος επικαλέστηκε το
Διεθνές Δίκαιο για την επίλυση των ελληνο-
τουρκικών διαφορών. Η κίνηση του Μπογ-
κντάν Αουρέσκου να μην επιτρέψει πολεμι-
κές απειλές επί ρουμανικού εδάφους προ-
κάλεσε νέα παρέμβαση από τον Μ. Τσαβού-
σογλου, ο οποίος τόνισε: «Η Ελλάδα λέει ότι
δεν θέλει καθόλου να διαπραγματευτεί ούτε
αυτά ούτε άλλα θέματα. Ειδικά το καθεστώς
των αποστρατιωτικοποιημένων νησιών δεν
θέλει καθόλου να το συζητά και το λέει σε
κάθε συνάντηση. Η Ελλάδα είναι αυτή που
διατηρεί την ένταση».

Τις ανιστόρητες αιτιάσεις της Άγκυρας
απέρριψε για μία ακόμη φορά ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, διαμη-
νύοντας στον Ερντογάν ότι απέναντί του
έχει μια χώρα που είναι αποφασισμένη να
προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
«Έχει -απέναντί του- μια χώρα που επιζη-
τεί τον διάλογο, αλλά όπως έχω πει πολλές
φορές δεν κάνουμε διάλογο με το παράλο-
γο. Έχει -απέναντί του- μια χώρα που
εφαρμόζει στην πράξη και όχι στα λόγια τα
κυριαρχικά της δικαιώματα», είπε ο πρω-
θυπουργός σε ομιλία του στηνη Τρίπολη,
στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στην άλλη
πλευρά του Αιγαίου.

Kλιμακώνουν τις προκλήσεις
Με τις Ένοπλες Δυνάμεις να βρίσκον-

ται σε ετοιμότητα σε όλο το μέτωπο του
Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, η
απάντηση της στρατιωτικής ηγεσίας στις
τουρκικές απειλές πολέμου ήταν σαφής.

Μετά τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ που από τη Ρόδο
και την άσκηση «Κολοσσός-22» τόνισε
ότι «τα νησιά μας είναι ισχυρά από πλευ-
ράς Ενόπλων Δυνάμεων προκειμένου να
αποκρούσουν οποιαδήποτε εισβολή. Εί-
ναι γεγονός ότι τα πράγματα είναι δύσκο-
λα. Θα είναι δύσκολα για αυτούς που εκ-
φράζουν επιθετικές βλέψεις εναντίον της

Ελλάδας», και ο αρχηγός του Πολεμικού
Ναυτικού διεμήνυσε ότι όλες οι μονάδες
του στόλου είναι έτοιμες να χρησιμοποι-
ήσουν την πολεμική τους ισχύ όποτε
χρειαστεί. «Τα πολεμικά μας πλοία και τα
ιπτάμενα μέσα μας είναι έτοιμα να ασκή-
σουν βία ή διπλωματία, όπως επιτάσσει
το ελληνικό συμφέρον και οι επιλογές

της πολιτικής ηγεσίας», είπε ο αντι-
ναύαρχος Σ. Πετράκης με αφορμή τη
γιορτή του Πολεμικού Ναυτικού.

Οι Τούρκοι, πάντως, κλιμακώνουν τις
προκλήσεις στο Αιγαίο με συνεχείς πα-
ραβιάσεις και υπερπτήσεις από οπλισμέ-
να μαχητικά και drones, με αποτέλεσμα
οι σκληρές αερομαχίες και εμπλοκές με
τα ελληνικά αεροσκάφη να είναι πλέον
καθημερινές. Ενδεικτικό της κατάστα-
σης στο Αιγαίο είναι ότι μέσα σε 48 ώρες
στο FIR καταγράφηκαν 137 παραβιάσεις,
εκ των οποίων οι 41 ήταν από οπλισμένα
μαχητικά αεροσκάφη.

Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη

Σημείο-κλειδί στη στρατιωτική διπλωματία που ασκεί το ΓΕΕΘΑ
με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας είναι η «απόρριψη της ιδέας
της σημειακής κρίσης» επί της οποίας ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ τοποθε-
τείται αναλυτικά σχεδόν σε κάθε ομιλία του. Όπως έχει το-
νίσει πολλάκις ο στρατηγός Κ. Φλώρος, «η κρίση δεν θα
περιοριστεί σε μια βραχονησίδα, θα υπάρξει ανάφλε-
ξη από τον Έβρο έως το Καστελόριζο».

Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν στην «Political»:
«Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι κανένας από
τους γείτονές μας δεν θέλει η Ελλάδα να βρεθεί σε
θέση που θα της επιβάλει η Τουρκία να χάσει. Δεν επι-
θυμεί καμία γειτονική χώρα να υπάρχει στην Τουρκία η εν-
τύπωση ήττας της Ελλάδας. Η Τουρκία που στηρίζει όλα αυτά τα
χρόνια την πολιτική της στον φόβο της ήττας, είναι έξαλλη με τη
στάση στήριξης των συμμάχων μας. Η Τουρκία βλέπει ότι η πο-
λιτική εκφοβισμού δεν αποδίδει πια και ταυτόχρονα χάνει τη
δυνατότητα της διαπραγμάτευσης».  Οι ίδιες υψηλόβαθμες

στρατιωτικές πηγές εξηγούν ότι τα τριμερή σχήματα των ελλη-
νικών Ενόπλων Δυνάμεων στην περιοχή δεν δίνουν τη δυνατό-
τητα στην Τουρκία να συνεχίσει την πολιτική του «διαίρει και

βασίλευε». «Όταν υπάρχει αλληλοκάλυψη συμφερόν-
των, όταν έχει χτιστεί μια σχέση συνασπισμού μεταξύ

των χωρών στην ίδια περιοχή, η Τουρκία δεν δύνα-
ται να γίνει πιο επιθετική. Δεν μπορεί να επιβάλει
πρακτικές ισχύος». 

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Τουρκία με τις κινή-
σεις της ελληνικής πλευράς έχει καταλάβει ότι δεν

μπορεί να μας πείσει να αποδεχτούμε τετελεσμένα στο
Αιγαίο χωρίς να αντιδράσουμε. Στόχος της αμυντικής μας

διπλωματίας είναι η ανάσχεση της Τουρκίας μέσα και από εται-
ρικά σχήματα. Μέσω αυτώ των σχημάτων τα κράτη θωρακίζον-
ται από εξωτερικές απειλές, έτσι και η Ελλάδα. Συμμετέχουμε
σε αρκετά τέτοια σχήματα στην περιοχή. Η Ελλάδα εκπέμπει
αξιοπιστία, η Τουρκία όχι και αυτό την πονάει πολύ! 

Η απόρριψη της ιδέας της «σημειακής κρίσης»

«Yok» διάλογος
με το παράλογο
λέει η Αθήνα
Ξεκάθαρο μήνυμα στις πολεμικές απειλές Τσαβούσογλου 

για εισβολή στα νησιά - Σε ετοιμότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις 
σε όλο το μέτωπο του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου 
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ΟΤύπος είναι σημαντικός πολιτικός παί-
κτης. Ανέκαθεν ήταν. Στην Ελλάδα κατε-
ξοχήν. Και με φανατισμό ασφαλώς. Ο

οποίος φανατισμός του Τύπου, η εκ μέρους του
φανατική στήριξη κάποιων πολιτικών υποκειμέ-
νων και η αντίστοιχη καταπολέμηση άλλων προ-
ϋπήρξε ακόμη και της… έκρηξης του Εθνικού
Διχασμού… (Με την αφορμή της ευκαιρίας για
αναστοχασμό που έδωσε στην κοινωνία μας και
τους ειδικούς η επετειακή χρονιά 2022, εντοπί-
σαμε και φέραμε στην επιφάνεια άρθρο των αρ-
χών του …1912 ενός φιλοβενιζελικού εκδότη και
επί πάρα πολλά χρόνια στη συνέχεια υπουργού
του Ελευθερίου Βενιζέλου, του Σπυρίδωνα Σί-
μου, ο οποίος ήδη τότε αποκαλούσε τον μεν Βε-
νιζέλο «φακόν συγκεντώνοντα τας ακτίνας του
Ηλίου της Πανελληνίου αδελφότητος» και
«αγωγόν του εθνικού ηλεκτρισμού», τους δε αν-
τιπάλους του «εχθρόν της Ελλάδος, επιδημίαν,
πανώλην, χολέραν, αρουραίους» κ.λπ.).

Η εν λόγω στάση του παραδοσιακού Τύπου δεν
χαρακτηρίζει, μάλιστα, μόνο τη δημόσια ζωή αυτής
της απόληξης της βαλκανικής χερσονήσου που εί-
ναι η πατρίδα μας: όταν το 1936 συγκροτήθηκε στη
Γαλλία η αριστερή κυβέρνηση του Λεόν Μπλουμ, ο
επί των Εσωτερικών υπουργός της Ροζέ Σαλανγ-
κρό υπέστη τέτοιες επιθέσεις από αντιπολιτευόμε-

νη εφημερίδα, ώστε οδηγήθηκε στην αυτοκτονία
(μολονότι η βάση των επιθέσεων αποδείχτηκε ολο-
σχερώς αναληθής…).

Ωστόσο, ο φιλοκομματικός έγχαρτος Τύπος,
ακόμη και με απόλυτη ταύτιση προς κάποιον πολι-
τικό χώρο, συνήθως δεν προσβάλλει με αυτήν τον
πολιτικό πολιτισμό. Γιατί, αν και όποτε τύχει να φι-
λοξενεί αντίθετη άποψη, η διεύθυνση της εφημε-
ρίδας δεν λοιδορεί τον αντίγνωμο. (Προσωπικά επί
κάποιους μήνες αρθρογραφούσα στην «Εφημερί-
δα των Συντακτών» προ των εκλογών του Γενάρη
’15. Έβαζαν το κείμενό μου μεταξύ των άρθρων
δύο διακεκριμένων πολιτικών του ΣΥΡΙΖΑ. Και κά-
ποια στιγμή μού ζήτησαν, διά του διευθυντή της
εφημερίδας, «πιο λεπτή εκδήλωση των τοποθετή-
σεών μου». Αλλά ουδέποτε με καθύβρισαν).

Αντίθετα συχνά η υποστήριξη του ηλεκτρονικού
Τύπου -μολονότι αυτός οφείλει να σέβεται στοιχει-
ωδώς την πολυφωνία- παίρνει ενίοτε μορφές προ-
σβλητικές για τον ίδιο τον πολιτικό πολιτισμό της
χώρας. Έμεινα λοιπόν έκπληκτος όταν άκουσα δη-
μοσιογράφους καναλιού να λένε σε πολιτικό στέ-
λεχος που ευλόγως διαμαρτυρήθηκε -διότι σε μια
εκπομπή απτόμενη της εξωτερικής πολιτικής
υπήρχε, υπό το πρόσχημα της επιστημονικής του
ιδιότητας, μόνο στέλεχος του ενός μείζονος πολιτι-
κού χώρου- άκουσα λοιπόν να του λένε: «Έχουμε

αρχισυντάκτη, δεν σας καλέσαμε να αναλάβετε
εσείς αυτό τον ρόλο»!

Σε όλους αυτούς λοιπόν τους περισσότερο αυλι-
κούς και λιγότερο γνωμοδιαμορφωτές, τους βασι-
λικότερους του βασιλέως δημοσιογράφους (όπου
«βασιλείς» οι πολιτικά τοποθετημένοι εργοδότες
τους), θα ήθελα να αποκαλύψω μια βασική αρχή
της προπαγάνδας: Στόχος της στα δημοκρατικά πο-
λιτεύματα δεν είναι να φανατίζει περαιτέρω τους
φανατικούς ή να ενθουσιάζει τους ήδη πεπεισμέ-
νους. Στόχος της είναι να προσελκύει αμφιταλαν-
τευόμενους δυνητικούς ψηφοφόρους. Και αυτός ο
σκοπός δεν υπηρετείται με μεθοδολογία, φρασεο-
λογία και στάση -πχ, την κάλυψη από δύο ή τρεις
της φωνής του πολιτικά «απέναντι»- που προσβάλ-
λει τις ευαισθησίες των δημοκρατικά ευαίσθητων
πολιτών και δημιουργεί την υποψία για ύπαρξη
ανομολόγητων και αθέμιτων, πάντως ιδιοτελών
διασυνδέσεων ανάμεσα το Μέσο και τον πολιτικό
φορέα τον οποίο αυτό τόσο απροκάλυπτα και τόσο
βίαια υποστηρίζει.

Ακόμη λοιπόν και μια επιφανειακή ή προσχημα-
τική ή έστω υποκριτική προβολή μιας υποτυπώ-
δους ουδετερότητας μπορεί να είναι πολιτικά, αλλά
και με όρους πολιτικής ηθικής, προτιμότερη: όπως
έλεγε ο Λαροσφουκώ «η υποκρισία είναι μια μορ-
φή σεβασμού της κακίας προς την αρετή»…

Α πέμειναν λίγες μέρες για να κλείσει το
2022, ένα έτος γεμάτο τεράστιες προ-
κλήσεις που δοκίμασαν τις αντοχές της

κοινωνίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Κυβερνή-
σεις, πολίτες και επιστήμη είχαν να διαχειρι-
στούν μια μεγάλη πανδημία και οι χώρες όλου
του κόσμου ακόμη κλυδωνίζονται από τα απόνε-
ρα ενός πολέμου στην καρδιά της Ευρώπης που
δημιούργησε μια πρωτόγνωρη σε μέγεθος και
χαρακτηριστικά ενεργειακή κρίση που σαρώνει
οριζόντια όλες τις οικονομίες. 

Κανένα σενάριο διακυβέρνησης ή προσομοί-
ωση διαχείρισης κρίσης δεν μπορούσε να προ-
βλέψει το μέγεθος του προβλήματος. Και τις συνέ-
πειές του ειδικά σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που
μόλις έβγαινε λαβωμένη από μια 10ετή οικονομι-
κή κρίση και αποδυναμωμένη από τους επικίνδυ-
νους πειραματισμούς της Αριστεράς. Κι όμως αυ-
τή η Ελλάδα, μέσα σε τρία χρόνια, παρά τις τερά-
στιες προκλήσεις της πανδημίας και της ακρίβει-
ας, έφτασε σε απίστευτα μεγέθη σε σχέση με τη
δύναμή της. Από τους πρώτους στον κόσμο σε αύ-
ξηση του ΑΕΠ. Ασφαλής επενδυτικός προορισμός
των ξένων κεφαλαίων. Επιλογή των μεγάλων πο-
λυεθνικών. Με χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Με

ψηφιοποίηση του κράτους. Με δισεκατομμύρια
για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με
μεγάλη μείωση των φόρων και των εισφορών. Με
αύξηση των κοινωνικών πολιτικών χωρίς προ-
ηγούμενο. Ισχυρή στον κόσμο και στη γειτονιά της.
Μεγαλύτερη σε κύρος και σε έκταση. Μέσα σε μό-
λις τρία χρόνια. 

Κι όμως. Η στάση της Αριστεράς παραμένει μίζε-
ρη. Άρνηση σε κάθε θετικό βήμα. Γκρίνια σε κάθε
επιτυχία. Κριτική χωρίς αντιπρόταση. Λαϊκισμός σε
κάθε της λέξη. Υπονόμευση κάθε εθνικής προσπά-
θειας. Απουσία οράματος. Συνθήματα παλιά. Κρυ-
φές ματιές στα άκρα. Και κάθε μέρα νέα χαμηλά.
Σε χυδαιότητα και ντροπή. Με στημένες καταγγε-
λίες παρακολουθήσεων. Με tweets που αηδιάζουν.
Με περιεχόμενο που πληγώνει την πολιτική. Είναι
ξεκάθαρο πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιλέξει αυτό τον
δρόμο της αντιπαράθεσης. Εκεί συχνάζουν όλοι
όσοι δεν έχουν κάτι να πουν. Δυστυχώς για αυτόν
και ευτυχώς για όλους τους υπόλοιπους, η Ελλάδα
δεν θα τον ακολουθήσει. 

Παρά το γεγονός πως έχει βάλει τη χώρα στην
εκλογική περιπέτεια της απλής αναλογικής (και
αφού φρόντισε να κυβερνήσει με την ενισχυμένη).
Είναι προφανές πως ο ΣΥΡΙΖΑ επενδύει στη συλλο-

γική αμνησία των Ελλήνων. Να έχουμε δηλαδή ξε-
χάσει την παραλίγο έξοδο από την Ευρώπη, τις ου-
ρές στα ΑΤΜ, τα πειράματα του Γιάνη με ένα «ν»,
την καταστροφή της μεσαίας τάξης. Και να νομίζει
πως τα προβλήματα είναι με το μέρος του και αρ-
κούν για να κλέψει λίγες ακόμη στιγμές εξουσίας.
Με τους πολίτες να του γυρνούν την πλάτη σε όλες
τις στατιστικές, με αρχηγό που έρχεται τρίτος μετά
τον κανένα, με πολιτική στασιμότητα σε όλες τις
μετρήσεις και με συμπεριφορά που τον απομακρύ-
νει με ταχύτητα από το Κέντρο, μοιάζει με πρόβλη-
μα παρά με λύση.

Για τη Νέα Δημοκρατία αντίπαλος δεν είναι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Είναι μόνο τα προβλήματα. Ούτε υπάρχει πε-
ρίπτωση να υποβιβάσουμε τον δημόσιο πολιτικό
διάλογο στο επίπεδο που επιθυμεί. Ο δικός μας λό-
γος είναι όσα κάναμε και όσα θα κάνουμε σε μια
νέα τετραετία δημιουργίας χωρίς τα βαρίδια της
κρίσης και της πανδημίας. Μια νέα πορεία ισχυρής
ανάπτυξης που μόνο μια αυτοδύναμη κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να εγγυηθεί. Όση
λάσπη και αν εκτοξεύσει μέχρι τις εκλογές, το δί-
λημμα των επόμενων εκλογών θα είναι πολύ ξεκά-
θαρο: Μπροστά με τη Νέα Δημοκρατία ή πίσω με
τον ΣΥΡΙΖΑ.

Τα όρια της πολιτικής υποστήριξης

Το δίλημμα των εκλογών: Μπροστά 
με τη Νέα Δημοκρατία ή πίσω με τον ΣΥΡΙΖΑ

της
Έλενας 
Ράπτη 

Βουλευτής 
Α’ Θεσσαλονίκης
της ΝΔ

τoυ
Θανάση 

Διαμαντόπουλου

Καθηγητής στο
Τμήμα Διεθνών 

και Ευρωπαϊκών
Σπουδών 

του Παντείου 
Πανεπιστημίου
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Ο
ι διευθύνοντες σύμβουλοι (CEOs)
των επιχειρήσεων αναζητούν
ενεργά τρόπους για να προλά-
βουν την τριπλή απειλή από τον

απόηχο της πανδημίας της Covid-19, τις αυ-
ξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και τον
πληθωρισμό, σύμφωνα με την τελευταία έκ-
δοση του CEO Outlook Pulse της EY.

Η έρευνα, η οποία κατέγραψε τις απόψεις
760 CEOs σε όλο τον κόσμο σχετικά με τις προ-
οπτικές, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που
αντιμετωπίζουν, διαπίστωσε ότι περισσότεροι
από τέσσερις στους δέκα (43%) CEOs θεωρούν
τη συνέχιση ή την επιστροφή των διαταραχών
που σχετίζονται με την Covid-19, συμπεριλαμ-
βανομένων νέων lockdowns και πιέσεων στην
αλυσίδα εφοδιασμού, ως τον μεγαλύτερο κίν-
δυνο για τις δραστηριότητές τους.

Ο κίνδυνος αυτός αξιολογείται ως μεγαλύ-
τερος στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού (48%),
σε σχέση με την αμερικανική ήπειρο (43%) ή
την Ευρώπη (41%). Επαυξάνοντας την τέλεια
καταιγίδα για την οποία προετοιμάζονται οι
CEOs, το 35% των ερωτηθέντων επισημαίνει
τις γεωπολιτικές εντάσεις και το 34% τον πλη-
θωρισμό ως κρίσιμους κινδύνους για την
ανάπτυξη, με την πλειοψηφία (69%) να προ-
βλέπει ότι ο πληθωρισμός θα επηρεάσει αρ-
νητικά την απόδοση και την ανάπτυξη της
εταιρείας τους. Μια σημαντική μειοψηφία
(16%) αναγνώρισε τον πληθωρισμό ως τη με-
γαλύτερη απειλή για τα έσοδα και τα περιθώ-
ρια κέρδους της εταιρείας τους.

Η έρευνα με αριθμούς
Ως αποτέλεσμα των αυξημένων γεωπολιτι-

κών εντάσεων, το 95% των ερωτηθέντων ανα-
διαμορφώνει τα επενδυτικά τους σχέδια και
λειτουργίες. Σύμφωνα με την έρευνα της EY,
οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι υποχρεώνουν τους
διευθύνοντες συμβούλους να καθυστερούν
τις προγραμματισμένες επενδύσεις μέχρι να
βελτιωθεί η κατάσταση (43%).

Πολλοί ερωτηθέντες αναδιαρθρώνουν τις
αλυσίδες εφοδιασμού της εταιρείας τους
(40%) και μεταφέρουν λειτουργικά περιου-
σιακά στοιχεία (39%), ενώ το ένα τρίτο διακό-
πτει τις δραστηριότητες σε ορισμένες αγορές
(30%) ή σταματά εντελώς τις προγραμματι-
σμένες επενδύσεις (29%).

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι που συμμετεί-
χαν στην έρευνα ανέφεραν την ανάδειξη της
βιώσιμης ανάπτυξης ως βασικής πτυχής
όλων των προϊόντων και υπηρεσιών τους, με
στόχο την προσέλκυση πελατών (39%) και τη
χρήση τεχνολογίας για την ενίσχυση της αφο-
σίωσης των πελατών (34%), ως τις βασικές
ενέργειες που σχεδιάζουν να ακολουθήσουν
για να αντιμετωπίσουν το προσεχές δύσκολο
εξάμηνο.

Ταυτόχρονα, μια σημαντική πλειοψηφία
(64%) σκοπεύει να αυξήσει τις επενδύσεις κε-
φαλαίου, έναντι μόλις 14% που σχεδιάζει να
τις μειώσει. 

Περισσότεροι από τους μισούς (52%) σχε-
διάζουν να πραγματοποιήσουν εξαγορά το
επόμενο έτος, ενώ σχεδόν οι μισοί (40%) από
τους ερωτηθέντες σχεδιάζουν να δραστηριο-
ποιηθούν σε όλα τα μέτωπα, αναζητώντας να
αποκτήσουν, να εκχωρήσουν και να συνάψουν

νέες κοινοπραξίες ή στρατηγικές συμμαχίες.
Αναφερόμενοι στην επόμενη συναλλαγή

τους, το 21% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι
αυτή θα οφείλεται στην ανάγκη να επενδύ-
σουν σε μια επιχείρηση που βρίσκεται σε
πρώιμο στάδιο, ώστε να ενισχύσουν το
υπάρχον χαρτοφυλάκιό τους και να αποκτή-
σουν πρόσβαση σε νέα ταλέντα, ενώ το 15%
ανέφεραν ότι θα προσπαθήσουν να αποκτή-
σουν μια επιχείρηση σε έναν παραπλήσιο
κλάδο, προκειμένου να ανοίξουν νέους δρό-
μους ανάπτυξης.

Ο απόηχος της πανδημίας,
οι γεωπολιτικές εντάσεις
και ο πληθωρισμός
αναδιαμορφώνουν 
τα επενδυτικά τους σχέδια
και οι περισσότεροι από 
τους μισούς διευθύνοντες
συμβούλους σχεδιάζουν
συγχωνεύσεις και εξαγορές

Η τριπλή απειλή 
που προετοιμάζει 
τους CΕΟs για την...
τέλεια καταιγίδα

«Δημιουργούνται 
ευκαιρίες για  
τις ελληνικές  
επιχειρήσεις»

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της
έρευνας, ο κ. Τάσος Ιωσηφίδης
(φωτό), εταίρος και επικεφαλής του
Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής
Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY
Ελλάδος, δήλωσε: «Σε ένα παγκό-
σμιο περιβάλλον που επηρεάζεται
άμεσα από τις συνεχιζόμενες επι-
πτώσεις της πανδημίας, τις γεωπο-
λιτικές ανακατατάξεις και τον πλη-
θωρισμό, οι επικεφαλής των επιχει-
ρήσεων είναι υποχρεωμένοι να
επανεξετάσουν τα επενδυτικά τους
σχέδια. Ενώ πολλές επιχειρήσεις
επιλέγουν να περιορίσουν ή και να
διακόψουν τις δραστηριότητές τους
σε χώρες υψηλού κινδύνου, οι δύο
στις τρεις σχεδιάζουν να αυξήσουν
τις επενδύσεις τους, και πάνω από
τις μισές να πραγματοποιήσουν
εξαγορές τον επόμενο χρόνο. Η
εξέλιξη αυτή δημιουργεί ευκαιρίες
και για τις ελληνικές επιχειρήσεις,
οι οποίες θα πρέπει να είναι κατάλ-
ληλα προετοιμασμένες με ένα πει-
στικό αναπτυξιακό σχέδιο».
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Σ
υνωστισμός πετρελαιοφόρων
έχει προκληθεί στα τουρκικά
ύδατα αφότου η Δύση έθεσε σε
εφαρμογή το πλαφόν στην τιμή

του ρωσικού πετρελαίου. Αιτία, το γεγονός
πως οι Αρχές στην Άγκυρα ζήτησαν από
τους ασφαλιστές να υποσχεθούν ότι όλα τα
πλοία που πλέουν στα Στενά της είναι πλή-
ρως καλυμμένα.

Σύμφωνα με τις κυρώσεις της ΕΕ που
τέθηκαν σε ισχύ τη Δευτέρα, τα δεξαμε-
νόπλοια που φορτώνουν ρωσικό αργό
πετρέλαιο απαγορεύεται να έχουν πρό-
σβαση στη δυτική ναυτιλιακή ασφάλιση,
εκτός εάν το πετρέλαιο πωληθεί κάτω
από το ανώτατο όριο τιμής του G7 των 60
δολαρίων το βαρέλι. Το ανώτατο όριο ει-
σήχθη για να διατηρηθεί η ροή του πε-
τρελαίου, ενώ παράλληλα μειώνονται τα
έσοδα της Μόσχας.

Τέσσερα στελέχη της πετρελαϊκής βιο-
μηχανίας δήλωσαν ότι η Τουρκία ζήτησε
νέα απόδειξη ασφάλισης στη σκιά του
ανώτατου ορίου τιμών. Ένας εκπρόσωπος
του τουρκικού υπουργείου Μεταφορών
δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα των «Fi-
nancial Times» για σχόλιο.

Η Άγκυρα ζήτησε από όλα τα δεξαμενό-
πλοια αργού που διέρχονται από τα τουρκι-
κά στενά να παράσχουν επιστολές από
τους παρόχους ασφάλισης, γνωστές ως
P&I Clubs, επιβεβαιώνοντας ότι η ασφαλι-
στική κάλυψη θα παραμείνει σε ισχύ για
την κάλυψη περιστατικών όπως πετρελαι-
οκηλίδες και συγκρούσεις.

Ωστόσο, ο διεθνής όμιλος P&I Clubs, ο

οποίος εκπροσωπεί 13 αλληλασφαλιστικές
εταιρείες που παρέχουν κάλυψη αστικής
ευθύνης στο 90% περίπου της παγκόσμιας
ναυτιλίας, δήλωσε τη Δευτέρα ότι το τουρκι-
κό αίτημα ξεπέρασε κατά πολύ τις γενικές
πληροφορίες που συνήθως απαιτούνται.

Παράπονα από τους Αμερικανούς
Δεν ήταν δυνατό για τους παρόχους P&I

να εγγυηθούν την κάλυψη ακόμη και σε
περίπτωση παραβίασης των κυρώσεων,
ανέφερε ο όμιλος σε δήλωση ενός από τα
μέλη του.

Ο Νικ Σόου, διευθύνων σύμβουλος του
ομίλου, δήλωσε στους «Financial Times»
ότι βρισκόταν σε «συνεχείς εποικοδομητι-
κές συζητήσεις με τις αρμόδιες Αρχές για
να προσπαθήσουν να επιλύσουν την κατά-
σταση».

Αξιωματούχος του υπουργείου Οικονο-
μικών των ΗΠΑ είπε ότι οι ΗΠΑ «γνωρίζουν
πως η νέα πολιτική της Τουρκίας θα μπο-
ρούσε να περιπλέξει την κίνηση των πλοί-
ων μέσω των τουρκικών στενών» και, μαζί
με το Ηνωμένο Βασίλειο, «εξέφρασαν αυ-
τές τις ανησυχίες σε πρόσφατες συναντή-
σεις με Τούρκους αξιωματούχους».

Συνωστισμός με 19 δεξαμενόπλοια
κοντά σε Βόσπορο και Δαρδανέλια

Περίπου 19 δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου περίμεναν να διασχίσουν τα
τουρκικά ύδατα τη Δευτέρα, σύμφωνα με μεσίτες πλοίων, εμπόρους πετρελαίου
και υπηρεσίες δορυφορικής παρακολούθησης. Τα πλοία είχαν αγκυροβολήσει
κοντά στον Βόσπορο και τα Δαρδανέλια, τα δύο στενά που συνδέουν τα λιμάνια της
Μαύρης Θάλασσας της Ρωσίας με τις διεθνείς αγορές. Το πρώτο δεξαμενόπλοιο
έφτασε στις 29 Νοεμβρίου και περίμενε έξι μέρες, σύμφωνα με μεσίτη πλοίων
που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Τα τάνκερ που περιμένουν μέσα και γύρω από τα τουρκικά ύδατα είναι το πρώτο
σημάδι ότι το ανώτατο όριο τιμών θα μπορούσε να διαταράξει τις παγκόσμιες ροές
πετρελαίου πέρα από τις εξαγωγές της Ρωσίας.

Μεγάλο μέρος του πετρελαίου στα πλοία στα ανοιχτά της Τουρκίας είναι προ-
έλευσης Καζακστάν, σύμφωνα με τους shipbrokers και το TankerTrackers.com,
το οποίο παρακολουθεί τις παγκόσμιες αποστολές πετρελαίου. Το πετρέλαιο του
Καζακστάν φτάνει στα ρωσικά λιμάνια μέσω αγωγού και δεν αποτελεί στόχο των
δυτικών κυρώσεων.

Τα τάνκερ αναΣΤΕΝΑζουν
από τα τουρκικά παιχνίδια

Απίστευτο μποτιλιάρισμα 
πετρελαιοφόρων 
από την κίνηση της Άγκυρας 
να απαιτήσει επιπλέον 
διασφαλίσεις από τις ασφαλιστικές
εταιρείες της Δύσης



Περίπου τέσσερις στους δέκα Ευρωπαίους θεωρούν
ότι η στήριξη προς την Ουκρανία πρέπει να περιοριστεί
λόγω των οικονομικών και μεταναστευτικών επιπτώσεων,
με την Ελλάδα να έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά
στήριξης (27%) και ένα από τα υψηλότερα υπέρ του περιο-
ρισμού του πολέμου (49%).

Συνολικά, οι Ευρωπαίοι εμφανίζονται διχασμένοι ως
προς την προθυμία τους να συνεχίσουν να υποστηρίζουν

τους Ουκρανούς. Έρευνα του Τεχνολογικού Πανεπιστη-
μίου της Δρέσδης έδειξε ότι το 40% των Ευρωπαίων τάσ-
σεται υπέρ της στήριξης με κάθε μέσο, ενώ το 39% είπε ότι
η υποστήριξη θα πρέπει να περιοριστεί.

Το υψηλότερο ποσοστό υπέρ των περιορισμών το έχει η
Πολωνία (42%), ενώ Γερμανία, Ουγγαρία, Τσεχία και Ελλά-
δα έχουν από τα χαμηλότερα ποσοστά υπέρ της στήριξης. 

Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι το 55% των Ευρωπαίων

επιθυμεί να περιοριστεί η μετανάστευση αλλοδαπών.
Σε χώρες που εμφανίζονται ανοιχτές στους πρόσφυ-

γες, όπως η Σουηδία, περίπου τα δύο τρίτα των ερωτηθέν-
των δήλωσαν και υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την έρευνα, ενώ υπάρχει μεγάλη προθυ-
μία για υποδοχή και βοήθεια στους Ουκρανούς πρόσφυ-
γες, οι επιφυλάξεις είναι ιδιαίτερα έντονες για τους μετα-
νάστες από τις ισλαμικές χώρες.

Π
αρομοιάζοντας τον Ουκρανό
πρόεδρο με τον Βρετανό «πα-
τέρα της νίκης» Ουίνστον
Τσόρτσιλ, οι «Financial

Times» επέλεξαν τον Βολοντίμιρ Ζελέν-
σκι ως «το πρόσωπο της χρονιάς».

«Εννέα μήνες μετά την έναρξη ενός
σκληρού αγώνα για επιβίωση ενάντια
στους Ρώσους εισβολείς, ο Βολοντίμιρ
Ζελένσκι δείχνει κουρασμένος, με μαύ-
ρους κύκλους κάτω από τα μάτια. Αυτό
που θα ήθελε να κάνει αντί να αντιμετω-
πίζει έναν ανελέητο εισβολέα είναι να
ψαρεύει με τον γιο του», γράφει η βρετα-
νική εφημερίδα.

«Θέλω απλώς να πιάσω έναν κυπρίνο
στον ποταμό Δνείπερο», είπε ο πρό-
εδρος στη συνέντευξη που έδωσε στους
«FT».

«Ο Ζελένσκι εξακολουθεί να παρου-
σιάζει τον εαυτό του ως έναν άνθρωπο
με ταπεινά γούστα και βαθιά αίσθηση
της ανθρωπιάς… Για να γευτεί όμως την
κανονική ζωή, πρέπει να περιμένει και
άλλο, παρά την εκπληκτική σειρά νικών
που έχει κάνει η χώρα του στο πεδίο της
μάχης», τονίζει η εφημερίδα, φιλοτε-
χνώντας το πορτρέτο του 44χρονου
πρώην κωμικού ηθοποιού.

«Επιπλέον, ο Ζελένσκι είναι το αντίθε-
το του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος είναι
κρυμμένος στο Κρεμλίνο και έχει εμμο-
νή με την ανοικοδόμηση μιας αυτοκρα-
τορίας, αδιαφορώντας αν αυτό κοστίζει
χιλιάδες ζωές», προσθέτουν οι «FT».

Παρομοιάζοντας τον Ζελένσκι με τον
Τσόρτσιλ, οι «FT» επισημαίνουν ότι
«όπως είχε κάνει ο Βρετανός πρωθυ-
πουργός με το ραδιόφωνο (σ.σ.: στον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο), έτσι και ο Ουκρα-
νός πρόεδρος χρησιμοποιεί τα μέσα κοι-

νωνικής δικτύωσης για να συσπειρώσει
τον λαό και να ζητήσει βοήθεια από τη
Δύση».

«Έχει πείσει τους Ευρωπαίους να ανα-
λάβουν το τεράστιο κόστος τού να αντι-
σταθούν στον Πούτιν και να προσφέρουν
στην Ουκρανία μία θέση στην ΕΕ», κατα-
λήγει η εφημερίδα, προσθέτοντας ότι ο
Ζελένσκι «ενσάρκωσε επίσης το θάρρος
και την ανθεκτικότητα του ουκρανικού

λαού στον αγώνα του κατά της ρωσικής
επιθετικότητας».

Ο Ζελένσκι μετέβη χθες στην «καρδιά
του μετώπου» στο Σλοβιάνσκ, της ανατο-
λικής περιφέρειας του Ντονμπάς, σε
απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων από
το κύριο πεδίο μάχης στην περιοχή, ανα-
κοίνωσε η προεδρία μέσω των ιστοτό-
πων κοινωνικής δικτύωσης.

Σε βίντεο στο οποίο ο Ζελένσκι εμ-
φανίζεται στην είσοδο της πόλης του
Σλοβιάνσκ, ο αρχηγός του ουκρανικού
κράτους χαιρετίζει «από τα βάθη της
καρδιάς του» τους στρατιωτικούς της
χώρας του με την ευκαιρία της Ημέρας
των Ενόπλων Δυνάμεων που εορτά-
σθηκε χθες.

ΧΧριστουγεννιάτικος
εφιάλτης για 
τους Βρετανούς 
λόγω απεργιών

Σε απεργία από την παραμονή
των Χριστουγέννων έως το πρωί
της 27ης Δεκεμβρίου θα κατέλθουν
οι εργαζόμενοι στους βρετανικούς
σιδηροδρόμους, απαιτώντας αυξή-
σεις μισθών, καθώς ο πληθωρισμός
έχει εκτιναχθεί στο 11%.

Η απεργία των σιδηροδρομικών,
που απειλεί να παραλύσει τις συγ-
κοινωνίες εν μέσω εορτών, είναι
μία από τις δεκάδες κινητοποιήσεις
που προγραμματίζονται για τον Δε-
κέμβριο και τον Ιανουάριο στη
Βρετανία. 

Εκείνες που αναμένεται να προ-
ξενήσουν τα μεγαλύτερα προβλή-
ματα είναι των 100.000 νοσηλευτών
του Εθνικού Συστήματος Υγείας
(NHS), των πυροσβεστών, των οδη-
γών λεωφορείων και των 10.000
εργαζομένων στις υπηρεσίες των
ασθενοφόρων.

Οι νοσηλευτές θα απεργήσουν
στις 15 και 20 Δεκεμβρίου, στην
πρώτη απεργιακή κινητοποίηση
στα εκατό χρόνια ιστορίας του
NHS, αφού η συντηρητική κυβέρ-
νηση του Ρίσι Σούνακ αρνήθηκε να
ανταποκριθεί στα αιτήματα για αυ-
ξήσεις μισθών κατά 5% πάνω από
τον πληθωρισμό.

Πολλοί ακόμα κλάδοι εργαζομέ-
νων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό
τομέα ζητούν υψηλότερες αυξή-
σεις, ώστε να αντεπεξέλθουν στην
αύξηση του κόστους διαβίωσης.

Πρόσωπο της χρονιάς
ο «Τσόρτσιλ του Κιέβου»
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«Όχι άλλη στήριξη στην Ουκρανία», λένε τέσσερις στους δέκα Ευρωπαίους

Αποθεώνουν τον Ουκρανό
πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

οι «Financial Times» 



Σ
ε δύο συλλήψεις προχώρησε η
ΕΛΑΣ για τον θανάσιμο τραυματι-
σμό του 11χρονου μαθητή μετά
την έκρηξη στο λεβητοστάσιο του

9ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών το μεση-
μέρι της Δευτέρας (5/12), από την οποία
τραυματίστηκαν δύο ακόμη παιδιά ηλικίας
10 και 6 ετών.

Οι συλληφθέντες είναι ο 52χρονος εργο-
λάβος και ο 43χρονος ηλεκτρολόγος, οι
οποίοι ήταν υπεύθυνοι του έργου μετατρο-
πής καυστήρα θέρμανσης σε αντλία θερ-
μότητας γεωθερμίας. Σε βάρος τους σχη-
ματίστηκε ποινική δικογραφία για τα αδι-
κήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια,
των σωματικών βλαβών κατά συρροή από
αμέλεια και της έκρηξης από αμέλεια. Για
το τραγικό περιστατικό ορίστηκε ειδικός
πραγματογνώμονας, ο οποίος θα διερευ-
νήσει τα ακριβή αίτια της έκρηξης του λε-
βητοστάσιου ώστε στη συνέχεια να εκδώ-
σει το σχετικό πόρισμα και να αποδοθούν

ευθύνες. Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος Σερ-
ρών Αλέξανδρος Χρυσάδης επιρρίπτει ευ-
θύνες στον διευθυντή του 9ου Δημοτικού
Σχολείου αλλά και στον ανάδοχο του έργου
για το τραγικό συμβάν, με τον Νικόλαο
Τσιότσιο (ο διευθυντής του 9ου Δημοτικού)
να περνά στην αντεπίθεση υποστηρίζοντας
ότι ποτέ δεν παρέλαβε κάποιο έγγραφο
σχετικά με τον σχεδιασμό εκτέλεσης του
έργου και ότι ο ίδιος είχε αρνηθεί εξαρχής
την ενεργειακή αναβάθμιση της σχολικής
ομάδας.

Όλη η τοπική κοινωνία παραμένει «πα-
γωμένη» και αδυνατεί να πιστέψει τις συν-
θήκες κάτω από τις οποίες το 11χρονο παιδί
έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή, ενώ όλοι ζη-
τούν απαντήσεις για το πώς φτάσαμε στη
φονική έκρηξη, αν είχαν τηρηθεί όλα τα
προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και οι κα-
νονισμοί. Το μεσημέρι της Τρίτης έγινε η
κηδεία του 11χρονου και οι συμμαθητές
του σε κλίμα οδύνης και σπαραγμού έστει-
λαν το δικό τους μήνυμα: «Κάντε χώρο εκεί
ψηλά, έρχεται να παίξει ο Βασίλης». Τραγι-
κές φιγούρες οι γονείς και οι συγγενείς του
παιδιού που δεν μπορούσαν να αρθρώ-
σουν λέξη από το πένθος, ενώ πλήθος κό-
σμου έσπευσε να αποχαιρετήσει τον αδι-
κοχαμένο Βασίλη. Μάλιστα, όλα τα σχολεία

της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στις Σέρρες παρέμειναν
κλειστά την Τρίτη σε ένδειξη πένθους, ενώ
το 9ο Δημοτικό θα λειτουργήσει εκ νέου
μετά το πέρας των ερευνών για τις συνθή-
κες της φονικής έκρηξης και εφόσον ολο-
κληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης
στη σχολική μονάδα (πρόκειται για ένα πο-
λύ παλιό κτίριο).

Όσον αφορά τα δύο μικρότερα παιδιά
που τραυματίστηκαν από τη βαριά μεταλλι-
κή πόρτα που εκτοξεύτηκε σε απόσταση
περίπου 35 μέτρων, ο 10χρονος πήρε εξι-
τήριο, ενώ ο 6χρονος παραμένει στο νοσο-
κομείο, καθώς υποβλήθηκε σε χειρουργι-
κή επέμβαση λόγω εμπιέσματος (το κόκα-
λο του κρανίου είχε μπει μέσα δύο εκατο-
στά λόγω του χτυπήματος).
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Ένταση στην πορεία μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου
Περισσότερα από 8.000 άτομα συμμετείχαν στη μεγάλη

πορεία μνήμης για τα 14 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέ-
ξη Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια, σε ιδιαίτερα τεταμένο
κλίμα λόγω του σοβαρού τραυματισμού του 16χρονου Ρο-
μά στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικό της Ομάδας ΔΙΑΣ
έπειτα από καταδίωξη. Η πορεία ξεκίνησε λίγο μετά τις 6 το
απόγευμα της Τρίτης από τα Προπύλαια και είχε κατάληξη
το σημείο της δολοφονίας στα Εξάρχεια, ενώ μετά το πέ-
ρας της υπήρξε ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις. Ομά-
δα 1.000 περίπου ατόμων πυρπόλησε κάδους σε Ακαδη-
μίας, Μπενάκη και άλλους δρόμους των Εξαρχείων. «Το
αίμα σου ποτίζει τα λουλούδια που ανθίζουν κάθε 6η του
Δεκέμβρη», ήταν το σύνθημα που ξεχώρισε στα πανό των
διαδηλωτών, ενώ το «παρών» έδωσε και η Μάγδα Φύσσα.

Την ίδια ώρα, έντονο προβληματισμό στους επιτελείς
αξιωματικούς της ΕΛΑΣ προκαλούν οι διάφορες ομάδες

Ρομά που επιχειρούν να στήσουν σκηνικό «ανταρτοπόλε-
μου» με τις αστυνομικές δυνάμεις σε διάφορες περιοχές
της Αττικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι νωρίς το μεσημέρι
της Τρίτης ομάδα περίπου 40-50 ατόμων βγήκε από τον
καταυλισμό στο Χαλάνδρι, πίσω από τον σταθμό του με-
τρό Νομισματοκοπείο, έβαλε φωτιές σε κάδους και λά-

στιχα και για περίπου μία ώρα έκλεισε το ρεύμα καθόδου
της λεωφόρου Μεσογείων προς την Αθήνα. Μάλιστα, επι-
τέθηκαν με πέτρες και άλλα αντικείμενα στους πυροσβέ-
στες που πήγαν να σβήσουν τις φωτιές, ενώ χρειάστηκε η
παρέμβαση της αστυνομίας για να απομακρυνθούν.

Αργότερα το μεσημέρι και μέχρι το βράδυ σε διάφορα
σημεία στη Δυτική Αττική (Μενίδι, Ζεφύρι, Ασπρόπυρ-
γος) ομάδες Ρομά έβγαιναν στους δρόμους και έβαζαν
φωτιές σε κάδους απορριμμάτων επιχειρώντας να στή-
σουν οδοφράγματα, ενώ κάποιοι πιο... θερμόαιμοι πυρο-
βολούσαν στον αέρα με κυνηγετικά όπλα. Τέλος, ένταση
υπήρξε και στην εθνική οδό στο ύψος των Μεγάρων, όταν
Ρομά από τον εκεί καταυλισμό κατέλαβαν το οδόστρωμα
στο ρεύμα προς Κόρινθο (περίπου στο 40ό χλμ.), ενώ
βγήκαν και στην παλαιά εθνική οδό και στα δύο ρεύματα. 

Κώστας Παπαδόπουλος

Σπαραγμός και
δύο συλλήψεις
για τον Βασίλη

Θρήνος στις Σέρρες στην κηδεία του 11χρονου 
που σκοτώθηκε από την έκρηξη του λέβητα - Χειροπέδες 

στους υπευθύνους για τη μετατροπή του καυστήρα
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Νέα καταγγελία για κακοποίηση 15χρονου στην Κιβωτό του Κόσμου

Γράφει ο Κώστας Καντούρης

Σ
την εισαγγελέα ποινικής δίωξης
οδηγήθηκε ο 34χρονος αστυνο-
μικός της ομάδας ΔΙΑΣ, ο οποίος
συνελήφθη για το αιματηρό επει-

σόδιο με τον σοβαρό τραυματισμό του
16χρονου. Ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βά-
ρος του για απόπειρα ανθρωποκτονίας με
ενδεχόμενο δόλο και για παράνομη εκτέλε-
ση πυροβολισμού ακινητοποίησης ή εξου-
δετέρωσης. «Κινδύνευαν οι ζωές των συνα-
δέλφων μου», είπε ο 34χρονος στην εισαγ-
γελέα εξηγώντας για ποιον λόγο πυροβόλη-
σε. Υποστήριξε ότι πυροβόλησε μία φορά
στον αέρα και στη συνέχεια στο αυτοκίνητο,
βολή που ήταν αυτή που κατέληξε στο πίσω
μέρος του κεφαλιού του 16χρονου.

Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρα-
σκευή ζήτησε και έλαβε από τον ανακριτή.
Μέσω του δικηγόρου του o 34χρονος ισχυ-
ρίστηκε ότι πυροβόλησε «μία φορά στον
αέρα για εκφοβισμό», ενώ για τον δεύτερο
πυροβολισμό που έπληξε τον 16χρονο στο
κεφάλι φέρεται να ισχυρίστηκε πως πυρο-
βόλησε «ενστικτωδώς προς τα κάτω στο-
χεύοντας στα λάστιχα του αυτοκινήτου». 

Περιγράφοντας στη συνέχεια τις συνθή-
κες υπό τις οποίες άνοιξε πυρ, ανέφερε
πως η μηχανή στην οποία επέβαινε κινούν-
ταν με ταχύτητα και λόγω του οδοστρώμα-
τος είχε συχνές αναπηδήσεις. «Από την έν-
ταση της στιγμής και την αστάθεια της μη-
χανής μια σφαίρα έφυγε στον αέρα και η
άλλη βρήκε τον 16χρονο, εγώ ήθελα να πυ-
ροβολήσω στα λάστιχα», φέρεται να είπε.

Τα μέτρα ασφαλείας κατά τη στιγμή της
άφιξής του στο Δικαστικό Μέγαρο ήταν
δρακόντεια. Με απόφαση του Αρχηγείου
της ΕΛΑΣ τέθηκε σε διαθεσιμότητα και
διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικη-
τικής Εξέτασης σε βάρος του.

«Τον γιο μου σκοτώσανε!»
Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλο-

νίκης σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια

μεταξύ Ρομά και ανδρών των ΜΑΤ. Τραγική
φιγούρα ο πατέρας του 16χρονου, ο οποίος
βρέθηκε μπροστά στα σκαλιά του Μεγάρου
τη στιγμή της έντασης και οι αστυνομικοί
τον ακινητοποίησαν με αποτέλεσμα ο ίδιος

να ουρλιάζει. «Τον γιο μου σκοτώσανε!»,
φώναξε. Λίγο αργότερα οι αστυνομικοί τον
άφησαν ελεύθερο και συνοδεία του δικη-
γόρου της οικογένειας εισήλθε στα δικα-
στήρια της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό

προκάλεσε την οργή στην κοινότητα των
Ρομά σε ολόκληρη τη χώρα.

Μάλιστα, συγγενείς του 16χρονου απηύ-
θυναν κάλεσμα μέσω social media σε τσιγ-
γάνους από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας
να ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη και να
συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις «ειρη-
νικής διαμαρτυρίας». Ξεκίνησαν να μετα-
βαίνουν στη Θεσσαλονίκη οικογένειες από
τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και τον Βόλο. Ρο-
μά συγκεντρώθηκαν και στο 40ό χλμ. της
Αθηνών - Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κό-
ρινθο, ενώ σποραδικά σημειωνόταν πετρο-
πόλεμος στο Νομισματοκοπείο, στην Αθή-
να, όπου νωρίτερα καταγράφηκαν μικροε-
πεισόδια στα όρια του καταυλισμού που
βρίσκεται στην περιοχή. Ο 16χρονος εξα-
κολουθεί να βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκο-
μείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο σε σοβα-
ρή κατάσταση, αφότου υποβλήθηκε σε πο-
λύωρη χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι. 

Δίωξη για ανθρωποκτονία
στον αστυνομικό της ΔΙΑΣ

Στην εισαγγελέα ο ένστολος που πυροβόλησε 
τον 16χρονο στη Θεσσαλονίκη, ενώ τα επεισόδια 
από την οργή των Ρομά έφτασαν μέχρι την Αττική 

Μια νέα καταγγελία για κακοποίηση αλλά και κλίμα φόβου
και απειλών μέσα στην Κιβωτό του Κόσμου έκανε η μητέρα
ενός 15χρονου. Συγκεκριμένα, η νέα αναφορά για κακοποι-
ήσεις μέσα σε δομή ήρθε στο φως της δημοσιότητας από μια
μητέρα έξι παιδιών, από τα οποία μόνο ο 15χρονος μένει στην
Κιβωτό. «Ένα σημάδι που είχε, είπε “μαμά το έπαθα…”, δεν
ολοκλήρωσε την κουβέντα, μίλησε η υπάλληλος “χτύπησε
από το παιχνίδι”. Συμφώνησε όμως το παιδί. Τον λόγο δεν τον
ξέρω. Τους κάνουν πλύση εγκεφάλου, να σας πω την αλήθεια;
Πλύση εγκεφάλου», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις
της η μητέρα.

«Το παιδί είναι φοβισμένο και δεν μπορεί να μιλήσει, όταν θα
βγει από την Κιβωτό θα μιλήσει. Είναι πολύ τρομαγμένο. Δεν
μπορεί να μιλήσει αν δεν βγει απ’ έξω, να νιώσει σιγουριά. Δεν
μπορεί να το εκφράσει αυτό γιατί υπάρχει κάποιος μπροστά.
Αλλά για λίγο που μίλησα με το παιδί, δεν θέλει να μείνει άλλο
πια εκεί. Έχει δει πολλά πράγματα, έχει ακούσει πολλά πράγ-
ματα, γνωρίζει πολλά πράγματα, αλλά δεν θέλει να μιλήσει πα-
ραπάνω», τόνισε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Φοβάται αν
κάνουν κάτι σε εμένα, τόσο πολύ δηλαδή φοβάται. Λέω “μη
φοβάσαι για εμένα, δεν θα μου κάνουν τίποτα”. Λέει “εσύ δεν
φοβάσαι για τον εαυτό σου”, “γι’ αυτό δεν πρέπει να μιλάμε”.

Δηλαδή να φοβάται να δει ποιον; Τη μητέρα του; Το βιολογικό
του αίμα; Που θέλει να έρθει στο σπίτι, δεν είναι ότι δε θέλει».

Όλα αυτά την ώρα που η εικαστικός Ντίνα Λιοσάτου, η οποία
πριν από 18 χρόνια έδωσε αφιλοκερδώς ζωή και χαρά στους
άδειους τοίχους της νεοσύστατης τότε δομής της Κιβωτού του
Κόσμου στον Κολωνό, καταγγέλλει ότι ο πατέρας Αντώνιος δεν
επεδίωξε ποτέ να τη συναντήσει για να την ευχαριστήσει για το
έργο της. Όπως περιέγραψε, ζωγράφισε τις πόρτες και τα πα-
ράθυρα μεταμορφώνοντας τον παιδικό σταθμό, το νηπιαγω-
γείο, τον χώρο κατήχησης και το γραφείο του πατέρα Αντωνίου.

Μίλτος Σακελλάρης



Τ
ο στρες της πανδημίας φαί-
νεται να επέφερε οργανικές
αλλαγές στους εγκεφάλους
ορισμένων τουλάχιστον

εφήβων, κάνοντας μερικά χαρακτη-
ριστικά τους να φαίνονται πιο γερα-
σμένα σε σχέση με τους εγκεφάλους
των συνομηλίκων τους προ Covid-19,
δείχνει νέα αμερικανική επιστημονι-
κή μελέτη.

Προηγούμενες έρευνες βρήκαν ότι
το άγχος και η κατάθλιψη αυξήθηκαν
στη διάρκεια της πανδημίας στους
ενήλικες σε σύγκριση με τα προ-
ηγούμενα χρόνια. Τα νέα ευρήματα
δείχνουν ότι οι νευρολογικές και ψυ-
χικές επιπτώσεις της πανδημίας
στους εφήβους μπορεί να είναι ακό-
μη χειρότερες.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον
καθηγητή ψυχολογίας Ίαν Γκότλιμπ
του Πανεπιστημίου Στάνφορντ της
Καλιφόρνιας, οι οποίοι έκαναν τη
σχετική δημοσίευση στο περιοδικό
βιολογικής ψυχιατρικής «Biological
Psychiatry: Global Open Science»,
μελέτησαν με μαγνητική απεικόνιση
τους εγκεφάλους 163 παιδιών πριν
(2016-19) και στη διάρκεια της παν-
δημίας (2020-22).

Πήραν τρία χρόνια
παραπάνω στο… κεφάλι τους

«Ξέραμε ήδη από άλλες μελέτες ότι
η πανδημία έχει επηρεάσει αρνητικά
την ψυχική υγεία των νέων, αλλά δεν
γνωρίζαμε κατά πόσο έχει επηρεαστεί
και οργανικά ο εγκέφαλός τους», ανέ-
φερε ο δρ Γκότλιμπ.

Αλλαγές στη δομή του εγκεφάλου
συμβαίνουν με φυσικό τρόπο καθώς
γερνάμε. Κατά την εφηβεία, τα σώ-
ματα των παιδιών βιώνουν αυξημέ-
νη ανάπτυξη τόσο του ιππόκαμπου
όσο και της αμυγδαλής του εγκεφά-
λου τους, ενώ παράλληλα οι ιστοί
στον εγκεφαλικό φλοιό τους γίνον-
ται πιο λεπτοί. Η νέα έρευνα βρήκε
ότι επί πανδημίας η παραπάνω ανα-
πτυξιακή διαδικασία επιταχύνθηκε
στους εφήβους, ιδίως κατά την πε-
ρίοδο των lockdowns, με αποτέλε-
σμα η βιολογική ηλικία του εγκεφά-
λου να εμφανίζει πιο γερασμένη ει-
κόνα, που είναι σχετικά αναντίστοιχη
της πραγματικής ηλικίας των εφή-
βων. Προ πανδημίας κάτι τέτοιο είχε
παρατηρηθεί μόνο σε παιδιά που εί-
χαν βιώσει χρόνια προβλήματα βίας,
παραμέλησης από γονείς, οικογενει-
ακής δυσλειτουργίας ή άλλων αρνη-
τικών παραγόντων.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι, σε σύγ-

κριση με τους εφήβους προ πανδη-
μίας, οι έφηβοι που εξετάστηκαν στη
διάρκεια της Covid-19 όχι μόνο είχαν
περισσότερα προβλήματα ψυχικής
υγείας, αλλά επίσης μικρότερο πάχος
του εγκεφαλικού φλοιού, μεγαλύτερο
όγκο ιππόκαμπου και αμυγδαλής και
γενικότερα μεγαλύτερη βιολογική
ηλικία του εγκεφάλου, κατά περίπου
τρία χρόνια σε σύγκριση με τη χρονο-
λογική ηλικία τους.

«Δεν είναι ακόμη σαφές κατά πόσο
αυτές οι αλλαγές στον εγκέφαλο είναι
μόνιμες. Τελικά η χρονολογική ηλικία
τους θα πιάσει την ηλικία του εγκεφά-
λου τους; Αν ο εγκέφαλός τους παρα-
μείνει μόνιμα πιο γερασμένος σε σχέ-
ση με τη χρονολογική ηλικία τους, είναι
ασαφές ποιες θα είναι οι επιπτώσεις
στο μέλλον. Για έναν 70χρονο ή 80χρο-
νο θα περίμενε κανείς να εμφανίζει
ορισμένα γνωστικά και μνημονικά
προβλήματα με βάση τις αλλαγές στον
εγκέφαλό του, αλλά τι άραγε σημαίνει
για έναν 16χρονο ο εγκέφαλός του να
εμφανίζει πρόωρη γήρανση;», αναρω-
τήθηκε ο Αμερικανός ψυχολόγος.
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Εκτός από τις νευρολογικές
και ψυχικές επιπτώσεις, 
μια έρευνα-σοκ δείχνει 
και τις οργανικές αλλαγές 
που επέφερε η πανδημία
στους νέουςΓέρασε πρόωρα

τους εγκεφάλους
εφήβων το στρες
του lockdown

Ελπίζουν πως θα φέρει τη γιατρειά ο χρόνος
Ο καθηγητής Γνωστικής Νευροεπιστήμης Μάικλ Τόμας του Πανεπιστημίου Μπίρκμπεκ
του Λονδίνου δήλωσε στον «Guardian» ότι μέχρι στιγμής είναι δύσκολο να γνωρίζει κα-
νείς αν οι διαφορές στη δομή του εγκεφάλου σημαίνουν κάτι για την τωρινή ή για τη μελ-
λοντική συμπεριφορά των εφήβων. Επίσης χαρακτήρισε «πολύ υποθετικό ότι μπορεί να
υπάρξουν κάποιες συνέπειες σε βάθος χρόνου και κατά πόσο αυτές οι εγκεφαλικές αλ-
λαγές θα διαρκέσουν ή θα σβηστούν σταδιακά».
Ακόμη, δεν απέκλεισε να υπάρξουν και θετικές επιπτώσεις, καθώς μερικές από τις μετα-
βολές που βρήκε η αμερικανική μελέτη στον εγκέφαλο των εφήβων επί πανδημίας σχετί-
ζονται επίσης με υψηλότερες επιδόσεις, πχ, στα τεστ νοημοσύνης. Όπως είπε, «τέτοια
δεδομένα (σ.σ.: της αμερικανικής μελέτης) δεν μπορούν να μας πουν αν οι αρνητικές μα-
κροχρόνιες επιπτώσεις είναι αναπόφευκτες ή η πλαστικότητα του εγκεφάλου θα επιτρέ-
ψει σε αυτή τη γενιά να ανακάμψει». 



Και στον ΣΥΡΙΖΑ ψάχνουν
δήμαρχο Θεσσαλονίκης

Οι συμμαχίες με «πράσινους» δημάρχους στον
Νομό Θεσσαλονίκης τέθηκαν επί τάπητος σε σύ-
σκεψη υπό τον Χρ. Σπίρτζη στον ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλο-
νίκης. Αν και αποφάσεις δεν πάρθηκαν, το πρώτο
«μασάζ» στα τοπικά στελέχη έγινε και κρίνεται πε-
τυχημένο. Για τον κεντρικό δήμο ο Σπίρτζης είπε
ανάλογη ατάκα με τον Νίκο Ανδρουλάκη: «Βρείτε
μου υποψήφιο πέρα από τα όρια του κόμματος».
Προηγουμένως, όμως, είχε πει πολύ καλά λόγια
για την αντιπολίτευση της Κατερίνας Νοτοπούλου. 

Ηθικόν ακμαιότατον στη ΝΔ
Το ηθικό, πάντως, των Νεοδημοκρατών παρά τη

δύσκολη οικονομικά συγκυρία θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί ακμαιότατο, μιας και η Θεσσαλονί-
κη, όπως μου λέγανε, έχει βγει από την αφάνεια.
Άλλωστε, πόσες φορές στο παρελθόν έχετε δει εν
ενεργεία πρωθυπουργό να επισκέπτεται τόσες φο-
ρές την πόλη. Δεν θα σας μιλήσω για υπουργούς,
υφυπουργούς και γενικούς γραμματείς, δεν προ-
λαβαίνουμε να πηγαίνουμε σε ενημερωτικές εκδη-
λώσεις και περιοδείες μεικτών κλιμακίων παρά το
γεγονός πως επίσημη προκήρυξη εκλογών ακόμα
δεν έχουμε!

Καταγγελία για εμπλοκή παιδιάτρου 
σε παράνομη διακίνηση παιδικών εμβολίων

Υπόθεση παράνομης κατοχής και
διακίνησης εμβολίων για παιδιά από
ιδιώτη παιδίατρο, σε συνεργασία με
ιδιωτικό φαρμακείο, αποκαλύφθηκε
στη Θεσσαλονίκη έπειτα από ανώνυμη
καταγγελία. Την καταγγελία ερεύνη-
σαν επιθεωρητές της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας και αφού ακολούθησε έλεγχος σε ιδιωτικό
ιατρείο παιδιάτρου της Κεντρικής Μακεδονίας, κατά το
χρονικό διάστημα Ιουνίου 2020 - Μαΐου 2022, παιδια-
τρικών εμβολίων.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν 60 συσκευασίες παιδικών
εμβολίων, που είχε συνταγογραφήσει μέχρι και 8 μήνες
παλαιότερα, από τις οποίες είχαν αφαιρεθεί οι ταινίες
γνησιότητας.

Από τις μαρτυρίες γονέων παιδιών και άλλων εμπλε-

κόμενων μερών, καθώς και από την αν-
τιπαραβολή των ημερομηνιών εμβολια-
σμού με την ανάλυση χρόνου εκτέλεσης
συνταγών, διαπιστώθηκε αδικαιολόγη-
τη καθυστέρηση στην ηλεκτρονική
εκτέλεση των συγκεκριμένων συντα-
γών εκ μέρους του ιδιωτικού φαρμα-

κείου, «κατά παράβαση του άρθρου 4, παρ. 4 του ΠΔ
121/2008». Η Έκθεση Ελέγχου της ΕΑΔ διαβιβάστηκε
στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και στον Φαρμα-
κευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να προ-
βούν στον πειθαρχικό έλεγχο του/της παιδιάτρου και
του/της φαρμακοποιού, αντίστοιχα, καθώς και στον
ΕΟΦ και στον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να εξετάσουν το εν-
δεχόμενο περαιτέρω ενεργειών στο πλαίσιο των
ισχυουσών διατάξεων.

Οι διαρκείς αναβολές της ανακοίνωσης των
υποψήφιων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ έχουν φέ-
ρει μεγάλο εκνευρισμό. Εδώ, στη Θεσσαλονίκη
υπάρχουν υποψήφιοι που αλλάζουν κάθε τρεις
και λίγο τον προγραμματισμό τους ανάλογα με

τα κέφια της Χαριλάου Τρικούπη. Η ενόχληση
ήταν εμφανής μετά και τη νέα χθεσινή αναβολή.
Πάντως όσοι υποψήφιοι έχουν εμφανίσει δυνα-
μική, θα συνεχίσουν κανονικά τον προγραμμα-
τισμό τους. 

ΠΑΣΟΚ: Εκνευρισμός για τις αναβολές ανακοίνωσης των υποψηφίων

ΗΗ… αινιγματική ανάρτηση
του Στράτου Σιμόπουλου

Σε ανοιχτή πολιτική 
εκδήλωση ο Τζανακόπουλος

Στη Νέα Μάδυτο θα βρεθεί την προσεχή Κυ-
ριακή ο πρώην γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Δημή-
τρης Τζανακόπουλος. Θα μιλήσει για τις έξι
εθνικές προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ σε ανοιχτή
πολιτική εκδήλωση. Παράλληλα μαθαίνουμε
ότι θα έχει και επαφές με στελέχη της ομάδας
του στην πόλη. 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ευχές για τη νέα 
Αγορά Μοδιάνο
από Τζιτζικώστα
Καλές δουλειές ευχήθηκε ο
περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζι-
κώστας με αφορμή το άνοιγμα
της Αγοράς Μοδιάνο. Ο περιφε-
ρειάρχης ανέφερε πως πρό-
κειται για μια σημαντική στιγμή
στη Θεσσαλονίκη, καθώς η
ιστορική Κεντρική Αγορά Τρο-
φίμων της πόλης ξαναζωντα-
νεύει και είναι έτοιμη να πρω-
ταγωνιστήσει εκ νέου.

Απόψε ο στολισμός
του δέντρου 
στην Αριστοτέλους
Ανάβει το χριστουγεννιάτικο
δέντρο στην πλατεία Αριστοτέ-
λους και μαζί ανάβει όλος ο χρι-
στουγεννιάτικος στολισμός στην
πόλη. Ο δήμαρχος Κωνσταντίνος
Ζέρβας θα δώσει απόψε το σύν-
θημα για να φωτιστεί η Θεσσαλο-
νίκη και να μπει σε εορταστικό
κλίμα, ώστε να τονωθεί η αγορα-
στική κίνηση και να αλλάξει η
ψυχολογία του κόσμου.

Όλοι ήθελαν μια
φωτογραφία με
τον Βεσυρόπουλο
Στην ουρά για μια σέλφι με τον υφυ-
πουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυ-
ρόπουλο περίμεναν όσοι από τους πολι-
τευτές και κομματικούς παράγοντες
παρακολούθησαν την εκδήλωση που
συνδιοργάνωσαν στη Σίνδο η Διοικούσα
Επιτροπή ΝΔ Ν. Θεσσαλονίκης, η Β’
ΔΕΕΠ και η Γραμματεία Αγροτικών Θε-
μάτων υπό τον συντονισμό του γραμμα-
τέα Ανδρέα Καρασαρίνη. Παρών στην
εκδήλωση και ο γενικός γραμματέας
του ΥΠΑΑΤ Κωνσταντίνος Μπαγινέτας,
ο οποίος παρουσίασε τα νέα χρηματο-
δοτικά εργαλεία για τους αγρότες.

Κάπως περίεργα ξε-
κίνησε η εβδομάδα
για τον Στράτο Σιμό-
πουλο. Ο βουλευτής
της ΝΔ στην Α’ Θεσ-
σαλονίκης βρήκε
μια ύποπτη βαλίτσα
έξω από την πόρτα
του πολιτικού του
γραφείου. Η κινητο-
ποίηση ήταν άμεση
και όπως ο ίδιος
έγραψε στον προ-
σωπικό του λογα-
ριασμό στα social
media: «Ο άριστα
εκπαιδευμένος
Λάμπρος έδωσε τη λύση». Τέλος καλό, όλα καλά! 



Σ
ε φάση υλοποίησης μπαίνει ο σχεδιασμός του
υπουργείου Εσωτερικών όσον αφορά την ενί-
σχυση της Δημοτικής Αστυνομίας αλλά και την

απλούστευση των διαδικασιών μεταξύ ΟΤΑ και Αποκεν-
τρωμένων Διοικήσεων, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή
προς συζήτηση το σχετικό σχέδιο νόμου.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, επιδιώκονται ο
ορθολογικός σχεδιασμός της δημοτικής αστυνομίας και
η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου μέσω της αντικατά-
στασης των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων της Δημοτικής
Αστυνομίας και της ρύθμισης του πλαισίου διαχείρισης
του ανθρώπινου δυναμικού της αναφορικά με τα προ-
σόντα και τη διαδικασία πρόσληψής του, την εισαγωγική
εκπαίδευση και την επιμόρφωσή του.

Στο άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί την Αυτοδιοίκηση
και αποτελεί το πρώτο μέρος για την πολυεπίπεδη διακυ-
βέρνηση που έχει προαναγγείλει εδώ και καιρό ο υπουρ-

γός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, επιδιώκεται η απλού-
στευση της λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. Συγκε-
κριμένα, τροποποιείται η διαδικασία δημοσίευσης διορι-
σμού του ληξιάρχου ώστε να αποφευχθούν χρονοβόρες
διαδικασίες, προβλέπεται η απλούστευση της διαδικασίας
τροποποίησης αποφάσεων συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) των ΟΤΑ με μόνη υποχρέωση την
ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο τού προγράμματος «Δι-
αύγεια», ενώ καταργείται η υποχρεωτική έγκριση της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης για την κίνηση αυτοκινήτων εκτός
των ορίων της περιφέρειας, γεγονός που καθυστερούσε
την εν λόγω διαδικασία.

Τέλος, επιδιώκεται η ελάφρυνση του όγκου εργα-
σίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με κατάργη-
ση της υποχρεωτικής διαμεσολάβησής τους σε υπο-
θέσεις των ΟΤΑ.

Ζητούν απαντήσεις
Στη Βουλή έφτασε το θέμα με τις δασοτεχνικές

εργασίες που γίνονται στο Κτήμα Συγγρού και
έχουν προκαλέσει επιθέσεις της αντιπολίτευσης
του Δήμου Αμαρουσίου προς τον δήμαρχο Θόδω-
ρο Αμπατζόγλου και τον κατηγορούν για αδιαφο-
ρία… Επειδή όμως το έργο δεν εκτελείται από τον
δήμο, ο βουλευτής Επικρατείας και κοινοβουλευ-
τικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης
κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, ζη-
τώντας πληροφορίες για τις εργασίες που εκτε-
λούνται και υπάρχουν φόβοι πως διαταράσσουν
την πολύτιμη βιοποικιλότητα του δάσους. Έτσι,
μπορεί να πάρει και η αντιπολίτευση του δήμου,
όπως και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, τις
απαντήσεις που δεν τους έχει δώσει ο δήμαρχος. 

ΆΆλλαξε στρατόπεδο
Μια συμφωνία που μπορεί να έχει καταλυτικό

ρόλο στο εκλογικό αποτέλεσμα του Δήμου Βρι-
λησσίων πέτυχε και ανακοίνωσε ο «γαλάζιος»
υποψήφιος δήμαρχος Γιάννης Πισιμίσης. Συγ-
κεκριμένα, ανακοίνωσε τη συνεργασία του με
τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο Τάσο Χρη-
στάκη, ο οποίος μετά την ανεξαρτητοποίησή του
από την άλλη «γαλάζια» παράταξη του Αργύρη
Ντινόπουλου είχε δημιουργήσει μια «κίνηση πο-
λιτών» και ετοιμαζόταν για αυτόνομη κάθοδο
στις εκλογές. Ωστόσο, αποφάσισαν να προχωρή-
σουν σε μια «στρατηγικής σημασίας διαπαρατα-
ξιακή συνεργασία», όπως την ονομάζουν οι ίδιοι
που, αν την ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες δυ-
νάμεις που έχουν φύγει από την παράταξη Ντι-
νόπουλου, μπορεί να δώσει στον Γιάννη Πισιμίση
τη δυναμική που χρειάζεται. 

!
Εμπλοκή με το δημαρχείο
Νέος κύκλος αντιπαράθεσης άνοιξε στον Δήμο Αγίας Παρα-
σκευής με αφορμή το έργο κατασκευής του νέου δημαρχείου
που έχει σταματήσει
εδώ και παραπάνω
από τρεις μήνες, κα-
θώς φαίνεται πως η
«εμπλοκή» γίνεται πιο
οριστική. Φαίνεται
πως η κατασκευαστι-
κή εταιρεία δεν έμει-
νε μόνο στο αίτημα για
αύξηση του προϋπο-
λογισμού του έργου
κατά 1,4 εκατ. ευρώ
λόγω απρόβλεπτων
εξόδων, που οδήγησε
στο σταμάτημα των εργασιών, αλλά πλέον με έγγραφο προς
την περιφέρεια προχωρά στη λύση της σύμβασης του έργου
κατασκευής. Η εταιρεία επικαλείται, μεταξύ άλλων, το γεγο-
νός ότι από τον περασμένο Σεπτέμβριο έως και τις 2 Δεκεμ-
βρίου δεν είχε συναφθεί συμπληρωματική σύμβαση, ενώ
αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει αποζημίωση
για όλες τις πρόσθετες δαπάνες της. Αναμένεται επίσημη ενη-
μέρωση από τον δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά, καθώς «τα όργανα
έχουν ξεκινήσει». 
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Στην τελική ευθεία το σχέδιο για τη Δημοτική Αστυνομία

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής προς τα βορει-
οδυτικά της Αθήνας ο δήμαρχος πέρασε
στην αντεπίθεση μετά τις απώλειες και

τις διαφωνίες που τον ταλαιπώρησαν; Ήδη
σε μια μεγάλη συγκέντρωση, που ανακοίνωσε

την υποψηφιότητα και μεγάλο μέρος των υποψηφίων
του, τη συνόδευσε και με την ανακοίνωση της εκλογι-
κής συνεργασίας με δύο παρατάξεις που στις προ-
ηγούμενες εκλογές ήταν «απέναντι». Μάλιστα, η μία
από τις δύο αποτελεί και πολιτικό «άνοιγμα»…

Παπαστεργίου: «Ζητούμενο
η απρόσκοπτη 
λειτουργία των δήμων»

Έντονη ανησυχία εξέφρασε ο πρόεδρος
της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου για την
απόφαση του ΣτΕ με την οποία κρίνονται αν-
τισυνταγματικές οι διατάξεις που θεσπίστη-
καν μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές και
προβλέπουν αλλαγές στον τρόπο συγκρότη-
σης της Οικονομικής Επιτροπής και της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής των Δήμων. Μιλών-
τας στο δημοτικό ραδιόφωνο Ηρακλείου Ατ-
τικής Επικοινωνία 94 FM, επισήμανε πως
«κάθε απόφαση της δικαιοσύνης είναι σε-
βαστή, αλλά πλέον δημιουργείται ένα τερά-
στιο θέμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ίσως έχουμε ένα εκρηκτικό μείγμα ακυβερ-
νησίας των δήμων μπροστά μας». Όπως
ενημέρωσε ο κ. Παπαστεργίου, ήδη βρίσκε-
ται σε διαρκή επαφή με την ηγεσία του
υπουργείου Εσωτερικών ώστε με δεδομένη
την απόφαση του ΣτΕ να βρεθούν τρόποι να
διασφαλιστεί ότι το επόμενο διάστημα που
απομένει έως τις εκλογές θα μπορέσουν να
λειτουργήσουν απρόσκοπτα οι δήμοι.
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Σ
το μικροσκόπιο του Eu-
rogroup μπαίνει η πορεία υλο-
ποίησης του σχεδίου για τα
κόκκινα δάνεια από την κυ-

βέρνηση, καθώς την προσεχή άνοιξη θα
έρθει η ώρα της... κρίσης σχετικά με το
μέγεθος της συνολικής παρέμβασης. 

Το ενδιαφέρον στις τράπεζες
Μετά την έγκριση εκταμίευσης της

δόσης των 644 εκατ. ευρώ και το «ξα-
λάφρωμα» του δημόσιου χρέους κατά
6 δισ. ευρώ, το ενδιαφέρον εστιάζεται
στο τραπεζικό σύστημα και τις τελικές
αποφάσεις που πρέπει να λάβει η κυ-
βέρνηση, καθώς στο μενού περιλαμ-
βάνεται το κρίσιμο ζήτημα των πλει-
στηριασμών. Στη σχετική ανακοίνωση
επισημαίνεται ότι το συμβούλιο είναι
ικανοποιημένο από την προθυμία της
κυβέρνησης να διασφαλίσει την ομα-
λή λειτουργία της αγοράς της δευτε-
ρογενούς αγοράς των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων και ζητεί από την κυ-
βέρνηση να εντατικοποιήσει τις προ-
σπάθειές της έτσι ώστε να επιτευχ-
θούν οι στόχοι του φιλόδοξου προ-
γράμματος αναπτυξιακής και δημο-
σιονομικής πολιτικής. 

Η δεύτερη έκθεση
Με βάση τα παραπάνω, η δεύτερη έκ-

θεση μετά το τέλος της ενισχυμένης
εποπτείας μέσα στην προσεχή άνοιξη θα
αποτελέσει και την πυξίδα έτσι ώστε να
υπάρξει ανάκτηση του αξιόχρεου της
Ελλάδας, αν και κάτι τέτοιο θεωρείται
απίθανο πριν από τη διεξαγωγή των
προσεχών εκλογών και την ανακήρυξη
σταθερής κυβέρνησης, η οποία θα δια-
τηρήσει την ισχυρή δυναμική των με-
ταρρυθμίσεων. Σημειώνεται ότι στο
προχθεσινό συμβούλιο των υπουργών
Οικονομικών της Ευρωζώνης ολοκλη-

ρώθηκε ο κύκλος των προσπαθειών και
των συζητήσεων για την ελάφρυνση του
δημόσιου χρέους, σύμφωνα με όσα εί-
χαν προηγηθεί τον Ιούνιο του 2018. 

Τελευταία μέτρα
Τα τελευταία μέτρα ολοκλήρωσης

του προγράμματος της μεταμνημονια-
κής εποπτείας αφορούν την πληρωμή
των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δη-
μοσίου προς τους ιδιώτες και την
εφαρμογή του πλαισίου του εξωδικα-
στικού συμβιβασμού για τη ρύθμιση

των οφειλών που αφορά στα κόκκινα
δάνεια. Το Eurogroup κάλεσε την Ελ-
λάδα να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμί-
σεις και να επιταχύνει την αξιοποίηση
των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης,
δίνοντας έμφαση στην πράσινη και την
ψηφιακή μετάβαση. 

Ψήφος εμπιστοσύνης
Η επιτυχής ολοκλήρωση της ενι-

σχυμένης εποπτείας σηματοδοτεί την
αντίστροφη μέτρηση για την ανάκτηση
επενδυτικής βαθμίδας από τη χώρα

μας. Ωστόσο, υπάρχει το θέμα με τις
εθνικές εκλογές, απ’ όπου το ζητού-
μενο είναι η δημιουργία βιώσιμης κυ-
βέρνησης, η οποία θα έχει ορίζοντα
τετραετίας, καθώς σε μια τέτοια περί-
πτωση θα δοθεί ψήφος εμπιστοσύνης
από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Σημειώνεται ότι προχθές ο αμερι-
κανικός οίκος Moody’s και ο επίσης
αμερικανικός επενδυτικός οίκος Citi-
group εμφανίστηκαν... ξινοί σε σχέση
με την αναβάθμιση της Ελλάδας στην
κατηγορία της επενδυτικής βαθμίδας,
υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να δοθεί
ένα καθαρό μήνυμα από την... κάλπη
του 2023, καθώς σε διαφορετική πε-
ρίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος εκτόξευ-
σης των επιτοκίων των κρατικών τίτ-
λων αλλά και υποβάθμισης του αξιό-
χρεου της χώρας.

Καμία σύνταξη δεν θα μπορεί να δοθεί πριν από τη
συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και στο Δη-
μόσιο, καθώς από 1ης/1/2023 ενεργοποιείται η σχε-
τική διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου.
Μέχρι το τέλος του έτους οι μόνοι δημόσιοι υπάλλη-
λοι που μπορούν να βγουν στη σύνταξη είναι όσοι εί-
χαν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους σύνταξης μέχρι
το τέλος των ετών 2010 έως 2012 με 25ετή προϋπη-

ρεσία, όπως ορίζει σχετική διευκρινιστική εγκύ-
κλιος του ΕΦΚΑ. Επιπλέον, ορίζεται ότι όσοι υπάλ-
ληλοι δεν συμπληρώσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου
2022 το απαιτούμενο ηλικιακό όριο, τότε θα πρέπει
να περιμένουν τα 62 για μειωμένη σύνταξη και τα 67
για πλήρη. Οι τρεις κατηγορίες που ευνοούνται για
πρόωρη σύνταξη αυτήν τη στιγμή είναι οι γυναίκες
με 25 έτη εργασίας στο Δημόσιο έως τις 31/12/2010

και με ηλικία 55 ετών, οι άνδρες και οι γυναίκες με
25ετία στις 31/12/2011, οι οποίοι έφευγαν στα 56 έτη
και οι άνδρες και γυναίκες που συμπλήρωσαν 25ετία
στις 31/12/2022 και μπορούσαν να φύγουν στα 58
έτη. Η λήξη της περιόδου εφαρμογής των ευνοϊκών
διατάξεων για την πρόωρη συνταξιοδότηση αποτελεί
τον βασικό λόγο για τον οποίο φέτος σημειώνεται εν-
τυπωσιακή αύξηση των αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Τελευταία... ευκαιρία για πρόωρη συνταξιοδότηση πριν από την έλευση του 2023

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Αποφάσεις έως την άνοιξη
για τα κόκκινα δάνεια

Το Eurogroup κάλεσε την Ελλάδα να ολοκληρώσει 
τις μεταρρυθμίσεις και να επιταχύνει την αξιοποίηση

των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, δίνοντας 
έμφαση στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Η
μείωση της κατανάλωσης φυ-
σικού αερίου φαίνεται να πα-
γιώνεται ως «γραμμή άμυνας»
απέναντι στην ενεργειακή κρί-

ση, καθώς, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστας Σκρέκας σε παρέμβασή του τη
Δευτέρα σε εκδήλωση του Ελληνοαμερι-
κανικού Επιμελητηρίου, η κατανάλωση
φυσικού αερίου στην Ελλάδα έχει μειωθεί
κατά 32% τους τελευταίους τρεις μήνες.

Μάλιστα, σε ετήσια βάση φέτος η μεί-
ωση φτάνει το 18%, ενώ αντίστοιχα στον
ηλεκτρισμό η κατανάλωση μειώθηκε κα-
τά 12% στο τελευταίο τρίμηνο.

Όπως επισήμανε ο υπουργός μιλώντας
σε συνεδρία με τον αντιπρόεδρο και διευ-
θυντή της Gastrade Κώστα Σιφναίο, τον
αντιπρόεδρο της Cheniere Άντριου Ουό-
κερ, τον εταίρο της Deloitte Κωνσταντίνο
Ελευθεριάδη και τον πρόεδρο της Επι-
τροπής Ενέργειας του Ελληνοαμερικανι-
κού Επιμελητηρίου Κωνσταντίνο Ανδριο-
σόπουλο, η ΕΕ καθυστέρησε να εγκρίνει

τις δράσεις αντιμετώπισης της ενεργει-
ακής κρίσης και τα αποτελέσματα γίνον-
ται τώρα αισθητά. Έφερε ως πα-
ράδειγμα τα προβλήματα
που συνεπάγεται το υψηλό
κόστος για τις ευρωπαϊ-
κές και εγχώριες βιομη-
χανίες, ιδίως τις ενεργο-
βόρες όπως της μεταλ-
λουργίας.

Αναφορικά με την πρόταση
της Ελλάδας και 15 συνολικά κρα-
τών-μελών για ένα δυναμικό πλαφόν
στην τιμή του φυσικού αερίου, ο κ. Σκρέ-
κας ανέφερε ότι ο πρόσφορος χρόνος για
τη δοκιμή μιας τέτοιας λύσης είναι σήμε-
ρα και όχι αργότερα, όπως το προσεχές
καλοκαίρι, όταν οι συνθήκες θα είναι πιο
δύσκολες. Πάντως, ο υπουργός θεωρεί
ότι θα βρεθεί μια συμβιβαστική λύση εν-

τός της ΕΕ για το πλαφόν ώστε να εξομα-
λυνθούν οι τιμές και να ανασάνουν οι

καταναλωτές της Ευρώπης.

Σε ετοιμότητα 
οι λιγνιτικές μονάδες

Την ίδια στιγμή, θέλον-
τας να διατηρήσει σε

πλήρη ισχύ και διαθεσι-
μότητα τον λιγνιτικό στόλο

της χώρας για τη θωράκιση
της ενεργειακής ασφάλειας της

χώρας, το υπουργείο Ενέργειας επιδιώ-
κει την αναπροσαρμογή της συμφωνίας
με την Κομισιόν, η οποία αφορά την πρό-
σβαση τρίτων στη λιγνιτική ηλεκτροπαρα-
γωγή της ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, η συμφωνία-μηχανι-
σμός (antitrust) που βρίσκεται σε ισχύ
προβλέπει πως η ΔΕΗ διαθέτει «πακέτα»

λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής, τριμηνι-
αίας διάρκειας, τα οποία μπορούν να αγο-
ράσουν όλες οι εταιρείες προμήθειας,
καθώς και οι traders. Η διάθεση των «πα-
κέτων» γίνεται μέσω του Ευρωπαϊκού
Χρηματιστηρίου Ενέργειας (EEX) και του
Ελληνικού Χρηματιστηρίου (EnEX).

Ωστόσο, τα νέα «δεδομένα» που δημι-
ούργησε η ενεργειακή κρίση ανέδειξαν
τις λιγνιτικές μονάδες σε βασικό πυλώνα
για τη «θωράκιση» της ενεργειακής
ασφάλειας αλλά και τη συγκράτηση των
τιμών ρεύματος. Ήδη από το προηγούμε-
νο καλοκαίρι έχει τεθεί στόχος για αύξηση
του μεριδίου του λιγνίτη για το επόμενο
12μηνο στο εγχώριο μείγμα ηλεκτροπα-
ραγωγής, φτάνοντας στα επίπεδα του 20%.

Το πράσινο φως των Βρυξελλών στο αί-
τημα για πρόωρη απόσυρση του μηχανι-
σμού θα επιτρέψει την πλήρη αξιοποίηση
του διαθέσιμου λιγνιτικού στόλου, όταν
μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι
μονάδες είναι ήδη έτοιμες να ενισχύουν
ανά πάσα στιγμή την παραγωγή τους, κα-
θώς έχει συγκεντρωθεί επαρκές απόθε-
μα καυσίμου στις «αυλές» τους.

Μια σειρά από «πράσινες» εμπορικές ευκαιρίες στο μικροσκόπιο της ΔΕΗ

Αισιόδοξος ο Σκρέκας ότι θα βρεθεί 
μια συμβιβαστική λύση εντός της ΕΕ για το πλαφόν 

ώστε να εξομαλυνθούν οι τιμές

Στη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων για μεγάλους
εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες που απαντούν σε
νέες ανάγκες που προκύπτουν στην αγορά προχωρά η
ΔΕΗ, θέλοντας έτσι να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις εμπο-
ρικές ευκαιρίες που αναδεικνύονται. Συγκεκριμένα, η
Διεύθυνση Εξειδικευμένων Προσφορών και Προβλέψε-
ων Ζήτησης της Επιχείρησης καταγράφει τη ζήτηση που
υπάρχει για υπηρεσίες σχετικές με μικρά φωτοβολταϊκά,
απόκριση ζήτησης, PPAs, αποθήκευση ενέργειας και άλ-
λα, αναγνωρίζοντας πως συνιστούν εκ των βασικών πυ-
λώνων στο νέο «ενεργειακό» τοπίο που διαμορφώνεται
και επομένως αποτελούν επενδυτικές ευκαιρίες.

Για τον σκοπό αυτό η ΔΕΗ αναζητά συμβουλευτικές
υπηρεσίες με στόχο να εντοπίσει τις πιθανές υπηρεσίες
που μπορεί να προσφέρει στην αγορά και στη συνέχεια να
δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εμπορική λύση. Το εύ-
ρος των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο αντικείμε-
νο του διαγωνισμού, όπως αναφέρεται στη σχετική προ-
κήρυξη, εκτείνεται από την ανάλυση της αγοράς και τον
προσδιορισμό των υπηρεσιών που θα προσφερθούν μέ-
χρι τον καθορισμό του οδικού χάρτη (roadmap) και τον
προσδιορισμό των εσωτερικών διαδικασιών.

Προκειμένου να προχωρήσει στην ανάπτυξη των κα-
τάλληλων για τον σκοπό που επιδιώκει υπηρεσιών, η ΔΕΗ

θα μελετήσει με τη βοήθεια του συμβούλου τις ομοειδείς
υπηρεσίες και λύσεις που προσφέρονται από τους αντα-
γωνιστές της στην ελληνική αγορά αλλά και στο εξωτερι-
κό, καθώς και τις υφιστάμενες δυνατότητες της ίδιας για
την παροχή των υπό διερεύνηση υπηρεσιών.

Ο σχεδιασμός της ΔΕΗ προβλέπει ότι ο σύμβουλος θα
έχει ολοκληρώσει το έργο του σε διάστημα 8 μηνών από
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, κάτι που σημαίνει
ότι η ανάπτυξη των σχετικών υπηρεσιών, προκειμένου να
είναι εμπορικά διαθέσιμες, θα μπορεί να έχει ολοκληρω-
θεί εντός του 2023.

Μ. Μ.

Μειώθηκε κατά 
32% η κατανάλωση
αερίου στην Ελλάδα
το τελευταίο τρίμηνο
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Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης εκτίμησε ότι η χώρα μας θα επιτύχει ρε-
κόρ άμεσων ξένων επενδύσεων και το 2023, μιλών-
τας στο 33rd Greek Economic Summit. 

Ο υπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι σε θέση
να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που υπάρχουν στο διε-
θνές επιχειρηματικό περιβάλλον και να εντείνει το
μεταρρυθμιστικό της έργο, ενώ πρόσθεσε πως «θέ-
λουμε να τελειώσουν γρήγορα οι εκλογές και να συ-
νεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις». 

Επίσης δήλωσε συγκινημένος, διότι κατά την είσο-
δό του στον χώρο του συνεδρίου τον περίμεναν εργα-
ζόμενοι του εργοστασίου της Πίτσος που επαναλει-
τουργεί, για να του δώσουν μια από τις πρώτες κουζί-
νες που παράγει η Πυραμίς, η οποία είχε τις υπογρα-
φές των εργαζομένων. 

Ο υπουργός σημείωσε τη χαρά του για την «επιτυ-

χημένη» παρέμβασή του, προκειμένου να επαναλει-
τουργήσει το εργοστάσιο και να ξαναβρούν δουλειά
οι εργαζόμενοι, αλλά, όπως είπε, η ικανοποίηση είναι
μεγαλύτερη, καθώς γίνεται κατανοητό ότι «η χώρα
μας μπορεί να είναι ανταγωνιστική και στη βιομηχα-

νική παραγωγή, καθώς δεν φτάνει μόνο η τεχνολογία
και ο τουρισμός». 

Σε ό,τι αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις, ο
υπουργός ανέφερε ότι τα στοιχεία από το πρώτο τρί-
μηνο του αναπτυξιακού νόμου είναι απόλυτα ικανο-
ποιητικά, ενώ υπάρχουν αρκετά επενδυτικά σχέδια
στο Ταμείο Ανάκαμψης και πλήθος αιτήσεις για επεν-
δύσεις σε ΡΑΕ και ΑΔΜΗΕ, «οπότε ήδη έχουμε κατο-
χυρώσει ότι θα έχουμε ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύ-
σεων και για το 2023», όπως σημείωσε. 

Επανέλαβε ότι έχουμε πλεονέκτημα στην ανάπτυ-
ξη των ΑΠΕ και υπενθύμισε ότι στη χώρα έχουν ση-
μειωθεί σημαντικές επενδύσεις, και στον τουρισμό
και στην τεχνολογία. 

Τέλος, εξήρε τη σημαντική συμβολή του Ελληνοα-
μερικανικού Επιμελητηρίου για τις αμερικανικές
επενδύσεις στη χώρα μας.

Ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και το 2023 βλέπει ο Άδωνις

Του ειδικού συνεργάτη

Κ
ύκνειο επιχειρηματικό
άσμα χαρακτηρίζουν πα-
ράγοντες την απέλπιδα
προσπάθεια του Δημήτρη

Κούτρα να φρενάρει την αύξηση μετο-
χικού κεφαλαίου της Ιntrakat που ενέ-
κρινε η τελευταία γενική συνέλευση
της εταιρείας.

Την ώρα που η Intrakat χαράσσει με
προσεκτικά βήματα τις επόμενες κινή-
σεις της με στόχο να επεκτείνει τις δρα-
στηριότητές της διεκδικώντας μεγάλα
έργα αλλά και συμμετέχοντας σε νέα
επιχειρηματικά εγχειρήματα, όπως η
συμμετοχή μέσω της κοινοπραξίας Bri-
sa - Auto Estradas De Portugal - Rubi-
cone Bidco στην Αττική Οδό, ο Δημή-
τρης Κούτρας έχοντας χάσει τον προσα-
νατολισμό του με σπασμωδικές και αν-
τιφατικές κινήσεις προσπαθεί να αντι-
στρέψει την προδιαγεγραμμένη πορεία
της εταιρείας προς το μέλλον.

Άφαντος
Τη θυμηδία επιχειρηματικών κύ-

κλων προκάλεσε και το γεγονός ότι αν
και η πλευρά Κούτρα κατάφερε να πά-
ρει  αναβολή 20 ημερών στη Γενική
Συνέλευση, εντέλει δεν εμφανίστηκε
σε αυτήν και μάλιστα δεν καταψήφισε
την πρόταση για αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου, η οποία πέρασε με το 100%
των ψήφων των παρισταμένων. Ακόμη
και ο εκπρόσωπος της πλευράς Κού-
τρα, ο οποίος εμφανίστηκε και εξέ-
φρασε τις θέσεις του στη ΓΣ, ψήφισε
υπέρ της ΑΜΚ.

Η «μοναξιά» Κούτρα στη γενική συ-
νέλευση, όπως φαίνεται, του προκάλε-
σε εκνευρισμό και «επιστρατεύοντας»

γνωριμίες τού άλλοτε κραταιού παρελ-
θόντος διαρρέει συκοφαντικά και ανα-
ληθή δημοσιεύματα για τη διοίκηση της
εταιρείας προκειμένου να δημιουργή-
σει εντυπώσεις.

Ψάχνει στήριξη
Στην προσπάθειά του να παραμείνει

στην επιχειρηματική επιφάνεια μάλιστα
σπεύδει να ενεργοποιήσει φιλίες του
παρελθόντος αποσκοπώντας στη στήρι-
ξή τους, μόνο που τα δεδομένα έχουν
αλλάξει, με τον Δημήτρη Κούτρα, απ’
ό,τι φαίνεται, να μην το έχει αντιληφθεί.

Ο άλλοτε ισχυρός εργολάβος είναι
γνωστό στους επιχειρηματικούς κύ-
κλους ότι διατηρούσε και συντηρεί ακό-
μη σχέσεις με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κά-
ποια από αυτά μάλιστα με προσβάσεις
στην ηγεσία. Είναι κοινό μυστικό ότι ο
Δημήτρης Κούτρας επί διακυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ είχε ελευθέρας στο Μαξίμου,
ειδικότερα στο γραφείο του τότε
υπουργού Επικρατείας Αλέκου Φλαμ-
πουράρη, πολιτικού μηχανικού στο
επάγγελμα με πετυχημένη πορεία στις
κατασκευές.

Και επειδή ο πνιγμένος από τα μαλλιά
του πιάνεται, ο Δημήτρης Κούτρας, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, πύκνωσε τις
επαφές του με τον Αλέκο Φλαμπουράρη
αναζητώντας μάταια σωσίβιο σωτηρίας.

Και αν η απελπισία του Δημήτρη Κού-
τρα δικαιολογεί τις κινήσεις του, αυτό
που δεν εξηγείται είναι πού αποσκοπεί
ο ΣΥΡΙΖΑ με τον εναγκαλισμό επιχειρη-
ματιών, στην προκειμένη εργολάβου
που έχει συνδέσει το όνομα, δικαίως ή
αδίκως, με τη διαπλοκή, καθώς υπήρξε
στενός συνεργάτης του Μπόμπολα, την
ώρα που προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί
και να συντάξει το νέο αφήγημά του που
με την ψήφο του λαού θα τον ξαναφέρει
στην εξουσία.

Οι παλινωδίες
Κούτρα και

η αναζήτηση
«σανίδας σωτηρίας»

από τον ΣΥΡΙΖΑ



Η
επιστροφή της Ελλάδας
στην οικονομική κανο-
νικότητα με τη… βούλα
του Eurogroup αυξάνει

θεαματικά την περίμετρο των μέ-
τρων που μπορεί να εφαρμόσει η
κυβέρνηση μέσα στο 2023, με τις
εκτιμήσεις να μιλούν για έναν
«κουμπαρά παροχών», ο οποίος
μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 2
δισ. ευρώ! 

Έτσι, οι ευνοϊκές αποφάσεις του
Eurogroup για την Ελλάδα ανοί-
γουν τον δρόμο για διαμόρφωση
νέου πλάνου παροχών, ενώ οι
σχετικές ανακοινώσεις αναμέ-
νονται μέσα στις επόμενες ημέρες
κατά τη συζήτηση για την ψήφιση
του προϋπολογισμού του 2023.
Παράλληλα, το οικονομικό επιτε-
λείο της κυβέρνησης θα έχει να
διαθέσει περισσότερους πόρους
για την επιδότηση της ενέργειας,
μετά την απόφαση των υπουργών
Οικονομικών για παροχή στοχευ-

μένων ενισχύσεων με βάση την
κατανάλωση και όχι σύμφωνα με
το ισχύον σύστημα των οριζόντιων
μειώσεων. 

Έτσι, με βάση την απόφαση για το
όριο των 500 κιλοβατώρων μηνι-
αίως, εκτιμάται ότι θα περισσέ-
ψουν επιπλέον χρήματα από τα
διαθέσιμα του Ταμείου Ενεργει-
ακής Μετάβασης, στο οποίο θα
μπουν και περίπου 400 εκατ. ευρώ
από τη φορολόγηση των υπερκερ-
δών των παρόχων ενέργειας. Επο-
μένως, το αποθεματικό του 1 δισ.
ευρώ που θα υπάρχει στο ταμείο θα
φτάσει στο 1,4 δισ. ευρώ και με τα
επιπλέον έσοδα του προϋπολογι-
σμού, ύψους 500 εκατ. ευρώ, θα
ανέλθει κοντά στα 2 δισ. ευρώ. 

Στην παρούσα φάση, το υπουρ-
γείο Οικονομικών τηρεί σιγήν ιχ-
θύος σχετικά με το πρόσθετο πα-
κέτο παροχών, ενώ τα νέα μέτρα
που έχουν δρομολογηθεί θα ανα-

κοινώνονται σε δόσεις έως τις
εκλογές. Παράλληλα, εκτιμάται
ότι υπάρχει διαθέσιμος δημοσιο-
νομικός χώρος προκειμένου να
καλυφθούν τα ποσά που προέκυ-
ψαν για χιλιάδες συνταξιούχους
λόγω προσφυγής στη Δικαιοσύνη
για την επιστροφή αναδρομικών
ποσών. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το νέο
πακέτο παροχών είναι προσαρμο-
σμένο στην ελάφρυνση του ελληνι-
κού δημόσιου χρέους κατά 6 δισ.
ευρώ, η οποία επικυρώθηκε από το
Eurogroup. Το ποσό αυτό θα προ-
έλθει από την αποδέσμευση της
όγδοης και τελευταίας δόσης από
τα κέρδη των ευρωπαϊκών κεντρι-
κών τραπεζών και τον μηδενισμό
του επιπλέον περιθωρίου στους τό-
κους των δανείων μέσω του προ-
σωρινού μηχανισμού άντλησης δα-
νείων (πρώην EFSF). Το Eu-
rogroup ενέκρινε τον ελληνικό
προϋπολογισμό του 2023, ο οποίος
προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα
0,7% του Ακαθαρίστου Εγχωρίου
Προϊόντος, για πρώτη φορά μετά το
2019, καθώς μεσολάβησαν τα
έκτακτα μέτρα στήριξης λόγω της
πανδημίας. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Εγκρίθηκαν επενδυτικά 
σχέδια 403 εκατ. 
στον πρωτογενή τομέα 

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η αξιολό-
γηση 408 επενδυτικών σχεδίων, ύψους
402.646.799 ευρώ, που υποβλήθηκαν σε
τρεις δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με
επίκεντρο τον πρωτογενή τομέα. 

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των
υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, η υλοποίηση του
συνόλου των παραπάνω επενδύσεων μπορεί
να οδηγήσει σε κινητοποίηση πόρων ύψους
813.819.348 ευρώ. Από τα 408 επενδυτικά
σχέδια, τα 386 (δηλαδή, σχεδόν το 95% του
συνόλου), προϋπολογισμού 321.287.309 ευ-
ρώ, έχουν υποβληθεί από μικρές και μεσαί-
ες επιχειρήσεις, με το ποσό της κινητοποί-
ησης να αντιστοιχεί στο ποσό των
626.798.488 ευρώ. 

Για τη δράση «Καινοτομία και Πράσινη
Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προ-
ϊόντων», τα σχέδια έχουν προϋπολογισμό
181.521.000 ευρώ. Κατατέθηκαν 85 αιτήσεις
που συνολικά θα απορροφήσουν πόρους και
ιδιωτικά κεφάλαια 362.148.938 ευρώ.  Η
δράση «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς
Τομέα» έχει προϋπολογισμό 98.111.000, κα-
τατέθηκαν 236 αιτήσεις από επιχειρήσεις
και συλλογικά σχήματα με συνολικό προ-
ϋπολογισμό 146.419.083 ευρώ και θα κινη-
τοποιήσουν κεφάλαια 301.207.807 ευρώ.
Τέλος, η δράση «Πράσινος Αγροτουρισμός»
έχει προϋπολογισμό 49.006.000 ευρώ. 

Μείωση εισφορών
φέρνει η Ψηφιακή 
Κάρτα Εργασίας

Νέο πρόγραμμα μείωσης
των εργοδοτικών ει-
σφορών προωθεί το
υπουργείο Εργα-
σίας, η οποία θα
προέλθει από την
πλήρη εφαρμογή της
Ψηφιακής Κάρτας Ερ-
γασίας και τα αυξημένα
έσοδα που θα αποφέρει στον ΕΦΚΑ. 

Όπως ανέφερε χθες σε ομιλία του στο Ελ-
ληνοαμερικανικό Επιμελητήριο ο υπουργός
Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, «η αντιμε-
τώπιση της παραβατικότητας στην εργατική
νομοθεσία μέσω της εφαρμογής του μέτρου
θα αυξήσει την ασφαλιστική ύλη του ΕΦΚΑ,
επιτρέποντας περαιτέρω μείωση των ασφα-
λιστικών εισφορών». 
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Μεγαλώνει η «προίκα» 
του προϋπολογισμού 
- Αντίστροφη μέτρηση
για νέες ανακοινώσεις

Κουμπαράς παροχών
2 δισ. έως τις εκλογές 
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Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών με επι-
δότηση του 50% της αύξησης που θα προκύψει στις
μηνιαίες δόσεις λόγω των αυξημένων επιτοκίων αλ-
λά και μείωση των χρεώσεων στις προμήθειες προ-
ωθούν οι τράπεζες.

Χθες πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνάντηση του
διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος με τις διοικήσεις
των τραπεζών, η οποία αποτελεί προπομπό συμφω-
νίας με την κυβέρνηση στην επικείμενη συνάντηση

που θα έχουν την επόμενη εβδομάδα οι τραπεζίτες
με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.
Έτσι, από τον προσεχή Ιούνιο, οπότε και εκτιμάται ότι
θα έχει φανεί το σύνολο των επιπτώσεων από την
αύξηση των επιτοκίων του ευρώ στους δανειολή-
πτες, οι τράπεζες θα συστήσουν ένα κοινό ταμείο
μόνο για τους συνεπείς. 

Έτσι, αν η μηνιαία δόση από τα 400 ευρώ αυξη-
θεί στα 480 ευρώ, τότε από τα 80 ευρώ τα μισά θα

βάζει το ταμείο και τα άλλα μισά ο δανειολήπτης,
ο οποίος θα καταβάλλει συνολικά 440 ευρώ μη-
νιαίως. Πρόκειται για ένα μοντέλο τύπου «Γέφυ-
ρα» χωρίς τη συμμετοχή του κρατικού προϋπο-
λογισμού, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι τράπε-
ζες θα προχωρήσουν και σε αύξηση των επιτο-
κίων καταθέσεων, η οποία θα φτάσει τη μισή
εκατοστιαία μονάδα. 

Λουκάς Γεωργιάδης

Επιδότηση 50% στα επιπλέον ποσά των δόσεων σε συνεπείς δανειολήπτες

Σ
ε αναπτυξιακή τροχιά τίθεται
η Περιφέρεια Πελοποννή-
σου με το ολοκληρωμένο
πλέγμα έργων του υπουργεί-

ου Υποδομών, καθώς σχεδιάζονται και
υλοποιούνται οδικά, αντιπλημμυρικά
και σιδηροδρομικά έργα που αγγίζουν
τα 500 εκατ. ευρώ.

Ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος
Καραγιάννης, κατά την περιοδεία του
στην περιοχή, επισκέφθηκε αρχικά το
Λουτράκι και επιθεώρησε τα εν εξελί-
ξει αντιπλημμυρικά έργα.

«Μέσα σε τρεις μήνες από την υπο-
γραφή της σύμβασης βρίσκονται σε
πλήρη εξέλιξη οι εργασίες για την πρώ-
τη φάση του έργου και έως τέλος του
μήνα θα έχουμε τις δεσμευτικές προ-
σφορές», δήλωσε ο υφυπουργός, ενώ
παράλληλα προχωρούν και τα αντι-
πλημμυρικά έργα των παραχωρήσεων.

Το συνολικό σχέδιο του υπουργείου

για την Περιφέρεια Πελοποννήσου περι-
λαμβάνει έργα οδικής ασφάλειας, ύψους
65 εκατ. ευρώ, τα οποία θα προκηρύξει η
περιφέρεια, καθώς και αντιπλημμυρικά
για τις παραχωρήσεις, τα οποία αγγίζουν
περίπου τα 60 εκατ. ευρώ.

Το σημαντικό οδικό έργο, μέσω
ΣΔΙΤ, «Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος -
Μεθώνη» ωρίμασε και τις επόμενες
εβδομάδες υπογράφεται η σύμβαση με
το ανάδοχο σχήμα. Στη Μεσσηνία,
εκτός του οδικού έργου «Σουληνάρι -

Κορυφάσιο», το οποίο ήδη εκτελείται,
ξεκινά και το έργο της παράκαμψης
Γιάλοβας, ένα έργο με προϋπολογισμό
40 εκατ. ευρώ, για το οποίο έχουν ήδη
υποβληθεί οι προσφορές.

Στο κομμάτι της νέας επέκτασης της
Ολυμπίας Οδού, στο τμήμα «Πύργος -
Καλό Νερό - Τσακώνα», ο στόχος είναι
να ολοκληρωθούν οι μελέτες εντός του
2023 και να υποβληθεί η Μελέτη Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.

Στην Αρκαδία ολοκληρώνονται οι γε-

ωτεχνικές έρευνες για την παράκαμψη
Λαγκαδίων, ενώ παράλληλα προχωρά
και το έργο αναβάθμισης και επι-
σκευής του Δικαστικού Μεγάρου στη
Τρίπολη, για το οποίο υπάρχει ήδη προ-
σωρινός ανάδοχος. 

Παράλληλα, εκτελείται το έργο απο-
κατάστασης ζημιών στο αλιευτικό κα-
ταφύγιο Κιβερίου, στον χείμαρρο Ξομ-
βριού, στο αλιευτικό καταφύγιο Αγίου
Ανδρέα και στο λιμάνι του Παράλιου
Άστρους.

Σε ό,τι αφορά τα σιδηροδρομικά έρ-
γα, τον Ιούλιο του 2020 εγκαινιάστηκε
η νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή
στο τμήμα «Κιάτο - Ροδοδάφνη», πα-
ραδίδοντας το έργο ως το Αίγιο, και για
την ηλεκτροκίνηση του εν λόγω τμήμα-
τος οι υπογραφές έπεσαν πριν από λί-
γες ημέρες. Με το σιδηροδρομικό έρ-
γο, προϋπολογισμού 83 εκατ. ευρώ, και
με τις υπόλοιπες εργολαβίες, ο σιδη-
ρόδρομος θα φτάσει έως την Πάτρα.

Ταυτόχρονα, το υπουργείο Υποδο-
μών έχει ξεκινήσει και τους διαγωνι-
σμούς για τις μελέτες σχετικά με την
αντιμετώπιση της διάβρωσης του Κο-
ρινθιακού Κόλπου και για τα έργα του
φράγματος Ασωπού.

Μισό δισ. για
«λίφτινγκ»

στον Μοριά!
Οδικά, αντιπλημμυρικά και σιδηροδρομικά έργα 
στην Πελοπόννησο από το υπουργείο Υποδομών

Γράφει 
η Ρεγγίνα 
Σαβούρδου
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διατήρηση της κόντρας με-
ταξύ κυβέρνησης και τρα-
πεζών, αλλά και η αναζω-

πύρωση των ανησυχιών για περαι-
τέρω σύσφιξη της νομισματικής
πολιτικής από την πλευρά των κεν-
τρικών τραπεζών επιδρούν αρνητι-
κά στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, με
τους αναλυτές να εκτιμούν πως το
κλίμα θα παραμείνει ευμετάβλητο
σε βραχυπρόθεσμη βάση. Τεχνικά
ο γενικός δείκτης έχει δώσει αγο-
ραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται
με επιστροφή χαμηλότερα των 879
μονάδων.

Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα
των 879, δεν μπορεί να αποκλειστεί
κίνηση προς τις 910, 931, 937-944,
958-960 και 973 μονάδες. Η επόμε-
νη στήριξη στις 864-863 μονάδες
(συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών).
Το αγοραστικό σήμα διατηρεί και ο

δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης,
που ακυρώνεται με επιστροφή χα-
μηλότερα των 2.132 μονάδων. Όσο
δίνει κλεισίματα υψηλότερα των

2.132 και ακόμα καλύτερα υψηλότε-
ρα των 2.200, θα ελπίζει σε κίνηση
προς τις 2.250 μονάδες, με απώτερο
στόχο τις 2.332 μονάδες. 

Premia Properties: 
Αγορά βιομηχανικού 
ακινήτου αντί 2,1 εκατ.

Η Premia Properties ανακοίνωσε την
αγορά βιομηχανικού κτιρίου συνολικής
επιφάνειας 5.236 τμ επί οικοπέδου 6.480
τμ, στο Κρυονέρι Αττικής, έναντι 2,1 εκατ.
ευρώ. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση
της εισηγμένης στο ΧA, το ακίνητο βρί-
σκεται επί της λεωφόρου Κρυονερίου 114
και είναι μισθωμένο στο σύνολό του στη
Ματσούκης Γραφικές Τέχνες ΑΕ μέχρι
και το έτος 2030. 

Ο πρίγκιπας Μπιν Σαλμάν
επενδύει $500 εκατ. 
στην Credit Suisse

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής
Αραβίας και αμερικανικό fund υπό
πρώην CEO της Barclays βρίσκονται
ανάμεσα στους επενδυτές που σχεδιά-
ζουν να βάλουν 1 δισ. δολάρια ή και πε-
ρισσότερα στη νέα επενδυτική τράπεζα
της Credit Suisse, ανέφεραν στη «Wall
Street Journal» άτομα με γνώση του θέ-
ματος. Ειδικότερα, ο Μοχάμεντ μπιν
Σαλμάν εξετάζει το ενδεχόμενο επέν-
δυσης περίπου 500 εκατ. δολαρίων στη
νέα μονάδα της ελβετικής τράπεζας, τη
CS First Boston.

Συνεταιριστική Ηπείρου:
Χαμηλότερες 
προμήθειες εμβασμάτων

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
στηρίζει τους πελάτες της εξισώνοντας
την προμήθεια για άμεσες πληρωμές
(instant payments) με την προμήθεια
εμβάσματος κανονικής προτεραιότητας,
σύμφωνα και με τις οδηγίες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Η πολιτική αυτή των
χαμηλών χρεώσεων έρχεται σε συνέ-
χεια της ολικής κατάργησης, από τις αρ-
χές του 2022, των εξόδων και των προ-
μηθειών για πληρωμές τηλεφωνίας,
ηλεκτρισμού και νερού, μέσω πάγιας
εντολής ή ηλεκτρονικής συναλλαγής,
για όλους τους ιδιώτες πελάτες που τη-
ρούν λογαριασμό Ταμιευτηρίου.

Αλλαγές επήλθαν στο μετοχικό σχήμα της Alpha
Bank και o Xόλτερμαν της Reggeborgh αναδεικνύεται
πλέον ως ο ισχυρότερος ιδιώτης μέτοχος της τράπε-
ζας, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση της Αlpha Bank
στο Χρηματιστήριο το ποσοστό που κατείχε ο Πόλσον
έπεσε κάτω από το 5%. Ταυτόχρονα η Reggeborgh απέ-
κτησε συμμετοχή στην Αlpha Bank κατά την αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου που έγινε το 2021 και σύμ-
φωνα με την τελευταία επίσημη ανακοίνωση που έγινε
τον Νοέμβριο του 2022, το ποσοστό της Reggeborgh
στην Alpha ανέρχεται σε 5,55%. Υπενθυμίζεται ότι ο
Πόλσον διατηρούσε ποσοστό άνω του 6% ενώ τον Νο-
έμβριο του 2022 η συμμετοχή του ανερχόταν σε 5,61%
του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Την απόκτηση την 1η Δεκεμβρίου δύο οικοπέδων,
συνολικής επιφάνειας 11.060 τμ, στον Ασπρόπυργο
Αττικής, που είναι όμορα στο Logistics Park, το οποίο
αναπτύσσει η εταιρεία στη θέση « Ήμερος Τόπος»,
γνωστοποίησε η BriQ Properties. Με αυτήν την αγορά,
η εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της ενιαία έκταση συ-
νολικής επιφάνειας 114 στρεμμάτων. Η εταιρεία ανα-
πτύσσει στην παραπάνω έκταση δύο Κτίρια Αποθήκευ-
σης και Διανομής (ΚΑΔ), υψηλών προδιαγραφών, συ-
νολικής επιφάνειας 44.365 τμ. Η συνολική επένδυση
της εταιρείας στο εν λόγω Logistics Park θα ανέλθει σε
30 εκατ. ευρώ, ενώ μέχρι σήμερα έχει επενδυθεί συ-
νολικό ποσό 20 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση της κα-
τασκευής του πρώτου ΚΑΔ και την αγορά της γης.

Ευμετάβλητο το κλίμα στο χρηματιστήριο

Κύριος ιδιώτης μέτοχος της Alpha Bank η Reggeborgh

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

BriQ Properties: Αγορά δύο οικοπέδων δίπλα στο Logistics Park 
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Netcompany-Intrasoft, μέλος του Net-
company Group A/S, ανακηρύχθηκε ανά-
δοχος για την ανάπτυξη, τη συμβουλευτι-

κή και τεχνική υποστήριξη του κομβικού έργου για
το Ευρωπαϊκό Πορτοφόλι Ψηφιακής Ταυτότητας
(European Digital Identity Wallet), που αναμένεται
να διευκολύνει την καθημερινότητα των Ευρωπαί-
ων πολιτών και επιχειρήσεων. Ο απώτερος στόχος
είναι η χορήγηση μιας ασφαλούς ευρωπαϊκής ψη-
φιακής ταυτότητας (e-identity) προς όλους τους
πολίτες της ΕΕ, σε όλη την επικράτειά της και για
όλες τις δραστηριότητές τους, στην οποία θα συμ-
περιλαμβάνονται μέσα ψηφιακής ταυτοποίησης,
ηλεκτρονικές υπογραφές, επικύρωση εγγράφων,
που θα επιτρέπουν στους πολίτες πλήρη έλεγχο στη
διαχείριση των δεδομένων τους.

Λάμψα: Συμφωνία για
μίσθωση του Elatos
Resort & Health Club

Παραγωγή 90 εκατ. 
«πιάνει» φέτος η Υδρόγειος

Στην άνοδο της φετινής παραγωγής, η οποία
θα κυμανθεί γύρω στα 90 εκατ. ευρώ, ανα-
φέρθηκε ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος της Υδρόγειος Ασφαλιστική Παύλος
Κασκαρέλης, τονίζοντας πως το 2023 η εται-
ρεία του θα κλείσει πενήντα χρόνια συνεχούς
δραστηριότητας στην ελληνική αγορά. Όπως
είπε, είναι πολύ σημαντική η μεγάλη αύξηση
στον κλάδο ασφάλισης σκαφών (+18%), όπου
πλέον η Ασφαλιστική κατέχει ένα από τα υψη-
λότερα μερίδια της αγοράς, αλλά και ο διπλα-
σιασμός των ασφαλίστρων υγείας.

Ίλυδα: Οριακή μείωση τζίρου,
μικρή αύξηση οργανικής
κερδοφορίας

Οριακή μείωση κατέγραψε ο κύκλος ερ-
γασιών της Ίλυδα Πληροφορικής στο εννεά-
μηνο του 2022 σε σχέση με την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο, με παράλληλη μικρή αύ-
ξηση στην οργανική κερδοφορία κατά το
ίδιο διάστημα. Σε σωρευτική βάση (1/1-
30/9) ο κύκλος εργασιών κατήλθε σε 3.258
χιλ. ευρώ έναντι 3.265 χιλ. ευρώ, παρουσιά-
ζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 0,22%. Τα
κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επεν-
δυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
στο εννεάμηνο ανήλθαν σε 1.516 χιλ. ευρώ,
έναντι κερδών 1.479 χιλ. ευρώ, παρουσιά-
ζοντας αύξηση κατά 2%.

Το rebranding της ΕΕΕΠ
Τη Massive Productions, την εταιρεία ηχο-

γραφήσεων και παραγωγής διαφημιστικών
του Βαγγέλη Φάμπα, επέλεξε η Επιτροπή
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) για
να διοργανώσει εκδήλωση στο πλαίσιο επα-
ναπροσδιορισμού της ταυτότητας (rebrand-
ing) της ΕΕΕΠ. Στόχος του rebranding της
ΕΕΕΠ είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποί-
ηση των ενδιαφερομένων δημόσιων και ιδιω-
τικών φορέων σχετικά με τις δράσεις και
πρωτοβουλίες της Επιτροπής Παιγνίων με
επίκεντρο την προστασία του κοινού και των
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Στη Netcompany-Intrasoft 
το Ευρωπαϊκό Πορτοφόλι
Ψηφιακής Ταυτότητας

Δύο διακρίσεις για τη Λουξ 

Η Λουξ έλαβε δύο βραβεία στη διοργάνωση των
Healthy Food Awards 2023, η οποία για ακόμα μία
χρονιά ανέδειξε την αριστεία και την καινοτομία
σε προϊόντα και υπηρεσίες που προάγουν την
ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή. H εταιρεία
είχε την τιμή και τη χαρά να διακριθεί σε δύο κα-
τηγορίες για τα νέα προϊόντα της, την ανανεωμέ-
νη σειρά τσάι λουξ Tea και τη νέα μπλε πορτοκα-
λάδα λουξ Free χωρίς ανθρακικό για όλη την οι-
κογένεια. Στην κατηγορία «Healthy Beverage
Product for Children» έλαβε το Silver βραβείο
για τη λουξ Free και στην κατηγορία «Free From
or Low Beverage Product» έλαβε το Bronze βρα-
βείο για τη σειρά λουξ Tea.

Στη σύσταση νέας Μονοπρόσωπης Ιδιωτι-
κής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ), κατά
ποσοστό 100% θυγατρικής της, με την επωνυ-
μία « Έλατος Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη
ΙΚΕ», προχώρησε η Εταιρεία Ελληνικών Ξε-
νοδοχείων Λάμψα. Η ΙΚΕ, υπό την ιδιότητα
της μισθώτριας, προέβη την 1η/12/2022 στην
υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μισθώ-
σεως Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος «Elatos
Resort & Health Club» με την ιδιοκτήτρια
εταιρεία υπό την επωνυμία «Έλατος Επενδυ-
τική Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης
Ευθύνης», η οποία προσφάτως περιήλθε στον
πλήρη έλεγχο του βασικού μετόχου της εται-
ρείας, κ. Αθανασίου Λασκαρίδη. Η Σύμβαση
Μίσθωσης θα έχει διάρκεια 30 ετών.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Αύξηση 37% στα έσοδα 
της Mobile Technology

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης που
ολοκληρώθηκε στις 30/6/2022, η Mobile Techno-
logy παρουσίασε αύξηση 37% στον κύκλο εργα-
σιών της, ο οποίος ανήλθε στα 7,01 εκατ. ευρώ,
καθώς και αύξηση 31% στα κέρδη προ φόρων, τό-
κων και αποσβέσεων (EBITDA), που ανήλθαν σε
περίπου 976.000 ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων της
Mobile Technology επίσης σημείωσαν αύξηση
της τάξης του 33% και ανήλθαν στις 767.000 ευρώ,
ενώ τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν
κατά 36% και ήταν 595.000 ευρώ.
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Η
εθνική Βραζιλίας ήταν ό,τι κα-
λύτερο είδαμε στο Μουντιάλ
μέχρι τώρα, νίκησε εύκολα 4-1
τη Νότια Κορέα με τέσσερα

γκολ στο πρώτο μέρος. Μπορεί να παρου-
σιάστηκε στο Κατάρ με αμιγώς ευρωπαϊ-
κή λογική, μιας και σχεδόν όλοι οι διε-
θνείς της αγωνίζονται σε μεγάλα ευρω-
παϊκά κλαμπ, αλλά το γονίδιο της άμμου
της Κόπα Καμπάνα και της Ιπανέμα υπάρ-
χει και σε αυτήν τη «σελεσάο». Αυτός ο
συνδυασμός είναι ικανός να της χαρίσει
ακόμη και το τρόπαιο, αν και οι Γάλλοι με
την πληρότητα παντού είναι το πρώτο φα-
βορί, με τον αφιονισμένο Κιλιάν Εμπαπέ
να έχει σκοράρει ήδη πέντε φορές. Βινίσι-
ους Ζούνιορ, Νεϊμάρ με πέναλτι, Ριτσάρ-

λισον και Πακετά τα γκολ.
Και από θέαμα; Βραζιλία όπως παλιά.

Στο δεύτερο μέρος έγιναν και οι έξι αλλα-
γές, η Βραζιλία είναι η μόνη ομάδα που
χρησιμοποίησε και τους 26 της αποστο-
λής. Οι Κορεάτες με προπονητή τον άλλο-
τε του Ολυμπιακού, τον Πορτογάλο Πάου-
λο Μπέντο, πήγαν στο Μουντιάλ για να

παίξουν μπάλα. Έπαιξαν, έβαλαν ένα γκολ
με τον Σουγκ Χο Πάικ στο δεύτερο μέρος,
ο Ιν Μπέομ Χουάνγκ του Ολυμπιακού αύ-
ξησε το κασέ του προσθέτοντας μία ακόμη
μεστή εμφάνιση στα πόδια του και έφυγαν
ευχαριστημένοι. 

Αυτό ήταν το τρίτο σερί Μουντιάλ που
πετυχαίνει γκολ ο Βραζιλιάνος της Παρί
Σεν Ζερμέν Νεϊμάρ. Ο «βασιλιάς» Πελέ
σκόραρε σε τέσσερα και ο Ρονάλντο -το
Φαινόμενο- σε τρία. Ο Νεϊμάρ όμως κυνη-
γά και άλλο ρεκόρ, αυτό του Πελέ με τα πε-
ρισσότερα γκολ με τη φανέλα της Βραζι-
λίας. Ο ζωντανός θρύλος του παγκόσμιου
ποδοσφαίρου μετράει 77 γκολ και ο Νεϊ-
μάρ βρίσκεται ένα μόλις μακριά από την
ισοφάριση (έχει 76). Ο επιθετικός της Παρί

Σεν Ζερμέν έχει ήδη περάσει τα 62 γκολ
του Ρονάλντο. Σε Παγκόσμια Κύπελλα αυτό
το γκολ του ήταν το έβδομο σε δώδεκα εμ-
φανίσεις, ενώ ο απολογισμός τερμάτων σε
Παγκόσμια Κύπελλα για τον Ρονάλντο και
τον Πελέ είναι 15 και 12 γκολ αντίστοιχα.

Στη νοκ άουτ φάση των «8» η Βραζιλία
θα παίξει μεθαύριο Παρασκευή με την
Κροατία, νικήτρια στα πέναλτι της Ιαπω-
νίας, κανονικός αγώνας και παράταση 1-1.
Οι Γιαπωνέζοι προηγήθηκαν στο σκορ με
τον Μαέμντα στο πρώτο μέρος, ισοφάρισε
ο Πέρισιτς. Στα πέναλτι 3-1 οι Κροάτες, ο
γκολκίπερ Λιβάκοβιτς απέκρουσε τρία
των Γιαπωνέζων. Χαμένο πέναλτι για τους
Κροάτες είχε ο πρώην της ΑΕΚ Μάρκο Λι-
βάγια.

Η Βραζιλία νίκησε 4-1 
τη Νότια Κορέα, 
ό,τι καλύτερο είδαμε 
στο Μουντιάλ

Μυαλό ευρωπαϊκό,
πόδια... Κόπα Καμπάνα



Π
ερίπου δέκα μέρες μετά τις δηλώσεις του
υπουργού Αθλητισμού της Σαουδικής Αραβίας
Αμπντουλαζίζ μπιν Τούρκι αλ Φαϊζάλ, ότι δεν

υπάρχει σκέψη για συνδιεκδίκηση του Μουντιάλ του
2030 με την Ελλάδα και την Αίγυπτο, ήρθε μια άλλη δή-
λωση, αυτήν τη φορά του υπουργού Τουρισμού Αχμέντ
αλ Χαντίμπ, που ανέτρεψε όλο το σκηνικό. Σε δηλώσεις
του στο Bloomberg ο Σαουδάραβας αξιωματούχος υπο-
στήριξε τα αντίθετα. Πως η χώρα του εξετάζει σοβαρά το
ενδεχόμενο. Χαρακτηριστικά τόνισε: «Γιατί όχι; Ποιος
δεν θα ήθελε να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο;
Φυσικά φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις στην περιοχή».
Εξήγησε μάλιστα ότι «οι τρεις χώρες θα επενδύσουν σί-
γουρα πολλά σε υποδομές και θα είναι σίγουρα έτοιμες
και ξέρω ότι μέχρι τότε η Σαουδική Αραβία θα χτίσει τα
πιο σύγχρονα γήπεδα και χώρους φιλάθλων». Για την
ίδια διοργάνωση έχουν θέσει υποψηφιότητα από κοινού
Αργεντινή, Χιλή, Παραγουάη και Ουρουγουάη, καθώς και
επίσης μαζί Ισπανία, Πορτογαλία και Ουκρανία.

Σ. Αραβία: «Ναι» στο Μουντιάλ 2030 Πανό για τον βασιλιά Πελέ
Συγκινητική η ενέργεια των διεθνών της Βρα-

ζιλίας μετά το 4-1 επί της Νότιας Κορέας. Κράτη-
σαν ένα πανό που είχε τη φωτογραφία του Πελέ
και το περιέφεραν στον αγωνιστικό χώρο. Ο
82χρονος Πελέ νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του
Σάο Πάουλο και οι γιατροί ανακοίνωσαν ότι η κα-
τάστασή του παραμένει σταθερή. Πάσχει από
καρκίνο, αλλά ο οργανισμός του ανταποκρίνεται
στις χημειοθεραπείες. 

Νίκη Ολυμπιακού,
παράπονα Παναθηναϊκού

Ο Ολυμπιακός νίκησε 68-66 τον Παναθηναϊκό
στο ντέρμπι των «αιωνίων» στο ΣΕΦ για το πρω-
τάθλημα της Basket League. Οι «πράσινοι» δια-
μαρτύρονται για τη διαιτησία, πως δεν σφυρίχτη-
καν δύο φάουλ στον Μπέικον, πρώτο σκόρερ με
20 π. Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού ο Βεζέν-
κοφ με 22 πόντους. Οι «ερυθρόλευκοι» απέκτη-
σαν προβάδισμα για τα πλέι οφ.

Του φίλησε τα πόδια
Αυτά μόνο στη Βραζιλία. Ο Ρονάλντο, το Φαινό-

μενο, είχε καλεσμένο στο στούντιο στο Κατάρ τον
Ριτσάρλισον μετά το 4-1 με τη Νότια Κορέα. Αφού ο
Ριτσάρλισον του έδειξε γιατί πανηγυρίζει όπως
το... περιστέρι, στη συνέχεια έσκυψε και του φίλη-
σε τα πόδια! Αν μιλάμε για σεβασμό. Το Φαινόμενο,
παγκόσμιος πρωταθλητής το 2002, συγκαταλέγε-
ται στους πέντε κορυφαίους όλων των εποχών.

Ο Γιάννης και πάλι κορυφαίος
Οι Μπακς πέρασαν από το Ορλάντο επικρα-

τώντας των Μάτζικ με 109-102 και βελτίωσαν το
ρεκόρ τους σε 17 νίκες και 6 ήττες, που τους δια-
τηρεί στη δεύτερη θέση της Ανατολής πίσω από
τους Σέλτικς (20-5). Κορυφαίος ήταν και πάλι ο
Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ολοκλήρωσε
την αναμέτρηση με 34 πόντους (10/17 δίποντα,
2/4 τρίποντα, 8/11 βολές), 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ,
1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 4 λάθη σε 33 λεπτά συμ-
μετοχής. 

«Πρέπει να σκεφτούμε το μέλλον και το δικό μου
δεν βρίσκεται στην ομάδα της Νότιας Κορέας. Μό-
λις ανακοίνωσα στους παίκτες και τον πρόεδρο την
απόφασή μου, την οποία έχω πάρει από τον Σεπτέμ-
βριο. Τους ευχαριστώ για όσα έκαναν για εμένα».
Αυτό δήλωσε ο Πορτογάλος τεχνικός της εθνικής
Νότιας Κορέας και άλλοτε του Ολυμπιακού Πάουλο
Μπέντο μετά τον αποκλεισμό 4-1 από τη Βραζιλία
στο Μουντιάλ.

Η Μαρία Σάκκαρη 
2,2 εκατ. ευρώ

Η Μαρία Σάκκαρη, Νο6 στον κόσμο, είδε τον τραπεζικό της λογαριασμό να «φουσκώνει» κατά 2,2 εκατ.
ευρώ το 2022, σύμφωνα με την ανακοίνωση της παγκόσμιας ομοσπονδίας τένις. Στη σχετική λίστα
ωστόσο, επειδή δεν κατέκτησε κάποιο τρόπαιο, η Μαρία βρίσκεται στην 7η θέση. Πρώτη είναι η Πολωνή
Ίγκα Σβίατεκ, η οποία κατέκτησε οκτώ τίτλους και εισέπραξε 9,5 εκατ. ευρώ.
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Ν. Κορέα: Τέλος ο Μπέντο
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα

Δάρδα

Ε
ίναι επίσημο, ο γίγαντας του παγκό-
σμιου μουσικού πενταγράμμου
Ρόμπι Γουίλιαμς έρχεται στην Αθή-
να για ένα και μοναδικό φαντασμα-

γορικό music concert. Η ανακοίνωση της προ-
γραμματισμένης εμφάνισης του εκρηκτικού
Βρετανού σούπερ σταρ στο Rockwave Festival
2023 προκάλεσε ντελίριο στους φανατικούς
θαυμαστές του, οι οποίοι παρακαλούν να έρθει
το καλοκαίρι γρηγορότερα!

Ο πρώην «Mr Take That» ή, αλλιώς, «αρσενι-
κή Madonna» θα παρουσιαστεί στο ελληνικό
κοινό την 1η Ιουλίου στο TerraVibe Park της
Μαλακάσας, ακριβώς οκτώ χρόνια από την τε-
λευταία εμφάνισή του στην ίδια σκηνή, όπου
αποθεώθηκε από 30.000 φαν του.

Ξεπερνώντας ως προς τη δημοτικότητα και
την εμπορικότητα τον Έλβις Πρίσλεϊ, ο 48χρο-
νος καλλιτέχνης, ο οποίος σαρώνει τον πλανή-
τη με τις επιτυχίες του, φέτος γιορτάζει 25
χρόνια σόλο πλατινένιας καριέρας στρωμένης
με χρυσάφι και η νέα περιοδεία αναμένεται να
είναι ό,τι καλύτερο έχει παρουσιάσει ever.

Το μεγαλύτερο ποπ είδωλο της εποχής θεω-
ρείται χαμηλών τόνων ως προς τις απαιτήσεις
του. Σε κάθε σταθμό της περιοδείας του το μό-
νο που επιθυμεί είναι ιδιωτικότητα και ξεκού-
ραση πριν από κάθε live, κατά προτίμηση σε

σουίτα στις αποχρώσεις του μοβ και της μόκας
με τη συμφωνία το ξενοδοχείο που διαμένει
να παραμείνει «μυστικό» μέχρι τη στιγμή της
αναχώρησής του. Το ίδιο ισχύει και για τις δια-
τροφικές απαιτήσεις του: λιτό μενού με γάλα,
άσπρο ψάρι ή σολομό, λαχανικά, σούσι, κα-
στανό ρύζι, δημητριακά από κινόα ή ψωμί
ντίνκελ, τσίχλες και νερό!

Η ιστορία του Ρόμπι Γουίλιαμς ξεκινά από
νωρίς, όταν ακόμη ως μέλος των Take That ξε-
χώρισε με το ταλέντο του. Το 1997 η σόλο κα-
ριέρα του τον οδηγεί σε μια πορεία που ούτε ο
ίδιος είχε τολμήσει να φανταστεί. 

Με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 85 εκατομ-
μύρια, ο Ρόμπι Γουίλιαμς σπάει το ένα ρεκόρ
μετά το άλλο: 14 singles στο νούμερο ένα, οι
περισσότερες πωλήσεις εισιτηρίων σε μόλις

μία μέρα (στις 19 Νοεμβρίου 2005 πουλήθη-
καν μέσα σε 24 ώρες 1,6 εκατομμύριο εισιτή-
ρια μόλις ανακοινώθηκε η παγκόσμια περιο-
δεία του για το 2006), πάνω από 375.000 θεα-
τές στις τρεις νύχτες στο Knebworth τον Αύ-
γουστο του 2003, η τεράστια επιτυχία των δι-
κών του swing άλμπουμ και παράλληλα η επα-
νένωσή του με τους Take That το 2010 και η
κυκλοφορία του «Progress» (έγινε το άλμ-
πουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις του 21ου
αιώνα και η περιοδεία που ακολούθησε ήταν η
περιοδεία με τις μεγαλύτερες πωλήσεις εισι-
τηρίων στη Βρετανία ever) και το εντυπωσιακό
ρεκόρ των 18 Brit awards!

Η ανακοίνωση 
της προγραμματισμένης εμφάνισης
του εκρηκτικού Βρετανού σούπερ
σταρ στο Rockwave Festival 2023
προκάλεσε ντελίριο 
στους φανατικούς θαυμαστές του

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς 
επιστρέφει στην Αθήνα 



Η Εριέττα Κούρκουλου δεν κάνει ρούπι χω-
ρίς τον μονάκριβο γιο της, ακόμη και αν είναι
να ανέβει στα βουνά. Η ιδρύτρια του «Save a
Greek Stray», παρέα με άλλες μαμάδες, έκα-
νε την Κυριακή πεζοπορία στην Πάρνηθα και
φυσικά ο μόλις 8 μηνών Νίκος ήταν μαζί της
θέλοντας να τον μυήσει στις ομορφιές της φύ-
σης. Όταν ο γλυκύτατος μπόμπιρας πείνασε, η
κόρη της Μαριάννας Λάτση τον θήλασε μέσα
στο δάσος ποζάροντας με άνεση στον φακό.

Θήλασε στο δάσος

Το μαλλί δεν άρεσε

Πληθώρα από αρνητικά σχόλια δέχτηκε στο
Διαδίκτυο η Τάμτα για το εκκεντρικό hair look
στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέν-
τρου στο Σύνταγμα. Η ποπ σταρ, αν και μας έχει
συνηθίσει σε εκκεντρικές εμφανίσεις, αυτήν τη
φορά μάλλον το παράκανε, όπως φαίνεται και
από τα σχόλια των χρηστών. Η εμφάνισή της με
λευκό ιδιαίτερο φόρεμα και δίχρωμα μαλλιά
πιασμένα ψηλά απογοήτευσε τους φανατικούς
θαυμαστές της, οι οποίοι έσπευσαν να χαρακτη-
ρίσουν το χτένισμα και τη διχρωμία αστεία, προ-
τρέποντάς τη σε άμεση αλλαγή. 

Full in love η Ευρυδίκη Βαλα-
βάνη μετά τον οριστικό χωρι-
σμό της με τον Κωσταντίνο Βα-
σάλο. Η πρώην «Survivor» φη-
μολογείται πως είναι ερωτευ-
μένη με τον Γρηγόρη Μόργκαν,
με τον οποίο γνωρίστηκε το κα-
λοκαίρι στις διακοπές της στα
Χανιά. Το ειδύλλιο έγινε πρό-
σφατα γνωστό και σχεδόν επι-
βεβαιώνεται από τα κολακευτι-
κά και γεμάτα υπονοούμενα
σχόλια του γοητευτικού ντρά-
μερ στις φωτογραφίες της στο
Instagram.

Σε νέα σχέση

««Κράξιμο» από τον Ποσειδώνα
Οι υπέρκομψες εμφανίσεις της Νατάσσας Μποφίλιου στο
κέντρο του Λονδίνου έγιναν αντικείμενο αρνητικής κριτικής
από τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο. Η τραγουδίστρια πόζαρε στο
Instagram με αέρα μοντέλου διαφημίζοντας ρούχα από την
κολεξιόν της αδελφής της και εισέπραξε ειρωνικά σχόλια από
τον ραδιοφωνικό παραγωγό: «Παλεύουμε τον “κακό καπιταλι-
σμό” στο κομμουνιστικό Λονδίνο. Σινιέ και στην πένα, βεβαί-
ως, βεβαίως. Wannabe on top Κομαντάντε Τσε Γκεβάρα;».

Ξεσάλωσε στα μπουζούκια ο Στέφανος
Τσιτσιπάς. Ο διάσημος τενίστας βρίσκε-
ται στην Αθήνα
και την περα-
σμένη Παρα-
σκευή διασκέ-
δασε με φίλους
του στο νυχτε-
ρινό κέντρο
όπου εμφανί-
ζονται ο Κων-
σταντίνος Αρ-
γυρός με τον
Σάκη Ρουβά. Ο
αθλητής κάθισε
πρώτο τραπέζι
πίστα και κυ-
ριολεκτικά τα
έδωσε όλα χορεύοντας και τραγουδώντας
μέχρι το πρωί, ενώ στις φωτογραφίες που
ανάρτησε πόζαρε χαμογελαστός δίπλα
στον Αργυρό.

TETΑΡΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL GOSSIP31
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Σύννεφα στη σχέση τους;

Ολονύχτιο γλέντι

Α
υτή εδώ και εκείνος στο Λονδίνο. Την πρώτη μεγάλη κρί-
ση στη σχέση τους φημολογείται πως περνούν η Ασημίνα
Χατζηανδρέου και ο Χρήστος Δάντης. Η αθλήτρια βρί-
σκεται στην Αθήνα, σε αντίθεση με τον τραγουδιστή που

ταξίδεψε στη στολισμένη για τα Χριστούγεννα βρετανική πρω-
τεύουσα, με την ίδια να δηλώνει πως αυτή την περίοδο δεν είναι στα
καλύτερά τους. «Δεν είμαι σε καλή φάση, έχω νεύρα. Είχαμε μια
παρεξήγηση με τον Χρήστο και δεν ήμουν πολύ καλά τελευταία. Αλ-
λά εντάξει, θα τη λύσουμε και θα προχωρήσουμε», αποκάλυψε στις
κάμερες, αναφέροντας πως αφορμή στάθηκε η πιθανή επιστροφή
της στον Άγιο Δομίνικο για το «All Star Survivors»: «Δεν το έχουν
πάρει καλά ούτε η οικογένειά μου ούτε ο Χρήστος. Αλλά όταν μιλά-
με για δουλειά... Νομίζω ότι όσοι μπουν φέτος θα πάνε για το οικο-
νομικό κομμάτι».



H
επιστήμη έχει προοδεύσει τόσο πολύ
που δίνει τη δυνατότητα σε ασθενείς
που διαγιγνώσκονται με καρκίνο να
διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και

να αποκτήσουν υγιή παιδιά μετά την ολοκλήρωση
της χειρουργικής, ορμονικής και ακτινικής θερα-
πείας τους.

Σε αυτά τα κρίσιμα θέματα που αφορούν πολύ
τις γυναίκες αναφέρθηκαν διακεκριμένοι επιστή-
μονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό κατά τη
διάρκεια συνέντευξης Τύπου με αφορμή το 1ο
Πανελλήνιο Συνέδριο «Καρκίνος - Υπογονιμότητα
και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή: Μύθος και
Πραγματικότητα».

Αίσθηση προκάλεσαν οι μαρτυρίες ογκολογι-
κών ασθενών, οι οποίες αφού θεραπεύτηκαν από
τον καρκίνο, υπό τη συνεχή καθοδήγηση του ογ-

κολόγου - παθολόγου, του εξειδικευμένου για την
υπογονιμότητα γυναικολόγου, του εξειδικευμέ-
νου γυναικολόγου - ογκολόγου και του εμβρυο-
λόγου, κατάφεραν να τεκνοποιήσουν υγιή παιδιά
μέσω της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Ο σύγ-
χρονος τρόπος ζωής έχει μεταθέσει την ηλικία
της πρώτης κύησης στα μέσα της τρίτης δεκαετίας
της ζωής. Έτσι, παρατηρείται το φαινόμενο κατά
τη διάγνωση της νόσου πολλές ασθενείς αναπα-
ραγωγικής ηλικίας να είναι άτοκες.

Πλέον είναι εφικτή η κρυοσυντήρηση του γενε-
τικού υλικού των ασθενών που διαγιγνώσκονται
με καρκίνο. Έτσι, τους δίνεται η δυνατότητα για
διατήρηση της γονιμότητάς τους και την απόκτη-
ση υγιών παιδιών μετά την ολοκλήρωση της απα-
ραίτητης θεραπείας που μπορεί να υποβληθούν.
Δωρεάν λήψη, κατάψυξη και μελλοντική κρυο-

συντήρηση του γενετικού τους υλικού προσφέρει
στους ογκολογικούς ασθενείς το νοσοκομείο
«Έλενα Βενιζέλου», όπως ανέφερε ο Νίκος Πα-
παριστείδης, διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών,
διευθυντής Β’ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινι-
κής και Μονάδας Εξωσωματικής στο νοσοκομείο.

«Η δυνατότητα κρυοσυντήρησης του γενετικού
υλικού έχει ως αποτέλεσμα οι ασθενείς να έχουν
καλύτερη ψυχολογία, καθώς γνωρίζουν ότι δεν
έχουν τελειώσει οι ελπίδες τους για τη δημιουρ-
γία της οικογένειάς τους», αναφέρει ο ειδικός. Οι
γυναίκες αναρωτιούνται αν τα φάρμακα της υπο-
γονιμότητας αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου είτε
των ωοθηκών είτε του μαστού, που είναι ο συχνό-
τερα εμφανιζόμενος στις γυναίκες.

«Ειδικότερα για τον καρκίνο των ωοθηκών, που
είναι ο πιο θανατηφόρος γυναικολογικός καρκί-
νος, αρκετές μεγάλες μετα-αναλύσεις, πολλές
από τις οποίες την τελευταία 5ετία, δείχνουν έναν
αυξημένο κίνδυνο περίπου 1,6-1,8 φορές από τον
γενικό πληθυσμό. Ο κίνδυνος αυτός δείχνει σε
κάποιες μελέτες να αυξάνεται με τον αριθμό των
προσπαθειών εξωσωματικής», επισημαίνει ο Γε-
ώργιος Βοργιάς, διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πα-
νεπιστημίου Πατρών, διευθυντής Γυναικολογικής
Κλινικής Νοσοκομείου Μεταξά. 
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Ο σύγχρονος τρόπος ζωής 
έχει μεταθέσει την ηλικία 
της πρώτης κύησης στα μέσα 
της τρίτης δεκαετίας της ζωής

Ο Ιπποκράτης Σαρρής, διευθυντής και σύμβουλος Αναπαραγωγικής Ιατρικής στο King’s
Fertility King’s College Hospital, με αφορμή έρευνα που κράτησε 27 χρόνια και αφορούσε 1,8
εκατ. γυναίκες που υποβλήθηκαν σε θεραπείες γονιμότητας, αναφέρει ότι «τα φάρμακα γονι-
μότητας δεν αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού, η έρευνά μας έδειξε ότι τα φάρμακα
που χρησιμοποιούνται συνήθως κατά τη διάρκεια θεραπειών γονιμότητας για την απελευθέ-
ρωση ωαρίων δεν αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού».

Εστιάζοντας στο ίδιο θέμα, ο Κωνσταντίνος Πάντος, γυναικολόγος, διδάκτωρ Πανεπιστημί-
ου Αθηνών, γενικός γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, επισημαί-
νει ότι «αν και η ορμονική θεραπεία στις γυναίκες είναι ακόμη υπό διερεύνηση ως προς τον
μηχανισμό δράσης τους στην καρκινογένεση, εκείνο στο οποίο καταλήγουν οι περισσότερες
από τις μεγάλες κλινικές μελέτες παγκοσμίως είναι ότι δεν φαίνεται επιδημιολογικά κάποια
συσχέτιση με αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη γυναικολογικού ή και άλλων μορφών καρκίνου
σε γυναίκες που λαμβάνουν φαρμακευτική θεραπεία για την υπογονιμότητά τους».

«Τα φάρμακα γονιμότητας δεν προκαλούν καρκίνο»

Γονιμότητα μετά τον καρκίνο



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)
Ξεκινά για εσάς μια επαγγελματική δραστη-
ριότητα, όπου θα έχετε συζητήσεις, συμφω-
νίες και αρκετή κοινωνικότητα λόγω των
υποχρεώσεών σας. Ο Ερμής στη νέα του θέ-
ση φωτίζει και ανανεώνει τις γνωριμίες που
μπορεί να σας βοηθήσουν στους στόχους
σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Γίνεστε πιο εξωστρεφείς και αναζητάτε νέα
ενδιαφέροντα. Η νέα θέση του Ερμή είναι
πολύ ευνοϊκή για εσάς, εφόσον βρίσκεται
στο ίδιο στοιχείο με το δικό σας, τη Γη. Ίσως
τα ταξίδια και οι μετακινήσεις έως τις 11 Φε-
βρουαρίου 2023 να γίνουν η καθημερινότη-
τά σας, που θα σας φέρει πιο κοντά τους
σκοπούς σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ανοίγεται μπροστά σας μια περίοδος που θα
αρχίσουν να σας ενδιαφέρουν περισσότερο
τα χρήματα και οι συμφωνίες για να επιτύχε-
τε την υλική ασφάλειά σας. Προετοιμάστε τις
στρατηγικές σας, αλλά μην ξεχνάτε το βάρος
της αυριανής Πανσελήνου, που είναι μια
άκρως κουραστική στιγμή για ό,τι θεωρού-
σατε δεδομένο.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Ο Ερμής περνά απέναντι από το δικό σας ζώ-
διο, όπου θα επικρατήσουν συζητήσεις,
συμφωνίες και νέες γνωριμίες με ενδιαφέ-
ροντα άτομα. Βέβαια, η ένδειξη αυτή μπορεί
να μαρτυρά μια νομική υπόθεση που σας τα-
λαιπωρεί και θα αναζωπυρωθεί το επόμενο
διάστημα. Η αυριανή Πανσέληνος σας δημι-
ουργεί έντονους προβληματισμούς και
εκνευρισμό. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες ξεκινά μια γόνιμη πε-
ρίοδος σε εργασιακά θέματα που θα λύσουν
κάποια σημεία που σας έχουν προβληματίσει.
Είναι μια στιγμή που τα οικονομικά σας θα σας
απασχολήσουν έντονα και με διάρκεια. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους το πέρασμα του
Ερμή στο ζώδιο του Αιγόκερου δεν αφήνει
κανένα περιθώριο για την αμεσότητα που θα
έχετε σε επικοινωνιακά θέματα. Ίσως μάλι-
στα να έχετε πολλές ιδέες για ένα νέο επι-
χειρηματικό σας σχέδιο που θα ολοκληρω-
θεί έως τις 11 Φεβρουαρίου 2023. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ξεκινά μια περίοδος που το σπίτι και η οικο-
γένεια θα παίξουν έναν πολύ βασικό ρόλο.
Συζητήσεις, συναντήσεις και λόγια που πρέ-
πει να ειπωθούν θα έχουν την τιμητική τους
έως τις 11 Φεβρουαρίου 2023.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Το πέρασμα του Ερμή στον τομέα που αφορά
την επικοινωνία σας είναι ένδειξη μιας
πλούσιας περιόδου με μηνύματα, επικοινω-
νία, ταξίδια και πνευματικές εργασίες.
Φροντίστε λοιπόν να έχετε χωρίσει σωστά
τον χρόνο σας ώστε να ολοκληρώσετε πρώ-
τα ό,τι σας είναι απαραίτητο. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ο Ερμής εγκαταλείπει το δικό σας ζώδιο
και προχωρά στο ζώδιο του Αιγόκερου. Τα
οικονομικά και γενικότερα ο τρόπος που θα
έχετε εισοδήματα θα είναι έντονα έως τις
28/12/2022, όπου και θα πρέπει να έχετε
τακτοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των
ανασφαλειών σας, οικονομικών και συναι-
σθηματικών. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Ο Ερμής από σήμερα περνά στο δικό σας
ζώδιο, ενώ σας παραπέμπει να αφήσετε πί-
σω σας αμφιβολίες και φόβους που σας εί-
χαν κυριεύσει από τις 18 Νοεμβρίου 2022.
Τώρα θέλετε να θέσετε τους όρους σας, να
διεκδικήσετε, να επικοινωνήσετε και να πεί-
τε τις αλήθειες σας χωρίς φόβο και με πολύ
πάθος.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Τώρα ήρθε η στιγμή να επανεξετάσετε τις
καταστάσεις, να μιλήσετε για ό,τι νιώθετε σε
κίνδυνο αλλά και να σκεφτείτε τα επόμενά
σας βήματα. Την περίοδο των εορτών κάτι
σημαντικό θέλετε να κάνετε, αλλά χωρίς να
το γνωρίζουν πολλοί. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Είστε έτοιμοι να ανανεώσετε το φιλικό σας
περιβάλλον, να κάνετε καινούργια σχέδια
για το μέλλον και να συμμετάσχετε σε κά-
ποια ομάδα που σας ενώνει ένα κοινό
όραμα.
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ΟΕρμής προχωρά στο ζώδιο του
Αιγόκερου, μια θέση πιο πρακτική
και οργανωτική. Έως τις 29/12, 
όταν ο Ερμής θα γυρίσει σε ανάδρομη

πορεία, θα υπάρχουν επιτυχίες και ώριμες
συμφωνίες για τα ζώδια της Γης ώστε να
βάλουν μια σειρά σε πρακτικά θέματα που
αφορούν την καθημερινότητά τους. Βέβαια, 
η αυριανή Πανσέληνος, για την οποία θα
μιλήσουμε, επηρεάζει όλες αυτές τις μέρες 
τη διάθεσή μας, που είναι έκρυθμη 
και ανατρεπτική. 



E
να δημοσίευμα της εφημερίδας
«Τζουμχουριέτ» της Τουρκίας πέρα-
σε απαρατήρητο και δεν θα έπρεπε.
Σύμφωνα με αυτό, η Αγια-Σοφιά, την

οποία επισκέπτονται πλέον περί το 1 εκατομμύ-
ριο πολίτες μηνιαίως, έχει υποστεί σημαντικές
φθορές και ζημιές ιδιαίτερα από την ημέρα της
μετατροπής της σε μουσουλμανικό τέμενος και
σε χώρο θρησκευτικής λατρείας, το 2020.

Πόσο σημαντική και δυσάρεστη ήταν εκείνη
η ημέρα. Η Τουρκία είχε δηλώσει τότε ότι «η
Αγια-Σοφιά, που αποτελεί ιδιοκτησία του Ιδρύ-
ματος Fatih Sultan Mehmet και προστατεύεται
από την έννομη τάξη μας, έχει παραχωρηθεί
στο κοινό για τη συνεχή χρήση της με βάση τη
βούληση του ιδρύματος». 

«Φέρει τα χαρακτηριστικά της ακίνητης ιδιο-
κτησίας, είναι εγγεγραμμένη στο κτηματολόγιο
ως τζαμί και η φύση και ο σκοπός αυτής της
ακίνητης περιουσίας όπως αναφέρεται στην
ιδρυτική πράξη δεν μπορούν να αλλάξουν.

Είναι επίσης δεσμευτικό για το κράτος που
έχει την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι τα πε-
ριουσιακά στοιχεία του ιδρύματος χρησιμοποι-
ούνται σύμφωνα με τη βούληση του ιδρύματος,
όπως επίσης και την υποχρέωση να μην πα-

ρεμβαίνει με τρόπο που να εξαλείφει τη βούλη-
ση του ιδρύματος.

Κατά συνέπεια, σε αυτήν την περίπτωση,
συνάγεται ότι δεν είναι νομικά δυνατό να
χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκο-
πό εκτός από τζαμί. Επομένως, η απόφαση
του υπουργικού συμβουλίου που τη μετέτρε-
ψε σε μουσείο δεν ήταν σύννομη», έλεγε τότε
η ανακοίνωση. 

Η Αγια-Σοφιά δεν ήταν διμερές θέμα και σω-
στά η ελληνική κυβέρνηση από τότε δεν το αν-
τιμετώπισε έτσι. Ανέδειξε το θέμα παντού, σε
όλα τα διεθνή φόρουμ, τοποθετήθηκε και ο
πρωθυπουργός με τις σχετικές επιστολές προς
τους επικεφαλής της Κομισιόν και του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου λέγοντας ότι η Αγια-Σοφιά
είναι ένα μνημείο-σύμβολο της UNESCO. «Άρα
περιμένουμε από την Τουρκία τις αποφάσεις
της και θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν κάνει
αυτό το λάθος, το οποίο όπως έχουμε πει πολ-
λές φορές θα δημιουργήσει ένα τεράστιο αγε-
φύρωτο ψυχικό χάσμα ανάμεσα στους χριστια-
νούς και την Τουρκία».

Θεολόγοι, ιστορικοί, καθηγητές μιλούν πλέ-
ον για ρωγμές στο δάπεδο του μνημείου, για
καταστροφές στις πύλες, τονίζοντας ότι ήταν

λάθος η μετατροπή του σε ευκτήριο οίκο. Ανα-
φέρονται, μάλιστα, σε μια ανεξέλεγκτη και συ-
νεχή ροή επισκεπτών και ότι οι πολλές μη ορ-
γανωμένες τέτοιες επισκέψεις προκαλούν κα-
ταστροφές. 

Δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου αναφέ-
ρονται στις φθορές στην πόρτα της Αγια-Σο-
φιάς που έκανε γνωστές ο αρχαιολόγος Ομέρ
Φαρούκ Γιαβάστσαϊ, ο οποίος αποκάλυψε την
εν λόγω καταστροφή στην Αγια-Σοφιά, κοινο-
ποιώντας τη στον λογαριασμό του στα social
media και αναρτώντας σχετικό βίντεο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα γνωρίζει όλα αυ-
τά. Και σε κάθε ευκαιρία στέλνει το μήνυμα ότι
όσα συμβαίνουν σε αυτό το Μνημείο Παγκό-
σμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO
αποτελούν μια θλιβερή και προκλητική υποχώ-
ρηση από τα ανθρωπιστικά ιδεώδη που αντι-
προσωπεύει η Σύμβαση για την Παγκόσμια
Κληρονομιά και ότι είναι απαράδεκτο, τη στιγ-
μή που προσπαθούμε να προχωρήσουμε ενω-
μένοι μπροστά και να οικοδομήσουμε ένα κα-
λύτερο και λαμπρότερο μέλλον για όλους, να
υπάρχουν εκείνοι που, αντιθέτως, προσπαθούν
να μας γυρίσουν πίσω σε διαχωρισμούς του
παρελθόντος. 

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Οι κινήσεις της Αθήνας 
για την προστασία της Αγια-Σοφιάς

Θεολόγοι, ιστορικοί,
καθηγητές μιλούν
πλέον για ρωγμές
στο δάπεδο 
του μνημείου, 
για καταστροφές 
στις πύλες,
τονίζοντας ότι 
ήταν λάθος 
η μετατροπή του 
σε ευκτήριο οίκο


