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EDITORIAL

Η αξία 
μιας συγγνώμης

Ο Aλέξης
ζήλεψε τη δόξα 

των τηλεδικαστών;

ΑΛΕΞIΑ ΤΑΣΟYΛΗ

ΣΕΛ.  32 ΣΕΛ. 2

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ
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ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΑΝ 
ΤΑ 17 ΕΚΑΤ. 
ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΓΡΙΒΕΑ;

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

ΟΡΓH ΜΗΤΣΟΤAΚΗ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖIΤΕΣ 

ΣΕΛ. 14

«ΠΛΑΝΗΤAΡΧΗΣ»
Η ΟYΡΣΟΥΛΑ!

ΠΡΩΤΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ FORBES 

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 9

ΤΙ ΓΥΡΕΥΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡAΦΟΙ
ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ;

ΑΓΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

ΚΕΝΤΡΙ 

ΣΕΛ. 19

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΠΤΟΥΣ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ : ΑΠΟΤΡΟΠΗ 
ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ 

Γράφουν

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΣΕΛ. 12

Η «θεία» Μυρσίνη 
και το χρέος μας 
στην 4η ηλικία

ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ
Οικονομία: Οι θετικές
ειδήσεις της εβδομάδας

«Είμαι παρών 
για να κερδίσουμε 
τη μάχη
των εκλογών» 

«Είμαι παρών 
για να κερδίσουμε 
τη μάχη
των εκλογών» 

Μήνυμα ενότητας από 
τον πρώην πρωθυπουργό

ΓΑΛΑΖΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΑΡΑ 

ΣΕΛ. 4

Η «παράνομη» ΥΠΕΞ 
της Λιβύης απειλεί την Ελλάδα 

ΘΡΑΣΥΤΑΤΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΪΛΑ ΜΑΝΓΚΟΥΣ

ΣΕΛ. 10

• Ζητά να του παραδώσει 
η ΑΔΑΕ απόρρητα στοιχεία 
των τελευταίων 3 ετών
• Το φθηνό επικοινωνιακό 
σόου και το νομικό κώλυμα 

ΘΕΣΜΙΚH ΕΚΤΡΟΠH
ΑΠΟ ΤΣIΠΡΑ

ΣΕΛ. 5



Ε
ίναι ποτέ δυνατόν ένας πολιτικός αρχηγός
να υιοθετεί ατάκες του τύπου «αν κλέβεις
σπίτια μέσω τραπεζών και funds μπορεί να
γίνεις βουλευτής της ΝΔ, αν κλέψεις 20

ευρώ βενζίνη μπορεί να βρεθείς με μια σφαίρα στο
κεφάλι»; Μπορεί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης να πέφτει τόσο χαμηλά, σε επίπεδο χαμαι-
τυπείου; Από πού και ως πού ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
έβγαλε συμπέρασμα ότι ο νεαρός Ρομά πυροβολή-
θηκε επειδή δεν πλήρωσε τα 20 ευρώ στο βενζινάδι-
κο; Με ποιο δικαίωμα βγάζει τέτοια αυθαίρετα και
χυδαία συμπεράσματα;

Με ποιο δικαίωμα «δικάζει» ο αρχηγός της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης, την ώρα που ακόμη δεν
έχουν ολοκληρωθεί η προανάκριση και η έρευνα των
δικαστικών αρχών; Ζήλεψε άραγε τη δόξα των τηλε-
μαϊντανών (δικηγόροι και δημοσιογράφοι) που βγαί-

νουν στα παράθυρα της τηλεόρασης για να βρουν πε-
λάτες; Τα θυσιάζει λοιπόν όλα στον βωμό των ψήφων
και του λαϊκισμού; Δεν περνά από το μυαλό του ότι με
αυτό τον τρόπο πυροδοτεί συνθήκες κοινωνικής ανα-
ταραχής και ανασφάλειας; Δεν βλέπει ότι τα τρολ του
κόμματός του στο ίντερνετ και στα social media πα-
ρακινούν τους Ρομά να τα κάψουν όλα και να τα κά-
νουν παρανάλωμα του πυρός; Τι επιδιώκουν τελικά ο
κ. Τσίπρας και οι ομοϊδεάτες του; Την πολιτική ανω-
μαλία; Όπως έκαναν το 2014, όταν παρακινούσαν
τους πολίτες να μουτζώνουν έξω από το Κοινοβούλιο
και να φωνάζουν συνθήματα του τύπου «να καεί, να
καεί το μπουρδ... η Βουλή»;

Από αυτήν τη Βουλή που μούτζωναν πληρώνονται ο
Αλέξης Τσίπρας και οι ομόσταυλοί του, που εκ του
ασφαλούς πουλάνε παραμύθια επαναστατικής γυ-
μναστικής και πολιτικής ανυπακοής. Από αυτήν τη

δημοκρατία που σήμερα κατηγορούν ο κ. Τσίπρας και
η παρέα του βρέθηκαν από την «αεργία» σε βουλευ-
τικά και υπουργικά έδρανα και απέκτησαν επάγγελ-
μα, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι ήταν ανεπάγ-
γελτοι κατ’ επιλογή.

Και καλό θα ήταν λοιπόν να μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ τι έχει
κάνει για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά,
εκτός από το γεγονός ότι το 2019 -κατά την προεκλο-
γική περίοδο- έβαζε πούλμαν για να τους μεταφέρει
από την Ξάνθη στις ομιλίες του στη Λαμία και στη
Θεσσαλονίκη για να δείχνει ότι έχει κόσμο!

Ή μήπως πιστεύει ότι προσέφερε κάτι σημαντικό
όταν τους φώναζε στο Μαξίμου για να βγάζει selfie
και να τους διαβάζει παραμύθια; Αυτός είναι ο άν-
θρωπος που θα διεκδικήσει στις εκλογές 2023 την
εμπιστοσύνη των Ελλήνων; 
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Ο κ. Τσίπρας ζήλεψε τη δόξα των τηλεδικαστών;

Με ποιο δικαίωμα 
«δικάζει» ο αρχηγός

της αξιωματικής
αντιπολίτευσης,

την ώρα που ακόμη δεν
έχει ολοκληρωθεί 

η προανάκριση;
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Το άγριο διήμερο
Διήμερη συγκρουσιακή
μάχη ξεκινά σήμερα στη
Βουλή, καθώς στο κοινο-
βουλευτικό τερέν θα ανα-
μετρηθούν Μητσοτάκης,
Τσίπρας και οι άλλοι πολι-
τικοί αρχηγοί για το νομο-
σχέδιο που αφορά τις αλ-
λαγές στην ΕΥΠ και την
απαγόρευση κακόβουλων
λογισμικών.
Η αντιπαράθεση των δύο
αναμένεται σκληρή, καθώς
ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτάξει
στην πολιτική του ατζέντα
το θέμα των υποκλοπών και
ο πρωθυπουργός εμφανί-
ζεται αποφασισμένος να
απαντήσει σε κάθε βολή
που θα εκτοξεύσει ο πρό-
εδρος της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης. 

Λόγω του αυξημένου αριθ-
μού των εγγεγραμμένων
βουλευτών που θέλουν να
παρέμβουν επί του νομο-
σχεδίου, καθώς το θέμα
έχει απασχολήσει το πολι-
τικό σκηνικό περισσότερο
από ένα εξάμηνο, η συζή-
τηση θα συνεχιστεί και την
Παρασκευή, οπότε θα διε-
ξαχθεί και η ονομαστική
ψηφοφορία που κατά πάσα
πιθανότητα θα ζητήσει η
αντιπολίτευση. 
Η σύγκρουση του Δεκεμ-
βρίου στη Βουλή δεν θα τε-
λειώσει την Παρασκευή,
καθώς την επόμενη εβδο-
μάδα ξεκινά η συζήτηση
επί του κρατικού προϋπο-
λογισμού, η έγκριση του
οποίου παραδοσιακά λαμ-
βάνει τον χαρακτήρα ψή-
φου εμπιστοσύνης προς
την κυβέρνηση. 

Στέλλα Παπαμιχαήλ

Κ
αίτοι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν
έχει εξωτερικεύσει τις προθέσεις
του για την ημερομηνία των εκλο-
γών -ορισμένοι εκ των συνεργα-

τών του στοιχηματίζουν, δε, πως ακόμη δεν
έχει λάβει τις οριστικές του αποφάσεις- ο
«γαλάζιος» κομματικός μηχανισμός εργάζε-
ται σε πυρετώδεις ρυθμούς, καθώς είναι ευ-
ρέως παραδεκτό πως από τις αρχές Μαρτίου
και μετά όλες οι Κυριακές θα μπορούσαν να
είναι εκλογικές, χωρίς, βεβαίως, να μπορεί
κάποιος να αποκλείσει και έναν εκλογικό
αιφνιδιασμό τον Φεβρουάριο.

Τόσο οι συντονισμένες, αμιγώς προεκλογι-
κού χαρακτήρα εξορμήσεις του πρωθυπουρ-
γού σε Αχαΐα και Τρίπολη -οι επόμενες πε-
ριοδείες είναι σε Θεσσαλία και Δυτική Μακε-
δονία- όσο και η σταδιακή ανακοίνωση υπο-
ψηφιοτήτων σε διάφορες περιφέρειες μαρ-
τυρούν πως επιδίωξη της ΝΔ είναι να βρίσκε-
ται σε απόλυτη πολιτική και οργανωτική ετοι-
μότητα, όταν ο κ. Μητσοτάκης δώσει το τελικό
σύνθημα. Από το Μέγαρο Μαξίμου μεταδίδε-
ται συγκρατημένη αισιοδοξία πως ο στόχος
της «γαλάζιας» αυτοδυναμίας είναι εφικτός,
καθώς όλες οι μετρήσεις των τελευταίων
εβδομάδων καταδεικνύουν μια μεγαλύτερη
συσπείρωση των ψηφοφόρων της ΝΔ, την
ώρα που επικαιροποιούν την άνετη υπεροχή
Μητσοτάκη έναντι του Αλέξη Τσίπρα σε
όλους τους σημαντικούς δείκτες.

Στο στόχαστρο νέοι, 
συνταξιούχοι και γυναίκες 

Παρά την αισιοδοξία που διατρέχει το «γα-
λάζιο» εποικοδόμημα, στη Νέα Δημοκρατία
αναγνωρίζουν πως συγκεκριμένα ακροατή-
ρια έχουν ειδικό ενδιαφέρον, πιθανώς και ξε-

χωριστή επιρροή επί του τελικού εκλογικού
αποτελέσματος. Σε αυτήν την κατηγορία πε-
ριλαμβάνονται οι νέοι, εκλογική δεξαμενή με
την οποία η ΝΔ παραδοσιακά δεν έχει προνο-
μιακή σχέση, εξ ου και επιμέρους πολιτικές
και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όσο και η
στρατηγική περί φθηνής στέγης στους νέους,
εκλαμβάνονται ως κομβικές. 

Στο Μαξίμου θεωρούν πως οι πρώτες αυ-
ξήσεις στις συντάξεις, ύστερα από 12 συνα-
πτά έτη οικονομικής κρίσης, και η κατάργηση
της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης είναι
πειστήρια του ειδικού ενδιαφέροντος της κυ-
βέρνησης για τη συγκεκριμένη κοινωνική
ομάδα, αλλά και απόδειξη πως για την κυ-
βέρνηση κανείς δεν μπορεί να μείνει πίσω.
Τέλος, το γυναικείο κοινό καταλαμβάνει πλέ-
ον δεσπόζουσα θέση, ως εκ τούτου στη ΝΔ
καταστρώνουν ειδικότερες στρατηγικές, κάτι
που διαφάνηκε και στην πρόσφατη συνέν-
τευξη που παραχώρησε ο πρωθυπουργός
στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.

Αττική, Μακεδονία και Κρήτη 
Εντωμεταξύ, στην Πειραιώς ρίχνουν το

βάρος τους σε συγκεκριμένες εκλογικές πε-
ριφέρειες, επιχειρώντας να μεγιστοποι-
ήσουν την επίδραση της «γαλάζιας» ψήφου.
Είναι γνωστό ότι στο λεκανοπέδιο συνωστί-
ζεται το ήμισυ του εκλογικού σώματος, ως
εκ τούτου το κέντρο βάρους δίδεται σε λαϊ-
κές συνοικίες, όπως αυτές της Δυτικής Αθή-
νας και του Πειραιά, όπου παρά την ήττα του
ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποσπάσει αξιοπρόσεκτα πο-
σοστά. Η Μακεδονία, παραδοσιακό προπύρ-
γιο της Κεντροδεξιάς, ανέκαθεν παρουσίαζε
ενδιαφέρον για τη Νέα Δημοκρατία, κάτι
που τα «τσιμπημένα» ποσοστά της Ελληνι-
κής Λύσης αλλά και κομματιδίων στα δεξιά
της ΝΔ έχουν την ευκαιρία να μεγαλώσουν
την επιρροή τους. Στην Κρήτη, ιδιαίτερη πα-
τρίδα του πρωθυπουργού, η ΝΔ έχει μια μο-
ναδική ευκαιρία να αποσπάσει πρωτιές, κα-
θώς συντρέχουν ιδιάζουσες πολιτικές συν-
θήκες σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση.
Εν προκειμένω, η αυξημένη επιρροή που
αναμένεται να έχει το ΠΑΣΟΚ, καθώς το
Ηράκλειο είναι η γενέτειρα του Νίκου Αν-
δρουλάκη, εξ ου και η διελκυστίνδα ανάμε-
σα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δεν αποκλείεται να
ωφελήσει τη Νέα Δημοκρατία.

Σε ποιες κοινωνικές ομάδες 
και περιοχές εστιάζει η ΝΔ 

ενόψει της κάλπης

Οι κρίσιμοι αριθμοί 
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ρίξει το βάρος στους νέους ψηφοφό-
ρους, αφού όπως όλα δείχνουν θα «εισέλθουν» 420.000 πολίτες που θα έχουν για πρώτη φο-
ρά δικαίωμα ψήφου. Η διαφορά στις τελευταίες εκλογές ήταν υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και το διάστη-
μα αυτών των τριών ετών μπορεί η ψαλίδα να έχει κλείσει, αλλά η συγκεκριμένη κοινωνική
ομάδα παραμένει ένα μεγάλο «αγκάθι». Στην εξίσωση πρέπει να προστεθούν και οι παραδο-
σιακοί ψηφοφόροι με έμφαση στους συνταξιούχους, οι οποίοι σε πολύ μεγάλο ποσοστό ψη-
φίζουν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Το focus γίνεται ιδιαίτερα στη δεξαμενή των συνταξιού-
χων που βλέπουν ήδη αυξήσεις και μιλάμε για μια δεξαμενή που αγγίζει το 1.500.000 συντα-
ξιούχων, αριθμός καθόλου αμελητέος εκλογικά και μαζί με τους νέους, οι οποίοι έχουν μπει
στο επίκεντρο, φτάνουν κοντά στα 2 εκατ. πολιτών. Ο αριθμός αυξάνεται ακόμη περισσότερο
εάν συμπεριληφθεί η αναμόρφωση του μισθολογίου 600.000 δημοσίων υπαλλήλων, με έμ-
φαση σε χαμηλόμισθους και θέσεις ευθύνης.

Κ.Τ. 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Οι παράγοντες 
αυτοδυναμίας 
στην εξίσωση 
των εκλογών

ΒΟΥΛH:
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Ο
πρωθυπουργός, τέσσερις πρώην
πρωθυπουργοί και σύσσωμη η κυ-
βέρνηση ήταν στην εκδήλωση του
Ιδρύματος Σαμαρά που πραγματο-

ποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα του θεά-
τρου Παλλάς. Η εκδήλωση συγκέντρωσε πα-
ρουσίες από όλο τον πολιτικό κόσμο, καθώς εί-
χαν προσκληθεί, μεταξύ άλλων, άλλοι τρεις
πρώην πρωθυπουργοί, πλην του κυρίου Σαμα-
ρά: ο Κώστας Καραμανλής, ο Παναγιώτης Πι-
κραμμένος και ο Λουκάς Παπαδήμος. 

Προσκλήσεις είχαν σταλεί και στους προ-
έδρους των λοιπών κομμάτων, ενώ μεταξύ των
παρόντων ήταν και ο πρώην πρόεδρος του ΠΑ-
ΣΟΚ και προσωπικός φίλος του κ. Σαμαρά,
Ευάγγελος Βενιζέλος. Τον πρώην πρωθυ-
πουργό προλόγισε ο καθηγητής του Χάρβαρντ
Παναγιώτης Ροϊλός, ενώ παρευρέθηκαν
υπουργοί της κυβέρνησης καθώς και ο αρχη-
γός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος.

Ο Αντώνης Σαμαράς με την ομιλία του έστει-
λε ηχηρό μήνυμα ενότητας και συνεργασιών,
αφού, όπως τόνισε, «η κυβέρνηση με τον Βενι-
ζέλο είναι παρακαταθήκη εθνικής συνεννόη-
σης». «Η παράταξη οφείλει να δώσει τη μάχη
των εκλογών ενωμένη. Είμαι παρών με τη συ-
νείδησή μου, παρών για τα μεγάλα στοιχήματα
της ιστορίας και της Ελλάδας για να τα κερδί-
σουμε. Είμαι παρών για την Ελλάδα, για την πα-
τρίδα», κατέληξε στην ομιλία του.

Ανοίγοντας την εκδήλωση, η πρόεδρος του
ιδρύματος Γεωργία Κρητικού-Σαμαρά ανέφε-
ρε ότι σκοπός του είναι να αναδείξει την πολιτι-

κή διαδρομή του πρώην πρωθυπουργού σε
όλες τις κρίσιμες περιόδους της σταδιοδρο-
μίας του. Η κυρία Σαμαρά αναφέρθηκε στους
ισχυρούς δεσμούς του κ. Σαμαρά με τους
Ευάγγελο Αβέρωφ και Οδυσσέα Ελύτη και είπε
ότι αντλεί τη δύναμή του από τον κόσμο που τον
πιστεύει για τις αξίες, τα ιδανικά και την αγάπη
του για την πατρίδα.

Ο κ. Σαμαράς ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός για
τον ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να αναφέρει το όνομα του
κόμματος, όταν είπε ότι κάποια στιγμή η τρόικα
του ζήτησε να παραδώσει όλη τη δημόσια περι-
ουσία του τόπου, αλλά δεν το έκανε. «Δυστυ-
χώς, το έκαναν άλλοι μετά από εμένα», είπε… 

Ο κ. Σαμαράς άφησε σαφείς αιχμές σε βά-
ρος των Ευρωπαίων για τη στάση που κράτη-
σαν στα ενεργειακά. Αποθάρρυναν νέες πη-

γές αερίου και προτίμησαν τις ρωσικές. «Ήταν
μια μαζική τύφλωση», είπε για τη στάση της
Ευρώπης που οδήγησε την ΕΕ στην ενεργει-
ακή εξάρτηση από τη Ρωσία. «Το απαγορευ-
μένο ρωσικό πετρέλαιο είναι μια φαρσοκω-
μωδία. Θα πουλιέται στην ΕΕ από τρίτες χώ-
ρες», υποστήριξε σε άλλο σημείο της ομιλίας
του και τόνισε ότι η Τουρκία έχει ευθυγραμμι-
στεί πλέον με τη Μόσχα. «Υπάρχει ένα κενό
ηγεσίας στη Δύση. Είναι πρωτοφανής η παγ-
κόσμια πολιτική φτώχεια. Χάθηκαν οι πολιτι-
κοί σχεδιασμοί. Αντί για σύγκλιση υπάρχει
απόκλιση στην ΕΕ. Ο χρυσός κανόνας της συ-
νοχής χάθηκε. Όπως και η αλληλεγγύη μετα-
ξύ των εταίρων. Για να μη διαλυθεί η Ευρώπη
από τις αντιφάσεις της, χρειάζεται πλέον μια
συνθήκη επανίδρυσης». 

«Όχι σε Πρέσπες του Αιγαίου»
Ο κ. Σαμαράς ανέφερε ότι ήταν πολύ σωστές

οι αποφάσεις για τα Rafale και τις φρεγάτες
Belharra. Σωστές ήταν και οι συμφωνίες με
τους Γάλλους και τις ΗΠΑ που πιστώνεται ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η
Τουρκία προετοιμάζει την κοινή της γνώμη για
μια σύγκρουση με την Ελλάδα. Οι αξιώσεις της
περιγράφονται στη «Γαλάζια Πατρίδα». «Απαι-
τεί να παραιτηθούμε από το Διεθνές Δίκαιο και
κάποιοι θέλουν να μας σύρουν σε διάλογο και
διαπραγματεύσεις. Να μας σύρουν στις Πρέ-
σπες του Αιγαίου. Αυτό μπορούμε να το απο-
τρέψουμε», τόνισε χαρακτηριστικά. Επιτέθηκε
προσωπικά στον Έντι Ράμα και έκανε ιδιαίτερη
μνεία στη Συμφωνία των Πρεσπών, για την
οποία είπε ότι έχει ήδη ανατραπεί: «Στις Πρέ-
σπες η Ελλάδα υποχώρησε σε όλα. Δεν υπήρχε
ένας Κώστας Καραμανλής για να θέσει βέτο».
Επιπλέον προέβλεψε ότι σε λίγα χρόνια θα μας
ζητήσουν να αναγνωριστεί και μακεδονική
μειονότητα στην Ελλάδα. 

Ο πρώην πρωθυπουργός στην
ομιλία του τόνισε ότι ο ίδιος
υπήρξε πολιτικός και παραμένει
μάχιμος πολιτικός ενώ σημείωσε ότι τη μάχη των ιδεών την έχουμε εγ-
καταλείψει. «Αυτές τις ημέρες ο δυτικός πολιτισμός δέχεται μια πρω-
τοφανή επίθεση. Στο όνομα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάποιοι θέ-
λουν να καταργήσουν τα σύνορα… Τους πρόσφυγες τους αγκαλιάζου-
με, τους μετανάστες τους σεβόμαστε, αλλά το σύγχρονο δουλεμπόριο
δεν μπορούμε να το ανεχθούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην
πρωθυπουργός.

Ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε βεβαίως και στις έρευνες των
υδρογονανθράκων: «Το 2014 επί Σαμαροβενιζέλων με υπουργό τον
Γιάννη Μανιάτη δώσαμε τις πρώτες άδειες για εξόρυξη. Ήρθε ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ και τα πάγωσε όλα. Μετά το 2019 είχαμε τους οικολόγους και τις
αναφορές για την πράσινη μετάβαση. Αυτό το λάθος διορθώθηκε από

τον πρωθυπουργό και τον αρ-
μόδιο υπουργό. Σήμερα προ-
χωράει. Η Ανατολική Μεσόγει-

ος είναι η λύση για το Ενεργειακό της Ευρώπης. Θα πεινάει για ενέρ-
γεια και η Ελλάδα θα μπορεί να την ταΐσει…». Επιπλέον πρότεινε να μη
φορολογούνται για πέντε χρόνια οι νέες παραγωγικές επενδύσεις
στην Ελλάδα. «Και ας μη φέρουν αντιρρήσεις οι Ευρωπαίοι περί κρατι-
κής ενίσχυσης. Γιατί οι Γερμανοί δίνουν 200 δισ. για να στηρίξουν τις
επιχειρήσεις τους;», αναρωτήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός.

Για την υπόθεση των υποκλοπών ο κ. Σαμαράς ζήτησε να δοθούν
καθαρές απαντήσεις: «Δεν πιστεύω, δεν θέλω να πιστέψω ότι η κυβέρ-
νηση υπέκλεπτε συνομιλίες. Θα ήταν αδιανόητο. Θα ήταν αντιδημο-
κρατική εκτροπή. Πρέπει να δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις. Χωρίς να
δίνουμε την αίσθηση ότι το απόρρητο είναι βολική δικαιολογία. Έχει
σχέση με το ποιοι είμαστε και πού θέλουμε να πάμε τον τόπο». 

Μεταναστευτικό και ενέργεια 

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας

Μήνυμα ενότητας από τον πρώην πρωθυπουργό: 
«Είμαι παρών για να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών»

Γαλάζια 
δύναμη
στο  Ίδρυμα 
Σαμαρά 
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Είναι προφανές ότι από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης παίζεται ένα πολύ σκληρό και επικίνδυνο μικροκομμα-
τικό παιχνίδι για λόγους εντυπωσιασμού. Μάλιστα, στην επιστο-
λή του ο κ. Τσίπρας επικαλείται νόμους και διατάξεις του 1994,
αν και γνωρίζει ότι έχουν αλλάξει.

Η τροπολογία του 2021 και η ίδια η σύσταση του νόμου του
1994 δεν επιτρέπουν την παράθεση όλων των προσωπικών
στοιχείων για τη λίστα με τους παρακολουθούμενους, περιγρά-
φουν νομικές και εισαγγελικές πηγές στην υπόθεση της λίστας
που ζήτησε από την ΑΔΑΕ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν
δηλαδή νομικά εμπόδια από τη σύσταση του ίδιου του νόμου
πάνω στον οποίο δομήθηκε το 1994 η διαδικασία της κατ’ εξαί-
ρεση άρσης του απορρήτου των πληροφοριών. 

Oι νόμοι είναι ξεκάθαροι
Εισαγγελικές πηγές εκτιμούν -όπως αναφέρει και το

dikastiko.gr σε σχετικό ρεπορτάζ- ότι κάτι τέτοιο δεν είναι νομι-
κά εφικτό, καθώς οι διατάξεις του νόμου 2225/1994 είναι απο-
λύτως δεσμευτικές. Δεν δίνουν δηλαδή κατά τη νομική τους
άποψη τη δυνατότητα στον πρόεδρο της ΑΔΑΕ να προχωρήσει
σε συγκεκριμένη (τόσοι πολιτικοί, τόσοι δημοσιογράφοι κ.λπ.)
αλλά σε ποιοτική -στατιστική- ενημέρωση, κάτι βέβαια που ήδη
κάνει η ανεξάρτητη αρχή με την ετήσια έκθεσή της.

Συγκεκριμένα, το αίτημα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ περιγρά-
φει το άρθρο του νόμου περί ενημέρωσης των πολιτικών αρχη-
γών (άρθρο 5, παρ. 4). Η διάταξη αναφέρει: «Το ηλεκτρονικό κω-
δικοποιημένο μήνυμα, το οποίο λαμβάνει η Αρχή Διασφάλισης
Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), περιέχει όλο το κείμενο
της διάταξης που επιβάλλει την άρση του απορρήτου. Η
σχετική αλληλογραφία είναι απόρρητη και τηρείται
σε ειδικό αρχείο, στο οποίο έχουν πρόσβαση ο
πρόεδρος της ΑΔΑΕ και ένα ακόμη μέλος της
Ολομέλειας που ορίζεται από αυτήν, καθώς και
μέλη του προσωπικού της, τα οποία είναι ειδικά
εξουσιοδοτημένα προς τούτο από την Ολομέλεια
της Αρχής. Ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ ενημερώνει σε
κάθε περίπτωση τον πρόεδρο της Βουλής και τους αρ-
χηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και κοι-
νοποιεί τη διάταξη στον υπουργό Δικαιοσύνης».

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν -όπως και στο αίτημά του και ο
ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- ότι η διάταξη λόγω του μεγάλου
όγκου των παρακολουθήσεων τα τελευταία χρόνια είναι ουσια-
στικά ανενεργής. Μάλιστα, έλεγαν ότι η διάταξη περί κοινοποί-
ησης στον υπουργό Δικαιοσύνης δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ και
η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών νοείται μέσω της έκθε-
σης της ΑΔΑΕ. Μάλιστα, επισημαίνουν ότι αν κοινοποιηθεί κα-

τάλογος με ονομαστική παράθεση, αντίκειται στον νόμο περί
προσωπικών δεδομένων, κάτι που συνιστά, κατά την άποψή
τους, βαρύτατη παραβίασή του και είναι αυτόφωρο αδίκημα
κακουργηματικής μορφής. Όμως, ο Χρήστος Ράμμος είναι
πρόεδρος μιας ανεξάρτητης Αρχής του ελληνικού κράτους και

όχι κομματικός υπάλληλος. Οφείλει να ενεργεί στο όνομα
του δημοσίου συμφέροντος και όχι στις απαιτήσεις ή

στις αιτιάσεις κομματικών φορέων και σχηματι-
σμών. Συνεπώς εδώ παίζονται πολλά και το ζήτη-
μα είναι εξόχως λεπτό και σοβαρό. Οι νόμοι του
ελληνικού κράτους είναι ξεκάθαροι: «Μέλος της

ΑΔΑΕ το οποίο γνωστοποιεί με οποιονδήποτε τρό-
πο πληροφορίες και δεδομένα που είναι προσιτά σε

αυτό λόγω της υπηρεσίας του ή αφήνει άλλον να λάβει
γνώση αυτών τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών
και χρηματική ποινή τουλάχιστον 6.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ.
Αν όμως τέλεσε την πράξη με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό
του ή σε άλλον αθέμιτο όφελος ή να βλάψει άλλον, επιβάλλεται
κάθειρξη. Αν η πράξη του πρώτου εδαφίου τελέστηκε από αμέ-
λεια, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών και χρηματι-
κή ποινή τουλάχιστον 3.000 ευρώ».

Ο κ. Ράμμος οφείλει να διαφυλάξει το κύρος της ΑΔΑΕ, το
Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους.

Ο επικοινωνιακός εντυπωσιασμός και τα νομικά εμπόδια

Ο
Αλέξης Τσίπρας μετέβη
χθες το πρωί στην Αρχή
Διασφάλισης Απορρή-
του Επικοινωνιών

(ΑΔΑΕ) και ζήτησε από τον πρό-
εδρό της Χρήστο Ράμμο να του δώ-
σει στοιχεία και να έχει πρόσβαση
σε όλες τις διατάξεις που αφορούν
πολιτικά πρόσωπα και έχουν υπο-
γραφεί τα τελευταία τρία χρόνια.

Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο αρχηγός
της αξιωματικής αντιπολίτευσης
ζήτησε να σπάσει το απόρρητο των
τηλεπικοινωνιών επειδή είναι αρ-
χηγός κόμματος! Δεν γνωρίζουμε
βεβαίως ποιος τον έχει συμβουλεύ-
σει ότι η θέση αρχηγού κόμματος
έχει εισαγγελικές αρμοδιότητες,
όμως είναι πέρα για πέρα εξωθε-
σμικό να ζητά στοιχεία που αφο-
ρούν προσωπικά δεδομένα και σχε-
τίζονται με πολιτικά πρόσωπα,
υπουργούς, βουλευτές, ευρωβου-
λευτές, δημοσιογράφους, δικαστές
αλλά και αρχηγούς ή αξιωματικούς
των ενόπλων δυνάμεων.

Ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε
την επίσκεψή του στην ΑΔΑΕ κατά
τη διάρκεια της συνέντευξης που
παραχώρησε στη διακαναλική εκ-
πομπή +NEWS που προβλήθηκε
στα περιφερειακά κανάλια Flash,
ΔΙΟΝ και Center.

«Αν αυτήν τη στιγμή κάποιος ζητά
αποδείξεις, δεν έχει παρά να απευ-
θυνθεί είτε στους παρόχους, είτε
στην ΑΔΑΕ, είτε σε αυτούς που υπο-
γράφουν τις διατάξεις, δηλαδή στην
εισαγγελέα της ΕΥΠ κυρία Βλάχου
και αυτοί θα μας δώσουν απαντή-
σεις», είπε χαρακτηριστικά, επανα-
λαμβάνοντας ότι δεν θα σταματήσει
να αγωνίζεται προκειμένου να πέσει
άπλετο φως «στη δύσοσμη υπόθεση
και προκειμένου αυτοί που διέπρα-
ξαν αυτήν τη συνταγματική εκτροπή
και την εκτροπή σε ό,τι αφορά το θέ-
μα της εθνικής μας ασφάλειας να λο-
γοδοτήσουν στον ελληνικό λαό».

Το περίεργο στην υπόθεση είναι
ότι ο κ. Τσίπρας γνωρίζει πολύ καλά
ότι από μόνος του ο πρόεδρος της
ΑΔΑΕ δεν μπορεί να του δώσει τέτοια
απόρρητα στοιχεία, διότι θα διαπρά-
ξει ποινικό αδίκημα. Από την άλλη
μεριά αν ισχύουν οι πληροφορίες ότι
ο Χρήστος Ράμμος, πρόεδρος της
Αρχής, επιχειρεί να συγκαλέσει άρον
άρον την ολομέλεια της Αρχής προ-
κειμένου να παράσχει στον κ. Τσίπρα
τα στοιχεία που ζητάει, τότε είναι πα-
σιφανές ότι επιχειρείται να γίνουν
«κουρελόχαρτα» η ίδια η θεσμική
υπόσταση της Αρχής Διασφάλισης
των Επικοινωνιών αλλά και η ίδια η
έννοια του απορρήτου. 

Θεσμική εκτροπή
επιχειρεί ο Τσίπρας

Ζητά να του
παραδώσει 

η ΑΔΑΕ απόρρητα
στοιχεία 

των τελευταίων
τριών ετών
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O
σο το προεκλογικό άρωμα γί-
νεται όλο και πιο έντονο τόσο
το ΠΑΣΟΚ ξετυλίγει τις προθέ-
σεις του για το τι προτίθεται να

κάνει αναφορικά με το ενδεχόμενο μετε-
κλογικών συνεργασιών. Αυτό ωστόσο δεν
σημαίνει ότι δίνει και σαφές στίγμα, προ-
καλώντας εκνευρισμό στους παραλήπτες
των μηνυμάτων.

Με δεδομένο ότι το κόμμα τους βρί-
σκεται στο επίκεντρο αυτής της συζήτη-
σης, η οποία προς το παρόν διεξάγεται
μέσω του Τύπου και όχι επισήμως, προ-
βεβλημένα στελέχη του κόμματος σε
καθημερινή βάση προσθέτουν κομμάτια
στο πολιτικό παζλ. «Οι δημοσκοπήσεις
στέλνουν μήνυμα για σχηματισμό κυβέρ-
νησης από την πρώτη Κυριακή. Το ΠΑΣΟΚ
από το 4% πήγε στο 6,7%, στο 8,1% και σή-
μερα στο 12%, στο 13%, στο 14% και προχω-
ράμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας πώς να κε-
φαλαιοποιήσουν; Ο κόσμος θυμάται τη
συγκυβέρνηση με τον Καμμένο και έτσι ο
κ. Μητσοτάκης τούς έχει για άλλοθι. Λόγω
του κ. Τσίπρα ο κ. Μητσοτάκης παραμένει
πρώτος», υποστήριξε ο Οδυσσέας Κων-
σταντινόπουλος μιλώντας στο in.gr.

Από τους «στρατηγούς» 
του προέδρου

Τα λεγόμενα του αντιπροέδρου της
Βουλής Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου
αποκτούν μεγαλύτερες διαστάσεις, κα-
θώς θεωρείται από τους «στρατηγούς»
του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως είναι εμ-
φανές από τα παραπάνω, στη Χαριλάου
Τρικούπη είναι έτοιμοι να ανοίξουν διά-

λογο για την επόμενη μέρα με τη ΝΔ -
φέρεται να είναι το πρώτο κόμμα με βά-
ση τα δημοσκοπικά δεδομένα- προκει-
μένου να αποφύγουν τις συμπληγάδες
της δεύτερης Κυριακής. Στο ΠΑΣΟΚ

επιμένουν ότι με ισχυρό ποσοστό θα
μπορέσουν να επιβάλουν πρόγραμμα
και πρόσωπα σε μια ενδεχόμενη κυβέρ-
νηση συνεργασίας.

Κληθείς λοιπόν να απαντήσει επ’ αυ-

τού, ο κ. Κωνσταντινόπουλος διευκρίνι-
σε πως «ισχυρό ποσοστό δίνει δυνατό-
τητα σχηματισμού κυβέρνησης από την
πρώτη Κυριακή με σοσιαλδημοκρατικό
πρόγραμμα και χωρίς αυτούς που απέ-
τυχαν τα τελευταία χρόνια. Οι πολίτες
έχουν τη δύναμη να περάσουν το μήνυ-
μα και θα το κάνουν», προσθέτοντας με
νόημα: «Η αυτοδυναμία τούς κουνάει το
μαντίλι. Ας το καταλάβουν και ας μη συν-
δέουν το προσωπικό τους μέλλον με το
μέλλον της χώρας». 

Κυβέρνηση από την πρώτη
Κυριακή «βλέπει» το ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο περιθώριο της συνε-
δρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Σοσια-
λιστών και Δημοκρατών στη Βιέννη, επισκέφτηκε το
προάστιο Sonnwendviertel, που είναι πρωτοπόρο
στα προγράμματα κοινωνικής στέγης. Εκεί υλοποι-
είται ένα πρότυπο πρόγραμμα ανάπλασης μιας πε-
ριοχής 300 στρεμμάτων προκειμένου να κατα-
σκευαστούν 5.500 νέες κοινωνικές κατοικίες για να
στεγάσουν 13.000 πολίτες μέχρι το 2023. Συνδυάζε-
ται δε με την κατασκευή ενός πάρκου με αθλητικές
και εκπαιδευτικές υποδομές δημιουργώντας πάνω
από 20.000 θέσεις εργασίας.

«Στην Ελλάδα όπου το δημογραφικό ζήτημα είναι
ένα κορυφαίο θέμα, οι κοινωνικές ανισότητες καλπά-

ζουν λόγω της ενεργειακής κρίσης αλλά και της δε-
καετούς οικονομικής περιπέτειας, ένας στους τρεις
πληρώνει άνω του 40% του εισοδήματός του για έξοδα
στέγης, οφείλουμε να ακολουθήσουμε τέτοιες πολιτι-
κές επιλογές», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και
πρόσθεσε: «Επειδή για εμάς είναι κορυφαίο ζήτημα να
μειωθεί το κόστος ζωής, έχουμε προτείνει να αξιοποι-
ηθούν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, λιμνάζον-
τα κονδύλια του πρώην ΟΕΚ και βέβαια με φορολογικά
κίνητρα και προγράμματα ανακατασκευής να δημι-
ουργήσουμε μια πολύ μεγάλη δεξαμενή κοινωνικών
κατοικιών ώστε νέα ζευγάρια, φοιτητές και αδύναμοι
συμπολίτες μας να μπορούν να τα ενοικιάσουν με πολύ
χαμηλότερο κόστος απ’ ό,τι το σημερινό».

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com

Στη Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν ότι με ισχυρό ποσοστό 
θα μπορέσουν να επιβάλουν πρόγραμμα και πρόσωπα 

σε ένα κυβερνητικό σχήμα συνεργασίας 

Ο Ανδρουλάκης δίνει βάρος στο πρόγραμμα κοινωνικής στέγης



H Γεωργία Κρητικού-Σαμαρά ήταν αυτή που υποδέχτηκε θερμά τον πρωθυ-
πουργό κατά την άφιξή του στο θέατρο Παλλάς, όπου έγιναν τα αποκαλυπτήρια του
ιδρύματος Αντώνη Σαμαρά. Η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού και πρόεδρος
του ιδρύματος χαιρέτησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη με ένα πλατύ χαμόγελο και τον
συνόδεψε μέχρι τη θέση του, στην πρώτη σειρά ανάμεσα σε εκείνην και το πρόσω-
πο της βραδιάς, τον Αντώνη Σαμαρά. Από την εκδήλωση (δικαιολογημένη) απου-
σία πήρε την τελευταία στιγμή ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο πρόεδρος της Βουλής
είχε προγραμματίσει να δώσει κανονικά το «παρών», ωστόσο, την τελευταία στιγ-
μή στενό συγγενικό πρόσωπο βγήκε θετικό στον κορονοϊό και αν και ο ίδιος ήταν
αρνητικός στο τεστ που έκανε, προτίμησε να προφυλάξει τους παριστάμενους και
ειδοποίησε τον Αντώνη Σαμαρά πως δεν θα παρευρεθεί στην εκδήλωση.
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Κομβικές… κουβέντες 
από Σδούκου στο Κάιρο

Στην 8η Υπουργική Σύνοδο του Φόρουμ
Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου
στο Κάιρο συμμετείχε η γενική γραμματέας
Ενέργειας και Ορυκτών Υλών Αλεξάνδρα

Σδούκου, εκπροσωπώντας τον
υπουργό Περιβάλλοντος

και Ενέργειας Κώστα
Σκρέκα. Αυτό που τόνι-
σε στους συνομιλητές
της η κ. Σδούκου είναι

ότι η Ελλάδα μετατρέπε-
ται σε περιφερειακό κόμβο

μεταφοράς υγροποιημένου φυσι-
κού αερίου και προωθεί νέα έργα στρατηγι-
κών υποδομών LNG. Κάτι που το συνειδητο-
ποιούν και όλα τα μέλη του East Mediter-
ranean Gas Forum που πλέον βλέπουν την
Ελλάδα ως τη μόνη αξιόπιστη γέφυρα για να
περάσει το αέριο στην Ευρώπη. 

Πόσο δίκιο είχε για
Νάιλα ο Έλληνας ΥΠΕΞ

Είδατε τη νέα πρόκληση-διάβημα διαμαρ-
τυρίας της υπουργού Εξωτερικών της έκπτω-
της κυβέρνησης της Λιβύης, Νάιλα Μανγ-

κούς, απέναντι στην Αθήνα για
τις έρευνες που γίνονται

νοτιοδυτικά της Κρήτης;
Ε, λοιπόν, πόσο δίκιο εί-
χε τελικά ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Δέν-

διας που αρνήθηκε να τη
δει και να τη χαιρετήσει, δη-

λαδή, ουσιαστικά δεν την αναγνώ-
ρισε. Και πόσο άδικο όλοι αυτοί στην Αθήνα -
να μη λέμε ονόματα και κόμματα- που λέγανε
ότι ήταν λάθος του Δένδια που δεν την είδε -
όπως και τον Μενφί- και έφυγε για τη Βεγγά-
ζη για να βρεθεί με τον στρατηγό Χαφτάρ…

Δεκτή η αίτηση
του Κουφοντίνα

Δύο χρόνια μετά τη μεταγωγή του Δημή-
τρη Κουφοντίνα στις φυλακές Δομοκού, το
αρμόδιο δικαστήριο Λαμίας καλείται να επα-
νεξετάσει τη νομιμότητα της σχετικής από-

φασης που είχε λάβει η πρώην
γενική γραμματέας Αντεγ-

κληματικής Πολιτικής
Σοφία Νικολάου. 

Το Ανώτατο Ειδικό
Δικαστήριο έκανε δεκτή

την αίτηση που είχε κατα-
θέσει τον Ιούλιο του 2021 ο

πολυϊσοβίτης της «17Ν», κρίνον-
τας ως μη σύννομη την απόρριψη της προ-
σφυγής του για το θέμα της μεταγωγής του
στο Δομοκό, για την οποία είχε πραγματο-
ποιήσει απεργία πείνας 60 ημερών. 

Θερμή υποδοχή στον Κυριάκο από τη Γεωργία Σαμαρά

Δ
ύο φορές χειροκρότησε ο κόσμος πιο ζεστά, πριν εισέλθει στην αίθουσα
του θεάτρου Παλλάς το τιμώμενο πρόσωπο, ο Αντώνης Σαμαράς. Η πρώτη
ήταν για τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή και η δεύτερη για
τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Μίμη Δομάζο.

Οργανωτικό ρόλο για τη συγκέντρωση στο θέατρο Παλλάς είχε και ο υιός Σαμαράς,
Κώστας, ο οποίος καλοδεχόταν τον κόσμο με πολύ θερμές χειραψίες.

Περιττό να πούμε ότι από τους πρώτους που έφτασαν στο θέατρο Παλλάς για τα εγ-
καίνια του ινστιτούτου ήταν οι πιο στενοί συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, Κώ-
στας Μπούρας, Χρύσανθος Λαζαρίδης, Δημήτρης Σταμάτης, Χαράλαμπος Φορτσά-
κης. Ιδιαίτερα διαχυτικός ο κ. Μπούρας με τον κόσμο.

Επίσης, μεγάλη έκπληξη για τη χθεσινή εκδήλωση ήταν η παρουσία του δημάρχου
Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη. Πάλι καλά που τα πολιτικά πάθη δεν κληρονομούν-
ται… Πάντως, εντύπωση μας έκανε η παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Νίκου
Δένδια στο θέατρο Παλλάς. Οι σχέσεις Δένδια - Σαμαρά ήταν πολύ δύσκολες για και-
ρό. Φαίνεται ότι ο χρόνος τις έχει μαλακώσει…

Τα πιο ζεστά χειροκροτήματα 
και οι παρουσίες-έκπληξη

Κάλεσμα Μητσοτάκη
σε αρχηγούς και ΥΕΘΑ 

Για σήμερα, ο πρωθυπουργός κά-
λεσε τον υπουργό Εθνικής Άμυνας
και τους αρχηγούς των κλάδων.
«Δεν πρόκειται για ΚΥΣΕΑ», λένε
πηγές του ΥΠΕΘΑ, αλλά θα ενημε-
ρωθεί ο πρωθυπουργός για τα ισ-
ραηλινά Α/Τ Κ/Β SPIKE-NLOS και
πιθανότατα θα δοθεί η τελική έγκρι-
ση. Ίδωμεν!

O Κλέων γδύθηκε…  
Βγήκε από τα

ρούχα του στην
κυριολεξία χθες
ο Κλέων Γρηγο-
ριάδης του Μέ-
ΡΑ25. Την ώρα
που μιλούσε η
σ υ ν ά δ ε λ φ ό ς
του Μαρία Αμ-
πατζίδη, μέσω
Webex, για τις
διατάξεις του νομοσχεδίου του
υπουργείου Εσωτερικών που αφο-
ρούν τη δημοτική αστυνομία από τα
γραφεία του κόμματος στη Βουλή,
εμφανίστηκε ξαφνικά στο πλάνο ο κ.
Γρηγοριάδης. Ο βουλευτής, μη γνω-
ρίζοντας ότι η κυρία Αμπατζίδη ήταν
συνδεδεμένη, άρχισε ξαφνικά να…
γδύνεται. Για λίγο το πλάνο της Βου-
λής θύμισε… «9 1/2 εβδομάδες»,
ωστόσο τα ανακλαστικά της Μαρίας
Αμπατζίδη ήταν άμεσα και όταν αν-
τιλήφθηκε τι πάει να γίνει, έκλεισε
την κάμερα, αρχικά βάζοντας το χέ-
ρι της μπροστά και στη συνέχεια
κλείνοντάς την τελείως… Σε ερώτη-
ση των δημοσιογράφων γιατί δεν
συμμετείχε στην επιτροπή η κυρία
Αμπατζίδη αφού ήταν στη Βουλή,
είπε ότι, επειδή ταλαιπωρείται από
κάποια ίωση, απέφυγε να συμμετά-
σχει διά ζώσης.

Στην εκδήλωση του Ιδρύματος Αντώνη Σαμαρά, κάπου στο πλήθος είδαμε
και τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο να χαιρετάει τον κόσμο. Πολλοί ρώτησαν τι
έκανε εκεί ο Κωνσταντίνος… Την απάντηση την έδωσε ένας παλιός κοι-
νοβουλευτικός στην αίθουσα: Μα φυσικά πήγε να ψαρέψει ψηφοφόρους
από τη δεξιά δεξαμενή που βρισκόταν εντός και εκτός της αίθουσας.
Έντονο ήταν και το πράσινο στοιχείο στη χθεσινή εκδήλωση. Εκτός από
τον Βαγγέλη Βενιζέλο, ο οποίος έχει στενή σχέση με τον κ. Σαμαρά, βρέ-
θηκαν ο Γιάννης Στουρνάρας, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Ανδρέας Λοβέρ-
δος, ο Δημήτρης Βερβεσός και ένας στενός συνεργάτης του ΓΑΠ, ο Βαγ-
γέλης Παπαχρήστος.

Ο… ψαράς Μπογδάνος και το πράσινο στοιχείο



Μ
ε δύο μέτρα και δύο σταθμά αντιμετωπί-
ζει εδώ και καιρό τους επιχειρηματίες
του κατασκευαστικού κλάδου ο καθ’

ύλην αρμόδιος υφυπουργός Υποδομών Γιώργος
Καραγιάννης. Γεγονός που δεν έχει διαφύγει της
προσοχής των ενδιαφερομένων αλλά και κυβερνη-
τικών παραγόντων, καθώς οι επιλεκτικές συμπερι-
φορές δύσκολα μένουν κρυφές. Ο συγκεκριμένος
υφυπουργός, λένε οι κακές γλώσσες που στην
προκειμένη περίπτωση δεν έχουν άδικο, το μόνο
που έχει να επιδείξει και για το οποίο «καμαρώνει»
είναι η τοποθέτηση -το λένε και βόλεμα- του εκλε-
κτού του Πέτρου Σουρέτη, πρώην διευθύνοντος της
Intrakat, στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ. Βέβαια, αυτό δεν πιστώνεται στο κυβερνη-
τικό έργο... αλλά σε προσωπική εκδούλευση.

Ταυτόχρονα, δεν έχει διαφύγει της προσοχής πα-
ραγόντων της αγοράς και η «αδυναμία» που επιδει-
κνύει ο κύριος υφυπουργός στην κατασκευαστική
Άβαξ, ιδιαίτερα μετά την ανάθεση στην εταιρεία τής
γραμμής 4 του μετρό. Και κάπου εδώ τελείωσε το
έργο του κ. Καραγιάννη, καθώς οι άλλοι παράγον-
τες του κατασκευαστικού κλάδου είναι ανύπαρκτοι
για τον υφυπουργό. Για λόγους ευγένειας βέβαια
διατηρεί κάποιες επαφές, αλλά μέχρις εκεί... Όπως
λένε οι επιχειρηματίες του κλάδου, στα αιτήματά
τους για να «τρέξουν» έργα που βρίσκονται κολλη-
μένα στα γρανάζια της γραφειοκρατίας ο κ. Καρα-
γιάννης δηλώνει μονίμως απών και... απασχολημέ-
νος. Και το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: Κρα-
τά την ίδια αδιάφορη στάση για τους εκλεκτούς του
ή σε αυτούς τείνει ευήκοα ώτα;

Να και μια ωραία είδηση που θα προκαλέσει πανι-
κό στο εγχώριο τζετ σετ. Μπλόκο σε τραπεζικούς
λογαριασμούς, θυρίδες, ακίνητα και άλλα περιου-
σιακά στοιχεία μέχρι και 18 μήνες αντιμετωπίζουν
όσοι ελέγχονται από τους οικονομικούς εισαγγε-
λείς ως ύποπτοι για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα μαύ-
ρου χρήματος και οικονομικά εγκλήματα. Επ’ αυ-
τού εκδόθηκε και σχετική εγκύκλιος από την ΑΑ-
ΔΕ. Προβλέπω ότι η κοινωνική αφρόκρεμα ούτε
Χριστούγεννα θα κάμει στο Mont Blanc ούτε Πά-
σχα στο Ασπρονήσι… Αυτά είναι προβλήματα,
αδέλφια… 

ΠΠώς θα πάμε 
στις Άλπεις;

Καλώς τα παιδιά του ΠΑΣΟΚ
Στο ΠΑΣΟΚ έχουν καταλάβει ότι τη 2η Κυρια-

κή θα πάνε… κουβά με τη στρατηγική που ακο-
λουθούν και έχουν αρχίσει να πουλάνε το σενά-
ριο ότι θα έχουμε κυβέρνηση από την 1η Κυρια-
κή! Τους έχουν ζώσει τα φίδια προφανώς ότι
στον δεύτερο γύρο θα ξεφουσκώσουν στο 8%.
«Βρε καλώς τα παιδιά, καλώς τα 3-0», που έλεγε
και ο αείμνηστος Αλέφαντος... 
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Όπως σας γράψαμε στην «Political», η ανακοί-
νωση των υποψηφίων του ΠΑΣΟΚ πήρε αναβο-
λή... δεν είναι έτοιμος ο πρόεδρος Νίκος. Και
ενώ άπαντες περίμεναν ότι στην Κεντρική Επι-
τροπή της Κυριακής 11 Δεκεμβρίου θα ανακοι-
νωθούν τα ονόματα, τελικώς θα πάμε για τις 15 Ια-
νουαρίου 2023. Καλύτερα να μη σας μεταφέρω τα
σχόλια των ενδιαφερόμενων πολιτευτών και
βουλευτών για την ηγεσία του κόμματος. Αφήστε
δε που η περίφημη Κεντρική Επιτροπή του Σαβ-
βατοκύριακου κατέληξε μονοήμερη (κάτι σαν
εκδρομή δηλαδή) για τις 11 Δεκεμβρίου, οπότε
θα γίνει η παρουσίαση του προγράμματος του
ΠΑΣΟΚ από τον Νίκο Χριστοδουλάκη. Ναι, είναι
αυτό το πρόγραμμα που ήταν ήδη έτοιμο και είχε
ζητήσει προτάσεις ο Ανδρουλάκης από τους
βουλευτές του για τα μάτια του κόσμου... 

Έκκληση στους Έλληνες του εξωτερικού να μην
περιμένουν την προκήρυξη των εκλογών αλλά να
πάνε να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλό-
γους άμεσα, διότι πλέον η προθεσμία γίνεται μή-
νας, για λειτουργικούς λόγους απηύθυνε ο Μά-
κης Βορίδης μιλώντας στη Βουλή. «Το λέω λοι-
πόν σε όλους και το λέω δυνατά να το ακούσουν
και από το Κοινοβούλιο. Θα το πούμε με όσο πιο
ισχυρό και δυνατό τρόπο προς τους κατοίκους
εξωτερικού, οι εκλογές -αντικειμενικά είμαστε
στο τελευταίο εξάμηνο της θητείας της κυβέρνη-
σης- πλησιάζουν. Ε, μην περιμένουν να ακού-
σουν την εξαγγελία για να πάνε να γραφτούν. Ας
αξιοποιήσουν τώρα τη δυνατότητα», είπε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Βορίδης.

Γκρίνιες 
για τα ψηφοδέλτια
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Ο Βορίδης και τα…
καμπανάκια των εκλογών

Πρόταση Πιερρακάκη
για τους ημιαγωγούς 

Τα δύο μέτρα και δύο
σταθμά του υφυπουργού 
Γιώργου Καραγιάννη

Μια ελπιδοφόρα προοπτική για τη χώρα ανέπτυξε
ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριά-
κος Πιερρακάκης, ο οποίος πρότεινε να μπούμε
στον χάρτη της παραγωγής ημιαγωγών (chip),
μιας και όποιος κατέχει αυτή την αγορά ουσιαστι-
κά κατέχει τις τύχες της παγκόσμιας οικονομίας,
αφού όλες οι μεγάλες βιομηχανίες τούς χρησι-
μοποιούν. Την πρόταση αυτή δεν την έκανε κάπου
τυχαία αλλά στο Εmerging Tech Forum που διορ-
γανώνει η Hellenic Emerging Technologies In-
dustry Association. Μάλιστα, πρότεινε να εξα-
σφαλιστούν τα απαραίτητα χρηματοδοτικά και
νομοθετικά εργαλεία και να αξιοποιηθεί το δυνα-
μικό από τα ελληνικά πανεπιστήμια. 
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Ε
ύλογη είναι η απορία που δημιουργή-
θηκε σε όσους ενημερώθηκαν για τη
συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ
Αλέξη Τσίπρα με διευθύνοντα σύμ-

βουλο κατασκευαστικού ομίλου, η οποία έγινε
παρουσία του Κώστα Βαξεβάνη. Πριν από μερι-
κές μέρες πραγματοποιήθηκε ένα ενδιαφέρον
ραντεβού ανάμεσα σε διευθύνοντα σύμβουλο
ομίλου που δραστηριοποιείται στον κλάδο των
κατασκευών και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη
Τσίπρα. Προφανώς και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το περιεχόμενο της συζή-
τησης των δύο ανδρών, αφού δεν είναι σύνηθες να πραγματοποιούνται τέτοια ραν-
τεβού επιχειρηματιών με πολιτικούς. Βέβαια, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι
ο κ. Τσίπρας και το συγκεκριμένο στέλεχος του κατασκευαστικού ομίλου συνδέον-
ται με ιδιαίτερη φιλία. Συνεπώς θα μπορούσε να δικαιολογηθεί μια τέτοια συνάντη-
ση. Εγείρεται όμως το εξής ερώτημα: Τι συζήτησαν Τσίπρας και μεγαλοστέλεχος
κατασκευαστικής εταιρείας; Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί και μια ακόμη μεγάλη
απορία, που έχει να κάνει με την παρουσία του δημοσιογράφου και εκδότη της
εφημερίδας «Documento» Κώστα Βαξεβάνη στην ίδια συνάντηση. Γιατί άραγε να
πρέπει να βρίσκεται ο εν λόγω δημοσιογράφος στη συνάντηση αυτή; Εντέλει, τι
μπορεί να συζητήσουν καθήμενοι στο ίδιο τραπέζι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώ-
στας Βαξεβάνης και ένας διευθύνων σύμβουλος κατασκευαστικού ομίλου;

Οι γραβάτες 
και οι ζωγραφιές 
του Ράμα 

Σας έχω παρασκήνιο από το
πρωθυπουργικό μέγαρο στα Τί-
ρανα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
εντυπωσιάστηκε, μου λένε, από
τη συλλογή των γραβατών που
έχει ο Έντι Ράμα αλλά και τις ζω-
γραφιές πάνω στους τοίχους. Ο
Αλβανός πρωθυπουργός είναι
καλλιτέχνης και ζωγραφίζει -έχει
σπουδάζει Ζωγραφική στη Γαλ-
λία- πότε γραβάτες, πότε ζωγρα-
φιές τις οποίες κολλάει στους τοί-
χους του προεδρικού μεγάρου,
αλλά και ως δήμαρχος Τιράνων
παλαιότερα ζωγράφιζε τα κτίρια
σε χρώμα ροζ και βιολετί για να
ομορφύνει την πρωτεύουσα της
γειτονικής χώρας. Βέβαια, η καλ-
λιτεχνική του φύση δεν τον κρα-
τάει μακριά από λεκτικές γκάφες.
Όπως αυτή με την ένταξη της Ελ-
λάδας στη Ευρωζώνη, για την
οποία ζήτησε συγγνώμη. Αλλά
ουδείς τέλειος... 

Οργή του Κυριάκου
Μητσοτάκη 
με τους τραπεζίτες 

Από το ρεπορτάζ της στήλης προκύ-
πτει ότι στην κυβέρνηση δεν υπάρχει
απλώς δυσφορία για τη στάση των τρα-
πεζιτών αλλά οργή. Και τούτο διότι,
όπως λένε στο Μέγαρο Μαξίμου, τα χρη-
ματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν τεράστια
υπερκέρδη από τις προμήθει-
ες και τα ψιλά γράμματα
και βάζουν στα ταμεία
τους πάνω από 1,1 δισ.
ζεστά ευρώ. «Μία φορά
τους ζήτησε η κυβέρνηση
να βάλουν πλάτη για τους
καταναλωτές και αυτοί αρ-
νήθηκαν, δεν είναι δυνα-
τόν να είναι τόσο αχάρι-
στοι», λένε πηγές της κυ-
βέρνησης και προσθέ-
τουν: «Σε μια τόσο δύσκολη
περίοδο που τα νοικοκυριά
στην κυριολεξία στενά-
ζουν, δεν μπορούν να
αυξάνουν τα επιτόκια
στα δάνεια και να είναι
αδιάφοροι στα επιτόκια των
καταθέσεων». Τόσο ο πρω-
θυπουργός όσο και ο
υπουργός Οικονομικών
είναι αποφασισμένοι να
πάνε την κόντρα μέχρι τέ-
λους, αφού όπως λένε οι
καταναλωτές τα προηγούμενα
χρόνια έβαλαν πλάτη για να σωθούν οι
τράπεζες. Δυστυχώς, οι διοικήσεις του
Βασίλη Ψάλτη της Alpha Bank, του Παύ-
λου Μυλωνά της Εθνικής, του Φωκίωνα
Καραβία της Eurobank και του Χρήστου
Μεγάλου της Πειραιώς δεν ανταποκρί-
θηκαν άμεσα στις παραινέσεις της κυ-
βέρνησης και αυτό δημιουργεί συνθή-
κες δυσφορίας…

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα, το Ιράκ 
και το Αφγανιστάν
Το θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα έθεσε
πριν από λίγες μέρες και ο αναπληρωτής
υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβι-
τσιώτης στον ομόλογό του Βρετανό Λίο Ντό-
χερτι. Ο Ντόχερτι, Σκοτσέζος στην καταγωγή
και γνωστός για τις φαβορίτες του, σημείωσε ότι μπορεί να βρεθεί μια κοινά
αποδεκτή λύση. Ο ίδιος είναι πρώην στρατιωτικός που πήρε μέρος στις πολε-
μικές επιχειρήσεις στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, ενώ προτού ασχοληθεί με την
πολιτική και ενταχθεί στους Συντηρητικούς είχε γράψει το βιβλίο «Desert of
Death», μια κριτική αποτίμηση του πολέμου στο Αφγανιστάν. 

Τι απέγιναν τα17 εκατ. ευρώ;
Κοίτα τώρα να δεις τι μου ήρθε στο μυαλό από το παρελθόν! Σε εκείνη την πολύκροτη
υπόθεση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, στην οποία  31 κατηγορούμενοι αθωώθηκαν
διότι ο εκκαθαριστής PQH «ξέχασε» να καταθέσει έγκληση, ήταν και ένα ζευγάρι που
απασχόλησε για μεγάλο διάστημα τα ΜΜΕ, ο Κυριάκος Γριβέας και η σύζυγός του κυρία
Αναστασία Βάτσικα. Η κατηγορία ήταν για 17 εκατ. ευρώ που έλαβαν από το ΤΤ ως δάνειο.
Αθωώθηκαν, όπως προείπα, και το ερώτημά μου είναι το εξής: Εκείνα τα 17 εκατ. ευρώ τα
«έρμα» τι απέγιναν; Καλά η αθώωση, αλλά τα χρήματα επεστράφησαν; Δεν μάθαμε ποτέ.

ΥΓ.: Α, και κάτι ακόμη σχετικά με την όλη υπόθεση (του ΤΤ), ο Άρειος Πάγος είχε
ασκήσει αναίρεση στην απόφαση της αθώωσης το 2021! Την υπόθεση χειριζόταν ο κ.
Βασίλης Πλιώτας. Ο κ. Πλιώτας έφυγε και ήρθε ο κ. Ντογιάκος. Μήπως ο κ. Ντογιά-
κος ξέρει πού βρίσκεται το θέμα;

Τι γυρεύουν δημοσιογράφοι
σε συναντήσεις 
κατασκευαστών 
- πολιτικών;
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Σε πανηγυρισμούς προχώρησε χθες ο τουρκικός Τύπος
μετά την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ
να αφαιρεθούν πλήρως από το νομοσχέδιο για τον αμυντικό
προϋπολογισμό τα άρθρα που έθεταν περιοριστικούς όρους
στην πώληση F-16 στην Τουρκία. Οι Τούρκοι φαίνεται,
όμως, πως υπολογίζουν χωρίς τον… ξενοδόχο, κα-
θώς το παιχνίδι στη διπλωματική σκακιέρα δεν
έχει τελειώσει. Όπως υποστηρίζει το Anadolu, το
οποίο έχει στα χέρια του το τελικό κείμενο του νο-
μοσχεδίου NDAA, η απόφαση της Βουλής περι-
λαμβάνει την κατάργηση των σχετικών ρητρών που
απαγόρευαν την πώληση αμερικανικών μαχητικών
αεροσκαφών που είχαν παρουσιάσει οι γερουσιαστές Ρόμ-
περτ Μενέντεζ και Κρις Πάππας. Το νομοσχέδιο το οποίο πε-

ριλαμβάνει τον αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 857
δισ. δολαρίων οριστικοποιήθηκε από την επιτροπή

του συνεδρίου, η οποία περιλαμβάνει γερουσια-
στές και εκπροσώπους και από τα δύο σώματα
του Κογκρέσου των ΗΠΑ. 

Η απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων
των ΗΠΑ να αφαιρεθούν πλήρως από το νομο-

σχέδιο οι περιοριστικοί όροι για την πώληση F-16
στη γειτονική χώρα σχολιάστηκε με πανηγυρικούς τό-
νους από τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Με-

βλούτ Τσαβούσογλου: «Οι τεχνικές διαπραγματεύσεις
συνεχίζονται και τονίστηκε ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν
πλήρως τα F-16. Είπαν ότι αυτό είναι επίσης επωφελές
για το ΝΑΤΟ». Επιπρόσθετα, κατέστησε ξεκάθαρη την
ανυπομονησία της γείτονος: «Πρέπει να τελειώσει το ζή-
τημα το συντομότερο δυνατό και ο νόμος να εγκριθεί».

Βέβαια, τόσο τα τουρκικά ΜΜΕ όσο και ο υπουργός δεί-
χνουν να παραβλέπουν το μήνυμα του αμερικανικού Κογκρέ-
σου προς την Άγκυρα να σταματήσει τις υπερπτήσεις πάνω
από τα ελληνικά νησιά. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: «Πι-
στεύουμε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν θα πρέπει να πραγ-
ματοποιούν μη εξουσιοδοτημένες υπερπτήσεις σε εναέριους
χώρους άλλων νατοϊκών συμμάχων».

Μίλτος Σακελλάρης

Πανηγυρίζουν χωρίς…
τον ξενοδόχο για τα F-16

O Μενέντεζ  
«παγώνει» 
το χαμόγελο 
του Τσαβούσογλου

Τους πανηγυρισμούς των
Τούρκων ήρθε να «παγώσει»
μια ανάρτηση του Ρόμπερτ
Μενέντεζ, ο οποίος ξεκαθαρί-
ζει ότι δεν έχει καμία απολύ-
τως πρόθεση να εγκρίνει την
πώληση F-16 στην Τουρκία.

Νωρίτερα, η Τουρκία, μέσω
του υπουργού Εξωτερικών της
Μεβλούτ Τσαβούσογλου, πα-
νηγύριζε για το κείμενο του
αμυντικού προϋπολογισμού
των ΗΠΑ, στο οποίο εστίαζε
μεν στην πιθανή αγορά των μα-
χητικών, όχι όμως και στο μή-
νυμα κατά των υπερπτήσεων.

Συγκεκριμένα ο κ. Μενέντεζ
έγραψε στο Twitter: «Σε αντί-
θεση με ορισμένους ισχυρι-
σμούς, το #NDAA δεν είναι νί-
κη για την #Τουρκία. Αυτό εί-
ναι μόνο ένα από τα πολλά ερ-
γαλεία που έχουμε στη διάθε-
σή μας στη Γερουσία για να
αντιμετωπίσουμε τις πωλή-
σεις όπλων. Θα το ξαναπώ. Ως
πρόεδρος #SFRC, ΔΕΝ θα εγ-
κρίνω τα F-16 για την Τουρκία
έως ότου ο Ερντογάν σταματή-
σει τις καταχρήσεις του σε όλη
την περιοχή…».

Δ
εν υπάρχει αμφιβολία ότι η Τουρ-
κία βρίσκεται πίσω από την κίνηση
της Λιβύης με το διάβημα διαμαρ-
τυρίας σχετικά με τις έρευνες της

Ελλάδας νοτιοδυτικά της Κρήτης για τον εν-
τοπισμό υδρογονανθράκων. Διότι είχαμε δύο
διαδοχικές κινήσεις μέσα σε ένα 24ωρο, από
τη μία τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου να μας
επιτίθεται για το θέμα της αποστρατιωτικο-
ποίησης των νησιών στο Αιγαίο και να απειλεί
με πόλεμο και από την άλλη τη Λίβυα υπηρε-
σιακή ΥΠΕΞ Νάιλα Μανγκούς, την οποία δεν
αναγνωρίζει ο Νίκος Δένδιας ως συνομιλή-
τρια, να προειδοποιεί ευθέως την Αθήνα για
διπλωματική και νομική απάντηση.

«Η Ελλάδα ενεργεί με ζήλο για την εκμε-
τάλλευση της λιβυκής κρίσης και μας επι-
βάλλει τετελεσμένα σε ό,τι αφορά την οριο-
θέτηση των ελληνολιβυκών θαλάσσιων συ-
νόρων, συνάπτοντας συμβόλαια εξερεύνη-
σης υδρογονανθράκων σε αμφισβητούμενη
μεταξύ μας περιοχή (νοτιοδυτικά της Κρή-
της)», δήλωσε η υπηρεσιακή ΥΠΕΞ της Λι-
βύης. «Το υπουργείο Εξωτερικών και Διε-
θνούς Συνεργασίας, καταδικάζοντας και
προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις αυτής
της συμπεριφοράς, για την οποία και έγινε
επίσημη διαμαρτυρία, τονίζει ότι θα προχω-
ρήσουμε στην υπεράσπιση των θαλάσσιων
συνόρων και κυρίαρχων δικαιωμάτων μας
στις θαλάσσιες περιοχές μας, με όλα τα εφι-
κτά νομικά και διπλωματικά μέσα και ειδικό-
τερα, μετά την επαλήθευση των αναφορών
που μνημονεύουν ότι οι ελληνικές Αρχές
έχουν συνάψει συμβόλαια με ξένες εταιρείες
για έργα έρευνας και εξερεύνησης υδρογο-
νανθράκων, που εκτελεί το πλοίο SANCO
SWIFT, εξειδικευμένο για έρευνα και ανί-
χνευση, στην Ανατολική Μεσόγειο», συμπλή-
ρωσε η υπηρεσιακή ΥΠΕΞ της Λιβύης.

Από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας δεν
κάνει καμία συζήτηση με αυτή την κυβέρνη-
ση και λέει ότι θα κάνει με την επόμενη, η
οποία δεν ξέρουμε ποτέ θα προκύψει. Μέχρι
τότε έχουμε κλείσει την πόρτα των διπλωμα-
τικών μας σχέσεων με την Τρίπολη.

Ωστόσο, στις δηλώσεις Τούρκων αξιωμα-
τούχων περί αποστρατιωτικοποίησης των νη-
σιών του Αιγαίου απαντήσαμε χθες με ανα-
κοίνωση, όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Η

αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών
νησιών και η αύξηση της έντασης στο Αιγαίο,
μέσω απειλών πολέμου, έχουν καταδικασθεί
στο σύνολό τους και από τη διεθνή κοινότητα.
Η Ελλάδα, σεβόμενη το Διεθνές Δίκαιο και το
Δίκαιο της Θάλασσας, για μία ακόμη φορά
απορρίπτει εν τω συνόλω τις τουρκικές μονο-
μερείς αιτιάσεις και χαρακτηρίζει παντελώς
απαράδεκτες τις επαναλαμβανόμενες απει-
λές πολέμου».

Άθλιο διάβημα της παράνομης ΥΠΕΞ της Λιβύης 
για τις έρευνες νότια της Κρήτης - Δένδιας: «Απαράδεκτες  

οι συνεχείς απειλές πολέμου από την Άγκυρα» 

Γράφει 
η Αλεξία 
Τασούλη

Η Τουρκία πίσω 
από την πρόκληση
της Ν. Μανγκούς
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Τα εμβληματικά ελικόπτε-
ρα Huey (UH-1) έγιναν ιδιαί-
τερα γνωστά διεθνώς από την υπηρεσία τους στον πόλε-
μο του Βιετνάμ, και χιλιάδες μοντέλα κατασκευάστηκαν
και τέθηκαν σε υπηρεσία ανά τον κόσμο. Στην Αεροπο-
ρία Στρατού άρχισαν να παραδίδονται τα πρώτα Huey
(UH-1) σταδιακά από το 1969 μέχρι το 1981, ενώ το 1993
η Ελλάδα παρέλαβε μεταχειρισμένα ελικόπτερα από τον
στρατό των ΗΠΑ.  Η προμήθεια των ελικοπτέρων Huey
(UH-1) δικαίωσε την Ελλάδα, καθώς παρά την προχωρη-
μένη ηλικία τους παρείχαν μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας

και ασφάλειας, εκτελώντας αερο-
διακομιδές, μαζικές μεταφορές μι-

κρών κλιμακίων χωρίς τη χρήση αλεξιπτωτιστών καθώς
και αποστολές εγγύς υποστήριξης.

Στρατιωτικές πηγές μάς εξηγούσαν: «Το Huey μπορεί
να είναι παλιό ελικόπτερο, ωστόσο, είναι ακόμα ενεργό
και καλύπτει μεγάλο μέρος της αερομεταφοράς στρα-
τού. Είναι γεγονός ότι για σαράντα χρόνια πρόσφερε ση-
μαντικές υπηρεσίες στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις».
Σκοπός της στρατιωτική ηγεσίας, λοιπόν, είναι να έρθει
το αντίστοιχο δυναμικό αποτέλεσμα. 

Τα «αθάνατα» Huey 

Μ
ε ταχύτατους ρυθμούς προ-
χωρά η ενίσχυση των τριών
κλάδων των Ενόπλων Δυνά-
μεων, με την πολιτική και

στρατιωτική ηγεσία του ελληνικού Πεντα-
γώνου να στοχεύει σε προμήθεια νέων
εξοπλισμών.

Αυτό το διάστημα μεταξύ άλλων το ΓΕΕ-
ΘΑ μελετά σε συνεργασία με τα επιτελεία
του Στρατού και της Πολεμικής Αεροπορίας
το ενδεχόμενο προμήθειας αμερικανικών
ελικοπτέρων Black Hawk για τον Στρατό
Ξηράς και την Πολεμική Αεροπορία.

Όπως αναφέρουν στην «Political» στρα-
τιωτικές πηγές, η προμήθεια θα γίνει με
σκοπό την αντικατάσταση των παλαιών
ελικοπτέρων UH-1H Huey που υπηρετούν
στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εδώ και
τέσσερις δεκαετίες και πλέον απαιτείται η
αντικατάστασή τους, αλλά και κάποιων
ελικοπτέρων Super Puma που μετρούν
ήδη 23 χρόνια ζωής (εντάχθηκαν σε υπη-
ρεσία το 1999) και οι διαθεσιμότητές τους
είναι χαμηλές κυρίως λόγω του κόστους
προμήθειας των ανταλλακτικών. 

Το ενδιαφέρον της Αθήνας επικεντρώ-
νεται στην αγορά 36 έως 40 καινούργιων
ελικοπτέρων Black Hawk UH-60M, δηλα-
δή, της πιο σύγχρονης και εξελιγμένης έκ-
δοσής τους, τα οποία θα έχουν ωστόσο ελ-
ληνική διαμόρφωση. Τα 22 θα ενταχθούν
στην Αεροπορία Στρατού και τα υπόλοιπα
στην Πολεμική Αεροπορία.

Το πλεονέκτημα
Η ελληνική πλευρά θα επωφεληθεί,

εφόσον προμηθευτεί τα νέα ελικόπτερα
από τη γραμμή παραγωγής του αμερικανι-
κού στρατού. Αν η Ελλάδα καταφέρει να
εντάξει την ελληνική προμήθεια εντός του
προγράμματος των Ενόπλων Δυνάμεων
των ΗΠΑ «Multi Year 10» που βρίσκεται σε
εξέλιξη και περιλαμβάνει την κατασκευή

150 ελικοπτέρων, θα τα αγοράσει στην ίδια
τιμή και θα τα παραλάβει γρηγορότερα. 

Η ένταξη στο πρόγραμμα των αμερικανι-
κών Ενόπλων Δυνάμεων, εκτός από τη χα-
μηλότερη τιμή, που υπολογίζεται από 1,5
έως 1,7 δισ. ευρώ συνολικά, προβλέπει ευ-
κολία αποπληρωμής σε βάθος οκταετίας και
συνεχή υποστήριξη (Follow on Support). 

Σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό,
σκοπός του ΓΕΕΘΑ είναι να γίνει πρώτα η
παραλαβή των νέων ελικοπτέρων και στη
συνέχεια να δρομολογηθεί η προσθήκη
των όπλων και των επιχειρησιακών συστη-

μάτων που ζήτησαν και έκριναν απαραίτη-
τα τα αρμόδια επιτελεία με εγχώρια συμ-
μετοχή της αμυντικής βιομηχανίας. 

Το επόμενο βήμα για να προχωρήσει το
πρόγραμμα με την κατασκευάστρια εται-
ρεία είναι η Αθήνα να αποστείλει στις ΗΠΑ
το έγγραφο ενδιαφέρον της μέσω LοR,
προκειμένου οι Αμερικανοί να απαντή-
σουν εγγράφως με LOA και να «κλειδώ-
σει» η συμφωνία. Αν όλα προχωρήσουν
βάσει του τωρινού σχεδιασμού, η έναρξη
των παραλαβών υπολογίζεται το 2024.

Το αμερικανικό Black Hawk ανήκει στην

ίδια οικογένεια με τα Huey, είναι ελικόπτε-
ρο πολλαπλών ρόλων που χρησιμοποιείται
από τις ΗΠΑ εδώ και 40 χρόνια, ενώ βρί-
σκεται στις Ένοπλες Δυνάμεις και άλλων
28 χωρών, μεταξύ αυτών και της Τουρκίας.

Ομοιοτυπία στις Ένοπλες Δυνάμεις
Ακόμα μια σημαντική παράμετρος για

την προμήθεια των Black Hawk είναι ότι
θα υπάρχει ομοιοτυπία, καθώς τα επτά ελι-
κόπτερα ανθυποβρυχιακού πολέμου ΜΗ-
60 ROMEO που θα αποκτήσει σύντομα το
Πολεμικό Ναυτικό, είναι ουσιαστικά η
ναυτική έκδοση των Black Hawk και δια-
θέτουν αρκετά κοινά επιχειρησιακά συ-
στήματα. Συνεπώς, για τη μετέπειτα συν-
τήρηση και υποστήριξη θα υπάρχει μεγά-
λο πλεονέκτημα.

Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη

Προχωρούν οι συζητήσεις για προμήθεια αμερικανικών
ελικοπτέρων Black Hawk με ελληνική διαμόρφωση 

Ανατροπή στον αέρα
με τα «μαύρα γεράκια»
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Πολιτικού

Συμβουλίου
ΠΑΣΟΚ 

του
Φώτη 
Καρύδα 

Ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
ξεκίνησε έναν νέο τρόπο επικοινωνίας με
τους πολίτες. Κάθε Κυριακή γράφει στη

σελίδα του στο Facebook τον κυβερνητικό απολο-
γισμό της εβδομάδας που πέρασε. Αυτή η πρωτο-
βουλία του αγκαλιάστηκε από τους χρήστες των
social media και αναμφισβήτητα αποτελεί έναν
εξαιρετικό τρόπο ανάδειξης του πλούσιου κυβερ-
νητικού έργου.

Ξεκινώντας από την οικονομία, το πρώτο θετικό
νέο είναι ότι ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο υποχώ-
ρησε στο 9% από 9,5% τον Οκτώβριο και 12,1% τον
Σεπτέμβριο. Σήμερα λοιπόν η Ελλάδα βρίσκεται
μία μονάδα κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωζώ-
νης. Παρόλο που ο πληθωρισμός είναι ακόμα πολύ
υψηλός, είναι θετικό το γεγονός ότι εμφανίζει μει-
ωτική τάση.

Στην προσπάθεια της κυβέρνησης να στηρίξει
την κοινωνία σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία εν-
τάσσεται και η επιβολή εισφοράς ύψους 90% στα
υπερέσοδα των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργει-
ας. Συνολικά, από τον Ιούλιο έως τον Νοέμβριο,
έχουν παρακρατηθεί κέρδη ύψους περίπου 1,35
δισ. ευρώ από τις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας.

Το κόστος στα προϊόντα του σουπερμάρκετ έχει
μειωθεί με το «καλάθι του νοικοκυριού», το οποίο
έχει εκπλήξει αρκετούς με την αποδοτικότητά του,
καθώς το 94,7% των προϊόντων του «καλαθιού»
έχει μειωμένες ή σταθερές τιμές.

Η ανεργία μειώθηκε τον Οκτώβριο στο 11,6% και
δημιουργήθηκαν 99.900 θέσεις εργασίας μέσα σε

έναν χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα
να παρατηρείται σημαντική μείωση της ανεργίας
μέσα σε καιρούς παγκόσμιας υγειονομικής και
ενεργειακής κρίσης.

Η επιτυχία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην καλά
σχεδιασμένη μεταρρυθμιστική ατζέντα που ακο-
λουθεί η κυβέρνηση από την αρχή της θητείας της.
Μια ατζέντα που περιλαμβάνει τη μείωση του μη
μισθολογικού κόστους και της φορολογίας των
επιχειρήσεων ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.
Αλλά και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περι-
βάλλοντος, την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων
και την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματι-
σμού της οικονομίας.

Στη μείωση της ανεργίας στη χώρα μας έχει βοη-
θήσει σημαντικά και η άνοδος-ρεκόρ των άμεσων
ξένων επενδύσεων που ανήλθαν στο υψηλότερο
επίπεδο των τελευταίων 31 ετών.

Αυτές είναι μερικές από τις σημαντικές πρωτο-
βουλίες και τα σημαντικά αποτελέσματα του κυ-
βερνητικού έργου που «χωρούν» στην εβδομάδα
που πέρασε. Όπως επισήμανε και ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος της κυβέρνη-
σής του είναι να αγωνίζεται καθημερινά για να κά-
νει τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Η Ελλάδα τα τε-
λευταία 3,5 χρόνια έχει κάνει σημαντικά βήματα
μπροστά, παρά την παγκόσμια υγειονομική και
ενεργειακή κρίση.

«Μ
ιμίτα» για εμάς τους πιο κοντινούς της
ανθρώπους. Η θεία της μητέρας μου.
Ένα πρόσωπο στο οποίο χρωστάω σε

μεγάλο βαθμό την πολύ καλή παιδική, και όχι μόνο,
ηλικία μου. Να με καταφέρνει να πηγαίνω με τα πό-
δια στην παραλία κοντά στο σπίτι για μπάνιο, στα
βράχια. Και αφού βγαίναμε από τη θάλασσα, να αρ-
χίζει τις διηγήσεις της. Από τη «χαλάστρα» που της
έκανε η μητέρα της σε μια κρουαζιέρα στον Ση-
κουάνα έως τα ταξίδια στη λίμνη Τιτικάκα για να δει
και κάτι διαφορετικό, βρε παιδί μου. Με ιστορίες
αβάσταχτης αθωότητας από την κατοχή στη Μυτι-
λήνη, με τη μεταφορά, μέσα στο δίχτυ με τα φρού-
τα, μηνυμάτων στο νησάκι έξω από τα Πάμφιλα.
Και μνήμες συζητήσεων σε ταβέρνες της Αθήνας
με τον Ηλία Τσιριμώκο και τον Αλέξανδρο Σβώλο.
Με τον ανομολόγητο θαυμασμό της για τον δυναμι-
σμό κάθε παρέμβασης της Μαρίας Σβώλου. Και
φυσικά για το «φλερτ» που δεν εξελίχθηκε ποτέ σε
κάτι περισσότερο, γιατί ο Σπύρος ήταν αριστερός
και δεν μπορούσε να τον παρουσιάσει στην οικογέ-
νεια. Με το παράπονο ότι δεν κατάφερε να πάει πο-

τέ στο Βελιγράδι, αν και έπεφτε «πολύ κοντά»,
επειδή την πρόλαβαν οι βομβαρδισμοί.

Η Μυρσινούλα όμως, εκτός από ζωντανό σφουγ-
γάρι εμπειριών, αναμνήσεων και εικόνων, είναι
ακόμη και σήμερα ένας και από τους πιο ζωντα-
νούς ανθρώπους που έχω συναντήσει. Πριν από
μερικά χρόνια από τον λογαριασμό της στο Face-
book έστειλε συγχαρητήρια στον Μπαράκ Ομπάμα
για τη δεύτερη εκλογή του. Είχε διαβάσει μια βιο-
γραφία του και είχε συγκινηθεί πολύ. Νομίζω ότι
δεν την ενοχλεί να αποκαλύψω εδώ ότι τα χρόνια
της στον πλανήτη είναι περισσότερα από τριψήφια.
Η «θεία» Μυρσίνη είναι μια από εμάς, η οποία βρί-
σκεται πια στη λεγόμενη 4η ηλικία. Την οποία επι-
μένει να διάγει μετά λόγου γνώσεως, με τον Στρατή
να επιστρατεύεται να την πάει στον εμβολιασμό για
τον κορονοϊό (πώς να πάει μόνη της) και με τη μόνι-
μη έγνοια ότι μας έχει γίνει βάρος. Πού να την πεί-
σουμε όμως ότι απλώς ανταποδίδουμε μικρό μόνο
μέρος από όσα μας έχει δώσει!

Η φροντίδα των ανθρώπων της 4ης ηλικίας είναι
ένα θέμα στο οποίο καλούμαστε να σκύψουμε ως κοι-

νωνία έστω και με μεγάλη καθυστέρηση. Μιλάμε για
μια ομάδα συνανθρώπων που μεγεθύνεται διαρκώς
λόγω της προόδου της επιστήμης αλλά και των δημό-
σιων υπηρεσιών υγείας στην πατρίδα μας. Οφείλουμε
στους ανθρώπους αυτούς δομές στήριξης, προγράμ-
ματα «βοήθειας στο σπίτι» και δημόσιες υπηρεσίες
υψηλής ποιότητας με σεβασμό στις συνήθειές τους. Η
απαίτηση να συναλλάσσονται υποχρεωτικά μέσω
web banking και να ενημερώνονται για κανόνες μέσω
gov.gr προδίδουν ελαφρότητα εκ μέρους όσων προ-
βάλλουν τέτοιες απαιτήσεις. Αξιώσεις ενδεικτικές
αγνωμοσύνης απέναντι σε ανθρώπους που έχουν
προσφέρει πολλά. Και παραγνώριση της δυνατότητάς
τους να εισφέρουν ακόμη περισσότερα, με την προ-
ϋπόθεση να τους αποδώσουμε μέρος μόνο από τον
σεβασμό που τους οφείλουμε και εξασφαλίζοντάς
τους ένα ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Αυτό το ελιξίριο νεότητας οφείλουμε στη «θεία»
Μυρσίνη και ας είμαστε βέβαιοι θα ανταποδώσει
και αυτό στο πολλαπλάσιο, προσφέροντάς μας
αδιάκοπα αγάπη, ιστορίες, εμπειρίες και αποφυγή
επανάληψης μεγάλων συλλογικών μας λαθών!

Οικονομία: Οι θετικές ειδήσεις της εβδομάδας

Η «θεία» Μυρσίνη και το χρέος μας στην 4η ηλικία



ΠΕΜΠΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ13

Γ
ια περαιτέρω ελληνοτουρκική
κλιμάκωση μέσα στο 2023 κά-
νει λόγο σε εκτενή ανάλυσή του
ο Economist, ο οποίος αναφέ-

ρεται στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών
αλλά και στα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν η Τουρκία και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερν-
τογάν.

Ειδικότερα, στο κείμενο αναφέρεται
ότι το σύγχρονο κράτος που συγκρότησε
ο Κεμάλ Ατατούρκ από τα απομεινάρια
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας την επό-
μενη χρονιά συμπληρώνει 100 χρόνια
ζωής. Όμως, αυτό πρακτικά δεν σημαίνει
πως η ατμόσφαιρα θα είναι εορταστική
και πανηγυρική. Τα προβλήματα για τον
Τούρκο πρόεδρο είναι αρκετά και κυρίως
άλυτα. Πριν από δώδεκα χρόνια ο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν είχε δώσει δημοσίως την
υπόσχεσή του μέχρι το 2023 να έχει αυ-
ξηθεί το ΑΕΠ της χώρας στα 2 τρισ. δολά-
ρια και να καταστήσει την οικονομία μία
από τις δέκα μεγαλύτερες του κόσμου.
Αυτό δεν έγινε ποτέ. Η πραγματικότητα
είναι τελείως διαφορετική, μιας και η χώ-
ρα του πλήττεται από πληθωρισμό
ύψους 80% και το αδύναμο νόμισμα.
Σε όρους δολαρίου μάλιστα το ΑΕΠ
έχει στην πραγματικότητα μει-
ωθεί από 957 δισ. δολάρια το
2013 σε 815 δισ. δολάρια το
2021. Αυτές οι δύο εξελίξεις
έρχονται ως συνέπεια των πο-
λιτικών του Ερντογάν.

Ο Economist στάθηκε επίσης και στα
Ελληνοτουρκικά, υπογραμμίζοντας την
πιθανότητα ο Ερντογάν να προσπαθήσει
να αντιστρέψει τη φθίνουσα πορεία του
μέσω εντεινόμενης αντιπαράθεσης είτε
με τους Κούρδους αντάρτες στη Συρία εί-
τε με την Ελλάδα για τον εναέριο χώρο
και τα θαλάσσια δικαιώματα. «Με τις ελ-
ληνικές εκλογές επίσης να πλησιάζουν, ο
κίνδυνος κλιμάκωσης είναι υπαρκτός»,
επισημαίνει. «Ωστόσο, ακόμη και αυτό
μπορεί να μη σώσει τον Ερντογάν. Υπάρ-
χει πραγματική πιθανότητα η εποχή Ερν-
τογάν να τελειώσει», αναφέρει χαρακτη-
ριστικά.

Στριμωγμένος ο Ερντογάν
Το περιοδικό εκτιμάει ακόμη πως τόσο

η οικονομία όσο και οι ανησυχίες αναφο-

ρικά με τη διαφθορά και τη θεσμική ακε-
ραιότητα μπορεί να φέρουν την κατα-
στροφή του Ερντογάν. Επιπλέον, οι δημο-
σκοπήσεις είναι αρνητικές για τον Τούρ-
κο πρόεδρο, καθώς προβλέπουν πως
πρόκειται να χάσει από οποιονδήποτε πι-
θανό υποψήφιο που θα προσπαθήσει να
κάτσει στην ηλεκτρική καρέκλα του στις
προεδρικές και βουλευτικές εκλογές
που έχουν οριστεί για τον ερχόμενο Ιού-
νιο. Όπως όλα δείχνουν, το κυβερνών
κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚP)
και ο εταίρος του στον συνασπισμό, το
Κόμμα Εθνικιστικού Κινήματος, οδη-
γούνται στη συντριβή από μια συμμαχία
της αντιπολίτευσης.

Οι σύμμαχοι του Τούρκου προέδρου
εκτιμούν πως αυτές οι εκλογές πρόκει-
ται να είναι δυσκολότερες συγκριτικά με
άλλες. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκ-
φράζουν την ανησυχία τους πως ο Τούρ-
κος πρόεδρος μπορεί να καταφύγει σε
ακραίες πρακτικές ούτως ώστε να απο-
φύγει μια εκλογική ήττα. Πολλοί εκτι-
μούν πως θα προσπαθήσει να ξοδέψει
όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα.

Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που οι
πολίτες της χώρας του λιμοκτονούν και
το νόμισμα βρίσκεται σε ελεύθερη πτώ-
ση. Αυτό δεν πτοεί τον Ερντογάν να
«γλυκοκοιτάζει» νέες επενδύσεις από
χώρες όπως η Ρωσία, η Σαουδική Αρα-
βία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος έχει
προχωρήσει και σε μεγάλες παροχές
στους δυνάμει ψηφοφόρους του, καθώς
έχει ήδη αναπτύξει ένα πρόγραμμα δια-
γραφής χρεών και έχει αυξήσει σε ση-
μαντικό βαθμό τον κατώτατο μισθό. «Πε-
ρισσότερες δαπάνες τόνωσης θα μπο-
ρούσαν να εκτοξεύσουν τον επίσημο
πληθωρισμό σε τριψήφιο ποσοστό»,
εκτίμησε ο Economist. «Μην υποτιμάτε
όμως το πού μπορεί να φτάσει για να το
αποτρέψει αυτό», προειδοποίησε.

Πάντως, το δημοσίευμα προκάλεσε
αρκετές αντιδράσεις αλλά και συζητή-
σεις στην Τουρκία, με το CNN TURK να
αναρωτιέται ποιες είναι οι προθέσεις
του Economist. Είναι ενδεικτικό ότι η
παρουσιάστρια του καναλιού Γκιοκσού
Ονγκορέν Οζγκιούρ είπε: «Μεταξύ των
δύο χωρών ξέρουμε πως υπάρχει έντα-
ση, όπως και μεταξύ των ηγετών της Ελ-
λάδας και της Τουρκίας. Όμως, εδώ
υπάρχει μια πρόταση που λέει ότι η
Τουρκία ίσως κάνει κάποια επέμβαση.
Όταν διαβάζω αυτό τον όρο για επέμβα-
ση, έρχονται στον νου μου διάφορα σε-
νάρια, όπως τα Ίμια ή κάτι άλλο». «Μα ο
πρόεδρός μας έχει δηλώσει ήδη πως
μια νύχτα μπορούμε να έρθουμε ξαφνι-
κά. Τι άλλο να πει; Μπορούμε να έρθου-
με ξαφνικά μια νύχτα, το είπαμε αυτό»,
απάντησε ο στρατηγικός αναλυτής Αμ-
πντουλάχ Τσιφτσί.

«Σειρήνες» στο Αιγαίο!

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Ο Economist προβλέπει 
ελληνοτουρκική 

κλιμάκωση μέσα στο 2023
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Η
εισβολή του Βλαντίμιρ Πούτιν
στην Ουκρανία ήταν ορόσημο
για την Ευρώπη. Η πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρ-

σουλα φον ντερ Λάιεν απάντησε στην πρό-
κληση. Μια εβδομάδα μετά την έναρξη του
πολέμου ανακοίνωσε τρεις σημαντικές οικο-
νομικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας:
απαγόρευση των συναλλαγών με την κεντρι-
κή της τράπεζα, κλείσιμο του εναέριου χώ-
ρου της ΕΕ για τα ρωσικά αεροσκάφη και
απαγόρευση των πρακτορείων ειδήσεων
που ανήκουν στο Κρεμλίνο.

«Η προστασία της ελευθερίας μας έχει ένα
τίμημα», είχε δηλώσει η Φον ντερ Λάιεν. «Η
ελευθερία είναι ανεκτίμητη -αυτή είναι η αρ-
χή μας».

Για την ηγετική στάση της απέναντι στον
πόλεμο στην Ουκρανία, λοιπόν, καθώς και
για τον χειρισμό της κρίσης του κορονοϊού, η
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν βρίσκεται στην
κορυφή της 19ης ετήσιας λίστας του Forbes
με τις 100 πιο ισχυρές γυναίκες του κόσμου.
Η επιρροή της είναι μοναδική -καμία άλλη
γυναίκα στη λίστα δεν είναι υπεύθυνη για τη
διαμόρφωση πολιτικής που αφορά τις ζωές
450 εκατ. ανθρώπων. Ωστόσο, δεν είναι η μο-
ναδική γυναίκα που είναι προσηλωμένη στη
δόμηση μιας ελεύθερης και δημοκρατικής
κοινωνίας. Η Φον ντερ Λάιεν είναι μία από τις
πρωταγωνίστριες του 2022.

Κατά την ετήσια ομιλία της στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, η Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέβη σε μια
εντυπωσιακή πολιτική δήλωση για τον πόλε-
μο στην Ουκρανία: «Πρόκειται για έναν πό-

λεμο κατά της ενέργειάς μας, έναν πόλεμο
κατά της οικονομίας μας, έναν πόλεμο κατά
των αξιών μας και έναν πόλεμο κατά του μέλ-
λοντός μας. Πρόκειται για έναν πόλεμο της
απολυταρχίας εναντίον της δημοκρατίας». 

«Είναι πραγματικά στο απόγειό της», δή-
λωσε στο Forbes ο Matthias Matthijs, συ-
νεργάτης για την Ευρώπη στο Συμβούλιο
Εξωτερικών Σχέσεων και αναπληρωτής κα-
θηγητής στη Σχολή Διεθνών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Johns Hopkins. Αν και η
Φον ντερ Λάιεν δεν ήταν η μόνη ηγέτιδα που
επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία, ο Matthijs
σημείωσε ότι εκείνη είχε το δυσκολότερο
έργο, να πείσει τους ψηφοφόρους της ότι
αυτό ήταν το ορθό, αφού ο πόλεμος στην
Ουκρανία θα αποδεικνυόταν πιο δαπανηρός
για τους Ευρωπαίους πολίτες σε σύγκριση
με πολίτες άλλων χωρών.

«Πρέπει να μεσολαβήσει για τη συναίνεση
μεταξύ 27 κρατών-μελών, τα οποία είναι πολύ
διαφορετικά σε πολιτισμικό επίπεδο», ανέφε-
ρε η Anja Langenbucher, διευθύντρια του Ευ-
ρωπαϊκού Γραφείου του Ιδρύματος Gates.
«Και είναι πραγματικά καταπληκτική σε αυτό».

Γιατρός και μητέρα
Το υπόβαθρο της Φον ντερ Λάιεν ως για-

τρού και μητέρας επτά παιδιών μπορεί να
εξηγήσει πώς είναι ικανή να συγκεράζει
διαφωνίες. Η πρώτη της δουλειά ήταν ως
γιατρoύ σε μια κλινική στη Γερμανία. Στην
πολιτική μπήκε μόλις πέρασε τα 40 της για
να γίνει ομοσπονδιακή υπουργός Οικογε-
νειακών Υποθέσεων και Νεολαίας το 2005,
όπου συνέβαλε στην υιοθέτηση σημαντι-
κών μεταρρυθμίσεων στο σύστημα παιδι-
κής μέριμνας της Γερμανίας. Από το 2013

έως το 2019 διετέλεσε η πρώτη γυναίκα
υπουργός Άμυνας της Γερμανίας.

Πίσω στη λίστα, οι Αμερικανίδες υπέ-
στησαν τη μεγαλύτερη ανατροπή δικαιω-
μάτων κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες,
όταν το Ανώτατο Δικαστήριο περιόρισε το
δικαίωμά τους στην άμβλωση. H αντίδραση
των Αμερικανίδων αποτυπώθηκε στις εν-
διάμεσες εκλογές. Στο Ιράν, χιλιάδες γυ-
ναίκες διαδήλωσαν στους δρόμους σε έν-
δειξη διαμαρτυρίας για τη θεοκρατική νο-
μοθεσία που τις αντιμετωπίζει ως πολίτες
δεύτερης κατηγορίας.

Τις διαδηλώτριες στη φετινή λίστα εκ-
προσωπεί η Ζίνα «Μάχσα» Αμίνι, ο θάνατος
της οποίας τον Σεπτέμβριο πυροδότησε μια
πρωτοφανή εξέγερση με τις γυναίκες στην
πρωτοκαθεδρία. Οι υπόλοιπες γυναίκες
της λίστας ανήκουν σε πιο παραδοσιακές
δομές εξουσίας: 39 CEO, 10 αρχηγοί κρα-
τών και 11 ζάπλουτες με συνολική αξία 115
δισ. δολαρίων.

Η λίστα καταρτίστηκε με βάση τέσσερα με-
γέθη: πλούτο, προβολή στα μέσα ενημέρω-
σης, αντίκτυπο και σφαίρα επιρροής. Για τις
γυναίκες πολιτικούς, το Forbes υπολόγισε το
ΑΕΠ και τον πληθυσμό. Για τις γυναίκες επι-
χειρηματίες, τα έσοδα και τον αριθμό των ερ-
γαζομένων, καθώς και τις αναφορές στα Μέ-
σα Ενημέρωσης. Το αποτέλεσμα είναι μια
ομάδα γυναικών που αγωνίζονται κατά του
status quo.

«Αν δεν αντιδράσετε στην πρώτη παραβία-
ση των δικαιωμάτων σας», λέει η Roya Boro-
umand, Ιρανή ιστορικός και ακτιβίστρια για
τα ανθρώπινα δικαιώματα, «θα έρθει η δεύ-
τερη και η τρίτη…».

1. Ούρσ. φον ντερ Λάιεν 64 Βέλγιο Πολιτική

2. Κριστίν Λαγκάρντ 66 ΗΠΑ Πολιτική

3. Κάμαλα Χάρις 58 ΗΠΑ Πολιτική

4. Μέρι Μπάρα 60 ΗΠΑ Επιχειρήσεις

5. Άμπιγκεϊλ Τζόνσον 60 ΗΠΑ Πλούτος

6. Μελίντα Γκέιτς 58 ΗΠΑ Φιλανθρωπία

7. Τζόρτζια Μελόνι 45 Ιταλία Πολιτική

8. Κάρεν Λιντς 59 ΗΠΑ Επιχειρήσεις

9. Τζούλι Σουίτ 55 ΗΠΑ Επιχειρήσεις

10. Τζέιν Φρέιζερ 55 ΗΠΑ Χρηματοοικονομικά

OΝΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΜΕΑΣΧΩΡΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

«Πλανητάρχης»
Ούρσουλα!

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φον ντερ Λάιεν 
πρώτη στη λίστα Forbes με τις 100 πιο ισχυρές γυναίκες 
του κόσμου για την ηγετική στάση της στο Ουκρανικό 
και τους χειρισμούς της στην κρίση του κορονοϊού

Το top 10 των «σιδηρών κυριών»
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Μ
ε προφορική εντολή ει-
σαγγελέα αφέθηκαν
ελεύθεροι οι δύο συλλη-
φθέντες για την έκρηξη

στο δημοτικό σχολείο των Σερρών που
στοίχισε τη ζωή σε έναν 11χρονο και
τραυμάτισε άλλα δύο παιδιά. Ο άτυχος
μαθητής της ΣΤ’ τάξης του 9ου Δημοτι-
κού Σχολείου Σερρών έχασε τη ζωή
του στην αυλή του σχολείου μετά την
έκρηξη που σημειώθηκε στο λεβητο-
στάσιο, με αποτέλεσμα να καταπλακω-
θεί από την πόρτα του.

Ως υπαίτιοι για το συμβάν είχαν συλ-
ληφθεί ο 52χρονος εργολάβος και ο
43χρονος ηλεκτρολόγος του έργου με-
τατροπής καυστήρα θέρμανσης σε αντ-
λία θερμότητας γεωθερμίας στο σχο-
λείο, στο λεβητοστάσιο του οποίου ση-
μειώθηκε η φονική έκρηξη. 

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται πλέον
για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας
από αμέλεια, των σωματικών βλαβών
κατά συρροή από αμέλεια και της έκρη-
ξης από αμέλεια.

Την ώρα που είναι σε εξέλιξη η πραγ-
ματογνωμοσύνη στο πλαίσιο προκαταρ-

κτικής έρευνας για την πλήρη διερεύνη-
ση των αιτιών της έκρηξης, η Εισαγγελία
Πρωτοδικών Σερρών αναμένεται να
αποφανθεί για τις ποινικές τους ευθύ-
νες, όταν ολοκληρωθεί το πόρισμα των
ειδικών και διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη.
Επιπλέον, δεν αποκλείεται στον φάκελο
της δικογραφίας να προστεθούν και άλ-
λα πρόσωπα, ανάλογα με τα αποτελέ-
σματα της έρευνας.

Τρία εκατοστά
Ο θείος του παιδιού μιλώντας στην

εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ανέφε-
ρε ότι η 7χρονη αδελφή τού Βασίλη,
που επίσης ήταν στο σχολείο, τον έψα-
χνε μέσα στον πανικό που επικρατού-
σε. Όπως είπε, «η βαριά σιδερένια
πόρτα, που εκσφενδονίστηκε μετά την
έκρηξη στο λεβητοστάσιο, χτύπησε
πρώτα σε έναν τοίχο και από εκεί κα-
τευθύνθηκε στο σημείο που ήταν ο
Βασίλης και τα άλλα δύο παιδιά, στα
οποία έπεσε με δύναμη». 

Ανέφερε ακόμη πως αν η πόρτα
περνούσε τρία εκατοστά πιο ψηλά δεν
θα είχε χτυπήσει τον Βασίλη και τα άλ-
λα παιδιά και θα είχε αποφευχθεί η
τραγωδία. Ο θείος του παιδιού επανέ-
λαβε πως ο 11χρονος «είχε ζητήσει να

μην πάει στο σχολείο την ημέρα της
τραγωδίας, καθώς, όπως ανέφερε,
δεν αισθανόταν πολύ καλά». «Δεν ξέ-
ρω αν έχει συνειδητοποιήσει τι συνέ-
βη», είπε χαρακτηριστικά ο θείος του
άτυχου παιδιού αναφερόμενος στην
επτάχρονη.

Μητέρα ενός μαθητή τόνισε σε δηλώ-
σεις της πως τα παιδιά είδαν τον άτυχο
ανήλικο κάτω στο έδαφος τη στιγμή που
χτυπήθηκε από την πόρτα και άρχισαν
να τρέχουν, καθώς σοκαρίστηκαν: «Τα
παιδιά έπαιζαν στον ίδιο χώρο με τον
Βασίλη, απλώς τα δικά μας παιδιά ήταν
πιο τυχερά, γιατί έπαιζαν από τη δεξιά
πλευρά ενώ ο Βασίλης από την αριστε-
ρή. Δηλαδή, θα μπορούσαν να είναι τα
δικά μας παιδιά σε αυτή τη θέση». Η γυ-
ναίκα ανέφερε ακόμη ότι τα παιδιά μα-
ζεύτηκαν σε ένα σπίτι γεμάτα μουν-
τζούρες και σε κατάσταση σοκ: «Τα παι-
διά πανικοβλήθηκαν και κοίταξαν να
σώσουν τους εαυτούς τους». Πολλοί
ήταν οι γονείς που έφτασαν πανικόβλη-
τοι στο σχολείο και έψαχναν τα παιδιά
τους. Όπως είπε ένας γονιός: «Κάποια
στιγμή ακούστηκαν οι σειρήνες και τρέ-
ξαμε στο σχολείο. Μας είπαν ότι τα παι-
διά ήταν καλά, αλλά είχαν φύγει».

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Ανθρωποκτονία από αμέλεια η κατηγορία που τους 
βαραίνει για τον θάνατο του 11χρονου μαθητή στις Σέρρες

Ελεύθεροι οι υπεύθυνοι
για τον μοιραίο καυστήρα

Το ΥΠΕΣ
διερευνά τυχόν
ευθύνες 
του δημάρχου  

Την εντολή να διερευνήσει πιθα-
νές ευθύνες της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης στο τραγικό γεγονός στις
Σέρρες έδωσε ο υπουργός Εσωτε-
ρικών Μάκης Βορίδης στον συντο-
νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας-Θράκης Ιωάννη
Σάββα. Μάλιστα, στην ανακοίνωση
που εξέδωσε το υπουργείο μετά το
τραγικό συμβάν της έκρηξης του
λεβητοστασίου σε δημοτικό σχο-
λείο των Σερρών που είχε ως αποτέ-
λεσμα τον θάνατο ενός 11χρονου
παιδιού και τον τραυματισμό δύο
ακόμη μαθητών επισημαίνει ότι «θα
εξαντλήσει κάθε περιθώριο, στο πε-
δίο αρμοδιοτήτων του, προκειμένου
να διαλευκανθούν τα αίτια της τρα-
γωδίας και να αποδοθούν ευθύνες».

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος της ΚΕ-
ΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου αφού
εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για
τον τραγικό θάνατο του μικρού μα-
θητή και τα ειλικρινή συλλυπητήριά
του στην οικογένειά του, τόνισε ότι
τόσο η ΚΕΔΕ όσο και ο δήμαρχος
Σερρών «επιθυμούμε να προχωρή-
σει άμεσα η διερεύνηση των αιτιών
του ατυχήματος και να αποδοθούν
από τη Δικαιοσύνη ευθύνες σε
όσους το προκάλεσαν». Ακόμη κά-
νει σαφές πως «η ΚΕΔΕ στέκεται
στο πλευρό του συναδέλφου μας
δημάρχου Σερρών Αλέξανδρου
Χρυσάφη, γνωρίζοντας το έργο και
την προσπάθεια που κάνει για να
αναβαθμίσει τα σχολεία της πόλης
του, προς όφελος των μαθητών και
των οικογενειών τους». Όσον αφο-
ρά την ουσία του δυστυχήματος, ο κ.
Παπαστεργίου ανέφερε ότι «οι ερ-
γασίες έπρεπε να λαμβάνουν χώρα
εκτός του ωραρίου λειτουργίας του
σχολείου, όπως προβλέπεται από τη
σύμβαση».

Δημήτρης Δημακόπουλος
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Προπηλάκισαν μητροπολίτη επειδή τον πέρασαν για τον… σπόρτσμαν πατέρα Αντώνιο

«Δ
υστυχώς η αξιωματική
αντιπολίτευση και μάλι-
στα ο ίδιος ο κ. Τσίπρας,
αλλά και άλλες φωνές

στον δημόσιο βίο επιχειρούν να εργαλει-
οποιήσουν για μικροκομματικούς λόγους
την υπόθεση. Επιχειρούν μια επικίνδυνη
ταύτιση με τον Δεκέμβρη του 2008 επιζη-
τώντας την επανάληψη των ίδιων θλιβε-
ρών γεγονότων που είχαν συμβεί τότε».

Με αυτά τα λόγια ο Τάκης Θεοδωρικά-
κος δεν εξαπέλυσε απλώς επίθεση στον
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κατέδειξε τον κίνδυνο που
υπάρχει από τη στάση της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης, που -σύμφωνα με τον ίδιο-
ερμηνεύεται ως «κλείσιμο ματιού» στις
αντιδράσεις των Ρομά ανά την Ελλάδα με-
τά τον τραυματισμό 16χρονου ομόφυλού
τους από αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη. Ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη διεμή-
νυσε ότι «το τραγικό συμβάν στη Θεσσαλο-
νίκη που οδήγησε στον βαρύτατο τραυμα-
τισμό του 16χρονου διερευνάται από τη Δι-
καιοσύνη, η οποία με βάση το Σύνταγμά
μας είναι η μόνη αρμόδια να αξιολογήσει
τα γεγονότα και να κρίνει για τις ευθύνες»
και ζήτησε «να το σεβαστούν όλοι αυτό».

«Δηλώσεις διχασμού»
Ο κ. Θεοδωρικάκος, στη δήλωσή του

προς τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, έκανε
ακόμη λόγο για «εμπρηστικές δηλώσεις
διχασμού, με ακραία ρητορική λαϊκισμού
και μίσους απέναντι συλλήβδην στην Αστυ-
νομία αλλά και την κυβέρνηση», ξεκαθαρί-
ζοντας ότι «ματαιοπονούν, δεν θα το επι-
τρέψουμε», όσοι επιζητούν επανάληψη
των γενικευμένων επεισοδίων του Δεκέμ-
βρη του 2008. «Η ισχύς της Δημοκρατίας
μας και το κράτος δικαίου δεν μπορεί να
αμφισβητηθούν από κανέναν. Η κοινωνία
μας δεν ανέχεται πράξεις βίας και αντεκδί-
κησης πουθενά και από κανέναν», τόνισε
ακόμη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη
στον απόηχο των επεισοδίων στη Δυτική
Αττική το βράδυ της Τρίτης (6/12), που εί-
χαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δέκα

αστυνομικών, οι τέσσερις εκ των οποίων
από σκάγια κυνηγετικών όπλων.
Η δεύτερη σφαίρα

Την ίδια ώρα, σε πόρτα ξε-
νοδοχείου της περιοχής
Διαβατών βρέθηκε «καρ-
φωμένη» η δεύτερη
σφαίρα του αιματηρού
περιστατικού με τον
τραυματισμό του 16χρο-
νου που χαροπαλεύει στην
Εντατική του Ιπποκράτειου
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Το εύ-
ρημα δημιουργεί νέες συνθήκες για τον
πυροβολισμό που ισχυρίστηκε ότι έριξε

στον αέρα ο 34χρονος αστυνομικός που
συνελήφθη, καθώς φέρεται να έχει αντί-

στοιχη πορεία με τη σφαίρα που
έπληξε στο κεφάλι τον 16χρονο.

Στο μεταξύ, το πρωί της Τε-
τάρτης (7/12) οι γονείς του
ανήλικου Ρομά κατέθεσαν
παράσταση προς υποστήρι-
ξη της κατηγορίας στον ανα-

κριτή. Ο πατέρας του παιδιού
συγκλόνισε ζητώντας να απο-

δοθεί δικαιοσύνη. «Δεν έπρεπε να
σκοτώσει το παιδί μου. Δεν έπρεπε να

τον πυροβολήσει. Τον μεγαλώσαμε με
δυσκολίες. Φυσικά ήταν λάθος αυτό που

έκανε ο Κώστας και ζητάμε συγγνώμη,
αλλά δεν έπρεπε να ακολουθήσει όλο αυ-
τό», ανέφερε λέγοντας ότι ο γιος του είναι
σε πολύ κακή κατάσταση. Επίσης ευχαρί-
στησε όλους τους Ρομά για τις κινητοποι-
ήσεις σε όλη τη χώρα. «Δικαιοσύνη μό-
νο», ψέλλισε η μητέρα του παιδιού, που
είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Από την πλευρά του ο συνήγορος της οι-
κογένειας Θεόφιλος Αλεξόπουλος στις
δηλώσεις του έκανε λόγο για απόπειρα
συγκάλυψης της υπόθεσης και ότι η δικο-
γραφία περιλαμβάνει μόνον τους ισχυρι-
σμούς των αστυνομικών για προσπάθεια
εμβολισμού της μοτοσικλέτας. «Το αφή-
γημα της αστυνομίας το ξέρουμε. Όταν
υπάρχει μια επίσημη ανακοίνωση της
ΕΛΑΣ, που το μόνο που αναφέρει είναι ο
εμβολισμός αλλά όχι το γεγονός του σο-
βαρού τραυματισμού, μιλάμε για μια από-
πειρα συγκάλυψης», υποστήριξε.

Επίθεση Θεοδωρικάκου σε ΣΥΡΙΖΑ που «κλείνει το μάτι» 
στις βίαιες αντιδράσεις των Ρομά για τον τραυματισμό 

του 16χρονου από όπλο αστυνομικού

Χθες άγνωστοι προπηλάκισαν τον εκπρόσωπο της Ιεράς
Συνόδου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, μητροπολίτη
Ναυκράτιδος, Παντελεήμονα, γιατί τον πέρασαν για τον
πατέρα Αντώνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μητροπολί-
της έτρωγε σε εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας, όταν στο
διπλανό τραπέζι μια παρέα άρχισε να τον προσβάλλει και
να σχολιάζει πως «κακοποιούσε τα παιδιά». Ο μητροπολί-
της ενημέρωσε το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, χωρίς
όμως να καταθέσει μήνυση.

Στο μεταξύ, χθες είδαν το φως της δημοσιότητας φωτο-
γραφίες από τον προσωπικό χώρο του εμπνευστή της Κι-

βωτού του Κόσμου, πατέρα Αντώνιου, στον Βόλο. Σε αυτόν
υπάρχει ένα δωμάτιο, μέσα στο οποίο βρίσκεται ένα κρε-
βάτι, ένα ποδήλατο γυμναστικής και βαράκια (ο ιερέας εί-
χε τάση στον αθλητισμό) και τζάκι. Επιπλέον, σε ένα άλλο
δωμάτιο υπάρχει μπάνιο. Τις στιγμές που ο πατέρας Αντώ-
νιος επισκεπτόταν τον Βόλο, έμενε σε αυτό το δωμάτιο μό-
νος του ενώ η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή είχε το δι-
κό της δωμάτιο. 

Όλα αυτά την ώρα που οι καταγγελίες για κακοποίηση
παιδιών στην οργάνωση αυξάνονται. Στην κατάθεσή του
στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανη-

λίκων ο 19χρονος, ο οποίος δείχνει τον πατέρα Αντώνιο ως
το πρόσωπο που ασελγούσε σε βάρος του, αναφέρθηκε σε
ένα σπίτι-κελί στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.
Σύμφωνα με τα όσα είπε, σε εκείνο το σημείο κρατούνταν
ως τιμωρία τέσσερα παιδιά αφότου είχαν πέσει θύματα
άγριας κακοποίησης από «παιδαγωγούς» της Κιβωτού. Οι
αστυνομικές Αρχές αναζητούν τα παιδιά που αναφέρονται
προκειμένου να δώσουν κατάθεση. Όπως προκύπτει από
την έρευνα των Αρχών, πρόκειται για ένα διαμέρισμα τρί-
του ορόφου, στην οδό Αχαρνών, στο οποίο είχαν μεταφερ-
θεί οι τέσσερις τρόφιμοι από τη δομή της Καλαμάτας.

«Επιδιώκουν επανάληψη
των Δεκεμβριανών του 2008»



Σ
ε ασπίδα για τον καρκίνο του μαστού, του τραχή-
λου της μήτρας, του παχέος εντέρου και των καρ-
διακών παθήσεων φιλοδοξεί το υπουργείο Υγείας
να εξελιχθεί το νέο Στρατηγικό Σχέδιο για τη Δη-

μόσια Υγεία που παρουσιάστηκε χθες σε συνέντευξη Τύ-
που. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις βασικούς πυλώνες
και είκοσι δράσεις που θα αναπτυχθούν στον πληθυσμό.

Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης υπογράμμισε μετα-
ξύ άλλων: «Μαζί με τη γενική γραμματέα Ειρήνη Αγαπηδά-
κη τρέχουμε το πρόγραμμα “Σπύρος Δοξιάδης”. Από σή-
μερα μπαίνει στη διαδικασία για την υλοποίηση το πρό-
γραμμα για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και
υπάρχουν και άλλα δύο προγράμματα για τον καρκίνο του
παχέος εντέρου και τις καρδιακές παθήσεις. Στο πλαίσιο
αυτό σήμερα μάλιστα με τις κινητές μονάδες βρεθήκαμε
και σε μια λέσχη φιλίας του Δήμου Αθηναίων και αυτό θα
γίνει σε όλες τις περιοχές της χώρας, ειδικά σε απομακρυ-
σμένες περιοχές, εκμεταλλευόμενοι και τις κινητές μονά-
δες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του εμβολιασμού. Τις
διατηρούμε προκειμένου να γίνονται όλες οι προληπτικές
εξετάσεις στον πληθυσμό. Με την έγκυρη πρόληψη αυτο-
μάτως μειώνουμε κατά πολύ τη θνησιμότητα, καθώς ασθέ-
νειες θα διαγνωστούν σε πρώιμο στάδιο, όπως το βλέπου-
με αυτήν τη στιγμή να γίνεται με τον καρκίνο του μαστού».

«Σε όλο το φάσμα»
Η γενική γραμματέας Ειρήνη Αγαπηδάκη αναφέρθηκε

εκτενώς στη δημόσια Υγεία και στα προγράμματα πρόλη-
ψης που θα υλοποιηθούν στον πληθυσμό το επόμενο διά-
στημα ώστε η Πολιτεία να συμβάλει καθοριστικά στην προ-
αγωγή της υγείας, την προστασία και την πρόληψη από τη
νόσο: «Χρησιμοποιούμε το 80% των πόρων μας για φάρμα-
κα, θεραπείες, νοσηλείες και επεμβάσεις, τα οποία είναι
μεν απαραίτητα για να μας εξασφαλίσουν περισσότερα χρό-
νια ζωής, όχι όμως υγεία. Έτσι ζούμε μεν περισσότερο σε
σχέση με παλαιότερες δεκαετίες, αλλά τα χρόνια αυτά είναι
με νόσο, αναπηρία, περιορισμούς που επιφέρει η ασθένεια.
Η επικέντρωση λοιπόν δεν είναι πλέον στη νόσο και στη με-
μονωμένη εξάλειψη κάποιων συγκεκριμένων νοσημάτων
αλλά σε όλο το φάσμα της υγείας και ευεξίας και καθ’ όλη τη
διάρκεια της ζωής. Για αυτό οι δράσεις δημόσιας υγείας
έχουν ως στόχο όλο τον πληθυσμό ή ομάδες πληθυσμού». 

Τι περιλαμβάνει
Το πρόγραμμα «Σπύρος Δοξιάδης» περιλαμβάνει τρεις

πυλώνες (Πρωτογενή και Δευτερογενή Πρόληψη, Ανα-
μόρφωση του Συστήματος Δημόσιας Υγείας) και πάνω από
είκοσι δράσεις με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 300
εκατ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτόν επιχειρούμε να θεραπεύ-
σουμε τις στρεβλώσεις τόσων ετών και να προχωρήσουμε
επιτέλους μπροστά. Θεμελιώνοντας ένα ισχυρό σύστημα
δημόσιας υγείας για κάθε πολίτη με ισότιμη πρόσβαση και
στόχο όχι απλώς περισσότερα χρόνια ζωής αλλά περισσό-
τερα χρόνια υγιούς ζωής.

Με βάση τα ευρήματα πρόσφατων ερευνών, στη χώρα
μας η πρόληψη είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένη διαχρονι-
κά, με αποτέλεσμα το 75% των θανάτων να οφείλεται στα
καρδιαγγειακά και τον καρκίνο που είναι σε μεγάλο βαθμό
προλήψιμα νοσήματα.

Αποτέλεσμα αυτού είναι να χάνουμε κατά μέσο όρο δέκα
χρόνια από το προσδόκιμο της ζωής μας. Από σχετικές
έρευνες φαίνεται ότι κατά τη διετία 2018-2020 μία στις τέσ-

σερις γυναίκες δεν είχε κάνει τεστ ΠΑΠ, μία στις δύο γυναί-
κες άνω των 40 ετών δεν είχε κάνει μαστογραφία και μόνο
ένα στα δέκα άτομα άνω των 50 ετών είχε κάνει αιματολογι-
κή εξέταση κοπράνων για έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου
του παχέος εντέρου. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας το

ποσοστό των ατόμων που έκαναν προληπτικές εξετάσεις
μειώθηκε δραματικά στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώ-
ρες, ενώ παράλληλα τα ποσοστά αυτά είναι κατά πολύ και
δυστυχώς συστηματικά χαμηλότερα στα άτομα που ανή-
κουν σε χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα.
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Oι τέσσερις βασικοί άξονες και ο επόμενος στόχος

Πρόγραμμα «ασπίδα»
για τη δημόσια Υγεία

1Πρόγραμμα πρόληψης του καρ-
κίνου του μαστού: 1,3 εκατ. γυ-

ναίκες ηλικίας 50-69 ετών, δωρεάν μα-
στογραφία, υπερηχογράφημα και κλι-
νική εξέταση από ιατρό. 

2 Πρόγραμμα πρόληψης του καρ-
κίνου του τραχήλου της μήτρας:

2,5 εκατ. γυναίκες ηλικίας 21-65 ετών,
τεστ ΠΑΠ, HPV DNA test, κολποσκό-
πηση, βιοψία.

3 Καρδιαγγειακά: περίπου 5,5
εκατ. άνδρες και γυναίκες ηλι-

κίας 30-70 ετών, λιπιδαιμικό προφίλ,
μεταβολικό σύνδρομο.

4 Πρόγραμμα πρόληψης καρκί-
νου παχέος εντέρου: 3,8 εκατ.

άνδρες και γυναίκες 50-70 ετών, κολο-
νοσκόπηση.

Ήδη έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του
προγράμματος «Φώφη Γεννηματά» για
την πρόληψη του καρκίνου του μαστού,
έχουν διενεργηθεί περί τις 60.000 μα-
στογραφίες και έχουν εντοπιστεί πάνω
από 3.000 γυναίκες με ευρήματα.

Ακολουθεί εντός του προσεχούς
διαστήματος το πρόγραμμα πρόληψης
για τον καρκίνο του τραχήλου της μή-
τρας, το οποίο αποτελεί μια από τις δύο

βασικές δράσεις για να πετύχει η χώρα
μας την εξάλειψη του καρκίνου που
οφείλεται στον ιό HPV έως το 2030,
στόχο που έχει θέσει ο ΠΟΥ και περι-
λαμβάνει:
� Το 90% των κοριτσιών να έχει εμβο-
λιαστεί πλήρως έως την ηλικία των 15
ετών έναντι του ιού HPV. 
� Το 70% των γυναικών ηλικίας έως 35
και 45 ετών να έχει εξεταστεί με υψη-
λής αποδοτικότητας HPV DNA test.
� Το 90% των γυναικών που εντοπίζον-
ται με ασθένεια του τραχήλου να λαμ-
βάνει κατάλληλη θεραπεία. 

Παρουσιάστηκε το νέο στρατηγικό σχέδιο με προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ 
για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του τραχήλου, 

του παχέος εντέρου και των καρδιακών παθήσεων



Έσπευσε να στηρίξει
τους Ρομά ο Γ. Αρβανιτίδης

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Β’ Θεσσαλονίκης, με
διαχρονικά καλές σχέσεις με τους Ρομά από την
εποχή που ήταν δήμαρχος στη Σίνδο και τα Διαβατά,
με αφορμή τα επεισόδια που ακολούθησαν στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης μετά τον βαρύτα-
το τραυματισμό ενός ανηλίκου Ρομά από αστυνομι-
κούς με δήλωσή του ζήτησε από το δικαστικό σύ-
στημα να κινηθεί άμεσα και να αποδώσει γρήγορα
δικαιοσύνη. Τόνισε επίσης ότι «ένα σύγχρονο κρά-
τος δεν βάζει απέναντί του καμία κοινωνική ομάδα
και φροντίζει να λαμβάνει μέτρα στήριξής της». 

Κάν’ το όπως ο Μανόλης
Η στήλη σάς είχε ενημερώσει για τον εκνευρισμό

που προκάλεσε η απόφαση της Χαριλάου Τρικούπη
να αναβάλει τις ανακοινώσεις των ψηφοδελτίων. Οι
υποψήφιοι είχαν ετοιμάσει ένα πλάνο προεκλογι-
κής εκστρατείας μέσα στην εορταστική περίοδο.
Και στις συσκέψεις από Δευτέρα εξετάζοντας τα
νέα δεδομένα υπάρχει η προτροπή να ακολουθή-
σουν το παράδειγμα του Μανόλη Χριστοδουλάκη, ο
οποίος, παρά την αναβολή, κάνει τα εγκαίνια του
πολιτικού του γραφείου. Και νομίζουμε ότι μέχρι
τις γιορτές αρκετοί θα αρχίσουν να ανακοινώνουν
τέτοιες δράσεις προλαβαίνοντας το κόμμα.

Καταδικάστηκε ο αρτοποιός που έβγαλε
μαχαίρι και απείλησε ελεγκτές του ΕΦΚΑ
Φ

υλάκιση 15 μηνών με τριε-
τή αναστολή για βία κατά
υπαλλήλων επέβαλε το

Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσ-
σαλονίκης σε ιδιοκτήτη αρτοποι-
είου στην Ανατολική Θεσσαλονίκη,
ο οποίος επιτέθηκε σε υπαλλήλους
του ΕΦΚΑ όταν ζήτησαν να ελέγ-
ξουν τα βιβλία του, φτάνοντας μάλιστα σε σημείο, σύμ-
φωνα με την κατηγορία, να τους βγάλει μαχαίρι και να
τους απειλήσει.

Το περιστατικό έγινε τον Οκτώβριο του 2018 και ο ιδιο-
κτήτης του καταστήματος ανέφερε ότι δεν γνώριζε πως οι

μηνυτές ήταν υπάλληλοι του ΕΦΚΑ
και ότι δεν είχαν γνωστοποιήσει τις
ιδιότητές τους, παρότι οι ίδιοι στις
καταθέσεις τους ανέφεραν ότι τον
ενημέρωσαν με την είσοδό τους στο
αρτοποιείο. Συμπλήρωσε ότι αιφνι-
διάστηκε επειδή ήταν 4 τα ξημερώ-
ματα και δεν πίστεψε ότι θα γινόταν

έλεγχος την ώρα εκείνη. Κατά τη διάρκεια των καταθέσε-
ων αναφέρθηκε πως ο καταστηματάρχης έβαλε το μαχαί-
ρι στον λαιμό ενός από τους ελεγκτές, τους οποίους με
τον τρόπο αυτόν ανάγκασε να φύγουν από το κατάστημα,
καλώντας στη συνέχεια την αστυνομία. 

Ήταν να μη χαλαρώσουν τα μέτρα για την Covid-19
και αμέσως η ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης ξεκίνησε τις
δράσεις. Έτσι, έπειτα από μια μικρή ανάπαυλα δύο
ετών λόγω περιορισμών διοργανώνεται πενθήμερο
δωρεάν προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε συ-
νεργασία με τη ΔΗΜΤΟ Α’ Διαμερίσματος. Συγκε-
κριμένα, στην αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης»

του δημαρχείου Θεσσαλονίκης έχουν στηθεί εξετα-
στικά κέντρα στα οποία πολίτες θα υποβάλλονται σε
διαγνωστικό έλεγχο για παθήσεις που αφορούν πε-
ρισσότερες από 17 ειδικότητες κατόπιν ραντεβού. Η
δράση «Μάθε περισσότερα για την υγεία σου» επέ-
στρεψε με την υποστήριξη εθελοντών γιατρών αλλά
και του Ερυθρού Σταυρού.

Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις από τη ΔΗΜΤΟ Α’ Διαμερίσματος

ΟΟ Τελίδης έκλεισε την...
πόρτα, αλλά όχι εντελώς

Διερευνητικές επαφές
Αταμιάν στο Ωραιόκαστρο

Διερευνητικές επαφές και συναντήσεις κάνει
ο πρώην αντιδήμαρχος Ωραιοκάστρου Πέτρος
Αταμιάν ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών
του 2023. Το όνομά του ακούγεται έντονα ως
υποψήφιου δημάρχου κόντρα στον Παντελή
Τσακίρη. Το σίγουρο είναι ότι θα έχει τη στήρι-
ξη, αν και όποτε το αποφασίσει, από τον πρώην
δήμαρχο Αστέριο Γαβότση. 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η ΝΔ ψάχνει
για γυναίκες
στη Β’ Θεσσαλονίκης
Αν η προσθήκη της Μαρίας Σπυ-
ράκη στη λίστα των υποψήφιων
βουλευτών της Α’ Θεσσαλονίκης
για τη ΝΔ αποκατέστησε κάπως
την ισορροπία στην ποσόστωση
της συγκεκριμένης εκλογικής
περιφέρειας, δεν ισχύει το ίδιο
και για τη Β’ Θεσσαλονίκης. Εκεί
όπου ξεχωρίζουν οι υποψηφιότη-
τες των τριών εκλεγμένων Θ. Κα-
ράογλου, Σ. Αναστασιάδη, Δ. Βαρ-
τζόπουλου, η δυνατή υποψηφιό-
τητα του Φάνη Παππά, αλλά από
γυναίκες δεν φαίνεται να υπάρχει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αλλά περι-
μένουμε εκπλήξεις.

Στο πλευρό
του δημάρχου
Σερρών η ΠΕΔΚΜ
Ψήφισμα για τον θάνατο του μαθη-
τή στις Σέρρες εξέδωσε η Περιφε-
ρειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής
Μακεδονίας. Ένα ψήφισμα το
οποίο, εκτός από τα θερμά συλλυ-
πητήρια στην οικογένεια του
11χρονου, στέκεται και στο πλευρό
του δημάρχου Σερρών. «Αναγνωρί-
ζουμε τις διαρκείς προσπάθειες
του συναδέλφου - δημάρχου Σερ-
ρών Αλέξανδρου Χρυσάφη και τις
προσπάθειές του σε ένα δύσκολο
περιβάλλον να αναβαθμίσει και να
συντηρήσει τις εκπαιδευτικές δο-
μές στον δήμο του και είμαστε στο
πλευρό του για τη διερεύνηση σε
όλα τα επίπεδα της τραγικής υπό-
θεσης», αναφέρει το ψήφισμα. 

Ο Χατζηβασιλείου
πήγε Λαγκαδά 
για τον Καράογλου
Τον βουλευτή Σερρών της ΝΔ και δια-
κεκριμένο διεθνολόγο Τάσο Χατζηβα-
σιλείου υποδέχτηκε ο Θεόδωρος Κα-
ράογλου στον Λαγκαδά προκειμένου
να συζητήσουν με την τοπική κοινω-
νία θέματα που αφορούν την «εξωτε-
ρική πολιτική και την εθνική αξιοπρέ-
πεια» της χώρας. Η εκδήλωση εντάσ-
σεται στο πλαίσιο της δράσης «Συνο-
μιλώντας με την κοινωνία» που υλο-
ποιεί ο βουλευτής της ΝΔ στη Β’ Θεσ-
σαλονίκης στους οκτώ δήμους της
Περιφέρειας της Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Την πόρτα του δημαρ-
χείου έκλεισε ο Ανέ-
στης Τελίδης.
Εκλεγμένος δημοτικός
σύμβουλος με την παρά-
ταξη Μπουτάρη, κατέ-
βηκε στις εκλογές του
2019 με τον Σπύρο Βού-
για και στη συνέχεια βρέθηκε στο πλευρό του
Κωνσταντίνου Ζέρβα ως ειδικός σύμβουλος. Ο
κ. Τελίδης αποφάσισε να αποχαιρετήσει φί-
λους και συνεργάτες στο δημαρχιακό μέγαρο
ενόψει της λειτουργίας του δικού του λογιστι-
κού γραφείου. Οι πληροφορίες ωστόσο αναφέ-
ρουν πως δεν μπαίνει οριστικό τέλος, καθώς
θα κατέβει υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος
με τον κ. Ζέρβα στις εκλογές του 2023.



Αντίποινα ετοιμάζει η Μόσχα μετά το πλαφόν του G7
και της ΕΕ που ορίζει το ανώτατο όριο τιμών στις διά
θαλάσσης μεταφορές ρωσικού πετρελαίου στα 60 δο-
λάρια το βαρέλι. Αν και η τιμή του μαύρου χρυσού έκα-
νε απότομη βουτιά χθες, φουντώνουν οι ανησυχίες για
τις επόμενες κινήσεις του Πούτιν στο σκληρό ενεργει-
ακό πόκερ που παίζει με τη Δύση.

Εκτός από επιβολή κατώτατης τιμής, η Μόσχα απει-

λεί και με πλήρη διακοπή στις πωλήσεις πετρελαίου σε
όσες χώρες υιοθετήσουν το πλαφόν, δηλαδή, σε ολό-
κληρη την Ευρώπη. 

Η Ρωσία ανθίσταται στην ιδέα να καθορίζει οποιοσ-
δήποτε άλλος την τιμή πώλησης του πετρελαίου της,
έχοντας ανοιχτά πλέον στο πλευρό της συμμάχους
στον ΟΠΕΚ+, οι οποίοι θεωρούν τις κυρώσεις κατά της
Ρωσίας ως επικίνδυνο προηγούμενο για πιθανές μελ-

λοντικές ενέργειες εναντίον τους. Αν η Μόσχα αποφα-
σίσει να μειώσει την παραγωγή της αντί να παράσχει
γενναιόδωρες εκπτώσεις στις ασιατικές υπερδυνάμεις
(Κίνα και Ινδία), οι ΗΠΑ, η Ευρώπη και οι υπόλοιπες
ισχυρές οικονομίες του πλανήτη βρίσκονται αντιμέτω-
πες με το ενδεχόμενο οι τιμές του πετρελαίου να εκτο-
ξευθούν και πάλι στα επίπεδα ρεκόρ των 130 δολαρίων
το βαρέλι, όπως τον Μάρτιο.

Η
επιχείρηση «Σκιά» των Ειδικών
Δυνάμεων Ασφαλείας της Γερ-
μανίας κατάφερε με χιλιάδες
αστυνομικούς σε όλη την επι-

κράτεια να αποσοβήσει σχέδια ένοπλου
πραξικοπήματος που οργάνωνε η εξτρεμι-
στική ακροδεξιά οργάνωση «Πολίτες του
Ράιχ» επί πολλούς μήνες. Εγκέφαλοι είναι
ένας πρίγκιπας, μια δικαστής και ένας από-
στρατος των Ειδικών Δυνάμεων, ενώ συνο-
λικά συνελήφθησαν 25 άτομα, πρόθυμα να
σκοτώσουν για την ανατροπή του πολιτεύ-
ματος (8 έχουν ήδη προφυλακιστεί).

Ο 71χρονος πρίγκιπας Χάινριχ ΙΓ’ του μι-
κρού Οίκου του Ρέους της Θουριγγίας φέ-
ρεται το ηγετικό στέλεχος του ακροδεξιού
πυρήνα. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Die
Zeit», οι «Πολίτες του Ράιχ» χρησιμοποι-
ούσαν το νεογοτθικό κάστρο του για συ-
ναντήσεις και συζητήσεις για το επικείμε-
νο πραξικόπημα. 

Αντισημιτικές θεωρίες
«Η Γερμανία είναι υποτελές κράτος», εί-

χε υποστηρίξει ο πρίγκιπας, διαδίδοντας
και αντισημιτικές θεωρίες συνωμοσίας.
«Οι ΗΠΑ χρηματοδότησαν το χιτλερικό
καθεστώς. Οι πόλεμοι ξεκίνησαν για να
προωθηθεί η εξάπλωση του εβραϊκού
πληθυσμού», είχε προσθέσει. 

Η 58χρονη δικαστής Μπριγκίτε Μαλ-
ζάκ-Βίνκενμαν είχε επίσης εξέχοντα ρόλο
στους «Πολίτες του Ράιχ». Νυν δικαστής
και πρώην βουλευτής του ακροδεξιού ξε-
νοφοβικού κόμματος AfD (Εναλλακτική
για τη Γερμανία) συνελήφθη χθες στο σπίτι
της στο Βερολίνο.

Υπεύθυνος σχεδιασμού ήταν ο από-
στρατος αξιωματικός Ρίντιγκερ φον Πι.
Ηγέτης της χώρας μετά το πραξικόπημα
θα γινόταν ο πρίγκιπας και υπουργός Δι-

καιοσύνης η Μαλζάκ-Βίνκενμαν.
Η ομάδα θεωρούσε ότι η σύγχρονη Γερ-

μανία διοικείται από συνωμότες του «βα-
θέος κράτους», και ένας από τους υπό-
πτους έχει δηλώσει ότι «οι σημερινοί ιθύ-
νοντες θα καθίσουν στο εδώλιο στη δίκη
της “Νυρεμβέργης 2.0”».  Μετά την ανα-
τροπή του πολιτεύματος, η οργάνωση
είχε οραματιστεί επαναδιαπραγμάτευ-
ση των συνθηκών που υπέγραψε η Γερ-
μανία μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου με τους συμμάχους. «Προς το

παρόν, η Ρωσική Ομοσπονδία θα ήταν
αποκλειστικά ο κεντρικός συνομιλητής
για αυτές τις διαπραγματεύσεις», ανέφε-
ραν οι εισαγγελείς. Η Μόσχα διέψευσε
αμέσως οποιαδήποτε σχέση με τους επί-
δοξους πραξικοπηματίες.

Εκτιμάται ότι υπάρχουν 21.000 μέλη του
κινήματος στη Γερμανία. Οι περισσότεροι
είναι άνδρες, άνω των 50 ετών, με δεξιές,
λαϊκιστικές, αντισημιτικές και ναζιστικές
ιδέες, ενώ αρκετοί πιστεύουν σε θεωρίες
συνωμοσίας.  Ένας 64χρονος Γερμανός
απόστρατος συνελήφθη στην Ιταλία, σε
ξενοδοχείο στην Περούτζια, όπου βρέθη-
κε «υλικό σχετικό με την ανατρεπτική
δραστηριότητα της οργάνωσης».

Κυβέρνηση και κόμματα μίλησαν για
«άβυσσο τρομοκρατικής απειλής», τονί-
ζοντας ότι η Γερμανική Δημοκρατία μπο-
ρεί να αμυνθεί. 

ΦΦοροαπάτες
δεκαπενταετίας
από δύο εταιρείες
του Τραμπ

Δύο εταιρείες του Trump Or-
ganization, του επιχειρηματικού
ομίλου του τέως προέδρου των
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είναι ένο-
χες για φορολογικές απάτες και
πλαστογράφηση εγγράφων, έκρι-
νε δικαστήριο στο Μανχάταν. Ο
76χρονος Τραμπ και τα παιδιά του
δεν ήταν κατηγορούμενοι, αλλά το
όνομά τους αναφέρθηκε πολλές
φορές κατά τη διάρκεια της ακρο-
αματικής διαδικασίας. 

Πρόκειται για απάτη που συνε-
χιζόταν επί 15 χρόνια και είχε να
κάνει με την εξαπάτηση των Αρ-
χών σχετικά με αποζημιώσεις
υψηλόβαθμων στελεχών και την
καταβολή του φόρου που αντι-
στοιχούσε, καθώς οι δύο εταιρεί-
ες του οργανισμού απέκρυπταν
από την εφορία εισοδήματα ανώ-
τατων στελεχών τους, που είχαν
προνόμια, όπως διαμερίσματα
που πλήρωνε η εταιρεία, leasing
αυτοκινήτων και δυνατότητες για
προσωπικά έξοδα.

Πρόκειται για καταδικαστική
απόφαση που εκδίδεται ενώ βρί-
σκονται σε εξέλιξη έρευνες σε
ομοσπονδιακό και σε πολιτειακό
επίπεδο σχετικά με τα απόρρητα
έγγραφα που πήρε παρανόμως
μαζί του ο Τραμπ μετά την αποχώ-
ρησή του από τον Λευκό Οίκο, στις
αρχές του 2021.

Οι Γερμανοί γλίτωσαν
από το… Τέταρτο Ράιχ
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Ο Πούτιν ετοιμάζει αντίποινα στο σκληρό «πόκερ» της Δύσης για το πετρέλαιο

Κατέπνιξαν απόπειρα 
ένοπλου πραξικοπήματος 

με επικεφαλής έναν πρίγκιπα
και μια ακροδεξιά δικαστή
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Γ
εγονός τεραστίων οικονομι-
κών, γεωπολιτικών, επιχει-
ρηματικών και κοινωνικών
διαστάσεων αποτελεί η αί-

τηση του αμερικανικού κολοσσού της
Goldman Sachs για την κατασκευή
ξενοδοχείου στη Χαλκιδική!

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων Άδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο
του 33ου Annual Greek Economic
Summit 2022, η Goldman Sachs
έχει καταθέσει αίτηση για υπαγωγή
της επένδυσης στις «στρατηγικές
επενδύσεις» του Enterprise Greece.
Πρόκειται για το πρώτο ξενοδοχείο
που κατασκευάζει στην Ελλάδα, κάτι
που σημαίνει ότι «μια μεγάλη εται-
ρεία αυτού του βεληνεκούς εμπι-
στεύεται την Ελλάδα», όπως τόνισε ο
υπουργός. 

Για υψηλά εισοδήματα
Το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή

υπερπολυτελούς μονάδας που θα έχει
στόχο να προσελκύσει τουρίστες με
πολύ υψηλά εισοδήματα. Σύμφωνα με
τον υπουργό, αυτό είναι το τουριστικό
μοντέλο που θέλει να δημιουργήσει η
Ελλάδα έτσι ώστε να φανεί το μέγεθος
της αλλαγής που έχει συντελεστεί στη
χώρα. Σημειώνεται ότι αντίστοιχου
μεγέθους επενδύσεις προωθούν κο-
λοσσοί όπως η Blackstone, ενώ είναι
σίγουρο ότι θα ακολουθήσουν και άλ-
λοι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι
από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Η επένδυση της Goldman Sachs
αποτελεί πυξίδα και για άλλους επεν-
δυτικούς ομίλους σε πολλούς τομείς
της οικονομίας, γεγονός που μετα-
φράζεται σε ποιοτική αναβάθμιση του
ελληνικού προϊόντος, ενώ ταυτόχρονα

τέτοιες μεγάλες επενδύσεις στέλνουν
το μήνυμα ότι η χώρα μας κρίνεται και
ως ένας ασφαλής προορισμός για την
προσέλκυση επενδύσεων, ενδυναμώ-
νοντας παράλληλα την εθνική και γε-

ωπολιτική της θέση με προφανή θετι-
κά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. 

Για την Ελλάδα
Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, «σε

τέσσερα χρόνια η Ελλάδα θα είναι μια
πλήρως ευρωπαϊκή χώρα με ελεύθε-
ρη οικονομία, εξαιρετικά ανταγωνι-
στική και πλήρως ψηφιοποιημένη»,
ενώ την επομένη των εκλογών πρέπει
να προωθηθούν όλες οι απαραίτητες
μεταρρυθμίσεις. Σημειώνεται ότι αύ-
ριο ο κ. Γεωργιάδης θα παραστεί μαζί
με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσο-
τάκη στην τελετή εγκαινίων του τερά-
στιου data center της Digital Realty, το
οποίο εκτείνεται σε 9.000 τετραγωνι-
κά μέτρα.

Το 2022 οι επενδύσεις κινήθηκαν
σε ιστορικό υψηλό, ενώ παρά την επι-
βράδυνση της ανάπτυξης εκτιμάται
ότι η ροή επενδυτικών κεφαλαίων θα
συνεχιστεί. Ταυτόχρονα, τα προγράμ-
ματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας αλλά και η υλοποίηση
του νέου ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-
2027 αποτελούν εχέγγυα για τη δια-
τήρηση του αναπτυξιακού momen-
tum, ενώ μεγάλοι τεχνολογικοί κο-
λοσσοί έχουν ανακοινώσει τη δημι-
ουργία μεγάλων επενδύσεων στον
τομέα της τεχνολογίας.

Ταυτόχρονα, η θεαματική βελτίωση
του ενεργητικού των τραπεζών αποτε-
λεί ένα ισχυρό όπλο για τη χρηματο-
δότηση επενδύσεων σε όλους τους
τομείς της οικονομίας, κάτι που ανα-
μένεται να φανεί μέσα στο 2023, κα-
θώς έχουν ωριμάσει δεκάδες μεγάλες
και μεσαίες επενδύσεις. 

Με πολύ εξελιγμένα μέσα αναμένεται να ριχτούν στη
μάχη κατά της φοροδιαφυγής το 2023 οι... hitech
εφοριακοί της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων, στοχεύοντας στην πάταξη της φοροδιαφυγής και
στην αύξηση των φορολογικών εσόδων.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου
Οικονομικών, θα διενεργηθούν 44.000 φορολογικοί
έλεγχοι, εκ των οποίων οι 28.000 αφορούν... σκανάρι-
σμα εισοδημάτων και ακινήτων, ενώ προγραμματί-

ζονται 15.500 στοχευμένοι επιτόπιοι έλεγχοι. Ξεχωρι-
στή σημασία αποδίδει η ΑΑΔΕ στον έλεγχο των μεγά-
λων υποθέσεων φοροδιαφυγής, για τις οποίες υπάρ-
χει η εντολή για ταχύτατη διεκπεραίωση των διασταυ-
ρώσεων και καταλογισμό όλων των φόρων και των
προστίμων που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία.
Προτεραιότητα στον έλεγχο των υποθέσεων έχουν
αυτές που κλείνουν εντός του 2023, καθώς υπάρχει ο
κίνδυνος της παραγραφής και της απώλειας πολλών

εκατομμυρίων ευρώ για το Δημόσιο. Για παράδειγμα,
εντός του 2023 παραγράφονται οι υποθέσεις του 2017,
οι οποίες δεν ελέγχθηκαν, ενώ στο μικροσκόπιο θα
βρεθούν εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας κεφαλαί-
ου αλλά και αυτές που αφορούν τη μη υποβολή φορο-
λογικών δηλώσεων. Το πρόγραμμα ελέγχων της ΑΑΔΕ
θα είναι εντατικό με κύριο στόχο την τόνωση των δη-
μόσιων εσόδων κατά το α’ τρίμηνο του νέου έτους, κα-
θώς εκτιμάται ότι η οικονομία θα κάνει «κοιλιά».

Έλεγχοι για φοροδιαφυγή από... hitech εφοριακούς της ΑΑΔΕ

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Η Goldman Sachs θα φτιάξει
ξενοδοχείο στη Χαλκιδική!

Εντάσσεται στις στρατηγικές
επενδύσεις, όπως 
ανακοίνωσε ο Άδωνις 
Γεωργιάδης



ΠΕΜΠΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ21
Ο

ΙΚ
Ο

Ν
Ο

Μ
ΙΑ

«Η
Ελλάδα πρέπει επιτέλους
να εκμεταλλευτεί τη γεω-
γραφική της θέση», υπο-
γράμμισε ο υπουργός

Υποδομών Κώστας Καραμανλής, υπενθυ-
μίζοντας πως μέχρι πριν από τρία χρόνια
δεν είχαν γίνει ούτε τα βασικά, δηλαδή δεν
υπήρχε καν σχέδιο σύνδεσης των τριών
λιμανιών του Βορρά, της Θεσσαλονίκης,
της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης,
με το οδικό δίκτυο και συμπλήρωσε:
«Στην Αλεξανδρούπολη θα δείτε μπουλν-
τόζες, θα καταλάβετε ότι αυτό που λέμε το
κάνουμε πράξη». «Η Αλεξανδρούπολη
μπορεί να παίξει τον ρόλο ενός ενεργει-
ακού κόμβου», ανέφερε ο Κώστας Καρα-
μανλής, στέλνοντας σαφές μήνυμα για την
άμεση ένταξη του λιμανιού στο Διευρω-
παϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΔΜ). «Η Αλε-
ξανδρούπολη μπορεί να είναι ένα λιμάνι
επιλέξιμο για να μπορούμε να αντλήσου-
με ευρωπαϊκούς πόρους ώστε να το ανα-
βαθμίσουμε». Επίσης, τόνισε τη μεγάλη
σημασία του Sea2Sea που θα ενώσει τη
χώρα με τη Μαύρη Θάλασσα.

«Ακόμη και χώρες που παραδοσιακά
επηρεάζει η Τουρκία, όπως η Βουλγαρία,
αντιλαμβάνονται πόσο σημαντικό είναι να
ενωθεί σιδηροδρομικά το λιμάνι της Αλε-
ξανδρούπολης με τα λιμάνια της Μαύρης
Θάλασσας», σημείωσε ο υπουργός Υπο-
δομών Κώστας Καραμανλής, αναφερόμε-
νος στο σχέδιο που συζητείται από το 2018
και πλέον μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης.

«Εναλλακτική δίοδος
στα στενά του Βοσπόρου»

«Ελλάδα και Βουλγαρία θα κάνουμε
όλα τα απαραίτητα έργα ώστε να μπορέ-
σουμε να συνδέσουμε σιδηροδρομικά τα
λιμάνια του Αιγαίου, της Μεσογείου, της
Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλε-
ξανδρούπολης με τα λιμάνια της Μαύρης
Θάλασσας», τόνισε ο Κώστας Καραμαν-
λής και μάλιστα συμπλήρωσε πως «η
Αλεξανδρούπολη μπορεί μελλοντικά να
αποτελέσει εναλλακτική δίοδο για τα Στε-
νά του Βοσπόρου», υπογραμμίζοντας τη

στρατηγική σημασία που έχει αυτό για τη
χώρα μας. Το έργο της σιδηροδρομικής
σύνδεσης με τα λιμάνια της Μαύρης
Θάλασσας, που συζητείται από
το 2018, πλέον μπαίνει στα
σκαριά.

Στη σημασία της έγκρι-
σης ένταξης του λιμανιού
της Αλεξανδρούπολης στο
εκτεταμένο Διευρωπαϊκό Δί-
κτυο Μεταφορών  αναφέρθηκε ο
υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Κώστας Καραμανλής κατά τις εργασίες
του Συμβουλίου των Υπουργών Μεταφο-
ρών της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Καραμανλής έκανε επίσης ιδιαίτε-
ρη αναφορά στο διακρατικό έργο κοινού

ενδιαφέροντος Sea2Sea, που αφορά τη
σιδηροδρομική σύνδεση των λιμένων

Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Αλεξαν-
δρούπολης στο Αιγαίο με αυτούς

του Μπουργκάς και της Βάρ-
νας στη Μαύρη Θάλασσα και
Ρούσε στον Δούναβη.

Με προϋπολογισμό 
πάνω από 4,5 δισ.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι Ελ-
λάδα και Βουλγαρία προχωρούν πλέον
συντονισμένα αναγνωρίζοντας τους
υψηλούς στόχους της πρότασης κανονι-
σμού για τη διαμόρφωση ενός ευρωπαϊ-
κού δικτύου υψηλών προδιαγραφών
χωρίς αποκλεισμούς με δυνατότητες για
προσέλκυση κεφαλαίων. « Ήδη με τη

διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλό-
γου προκηρύξαμε τα σιδηροδρομικά έρ-
γα, το μεγαλύτερο πρόγραμμα σιδηρο-
δρομικών έργων που έχει γίνει ποτέ, με
προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 4,5
δισ. ευρώ και που όταν θα ολοκληρωθεί
θα αλλάξει τον χάρτη των μεταφορών»,
υπογραμμίζοντας ότι «τα σιδηροδρομικά
έργα σημαίνουν πρόοδο, ενίσχυση της
διεθνούς θέσης της χώρας μας, τοπική
ανάπτυξη, καλύτερη καθημερινότητα και
ποιότητα ζωής».

Μάλιστα, τόνισε ότι «εντός του 2023
αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίησή
τους και αυτή η σύνδεση των πέντε θα-
λάσσιων και ενός ποτάμιου λιμένος ανα-
μένεται να προσελκύσει σημαντικά
φορτία και ροές μεταξύ χωρών της Μέ-
σης και Άπω Ανατολής και χωρών της
Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής
Ευρώπης, καθώς παρακάμπτει τα στενά
του Βοσπόρου».

Για το Sea2Sea Project 
και τον σημαντικό ρόλο 
της Αλεξανδρούπολης
μίλησε ο Κώστας
Καραμανλής, υποστηρίζοντας
ότι το λιμάνι της πρέπει 
να ενταχθεί στο Διευρωπαϊκό
Δίκτυο Μεταφορών

Το μεγάλο έργο
που θα μας βάλει
στις ράγες με τη...
Μαύρη Θάλασσα

«Το υλοποιούμε, δεν θα μείνει το σχέδιο στον χάρτη»
Στο περιθώριο του συμβουλίου, ο υπουργός Υποδομών και Μετα-
φορών κ. Καραμανλής και ο ομόλογός του από τη Βουλγαρία κ.
Αλέξιεφ ενημέρωσαν την Επίτροπο Μεταφορών Αντίνα Βαλεάν
σχετικά με το έργο Sea2Sea και υπογράμμισαν την ανάγκη για
στενή συνεργασία και στήριξη από πλευράς ΕΕ.
Να σημειωθεί ότι το Sea2Sea βρίσκεται υψηλά στην ατζέντα τόσο
της ελληνικής όσο και της βουλγαρικής κυβέρνησης, κάτι που
επιβεβαιώθηκε πρόσφατα. Συγκεκριμένα στις 3 Νοεμβρίου, κατά
τη συνάντηση του Έλληνα υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
Κώστα Καραμανλή με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουρ-
γό Μεταφορών και Επικοινωνιών της Βουλγαρίας Χρίστο Αλέ-

ξιεφ, τον υπουργό Οικονομίας και Βιομηχανίας της Βουλγαρίας
Νικόλα Στογιάνοφ, τον υπουργό Ενέργειας της Βουλγαρίας Ρό-
σεν Χριστόφ και τον πρέσβη της Βουλγαρίας Βαλεντίν Ποριάζοφ.
«Το Sea2Sea Project θα πάψει σύντομα να αποτελεί μόνο ένα φι-
λόδοξο σχέδιο σε έναν χάρτη. Προχωράμε αποφασιστικά για να
γίνει πράξη. Το απαιτούν οι καιροί περισσότερο από ποτέ. Είναι
γνωστό άλλωστε το έντονο, διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για το
λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, που μπορεί να αποτελέσει ένα
ακόμη πεδίο συνεργασίας και με τους βόρειους γείτονές μας»,
είχε αναφέρει τότε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υποδομών και Με-
ταφορών Κώστας Καραμανλής.
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Τ
ην ικανοποίησή τους εξέ-
φρασαν συλλογικοί φορείς
του τουρισμού και πολιτισμού
της Πελοποννήσου για την

προώθηση του προγράμματος «Εξοι-
κονομώ ΙΙ», το οποίο αναμένεται να δώ-
σει τη δυνατότητα στις μικρές επιχειρή-
σεις να αναβαθμίσουν ενεργειακά τις
εγκαταστάσεις τους.

Στη συνάντηση που πραγματοποί-
ησαν μέλη του Τουριστικού Οργανι-
σμού Πελοποννήσου με τον υπουργό
Τουρισμού Βασίλη Κικίλια, τον υφυ-
πουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενά-
κη, τον γενικό γραμματέα Πολιτισμού
Γεώργιο Διδασκάλου και την αντιπερι-
φερειάρχη Τουρισμού και Πολιτισμού

Πελοποννήσου Άννα Καλογεροπού-
λου, παρουσία τοπικών φορέων, συζη-
τήθηκαν τα τρέχοντα ζητήματα που
απασχολούν τους επαγγελματίες του
κλάδου, ιδίως αυτών που δραστηριο-
ποιούνται στους ορεινούς όγκους της
περιφέρειας.

Μέτρα στήριξης
Οι φορείς σημείωσαν πως θα πρέπει

να υπάρξουν και συμπληρωματικά μέ-
τρα στήριξης των τουριστικών επιχει-
ρήσεων των ορεινών προορισμών,
όπως η επιδότηση του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμαν-
σης για όσο διάστημα διανέμεται, κα-
θώς και αλλαγές στην ενεργειακή φο-
ρολογία, εφόσον οι ειδικοί φόροι κατα-
νάλωσης και ο ΦΠΑ εξακολουθούν να

αντιστοιχούν σε πάνω από 54% ανά λί-
τρο βενζίνης και σε πάνω από 47% στην
τιμή ενός λίτρου ντίζελ.

Τη συνάντηση απασχόλησε και το
ακανθώδες πρόβλημα του αθέμιτου
ανταγωνισμού που υφίστανται οι ξενο-
δοχειακές επιχειρήσεις από τις βραχυ-
χρόνιες μισθώσεις. Το Ξενοδοχειακό
Επιμελητήριο Ελλάδος έχει καταθέσει
προτάσεις που περιλαμβάνουν 7 άξο-
νες παρέμβασης ώστε να διαμορφωθεί
ένα αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαί-
σιο, με όρους δικαίου, απέναντι στο σύ-
νολο του κλάδου της φιλοξενίας. Με
αυτό τον τρόπο θα ενισχυθούν η ποι-
ότητα και η ανταγωνιστικότητα του εγ-
χώριου τουριστικού προϊόντος. Επιση-
μαίνεται πως η τουριστική δαπάνη της
οικονομίας του διαμοιρασμού αγγίζει

φέτος το 14% της συνολικής τουριστι-
κής δαπάνης. 

Οι φορείς επεσήμαναν και το πρόβλη-
μα που υφίστανται οι επιχειρηματίες με
την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού στα
ξενοδοχεία. Πρόσφατες μελέτες κατα-
δεικνύουν πως υπολείπονται 61.000 ερ-
γαζόμενοι και η «τρύπα» που δημιουρ-
γείται χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Η
νέα διετής κλαδική συλλογική σύμβαση
των ξενοδοχοϋπαλλήλων, που προβλέ-
πει αύξηση 10% στους μισθούς σε
160.000 συνολικά εργαζόμενους στον
τουρισμό, λύνει εν μέρει το πρόβλημα.

Δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και
στην καμπάνια του υπουργείου Τουρι-
σμού και του ΕΟΤ, η οποία ξεκίνησε τον
Δεκέμβριο του 2021, με στόχο να προ-
βάλει τη μοναδική ομορφιά των ελληνι-
κών ηπειρωτικών προορισμών και τις
πλούσιες εμπειρίες που μπορούν να
απολαύσουν οι επισκέπτες στην ενδο-
χώρα, προωθώντας έτσι ουσιαστικά τον
χειμερινό τουρισμό της Ελλάδας.

Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση 
του τουρισμού στην Πελοπόννησο

Ιδιαίτερο είναι το ενδιαφέρον Βρετανών και Ιρλαν-
δών τουριστικών πρακτόρων για τη Μήλο, την Πάρο,
την Τήνο και την Ελαφόνησο, καθώς τα ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά των νησιών αυτών τα καθιστούν ιδανι-
κά στην προώθηση του γαμήλιου τουρισμού. Η ποικι-
λομορφία που προσφέρει το τουριστικό προϊόν των
νησιών δίνει τη δυνατότητα για γαμήλιες τελετές, τα-
ξίδια του μέλιτος και τελετές ανανέωσης όρκων.

Ο ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας διοργά-
νωσε στοχευμένη εκδήλωση προώθησης και προ-
βολής αυτού του θεματικού τουρισμού, στην οποία
συμμετείχαν 30 επαγγελματίες του κλάδου, μεταξύ
αυτών και εκπροσώπων Tour Operators, με εξειδί-

κευση στη διοργάνωση γάμων, όπως οι Olympic Hol-
idays, Sailing Holidays, Planet weddings, chic loca-
tions, Cyplon holidays. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και επαγγελματίες
ειδικών μορφών τουρισμού όπως το Charitable
Travel αλλά και δημοσιογράφοι από τα ειδικά θεμα-

τικά περιοδικά «TTG» και «Weddings & honey-
moons».

Η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη τόνισε
ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πέντε πρώτους
προορισμούς στην Ευρώπη για τον γαμήλιο τουρι-
σμό, ενώ υπενθυμίζεται πως υπεγράφη προσύμφω-
νο συνεργασίας (MoU) μεταξύ του γγ ΕΟΤ Δημήτρη
Φραγκάκη και της Ελληνικής Ένωσης Διοργανωτών
Εκδηλώσεων Προορισμού (GDPA). Μάλιστα, το γρα-
φείο ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας θα
συμμετέχει στην έκθεση The National Wedding
Show που θα πραγματοποιηθεί στο Μπέρμιγχαμ από
τις 3 έως τις 5 Μαρτίου 2023. Ρ.Σ.

Βρετανικά honey
moon σε τέσσερα

ελληνικά νησιά

Γράφει 
η Ρεγγίνα 
Σαβούρδου

«Limit up» κάτω
από τ’ αυλάκι!
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Σ
ε υπετριπλάσια επίπεδα σε
σχέση με το 2021 «τρέχουν» οι
εξαγωγές φυσικού αερίου της
Ελλάδας προς τις χώρες της

Νοτιοανατολικής Ευρώπης το διάστημα
Ιανουάριος-Νοέμβριος 2022, επιβεβαι-
ώνοντας τον σημαντικά αυξημένο στρα-
τηγικό ρόλο της χώρας στην τροφοδοσία
της Ευρώπης. 

Ο εν εξελίξει πόλεμος στην Ουκρανία
επέβαλε νέα δεδομένα στην τροφοδοσία
της Γηραιάς Ηπείρου, αναδεικνύοντας σε
κυρίαρχη οδό ανεφοδιασμού τη μεταφο-
ρά αερίου από τον Νότο στον Βορρά εν
αντιθέσει με ό,τι ίσχυε μέχρι πρότινος,
δηλαδή, από Βορρά προς Νότο αλλά και
από Ανατολή προς Δύση. 

Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα εξα-
σφαλίζει ρόλο-κλειδί στην υποδοχή των
φορτίων LNG που καταφθάνουν στη Με-
σόγειο, με τα πρώτα αποτελέσματα να κα-
ταδεικνύονται ήδη στα νούμερα του 2022
με εκτίναξη των εξαγωγών καυσίμου από
τη χώρα μας. Η εκτίναξη αυτή σημαίνει
πως το 11μηνο του 2022 που προηγήθηκε
οι εξαγωγές αερίου έφτασαν τις 26 τερα-
βατώρες, κινούμενες σε υπετριπλάσια
επίπεδα από όλο το 2021. Πέρυσι, οι εξα-

γωγές είχαν αγγίξει μόλις τις 7,6 τεραβα-
τώρες. 

Εξαιτίας της αύξησης των εξαγωγών,
ένα ποσοστό 30% της εγχώριας ζήτησης
το 2022 αφορούσε φορτία LNG τα οποία
εισήλθαν στο εγχώριο σύστημα μεταφο-
ράς με προορισμό τις εξόδους του
ΕΣΜΦΑ στα βόρεια σύνορα. Κάτι που ση-
μαίνει πως περίπου 1 στις 3 τεραβατώρες
καυσίμου που έφτασε στην Ελλάδα κατέ-
ληξε εκτός συνόρων. Αντίθετα, πέρυσι οι
εξαγωγές κατέλαβαν λίγο λιγότερο από το
10% (9,8%). 

Αν και η αύξηση των εξαγωγών είναι
αλματώδης, ωστόσο, δεν αφορά μονάχα
«προϊόν» της τρέχουσας συγκυρίας, παρά
αντανακλά τον σημαντικά πιο διευρυμένο
ρόλο που θα παίξει η Ελλάδα τα επόμενα
χρόνια, ως διαμετακομιστικός κόμβος
αερίου για τη Νοτιοανατολική και Κεντρι-
κή Ευρώπη. 

Ο κρίσιμος ρόλος των υποδομών
Η εν λόγω διαπίστωση εδράζεται τόσο

στο νέο ενεργειακό τοπίο όπως αυτό δια-
μορφώνεται την επαύριον του πολέμου
στην Ουκρανία όσο και στο γεγονός ότι
μια σειρά υποδομές που δύνανται να υπο-
στηρίξουν μια τέτοια προοπτική για την
Ελλάδα «καταλαμβάνουν ήδη τον χώρο»
τους στην ελληνική επικράτεια. Δύο πρό-
σφατα παραδείγματα αποτελούν ο δια-
συνδετήριος αγωγός IGB που έκανε
«πρεμιέρα» τον Οκτώβριο και το 2023 θα
είναι το πρώτο πλήρες έτος λειτουργίας
του, καθώς και η πλωτή δεξαμενή αποθή-
κευσης (FSU) που πρόσφατα προστέθηκε
στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ως
μια προσωρινή λύση ενόψει του χειμώνα,
με σοβαρές, ωστόσο, προοπτικές να μονι-
μοποιηθεί.

Παράλληλα, έως το τέλος του έτους η
Motor Oil αναμένεται να λάβει την τελική

επενδυτική απόφαση για το FSRU Διώρυ-
γα Gas, ενώ στην τελική ευθεία βρίσκεται
το FID και της Elpedison για το FSRU που
σχεδιάζει να εγκαταστήσει στη Θεσσαλο-
νίκη, ανοιχτά του Θερμαϊκού Κόλπου. Την
ίδια στιγμή, έχει ξεκινήσει η μη δεσμευτι-
κή φάση του Market Test από τη Mediter-
ranean Gas για το «Αργώ FSRU» στον Βό-
λο, ενώ η Gastrade διερευνά το ενδεχό-
μενο για την προσθήκη ενός δεύτερου F-
SRU στην Αλεξανδρούπολη και έως το τέ-
λος του χρόνου θα θέσει σε λειτουργία το
πρώτο FSRU που ήδη αναπτύσσει. 

Όπως έχει δηλώσει η διευθύνουσα
σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ Μαρία Ρίτα Γκάλι,
επενδύσεις όπως οι παραπάνω αναμένε-
ται να αυξήσουν την εξαγωγική ικανότητα
του ΕΣΦΑ στα 8,5 bcm (83 TWh). Αν αυτή
η δυναμικότητα αξιοποιηθεί για εξαγω-
γές, τότε θα υπερτριπλασιαστούν το 2025,
συγκριτικά με τη φετινή «επίδοση», οι πο-
σότητες που θα καταφθάνουν στη χώρα
μας με προορισμό βορειότερες
αγορές. Έτσι, στην περίπτωση που έως
τότε η εγχώρια κατανάλωση παραμείνει
στα υφιστάμενα επίπεδα, αυτό θα σημαί-
νει πως το 50% της εγχώριας ζήτησης θα
αφορά εξαγωγές. 

Το μέτρο της παροχής επιδοτήσεων φέρεται να προτάσ-
σει η κυβέρνηση για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι
στο αυξημένο ενεργειακό κόστος που πλέον έχει πάρει
διαστάσεις λαίλαπας για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσε-
ων. Με φόντο τις υψηλές τιμές ρεύματος στα 400
ευρώ/MWh και του φυσικού αερίου στα 135 ευρώ/MWh,
σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο έχει
καταλήξει μετά και τις σχετικές συνεννοήσεις που υπήρ-
ξαν με την ΔΕΗ πως η μόνη λύση για τη στήριξη των εργο-
στασίων είναι η παροχή επιδοτήσεων.  Σύμφωνα με εκτι-

μήσεις, το συνολικό κόστος ηλεκτροδότησης για τα εργο-
στάσια θα ανέλθει μέσα στο 2023 στο 1,5 δισ. ευρώ. Κό-
στος το οποίο προκύπτει με σενάριο τιμών στα 300 ευ-
ρώ/MWh. Η δημόσια στήριξη κρίνεται αναγκαία και θα
πρέπει να δοθεί άμεσα. Και αυτό καθώς σταδιακά εντός
του 2023 λήγουν τα συμβόλαια προμήθειας ρεύματος των
μεγάλων βιομηχανιών υψηλής τάσης με τη ΔΕΗ. Οι τιμές
που είχαν κλειδώσει οι βιομηχανίες με τη δημόσια εται-
ρεία ήταν σε επίπεδα προ κρίσης και σε συνδυασμό με τις
μηνιαίες επιδοτήσεις που λάμβαναν μπόρεσαν το 2022

και το δεύτερο εξάμηνο του 2021 να είναι ανταγωνιστικές
αλλά και να εμφανίσουν υψηλή κερδοφορία. Σύμφωνα με
παράγοντες της αγοράς, η ΔΕΗ δεν μπορεί να προχωρή-
σει σε ανανέωση των συμβολαίων προμήθειας με τιμές
χαμηλότερες από τα 300 ευρώ/MWh, την ώρα που στο
Χρηματιστήριο Ενέργειας οι διαπραγματεύσεις γίνονται
σε τιμές 380, 400, ακόμη και πάνω από τα 500 ευρώ/MWh.
Το κόστος, λοιπόν, του 1,5 δισ. ευρώ αναμένεται να επωμι-
στούν από κοινού η ΔΕΗ, οι βιομηχανίες και το κράτος.

M.M.

Εξελίσσεται σε μεγάλο ενεργειακό κόμβο 
έχοντας στείλει υπερτριπλάσιες ποσότητες 

στη ΝA Ευρώπη το διάστημα Ιανουαρίου
-Νοεμβρίου 2022 σε σχέση με το 2021

Υπό εξέταση πακέτα επιδοτήσεων για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας

Πανίσχυρος 
εξαγωγέας 
φυσικού αερίου
η Ελλάδα



Μ
ε το καλάθι του… Αϊ-
Βασίλη και το καλάθι
των… παιδιών που τί-
θενται σε εφαρμογή

την επόμενη Τετάρτη 14 Δεκεμβρί-
ου ολοκληρώνεται η παρέμβαση
του υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων για να συγκρατηθεί η
αύξηση των τιμών στα βασικά αγα-
θά και υπηρεσίες του ελληνικού
νοικοκυριού. 

Το «εορταστικό καλάθι» και το
«καλάθι των παιχνιδιών» παρου-
σιάστηκαν χθες από τον υπουργό
Άδωνι Γεωργιάδη και έχουν τα
εξής χαρακτηριστικά:

1Το καλάθι του… Αϊ-Βασίλη πε-
ριλαμβάνει τις 51 κατηγορίες

προϊόντων του «καλαθιού του νοικο-
κυριού» και προστίθενται για το διά-
στημα 14/12/2022-4/1/2023 η γαλο-
πούλα, το μοσχάρι, το τσουρέκι, η βα-
σιλόπιτα και η σοκολάτα. Δεν περι-
λαμβάνονται κουραμπιέδες και με-
λομακάρονα για να μην πληγεί ο τζί-
ρος φούρνων και ζαχαροπλαστείων. 

2 Το «καλάθι παιχνιδιών» θα
περιλαμβάνει τα παιχνίδια

και εποχιακά είδη και θα παρακο-
λουθείται η συγκράτηση των τιμών.
Θα έχει χρονική ισχύ έως λίγο πριν
από τα Θεοφάνια. 

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ.
Γεωργιάδης, το «καλάθι» θα παρα-
κολουθείται, καθώς κατά την εορ-
ταστική περίοδο παρατηρούνται
αυξήσεις 10%-25%, ανάλογα με τη
χώρα προέλευσης, την εταιρεία
παραγωγής και τις πρώτες ύλες
που χρησιμοποιούνται για την κα-
τασκευή των παιχνιδιών. Όπως
πρόσθεσε ο υπουργός, δημιουρ-
γείται ένα επιμέρους «καλάθι παι-
χνιδιών» από εξειδικευμένες αλυ-
σίδες και καταστήματα πώλησης
παιδικών προϊόντων και παιχνι-
διών που θα έχουν τη δυνατότητα
να πωλούν και οι μη εξειδικευμέ-
νες αλυσίδες, όπως τα σουπερ-
μάρκετ, τα καταστήματα λιανικής
(Public, Media Markt, Πλαίσιο
κ.λπ.) και όσες αλυσίδες διαθέτουν
εποχικά προϊόντα. 

Οι κατηγορίες που… παίζουν
Οι κατηγορίες παιχνιδιών είναι οι

εξής: Επιτραπέζια και παζλ, παι-
χνίδια με κούκλες, κουκλόσπιτα
και άλλα αξεσουάρ (παιχνίδια μί-
μησης), βρεφικά παιχνίδια, φιγού-
ρες δράσης, παιχνίδια κατασκευών
και δημιουργίας (πχ, παιχνίδια με
τουβλάκια), οχήματα-τηλεκατευ-
θυνόμενα, ηλεκτρονικά παιχνίδια,
αθλητικά παιχνίδια (πχ, μπάλες,
παιδικές μπασκέτες και τέρματα),
λούτρινα και μουσικά παιχνίδια.

Εξάλλου, ο υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, μιλώντας χθες το
πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό
Open, ευχαρίστησε τους κατανα-
λωτές για τη στήριξη του «καλαθι-
ού του νοικοκυριού». 

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοι-
χεία που ανακοινώθηκαν για τη νέα
εβδομάδα, από χθες έως και την
επόμενη Τετάρτη, έπειτα από έξι
εβδομάδες και επί συνόλου 816
προϊόντων, το 72% έχει σταθερές τι-
μές, το 19% έχει μείωση και το 9%
έχει αύξηση. 

Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Γε-
ωργιάδη, σε ετήσια βάση όποιος
κάνει τις αγορές του από το «καλά-
θι του νοικοκυριού» μπορεί να
εξοικονομήσει τα χρήματα που αν-
τιστοιχούν σε 1,5 μισθό.

loukas1972@gmail.com

Γράφει
ο Λουκάς 
Γεωργιάδης

Απογείωση του ΑΕΠ 
κατά 45 δισ. ευρώ
την περίοδο 2018-23

Κατά 45 δισ. ευρώ ή 25% υψηλότερο θα
είναι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της
Ελλάδας το 2023, σε σχέση με το 2018, γε-
γονός που εξηγεί αυτή τη στιγμή και τη θε-
αματική υποχώρηση του δημόσιου χρέους,
ως ποσοστού του ΑΕΠ. 

Αυτό προκύπτει από τη δήλωση του
υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκού-
ρα, στον απόηχο της ανακοίνωσης της Ελ-
ληνικής Στατιστικής Αρχής για την ποσο-
στιαία αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,8% στο γ’ τρί-
μηνο. Η απότομη «κοιλιά» σε σχέση με το
περσινό διάστημα και παρά το γεγονός ότι
ήταν στο ζενίθ η τουριστική κίνηση, οφεί-
λεται στην ενεργειακή κρίση και στις αυ-
ξημένες επιδοτήσεις που έδωσε η κυβέρ-
νηση στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις,
οι οποίες αφαίρεσαν ακαθάριστη προστι-
θέμενη αξία. Μετά και την επιβράδυνση
του γ’ τριμήνου, το ΑΕΠ της χώρας κατά τη
φετινή χρονιά «έτρεχε» στο εννεάμηνο με
ποσοστό 6%. Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση
του ΑΕΠ διαμορφώνεται υψηλότερα από
την εκτίμηση του προϋπολογισμού. Σύμ-
φωνα με τον υπουργό Οικονομικών, η φετι-
νή ανάπτυξη θα είναι διπλάσια σε σχέση με
την Ευρωζώνη, ενώ το 2023 θα είναι τρι-
πλάσια, αποτυπώνοντας την ισχυρή δυνα-
μική της ελληνικής οικονομίας. 

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει
ότι η αύξηση του ΑΕΠ γ’ τριμήνου οφείλε-
ται κατά 3,6% στη συνολική καταναλωτική
δαπάνη και 0,7% στις ακαθάριστες επενδύ-
σεις παγίου κεφαλαίου, οι οποίες σε ετή-
σια βάση σημείωσαν άνοδο κατά 7,7%. Από
την άλλη πλευρά, οι εξαγωγές αγαθών μει-
ώθηκαν κατά 0,3% και οι εξαγωγές υπηρε-
σιών (τουρισμός) κατά 3,0%, ενώ οι εισαγω-
γές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κα-
τά 5,2%, σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2021,
λόγω των αυξημένων τιμών της ενέργειας
(φυσικό αέριο, πετρέλαιο). 
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Άδ. Γεωργιάδης: 
Εξοικονόμηση έως 

1,5 μισθό ετησίως από 
το «καλάθι του νοικοκυριού»

Τι θα περιέχουν τα καλάθια 
εορτών και παιχνιδιών
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Αύξηση 20,8% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της
Σωληνουργεία Λιμπάρ Τζιρακιάν Profil σε σχέση
με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ση-
μαντική υποχώρηση των διεθνών τιμών των πρώ-
των υλών, η οποία ξεκίνησε στο β’ τρίμηνο του
έτους, επιταχύνθηκε μέσα στο γ’ τρίμηνο, επιβαρύ-
νοντας το μεικτό αποτέλεσμα και κατ’ επέκταση τα
λειτουργικά κέρδη και τα κέρδη προ φόρων. Πα-
ράλληλα, η διατήρηση του κόστους ενέργειας σε υψηλά επίπεδα, σε συνδυασμό με την αύξηση του χρηματοοικονομικού κό-
στους, επιβάρυναν περαιτέρω τα αποτελέσματα. Παρά τους εξαιρετικά αρνητικούς παράγοντες, απόρροια της πολεμικής
σύγκρουσης, της ενεργειακής κρίσης και των πληθωριστικών πιέσεων, τα σωρευτικά οικονομικά μεγέθη, αν και διορθωμένα
σε σχέση με τα ιστορικά υψηλά του περασμένου έτους, συνέχισαν με θετικό πρόσημο.

«Η
εξαγγελία του πρωθυπουργού για παράταση
και στο έτος 2023 της αναπροσαρμογής των
εμπορικών και επαγγελματικών μισθώσεων

ακινήτων έως 3% κατά ανώτατο όριο είναι μια σημαντική,
θετική και ελπιδοφόρα εξέλιξη. Δημιουργεί τις μίνιμουμ
προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για να ελπίζει ο εμ-
πορικός κόσμος ότι θα καταφέρει να ανταπεξέλθει στις
προκλήσεις που του επιφυλάσσει και το επόμενο έτος
έπειτα από ένα δύσκολο για τους περισσότερους εμπό-
ρους 2022». Τα παραπάνω δήλωσε ο Γιώργος Καρανίκας,
πρόεδρος της ΕΣΕΕ, για την παράταση του πλαφόν έως 3%
στα μισθώματα. «Η αύξηση του λειτουργικού κόστους λό-
γω της ενεργειακής κρίσης και η μειωμένη αγοραστική
δύναμη των καταναλωτών εξαιτίας του πληθωρισμού δεί-
χνουν πως θα συνεχίσουν τους επόμενους μήνες να απο-
τελούν εστίες αβεβαιότητας και αιτίες έλλειψης ρευστό-
τητας για τις εμπορικές επιχειρήσεις, που όμως δεν θα
απειλούνται -επιπλέον- από τη δαμόκλειο σπάθη μιας με-
γάλης αύξησης στα ενοίκια. Είναι μια ορθολογική εξαγγε-

λία του πρωθυπουργού που ικανοποιεί ένα δίκαιο αίτημα
των εμπορικών επιχειρήσεων όλης της χώρας».

Μουζάκης: Μείωση 
τζίρου και κερδών

Πτώση στα κέρδη και στον κύκλο εργα-
σιών της κατέγραψε η Μουζάκης ΑΕ για το
9μηνο του 2022. Σύμφωνα με ανακοίνωση
της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο
κύκλος εργασιών μειώθηκε 11,65% σε ετήσιο
επίπεδο, ενώ τα κέρδη προ φόρων (EBT)
υποχώρησαν κατά 44,18%. Η διοίκηση της
Μουζάκης αναφέρει πως «το σημαντικά αυ-
ξημένο κόστος που παρατηρείται στις διε-
θνείς αγορές λόγω της ενεργειακής κρίσης
επιβάρυνε τα λειτουργικά έξοδα της εταιρεί-
ας και έχει επηρεάσει επίσης και τον κύκλο
εργασιών».

ΔΕΛΤΑ: Μεγάλες αυξήσεις
μισθών στους εργαζόμενους

Σε αυξήσεις μισθών προχωρά η ΔΕΛΤΑ με
στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος των ερ-
γαζομένων της αντιλαμβανόμενη τη δύσκολη
οικονομική συγκυρία. Συγκεκριμένα, η ΔΕΛ-
ΤΑ ανακοίνωσε αύξηση του βασικού μισθού
κατά 12% και αυξήσεις μισθών έως 5%. Τα μέ-
τρα έχουν ισχύ από 1ης/1/2023. Σύμφωνα με
την εταιρεία, «οι πρωτοβουλίες αυτές καλύ-
πτουν το 90% των εργαζομένων της ΔΕΛΤΑ και
αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής
της εταιρείας για διαρκή στήριξη του ανθρώ-
πινου δυναμικού της ειδικότερα σε δύσκο-
λες συνθήκες». Επίσης, η ΔΕΛΤΑ ανακοίνω-
σε έκτακτες παροχές ή διεύρυνση υφιστα-
μένων (ενδεικτικά: καταβολή δωροεπιταγών
στο σύνολο των εργαζομένων για τα Χριστού-
γεννα, καταβολή δωροεπιταγών στα παιδιά
των εργαζομένων που εισάγονται στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση κ.ά.).

Credit Agricole: Στη
Holmarcom το 63,7% μονάδας
της στο Μαρόκο

Η γαλλική Credit Agricole ολοκλήρωσε την
πώληση του πρώτου μέρους του πλειοψηφικού
της πακέτου στην Credit du Maroc, όπως ανα-
κοίνωσε η τράπεζα την Τετάρτη, στο πλαίσιο της
συμφωνίας για τη μεταβίβαση της μονάδας
στον Όμιλο Holmarcom του Μαρόκου. Η Credit
Agricole σε πρώτη φάση πούλησε ποσοστό
63,7% της μονάδας της στο Μαρόκο στη Hol-
marcom και θα προχωρήσει στην πώληση του
υπόλοιπου 15% των μετοχών της σε 18 μήνες.

Ο Νοέμβριος του 2022 πιστοποίησε με τον πλέον
καταλυτικό τρόπο την εμπιστοσύνη του καταναλωτι-
κού κοινού στο νέο προϊοντικό μείγμα και την τιμολο-
γιακή πολιτική του Ομίλου Jumbo, όπως υποστηρίζει
η εισηγμένη σε ανακοίνωσή της. Ο προτελευταίος
μήνας του έτους έκλεισε για τον όμιλο με μια νέα εν-
τυπωσιακή αύξηση των πωλήσεων περίπου κατά 24%
σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2021. Αναλυτικά η πο-
ρεία των πωλήσεων ανά χώρα: τον Νοέμβριο του
2022 οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας
(χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλα-
γές) παρουσίασαν αύξηση περίπου κατά 12% σε σχέ-
ση με τον Νοέμβριο του 2021. Συνολικά για το 11μηνο
του 2022 οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρεί-
ας -χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσία-
σαν αύξηση περίπου κατά 13% σε σχέση με το αντί-
στοιχο περσινό 11μηνο.

ΕΣΕΕ: Θετική η παράταση 
του πλαφόν έως 3% στα μισθώματα

Αύξηση εσόδων 24% για την Jumbo τον Νοέμβριο

Σωληνουργεία Τζιρακιάν: Αύξηση κύκλου εργασιών
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Δ
ύο απίθανα παιχνίδια περιε-
λάμβανε το μενού της τελευ-
ταίας αγωνιστικής της φάσης
των «16» στο Μουντιάλ του

Κατάρ. Η Πορτογαλία χωρίς τον Κριστιάνο
Ρονάλντο σκόρπισε στα τέσσερα μέρη του
ορίζοντα την Ελβετία (6-1) και το Μαρόκο
κατάφερε στα πέναλτι να πετάξει έξω την
Ισπανία (3-0, 0-0 κανονικός αγώνας και
παράταση).

Ο νεαρός γκολκίπερ Γιασίν Μπόνο έπια-
σε και τα τρία πέναλτι των Ισπανών. Πρό-
σωπο της ημέρας ο Γιασίν, όπως και ο
Πορτογάλος Γκονσάλο Ράμος, ο οποίος
πέτυχε χατ τρικ. Τα άλλα τρία, οι Πέπε, Ρα-
φαέλ Γκερέρο και Λεάο. Των Ελβετών ο
Ακαντζί. Ο Ράμος ήταν αυτός που αντικα-
τέστησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος

έμεινε στον πάγκο «βαρύς και ασήκωτος».
Ο Φερνάντο Σάντος τον χρησιμοποίησε
στα τελευταία επτά έπειτα από απαίτηση
της κερκίδας και όταν τελείωσε το παιχνίδι
ο Κριστιάνο έφυγε κατευθείαν για τα απο-
δυτήρια, δεν πανηγύρισε καν με τους υπο-
λοίπους. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Φερ-
νάντο Σάντος τον κάλυψε στις δηλώσεις
του: «Ήταν υποδειγματική η συμπεριφορά
του, είναι ο μεγάλος μας αρχηγός». Ωστό-
σο, είναι απίθανο να τον χρησιμοποιήσει
εναντίον του Μαρόκου στον προημιτελικό.
Είναι γεγονός ότι ο Σάντος αντιλήφθηκε
έγκαιρα ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει στα
αποδυτήρια όταν όλοι, αντί να ασχοληθούν
με τα παιχνίδια, μιλούσαν για τη νέα ομάδα
του Κριστιάνο.

Στο άλλο ματς το Μαρόκο με καρδιά

λιονταριού όχι μόνο πήρε ισοπαλία αλλά
θα μπορούσε και να νικήσει τους Ισπα-
νούς, οι οποίοι παρουσιάστηκαν με μηδέν
οξέα. Οι 14 από τους 26 της αποστολής του
Μαρόκου γεννήθηκαν σε άλλη χώρα, αλ-
λά τα έδωσαν όλα για την πατρίδα.

Η φάση των «8» αρχίζει αύριο Παρα-
σκευή με δύο μεγάλα ματς: Ολλανδία -
Αργεντινή και Κροατία - Βραζιλία. 

Η Πορτογαλία διέλυσε
6-1 την Ελβετία χωρίς 
τον Ρονάλντο, οι Μαροκινοί
πέταξαν έξω τους
Ισπανούς με 3-0 στα πέναλτι

Ο «ήρωας» Γιασίν
και ο «αντι-ήρωας»
Κριστιάνο

Φάση των «16»
Ολλανδία - ΗΠΑ.............................3-1 
Αργεντινή - Αυστραλία .................2-1
Γαλλία – Πολωνία..........................3-1 
Αγγλία – Σενεγάλη .......................3-0
Ιαπωνία - Κροατία 1-1..........(1-3 πέν.)
Βραζιλία - Νότια Κορέα................4-1
Μαρόκο - Ισπανία ........0-0 (3-0 πέν.)

Προημιτελικά
Ολλανδία - Αργεντινή (Α)

9/12, 17.00
Κροατία - Βραζιλία (Β)

9/12, 21.00
Αγγλία - Γαλλία (Γ)

10/12, 17.00
Μαρόκο - Πορτογαλία (Δ)

10/12, 21.00

Hμιτελικά
Α - Β .................................13/12, 21.00
Γ - Δ .................................14/12, 21.00

Μικρός τελικός
Σάββατο...........................17/12, 17.00

Tελικός
Κυριακή...........................18/12, 17.00



O
πως ήταν αναμενόμενο, ο
Τύπος στην Ισπανία ζήτησε
την παραίτηση του ομο-

σπονδιακού προπονητή Λουίς Εν-
ρίκε μετά τον αποκλεισμό της εθνι-
κής στα πέναλτι 3-0 από το Μαρόκο.
Όχι τόσο για τα χαμένα πέναλτι, πα-
ρότι ο Ενρίκε έβαζε τους διεθνείς
να σουτάρουν από 50 πέναλτι στην
προπόνηση, αλλά για την κατοχή. Οι
Ισπανοί είχαν την κατοχή της μπά-
λας συντριπτικά αλλά ανούσια. Στην
ήττα 2-1 από την Ιαπωνία στους ομί-
λους είχαν κατοχή 83%, αλλά δεν
τους βοήθησε σε κάτι. Ούτε με το
Μαρόκο. Χιλιάδες πάσες χωρίς ου-
σία και αποτέλεσμα. Αυτό το και-
νούργιο «φρούτο» της κατοχής της
μπάλας είναι ένα στατιστικό χωρίς

επιδραστικότητα στο παιχνίδι, όπως
αποδεικνύεται. Το εφάρμοσε ο
Γκουαρντιόλα στην Μπαρτσελόνα,
αλλά τότε υπήρχαν ένας Μέσι, ένας
Τσάβι, ένας Ινιέστα, που δεν περιέ-
φεραν απλώς την μπάλα, όπως γι-

νόταν με την Ισπανία. Μεγάλη δι-
καίωση και για τον Νίκο Αναστό-
πουλο που δήλωσε: «Κατοχή; Ποια
κατοχή; Κατοχή έκαναν οι Γερμανοί
στην Ελλάδα. Καμία σχέση με το
ποδόσφαιρο».

«Κατοχή έκαναν οι Γερμανοί στην Ελλάδα» Επεισόδια Μαροκινών
στην Ολλανδία

Φοβερά επεισόδια έγιναν στο Άμστερνταμ και
το Ρότερνταμ από Μαροκινούς μετά την πρόκρι-
ση της εθνικής τους ομάδας επί της Ισπανίας.
Όπως είχαν γίνει και στις Βρυξέλλες μετά τη νίκη
2-0 επί του Βελγίου. Οι Μαροκινοί δεν άφησαν τί-
ποτα όρθιο σε κεντρικές αρτηρίες των δύο πόλε-
ων, αλλά και στη Χάγη, ενώ η αστυνομία έκανε
πολλές συλλήψεις. 

«Μπάγερν μπλοκ» 
στην εθνική Γερμανίας

Η Γερμανία έφυγε νωρίς από το Μουντιάλ και ο
Τύπος της χώρας κατηγορεί τον ομοσπονδιακό
προπονητή Χάνσι Φλικ για «Μπάγερν μπλοκ».
Η «Bild» σχολιάζει τις επιλογές Φλικ αναφορικά
με τους ποδοσφαιριστές της Μπάγερν και αναφέ-
ρει ότι ο κόουτς άρχισε με την Ιαπωνία με πέντε
παίκτες του Μονάχου, με την Ισπανία με έξι παί-
κτες και με την Κόστα Ρίκα με επτά παίκτες.

Ο Ολυμπιακός 630.000
ευρώ από το... Μουντιάλ

Το ποσό των 630.000 ευρώ θα εισπράξει ο
Ολυμπιακός από τη FIFA, καθότι τρεις ποδο-
σφαιριστές του, οι δύο Χουάνγκ και ο Σισέ, έφτα-
σαν στη φάση των «16» του Μουντιάλ του Κατάρ.
Ο κάθε παίκτης για τη φάση αυτή δίνει στην ομά-
δα του το ποσό των 210.000 ευρώ. Το ακόμη κα-
λύτερο για τον Ολυμπιακό βέβαια είναι πως και
οι τρεις ανέβασαν την τιμή τους στο Μουντιάλ, ει-
δικά ο Ιν Μπέομ Χουάνγκ.

Βολές κατά του Σάντος από Χεορχίνα και Έλμα
Θέση για τη μη χρησιμοποίηση του Κριστιάνο Ρονάλντο στη βασική ενδεκάδα πήραν τό-
σο η σύντροφος του Πορτογάλου σούπερ σταρ Χεορχίνα όσο και η αδελφή του, Έλμα. Και
τι είπε η Χεορχίνα: «Κρίμα που δεν απόλαυσα για 90 λεπτά τον καλύτερο ποδοσφαιριστή
του κόσμου». Εξερράγη η Έλμα: «Ναι, ο Ρονάλντο δεν είναι αιώνιος, ναι, ο Ρονάλντο δεν
θα παίζει για πάντα, δυστυχώς δεν βάζει γκολ τώρα, είναι μεγάλος, η Πορτογαλία δεν
χρειάζεται τον Ρονάλντο. Σάντος, θα ζητήσεις συγγνώμη; Τώρα μπορούμε να γ@@@
όποιον θέλουμε. Είναι κρίμα να ταπεινώνεις έναν άνθρωπο που έχει δώσει τόσα πολλά». 

Σε γκάλοπ στην Πορτογαλία, πριν από το 6-1 με την Ελβετία, το 70% των Πορτογάλων που πήραν μέρος
απάντησε ότι δεν ήθελε να δει τον Κριστιάνο Ρονάλντο στη βασική ενδεκάδα. Η πλήρης αποκαθήλωση ενός
ποδοσφαιρικού «θεού» από μια χώρα που τον λατρεύει παράφορα. Τον μοναδικό τίτλο της, το Euro 2016,
οι Ίβηρες τον πήραν με τον Κριστιάνο ανήμπορο στον πάγκο λόγω τραυματισμού.

SPORTS
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
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Το 70% είπε «όχι» 
στον Κριστιάνο
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα

Δάρδα

Ε
πική συνάντηση για τον πάμπλουτο
τσιγκούνη Σκρουτζ Μακ Ντακ και
τον απόλυτο βασιλιά του ροκ εντ
ρολ Έλβις Πρίσλεϊ στη σκηνή του

Μεγάρου Μουσικής!
Ο ήρωας της Walt Disney και ο κορυφαίος
τραγουδιστής όλων των εποχών πρωταγωνι-
στούν στο μουσικό υπερθέαμα «Χριστουγεν-
νιάτικη ιστορία» του Κάρολου Ντίκενς με
πρόσωπα-έκπληξη τον Πάνο Μουζουράκη
και τον Θοδωρή Μαραντίνη στους αντίστοι-
χους ρόλους.
Η πιο αγαπημένη παγκοσμίως νουβέλα μι-
κρών και μεγάλων μεταμορφώθηκε σε ροκ
μιούζικαλ με τη συμμετοχή κορυφαίων δημι-
ουργών που μεγαλούργησαν: ο Χρήστου Σου-
γάρης στη σκηνοθεσία, ο Γεράσιμος Ευαγγε-
λάτος στους στίχους, στη μουσική ο Στέφα-
νος Κορκολής, ο οποίος θα βρίσκεται επί
σκηνής στο πιάνο, ενώ την ορχήστρα θα διευ-

θύνει ο Αναστάσιος Συμεωνίδης.
Ο Σκρουτζ, ο αγαπημένος χαρακτήρας του
Ντίκενς, είναι ένας ξιπασμένος, παρηκμα-
σμένος και δύστροπος ροκ σταρ της μουσι-
κής. Την παραμονή των Χριστουγέννων δέ-
χεται την επίσκεψη φαντασμάτων νεκρών
αστέρων της παγκόσμιας μουσικής σκηνής
που θέλουν να τον προειδοποιήσουν πως αν
δεν αλλάξει τη στάση του απέναντι στους συ-
νανθρώπους του, σύντομα θα περάσει και αυ-
τός στην ιστορία ως ένας ακόμη αδικοχαμέ-
νος αστέρας.
Στη διαδρομή που θα του επιβληθεί από το
παρελθόν έως το μέλλον θα συναντηθεί με
τους ανθρώπους που τον διαμόρφωσαν μου-
σικά αλλά και ως προσωπικότητα, θα γνωρί-
σει ουσιαστικότερα τους οικείους του και θα
αξιολογήσει με διαφορετικό τρόπο τις προτε-
ραιότητές του στη μουσική αλλά και στην ίδια
του τη ζωή.

Η «Χριστουγεννιάτικη ιστορία» (1843) δεν
εγκαινίασε μόνο το είδος της λεγόμενης λο-
γοτεχνίας των Χριστουγέννων αλλά και κα-
θιέρωσε τον συγγραφέα της ως τον γνησιότε-
ρο (και ακόμη αξεπέραστο) εκφραστή της φι-
λοσοφίας της αγάπης, της αδελφοσύνης και
της κατανόησης που θα έπρεπε να διέπει τη
ζωή μας - και όχι μόνο τις γιορταστικές μέ-
ρες. Κανείς άλλος στην παγκόσμια λογοτε-
χνία δεν επένδυσε με τόση τρυφερότητα σε
μια ιστορία με φαντάσματα και ποτέ φαντά-
σματα δεν είχαν τόσο χιούμορ, δεν πρόσφε-
ραν τόση ζεστασιά και δεν υπήρξαν πιο ευ-
πρόσδεκτα!
Τη χορογραφία της παράστασης υπογράφει ο
Φωκάς Ευαγγελινός, τα σκηνικά και τα κο-
στούμια είναι της Ελένης Μανωλοπούλου,
τους φωτισμούς σχεδίασε ο Αλέκος Αναστα-
σίου, ενώ το live video είναι του Φώτη Φωτό-
πουλου.

Σκρουτζ και Έλβις
μαζί στο Μέγαρο

Info: Από Πέμπτη

22 Δεκεμβρίου

έως Κυριακή 

8 Ιανουαρίου



Καριέρα στο εξωτερικό για την εντυπωσιακή
Εβελίνα Σκίτσο. Το μοντέλο που γνωρίσαμε
στο δημοφιλέστατο ριάλιτι μόδας «GNTM» με-
γαλουργεί στις πασαρέλες του Μεξικού δημο-
σιεύοντας στο Instagram τις πρώτες φωτογρα-
φίες από την παραμονή της στη μακρινή χώρα
και τη συνεργασία της με μεγάλη εταιρεία στον
χώρο του ενδύματος. Ελεύθερη και ωραία με-
τά τον χωρισμό της από τον Ευγένιο Αντωνίου
το περασμένο καλοκαίρι, η Ελληνίδα θεά δεν
αποκλείεται να μετακομίσει μόνιμα στη χώρα
της τεκίλας μαζί με την κορούλα της.

Viva Mexico

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις

Κινδύνεψε η ζωή του Γιάννη Στάνκογλου. Ο
δημοφιλής πρωταγωνιστής της παράστασης
«Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά» αποκά-
λυψε πως το βράδυ της Παρασκευής επιβιβά-
στηκε σε ταξί με προορισμό το σπίτι του, αλλά
στη διαδρομή ο οδηγός τράβηξε όπλο και τον
απείλησε. «Ό,τι έχει γίνει, υπάρχει στην κατάθε-
ση που έχω κάνει. Αφήνω τη δικαιοσύνη και την
αστυνομία να κάνουν τη δουλειά τους», ήταν οι
πρώτες δηλώσεις του ηθοποιού στις κάμερες
μετά την εφιαλτική περιπέτεια. 

Χριστουγεννιάτικα γεννητού-
ρια! Ένα πανέμορφο υγιέστατο
κοριτσάκι έφερε στον κόσμο η
Μαίρη Συνατσάκη, καρπό του
έρωτά της με τον Ίαν Στρατή. Η
ευτυχισμένη μανούλα, που πε-
ρίμενε πώς και πώς να κρατή-
σει αγκαλιά το πρώτο της παι-
δάκι, πλέει σε πελάγη ευτυ-
χίας, ενώ οι ευχές και τα likes
στον προσωπικό της λογαρια-
σμό στο Instagram ξεπέρασαν
τις 140.000, αριθμό-ρεκόρ για
τη σελίδα της!

It’s a girl!

««Έκλεισε» στον ΣΚΑΪ
Ο κύβος ερρίφθη. Η Κατερίνα Καραβάτου θα παρουσιάσει
το φετινό «My Style Rocks». Η ανακοίνωση του ονόματός
της έβαλε τέλος στις φήμες που ήθελαν την εταιρεία παρα-
γωγής να καθυστερεί την προβολή του πρότζεκτ προκειμέ-
νου να το αναλάβει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αμέσως
μετά τα γεννητούρια! Για την κριτική επιτροπή συμφώνησαν
η Βίκυ Κουλιανού και ο Άγγελος Μπράτης, ενώ αναζητείται
ο τρίτος της παρέας!

Η Λένα Ζευγα-
ρά λαχτάρισε
τους θαυμα-
στές της. Λίγες
ώρες πριν από
την προγραμ-
ματισμένη εμ-
φάνισή της σε
κέντρο διασκέ-
δασης στο Ηρά-
κλειο της Κρή-
της, η τραγου-
δίστρια ένιωσε
έντονη αδιαθε-
σία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Λί-
γες ώρες αργότερα δημοσίευσε φωτο-
γραφία με ορό στο χέρι αποκαλύπτοντας:
«Ευχαριστώ για την κατανόηση και την
αγάπη. Προσπάθησα να είμαι κοντά σας
αλλά δεν τα κατάφερα. Εύχομαι υγεία!».

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
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Φεγγαρόσκονη στο σκοτάδι

Εσπευσμένως 
στο νοσοκομείο

Η
συγγραφέας των best seller Καρμέλα Κατσαμένη πα-
ρουσίασε το νέο της βιβλίο «Φεγγαρόσκονη στο σκο-
τάδι» σε μια υπέροχη βραδιά, με τους ηθοποιούς Πα-
ναγιώτα Βλαντή και Μέμο Μπεγνή να διαβάζουν απο-

σπάσματα από τις σελίδες του. Για μια ακόμη φορά η πολυγραφό-
τατη δημιουργός κατάφερε με το ολοκαίνουργιο μυθιστόρημά
της να ταράξει εκ νέου τα νερά της αισθηματικής λογοτεχνίας με
μια δραματική, γεμάτη σασπένς ιστορία που κόβει την ανάσα από
τα πρώτα λεπτά. Στη λαμπερή βραδιά έδωσαν το «παρών» cele-
brities, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες αλλά και δεκάδες φανα-
τικές αναγνώστριες της συγγραφέως. Στην ασφυκτικά γεμάτη
από κόσμο αίθουσα στην Κηφισιά ακούστηκε για πρώτη φορά το
τραγούδι «Να είσαι εδώ» σε στίχους της δημιουργού και μουσική
του Δημήτρη Παπαγεωργίου, την οποία ερμήνευσε μοναδικά ο
Μέμος Μπεγνής. Την παρουσίαση συντόνισε ο δημοσιογράφος
Πραξιτέλης Σαραντόπουλος.



T
ο κάπνισμα είναι γνωστός παράγοντας
κινδύνου για τα περισσότερα νεοπλά-
σματα αλλά και για καρδιαγγειακά και
αναπνευστικά νοσήματα. Στο πλαίσιο

αυτό έχουν αναπτυχθεί παγκοσμίως ιατρεία δια-
κοπής του καπνίσματος και γίνονται εκστρατείες
ενημέρωσης για την αποτροπή έναρξης ή τη δια-
κοπή αυτής της βλαβερής για την υγεία συνήθει-
ας. Ειδικά για τους ασθενείς με καρκίνο μαστού
είναι γνωστό ότι η θνητότητα όσων καπνίζουν κα-
τά τη διάγνωση είναι περίπου 25% μεγαλύτερη
έναντι των μη καπνιστών.

Τα δεδομένα όμως για το όφελος από τη διακο-
πή του καπνίσματος μετά τη διάγνωση της νόσου
δεν είναι ισχυρά. Σύμφωνα με τους καθηγητές

της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλ-
τοπούλου, Μιχάλη Λιόντο, Φλώρα Ζαγουρή και
Θάνο Δημόπουλο (καθηγητής και πρύτανης ΕΚ-
ΠΑ), πρόσφατη μελέτη από την Ασία, που δημοσι-
εύθηκε στο περιοδικό «Cancers», καταδεικνύει
ότι η διακοπή του καπνίσματος μειώνει τον κίνδυ-
νο θανάτου από τη νόσο κατά περισσότερο από
50% έναντι όσων συνεχίζουν το κάπνισμα.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για αναδρομική πλη-
θυσμιακή μελέτη από την Ταϊβάν που ενέταξε το
διάστημα από το 2011 έως το 2017 περισσότερες
από 54.000 γυναίκες με νεοδιάγνωση καρκίνου
μαστού. Στη μελέτη αυτή καταγράφηκαν χαρα-
κτηριστικά της νόσου και των διατροφικών συνη-

θειών των ασθενών, όπως και η κατανάλωση αλ-
κοόλ και το κάπνισμα.

Η μελέτη επιβεβαίωσε ότι η συνολική θνητότη-
τα όπως και η ειδική από τη νόσο θνητότητα ήταν
αυξημένες κατά 22% και 25% αντίστοιχα στους κα-
πνιστές έναντι των μη καπνιστών μετά την προ-
σαρμογή των δεδομένων για μια σειρά παραγόν-
των όπως η ηλικία, το στάδιο, ο δείκτης μάζας σώ-
ματος, η συνύπαρξη άλλων χρόνιων νοσημάτων
και το είδος της θεραπείας που έλαβαν.

Ο κίνδυνος μάλιστα αύξανε ιδιαίτερα για τις
γυναίκες άνω των 55 ετών. Ειδικά βέβαια για
την υποομάδα των ασθενών με προχωρημένη
νόσο (στάδια ΙΙΙ και IV) δεν φάνηκε να υπάρχει
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ καπνι-
στών και μη καπνιστών. Τέλος, όταν συγκρί-
θηκαν οι ασθενείς που συνέχιζαν να καπνί-
ζουν μετά τη διάγνωση έναντι όσων σταμάτη-
σαν το κάπνισμα, οι καπνιστές είχαν μεγαλύ-
τερο κίνδυνο θανάτου, ιδίως οι γυναίκες ηλι-
κίας 45-64 ετών. 
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Δυστυχώς τα δεδομένα για
το όφελος από τη διακοπή 
του τσιγάρου μετά τη διάγνωση της
νόσου δεν είναι ισχυρά

Το κάπνισμα είναι γνωστό ότι επάγει μεταλλάξεις του γονίδιου TP53 που αυξάνουν τον κίνδυ-
νο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Μάλιστα, πρόσφατη δημοσίευση της καθηγήτριας του
ΕΚΠΑ Φλώρας Ζαγουρή στο περιοδικό «Oncotarget» κατέδειξε ότι οι γυναίκες με καρκίνο
μαστού που φέρουν μεταλλάξεις στο γονίδιο αυτό έχουν και χειρότερη πρόγνωση. Επιπλέον
όμως το κάπνισμα σε ασθενείς με καρκίνο μαστού σχετίζεται με μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνι-
σης δεύτερων νεοπλασμάτων κυρίως στον πνεύμονα αλλά και επιπλοκών κατά τη διάρκεια
της αντινεοπλασματικής θεραπείας. Συνεπώς τα δεδομένα της μελέτης επιβεβαιώνουν και
για τον καρκίνο του μαστού τη σημασία της διακοπής του καπνίσματος τόσο για τη μείωση του
κινδύνου εμφάνισης της νόσου όσο και μεταξύ αυτών που θα διαγνωστούν με τη νόσο για την
αύξηση της επιβίωσής τους.

Η αύξηση της επιβίωσης

Κάπνισμα και επιβίωση

ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ 
ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ 
Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Μιχάλης Λιόντος, (πάνω)

Φλώρα Ζαγουρή και Θάνος Δημόπουλος (πρύτανης) (κάτω)



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)
Η Πανσέληνος σας κάνει απρόσεκτους τόσο
στα λόγια όσο και στις κινήσεις σας, όπου
μπορεί να προκαλέσετε ατύχημα σε εσάς ή
σε κάποια άλλα πρόσωπα. Είναι η στιγμή
που δεν θα μπορέσετε να κρατήσετε τον θυ-
μό σας για κάτι που σας έχει ενοχλήσει πριν
από αρκετό καιρό. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Θα πρέπει να κάνετε μια στάση για να δείτε
πού πραγματικά βρίσκεστε, ενώ είστε γεμά-
τοι από συναισθήματα και το πορτοφόλι σας
δεν μπορείτε να το διαχειριστείτε όπως θα
θέλατε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι βρίσκεστε
στη στιγμή της εκκαθάρισης απ’ ό,τι δεν σας
εκφράζει και είναι καιρός να απομακρυν-
θείτε από αυτό. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Είναι αλήθεια ότι δεν περνάτε και τα καλύτε-
ρα αυτή την περίοδο, αλλά αυτό θα σας δώ-
σει έναν καλό λόγο για να ενεργοποιήσετε τη
δυναμική σας. Η Πανσέληνος στο δικό σας
ζώδιο, κυρίως για εσάς του δεύτερου δε-
καημέρου, είναι ένα έντονο σοκ, μια απαιτη-
τική στιγμή που θα πρέπει να κρατήσετε την
αυτοκυριαρχία σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Ψυχρή Πανσέληνος στον 12ο τομέα σας θα
επηρεάσει έντονα την ψυχολογία σας και θα
μείνω σε αυτό το σημείο γιατί θεωρώ ότι εί-
ναι το πιο σημαντικό για εσάς. Ίσως να πρέ-
πει να αντιμετωπίσετε το παρελθόν, αν αυτό
αποτελείται από πρόσωπα και καταστάσεις
που θέλατε να ξεχάσετε. 

Λέων
(23/7-22/8)
Φιλίες και σχέσεις θα δοκιμαστούν αυτή την
περίοδο, ενώ εσείς καλείστε να επιλέξετε ποι-
ους ανθρώπους θέλετε να έχετε κοντά σας. Η
πιθανότητα να διαφωνήσετε με κάποια άτομα
είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα πρέπει να σκε-
φτείτε πιο στρατηγικά, ώστε να μη χαλάσετε
μια σημαντική συμφωνία ή σύμπραξη. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η επαγγελματική σας ζωή βρίσκεται στο
επίκεντρο και εσείς θέλετε να κάνετε το κα-
λύτερο που μπορείτε. Θα ήθελα να σας
υπενθυμίσω ότι οι εντάσεις που φέρνει αυτό
το Φεγγάρι είναι μια εικόνα που δεν σας χα-
ρακτηρίζει, για αυτό φερθείτε έξυπνα και
μην αναλωθείτε με κουβέντες που θα σας
εκθέσουν στους άλλους. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η κακή επικοινωνία με το Παγωμένο Φεγγά-
ρι έρχεται για να βάλει στον πάγο κάποιες
σχέσεις σας. Είναι αλήθεια ότι ήσασταν υπο-
ψιασμένοι για όλο αυτό, απλώς θα πονέσετε
και αυτό θα πρέπει να το δείτε ως απαλλαγή
από ένα πρόβλημα και όχι ως απώλεια. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Τα οικονομικά σας χρειάζονται κατ’ επει-
γόντως μια άλλη διαχείριση, ιδίως αν έχετε
γεννηθεί στο δεύτερο δεκαήμερο. Είναι
ίσως ο καιρός που θα πρέπει να αναθεωρή-
σετε πολλά από τα συναισθήματά σας, όταν
μάλιστα είναι μονόπλευρα και χωρίς αντα-
πόκριση. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Οι σχέσεις σας δοκιμάζονται με αυτό το
Παγωμένο Φεγγάρι. Είστε έτοιμοι να ακού-
σετε τα παράπονα που θα σας κάνουν τα
αγαπημένα σας πρόσωπα; Είστε έτοιμοι να
απορρίψετε ό,τι μέχρι τώρα θεωρούσατε
σωστό και πολύ γνώριμο στα θέλω σας; Σί-
γουρα λίγο πριν από τις γιορτές θα έχουν
αλλάξει πολλά στην προσωπική σας ζωή. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είναι μια περίοδος που το εργασιακό σας
περιβάλλον και η καθημερινότητά σας γί-
νονται πολύ έντονα, παραγωγικά αλλά και
κουραστικά. Ίσως δεν έχετε βάλει τα όριά
σας σε πρόσωπα που βρίσκονται κοντά σας,
αλλά ποτέ δεν είναι αργά να το κάνετε.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η Πανσέληνος σας κάνει συναισθηματικά
απρόσεκτους, ενώ θα χρειαστεί να ξεκαθα-
ρίσετε μια προσωπική υπόθεση που δυστυ-
χώς σας προκαλεί αρκετό εκνευρισμό. Αν
είστε γονείς, για εσάς του δεύτερου δεκαη-
μέρου, θα υπάρξουν έντονα ξεσπάσματα και
περίεργες συμπεριφορές που τώρα θα πρέ-
πει να τις διαχειριστείτε σωστά.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η τελευταία Πανσέληνος του 2022 επηρε-
άζει τον άξονα «καριέρα - οικογένεια»,
ενώ πυροδοτούνται καταστάσεις που δεν
μπορείτε να διαχειριστείτε με ευκολία.
Νιώθετε ότι όλοι σας πιέζουν και ζητούν
από εσάς πράγματα που σας είναι αδύνα-
τον να τα κάνετε όλα μαζί την ίδια περίοδο.
Στο σπίτι η ατμόσφαιρα δεν είναι ήρεμη
και καλό είναι να αποφύγετε τη σύγκρου-
ση κατά μέτωπο.
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Σήμερα πραγματοποιείται η
Πανσέληνος στο ζώδιο των Διδύμων, 
η τελευταία του 2022. Το «Κρύο
Φεγγάρι», όπως το έχουν ονομάσει,

ήρθε με πολλή ένταση. Χρειάζεται πολλή
προσπάθεια αυτές τις μέρες για να μη
φτάσουμε σε έντονες αντιπαραθέσεις με 
τους άλλους, στις οποίες σίγουρα δεν θα
έχουμε το ποθητό αποτέλεσμα. Τα ζώδια 
που επηρεάζει περισσότερο είναι εκείνα 
του Μεταβλητού Σταυρού (Δίδυμοι, Τοξότης,
Παρθένος και Ιχθύες) στις 16 μοίρες 
και 2 λεπτά αυτών των ζωδίων. 



K
αλοδεχούμενη η συγγνώμη του
πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι
Ράμα μπροστά στον Έλληνα πρω-
θυπουργό για τις ατυχείς δηλώσεις

του ότι «η διαδικασία ένταξης των Δυτικών
Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι
σχολικές εξετάσεις που μπορείς να “εξαπατή-
σεις” για να μπεις, όπως έκανε η Ελλάδα». Μια
δήλωση που δεν ξάφνιασε αν αναλογιστούμε
τον πολιτικό εναγκαλισμό του Ράμα με τον Τα-
γίπ Ερντογάν. Διότι έπειτα από την ακύρωση
της συμφωνίας του 2009, η οποία έγινε για λό-
γους πολιτικής σκοπιμότητας, τα Τίρανα έχουν
οχυρωθεί πίσω από την απόφαση του Συνταγ-
ματικού Δικαστηρίου και έχουν αναπτύξει θέ-
σεις και απόψεις διόλου εποικοδομητικές. 

Όμως μια συγγνώμη, αν δεν έχει συνέχεια
από ανάλογες πράξεις μεταμέλειας, τι αξία
έχει;

Για παράδειγμα, πότε θα ζητήσει συγγνώμη ο
Έντι Ράμα για τη στάση της κυβέρνησής του
απέναντι στην ελληνική μειονότητα; Το αλβανι-
κό καθεστώς συστηματικά παραβιάζει τα διε-
θνώς αναγνωρισμένα και κατοχυρωμένα αν-
θρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα, με σκοπό
την υλοποίηση μεθοδευμένου σχεδίου πλή-
ρους αφανισμού των Βορειοηπειρωτών, με

πλήθος συνταγματικών, νομοθετικών και διοι-
κητικών διατάξεων.

Σε εκκρεμότητα επίσης παραμένει η υλοποί-
ηση της συμφωνίας για τα σχολικά βιβλία,
όπου έχουν ήδη συνεδριάσει οι μεικτές επι-
τροπές, καθώς συνεχίζουν τα αλβανικά σχολι-
κά βιβλία να βρίθουν αναφορών στη «Μεγάλη
Αλβανία» και στα «αλβανικά εδάφη της Τσα-
μουριάς». Το θέμα των Τσάμηδων αποτελεί μέ-
ρος του ιστορικού διμερούς μας φακέλου και
παρουσιάζεται από την αλβανική κυβέρνηση
σε κάθε επίσημη συνάντηση με Έλληνες αξιω-
ματούχους. 

Δεν γνωρίζω αν στις πρόσφατες διευρυμέ-
νες συνομιλίες στα Τίρανα τέθηκε και πάλι αυτό
το θέμα, όμως σε παλαιότερη αλβανική από-
πειρα ανακίνησής του, κύκλοι του υπουργείου
Εξωτερικών είχαν απαντήσει ότι «κατά τη διάρ-
κεια της κατοχής από τις δυνάμεις του Άξονα,
οι Τσάμηδες συνεργάστηκαν με τους φασίστες
και ναζιστές κατακτητές και αποχώρησαν από
την Ήπειρο πρωτοβούλως, ομαδικά και οριστι-
κά, ακολουθώντας τις εχθρικές δυνάμεις».
Μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στη
χώρα μας συγκροτήθηκαν ειδικά δικαστήρια.
Τότε, ψηφίστηκε ειδική ποινική νομοθεσία για
να τιμωρηθούν όσοι συνεργάστηκαν με τους

κατακτητές. Οι περιουσίες των Τσάμηδων -
μουσουλμάνων με ελληνική υπηκοότητα- δη-
μεύτηκαν, πολλοί καταδικάστηκαν σε θάνατο
ερήμην, ενώ τους αφαιρέθηκε συλλήβδην η
υπηκοότητα.

Το μόνο θέμα που εκκρεμεί αφορά τις με-
σεγγυήσεις. 

Με όλα αυτά, στο εσωτερικό της Αλβανίας
υπάρχει ένα έντονα ανθελληνικό αίσθημα, το
οποίο χρησιμοποιείται με κάθε ευκαιρία από τις
κυβερνήσεις και από τα κόμματα της αντιπολί-
τευσης, δημιουργώντας μια άκρως προβληματι-
κή κατάσταση, αφού κάθε προσπάθεια της Ελ-
λάδας αντιμετωπίζεται με μεγάλη καχυποψία.

Δυσκολεύουν επίσης ακόμη περισσότερο το
εγχείρημα για την υπογραφή συνυποσχετικού
μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, προκειμένου το
θέμα της οριοθέτησης ΑΟΖ να παραπεμφθεί
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Μια συγγνώμη, λοιπόν, πρέπει να συνοδεύε-
ται από κάτι. Από ανάληψη πολιτικής ευθύνης.
Από μια παραίτηση. Αλλά επειδή μιλάμε για τον
πρωθυπουργό μιας άλλης χώρας, δεν μας πέ-
φτει λόγος αν θα παραιτηθεί ή όχι. Αυτό που
ζητάμε για να αποδεχτούμε τη συγγνώμη του
είναι να δείξει τον απαραίτητο σεβασμό στους
ομογενείς μας. Και θα είναι μια καλή αρχή. 

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Η αξία μιας συγγνώμης

Το αλβανικό
καθεστώς
συστηματικά
παραβιάζει 
τα διεθνώς
αναγνωρισμένα 
και κατοχυρωμένα
ανθρώπινα και
μειονοτικά
δικαιώματα, με
σκοπό την υλοποίηση
μεθοδευμένου
σχεδίου πλήρους
αφανισμού
των Ελλήνων


