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Έντονη κινητικότητα
για το θέμα 

των αποζημιώσεων

Ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ και

το αμίλητο νερό... 
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Γράφουν

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ
Δεξιά αδέξια και 
κοινωνικά επιβλαβής

ΧΡHΣΤΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖOΠΟΥΛΟΣ
Ο  Έβρος αλλάζει μέσω 
της σημαντικής 
αναπτυξιακής πολιτικής 
του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη
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ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΤΙ

«ΤΡΕΧΑΜΕ ΚΑΙ ΤΑ 
ΠΟΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΜΟΥ ΕΛΙΩΝΑΝ!»

ΕΞΤΡΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

«ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ» 
ΠΑΡΟΧΩΝ 2 ΔΙΣ.€
ΕΩΣ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
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ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΕ ΤΣΙΠΡΑ

Βροχήερωτημάτων από τον πρωθυπουργό 
για τις υποκλοπές επί  ΣΥΡΙΖΑ

Οι «αρεστοί» και οι «κομμένοι» 
του υφυπουργού Υποδομών

Το «πυθαγόρειο θεώρημα», ο Αλέξης,
η «ερευνητική δημοσιογραφία» και το στέλεχος της κατασκευαστικής

Ένοχη σιωπή και φθηνό σόου από 
τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης 

Όλο 
το παρασκήνιο 

της άγριας 
κόντρας 

στη Βουλή
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ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ ΤΗΣ «P» ΠΟΥ 
ΤΡΟΜΑΞΕ ΤΗΝ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 
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Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

ΓEΜΙΣΕ 
ΜΕ MARDER 
Ο EΒΡΟΣ

«ΕΙΣΑΙ 
ΨΕΥΤΗΣ»



Π
αρακολουθώντας τον αρχηγό της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης κατά τη χθεσι-
νή συζήτηση στη Βουλή σχετικά με το
νομοσχέδιο για την ΕΥΠ, βγαίνει αβία-

στα το συμπέρασμα ότι ο κ. Αλέξης Τσίπρας αδυνα-
τεί να προβάλει σοβαρά επιχειρήματα που να απο-
δομήσουν τον πρωθυπουργό και στηρίζεται μόνο
στην αναμονή της πτώσης του Κυριάκου Μητσοτάκη
από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή.
Είναι ένα σενάριο στο οποίο έχει -εδώ και πολύ και-
ρό- ποντάρει «όλα του τα λεφτά», αλλά δεν του βγαί-
νει με τίποτα. Είναι κάτι που το έχουμε επισημάνει
πολλές φορές από την «Political». Στην ομιλία του
χθες, χρησιμοποίησε δυο τρεις φορές τα ονόματα
των δύο πρώην πρωθυπουργών, αλλά ξέχασε να
απαντήσει σε άλλα, πιο καυτά ερωτήματα… Ο αρχη-
γός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ξέχασε, για πα-

ράδειγμα, να απαντήσει «γιατί άλλαξε το 2018 τον
νόμο και αφαίρεσε τον δεύτερο εισαγγελέα της
ΕΥΠ;». Λησμόνησε να απαντήσει στα ερωτήματα του
Κυριάκου Μητσοτάκη «γιατί πέντε μέρες πριν από
τις εθνικές εκλογές αλλάξατε τον ποινικό κώδικα
για να γίνει απλό πλημμέλημα το κακούργημα της
υποκλοπής; Γιατί αποποινικοποιήθηκε το έστω υπό
όρους πλημμέλημα της εμπορίας και κατοχής κατα-
σκοπευτικών υλικών; Ποιους αθωώνατε ετεροχρο-
νισμένα και σε ποιους επιτρέπατε να συνεχίσουν τη
δράση τους;». Τσιμουδιά ο κ. Τσίπρας. Ήπιε, όπως
λέμε επί το λαϊκότερον, το αμίλητο νερό. Επίσης ξέ-
χασε να αναφέρει τα ονόματα που κυκλοφορούν κά-
θε μέρα στα media του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τόλμησε καν να
αρθρώσει έστω μία λέξη για Λαβράνο, για Μπίτσιο,
για Intellexa, για Φέλιξ… Περίεργο ομολογουμέ-
νως. Όμως το θεμελιώδες ερώτημα από το οποίο

προκύπτουν πολλά και σοβαρά συμπεράσματα είναι
το εξής: «Για ποιους λόγους ο ΣΥΡΙΖΑ εμμένει στο
να συνδέει τις νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΥΠ με τις
παρακολουθήσεις από παράνομα λογισμικά όπως
το Predator;». Είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυ-
ρίου! Στη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή ο κ. Τσίπρας
δεν ήταν απλώς επιθετικός, είχε καταληφθεί από
έλλειψη ψυχραιμίας. Ήταν ιδιαιτέρως ταραγμένος,
άγνωστο γιατί… Μπορεί να είχε άλλες σκοτούρες
από τη δική του διακυβέρνηση. Τότε που δεν παρα-
κολουθούσαν κανέναν, ούτε τον υπουργό Άμυνας,
ούτε τον ΥΠΕΞ, ούτε επτά εισαγγελείς, ούτε γυναί-
κες υπουργών… Άλλα χρόνια τότε επί ΣΥΡΙΖΑ -
ΑΝΕΛ. Άδολα και αγνά… Αυτές οι σκέψεις μπορεί
να τον είχαν αποσυντονίσει τον πρόεδρο και για αυ-
τό φωνασκούσε από τα έδρανα. 
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Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και το αμίλητο νερό… 

Λησμόνησε να
απαντήσει στο
ερώτημα του Κυριάκου
Μητσοτάκη γιατί πέντε
μέρες πριν από τις
εθνικές εκλογές
άλλαξε τον ποινικό
κώδικα για να γίνει
απλό πλημμέλημα
το κακούργημα 
της υποκλοπής
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Η
χηρά μηνύματα σε μια πολύ εν-
διαφέρουσα και πυκνή πολιτι-
κή συγκυρία τόσο στο εσωτερι-
κό όσο και στο εξωτερικό επέ-

λεξε να εκπέμψει ο πρώην πρωθυπουργός
Αντώνης Σαμαράς κατά την προχθεσινή το-
ποθέτησή του στα αποκαλυπτήρια του
Ιδρύματος «Αντώνης Σαμαράς».

Είναι γνωστό εξάλλου ότι ο κ. Σαμαράς
δεν... μασάει τα λόγια του και εκφράζει τις
απόψεις του χωρίς περιστροφές και τάσεις
εξιδανίκευσης. Στις αιτιάσεις εξάλλου ανα-
λυτών αλλά και των κομμάτων της αντιπολί-
τευσης από το Μέγαρο Μαξίμου απαντούν
ότι ο κ. Σαμαράς συμβάλλει με τον δικό του
τρόπο στη σφυρηλάτηση της ενότητας της
παράταξης τόσο σε επίπεδο συμβολισμών
όσο και σε επίπεδο ουσίας σε μια πολύ κρί-
σιμη πολιτική συγκυρία, στην τελευταία
στροφή πριν από τις εκλογές του 2023.

Ούτως ή άλλως, πάγιες απόψεις του
πρώην πρωθυπουργού σε τομείς όπως το
Μεταναστευτικό και τα εθνικά θέματα, αλ-
λά και προσεγγίσεις του για την πορεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης εν συνόλω, οι οποίες
αναδίδουν άρωμα ευρωσκεπτικισμού,
εκτιμάται πως ενισχύουν την αναγκαία σε
κάθε περίπτωση πολυσυλλεκτικότητα του
κόμματος, καθώς διατηρούν εντός των τει-
χών δυνάμεις που σε διαφορετική περί-
πτωση πιθανότατα να αναζητούσαν πολιτι-
κή στέγη σε σχηματισμούς εκτός της Νέας
Δημοκρατίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο Μέγαρο Μαξίμου
δεν αντιμετώπισαν με δυσανεξία ούτε και

τις αιχμές του Αντώνη Σαμαρά για το θέμα
των παρακολουθήσεων, καθώς αυτό που
τονίζεται από στελέχη κοντά στον Κυριάκο
Μητσοτάκη είναι ότι τα ζητούμενα που
έθεσε ο πρώην πρωθυπουργός είναι ταυ-
τόσημα με αυτά που προτάσσει και το Μέ-
γαρο Μαξίμου.

Οι κίνδυνοι ενόψει 
εκλογών και οι... απέναντι

Την ίδια ώρα, στο Μέγαρο Μαξίμου θέ-
τουν επί τάπητος όλα τα πολιτικά και μη...
δεδομένα γύρω από τις πιθανές ημερομη-
νίες των επικείμενων εκλογικών αναμε-
τρήσεων, καθώς και τους αστάθμητους πα-

ράγοντες που μπορεί είτε να επηρεάσουν
την έκβαση των εκλογών είτε να επιδρά-
σουν σε συγκεκριμένους τομείς της δημό-
σιας ζωής.

Μία από τις κύριες ανησυχίες στο κυ-
βερνητικό στρατόπεδο είναι το διάστημα
που θα μεσολαβήσει ανάμεσα στις δύο
εκλογικές αναμετρήσεις, στο φόντο της
άνευ προηγουμένου τουρκικής επιθετι-
κότητας. Τη συγκεκριμένη ανησυχία
εξέφρασε ούτως ή άλλως σε δηλώσεις
της και η μπαρουτοκαπνισμένη βουλευ-
τής και πρώην υπουργός Εξωτερικών
Ντόρα Μπακογιάννη, που τόνισε πως
απαιτείται η μέγιστη δυνατή προσοχή,
καθώς δεν αποκλείεται μια άφρων ηγε-
σία στη γείτονα, όπως δείχνει πως είναι
εσχάτως το καθεστώς Ερντογάν, να απο-
πειραθεί να εκμεταλλευτεί το ολιγοήμε-
ρο πολιτικό κενό που θα δημιουργήσει η
απλή αναλογική.

«Δεν είμαι από αυτούς που προβλέπουν πόλεμο, αλλά για πρώ-
τη φορά φοβάμαι από το σκηνικό που έχουν στήσει οι Τούρκοι»,
ανέφερε σε συνέντευξή της η Ντόρα Μπακογιάννη, προσθέτον-
τας παράλληλα ότι η ρητορική της Τουρκίας «είναι μια
γλώσσα που δεν έχει ακουστεί ποτέ ξανά. Δεν έχει ξα-
ναγίνει στο παρελθόν χώρα να απειλεί ευθέως με
πόλεμο σύμμαχο του ΝΑΤΟ».

Η κυρία Μπακογιάννη, μιλώντας στην τηλεόρα-
ση του ΣΚΑΪ, προέβλεψε ότι «η Τουρκία θα συνεχί-
σει αυτήν τη ρητορική και θα κάνει προσπάθεια να
εκνευρίσει την Ελλάδα ώστε να κάνουμε εμείς λάθος
και να χρεωθούμε κάτι, την πρώτη λάθος κίνηση. Αλλά οι
Ένοπλες Δυνάμεις μας είναι πεπειραμένες και πρέπει να απο-
φύγουμε την κακοτιμονιά». Σε ερώτηση για την έκφραση που

χρησιμοποιούν πολλοί Τούρκοι αξιωματούχοι και πολιτικοί, ότι
η Τουρκία «θα έρθει νύχτα», η κυρία Μπακογιάννη ανέφερε: «Η
περίοδος που φοβάμαι πιο πολύ είναι αυτή της ακυβερνησίας.

Ανάμεσα στις πρώτες και τις δεύτερες εκλογές, τότε που
θα είμαστε με υπηρεσιακή κυβέρνηση». Και κατέλη-

ξε: «Δεν θα έρθει ούτε νύχτα ούτε μέρα ο Ερντογάν.
Ξέρει ότι κάτι τέτοιο είναι αυτοκτονικό για τη θέση
της Τουρκίας αύριο. Θα προσπαθήσει να κάνει την
Ελλάδα να κάνει το λάθος».
Αναφερόμενη στα εγκαίνια του Ιδρύματος «Αντώ-

νης Σαμαράς», σημείωσε ότι δεν πήγε καθώς ήταν
στην Κρήτη, αλλά πρόσθεσε ότι η παρουσία του Κυριάκου

Μητσοτάκη «ήταν μια απάντηση στα σενάρια που λένε ότι οι δύο
πρώην πρωθυπουργοί θα ρίξουν τον πρωθυπουργό».

«Φοβάμαι το σκηνικό που έχουν στήσει οι Τούρκοι»
ΝΤOΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙAΝΝΗ:

N E A  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ενότητα και
αστάθμητοι
παράγοντες 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Θετική η αποτίμηση 
της παρέμβασης 

Σαμαρά για την
κεντροδεξιά παράταξη 



«Β
όμβες» έριξε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης στο πλαίσιο
της χθεσινής συζήτησης
επί του νομοσχεδίου για τις

παρακολουθήσεις, καλώντας τον Αλέξη
Τσίπρα να απαντήσει ποιες άλλες παρακο-
λουθήσεις γίνονταν επί κυβερνήσεων ΣΥ-
ΡΙΖΑ, αλλά και να αποκαλύψει τους λό-
γους για τους οποίους άλλαξε -λίγες μέρες
πριν από τις εκλογές του 2019- τον ποινικό
κώδικα και μετέτρεψε σε πλημμέλημα το
κακούργημα της υποκλοπής. 

Ο κ. Μητσοτάκης πέρασε στην αντεπίθεση
και έθεσε στον αρχηγό της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης πολύ κρίσιμα ερωτήματα, στα
οποία ο κ. Τσίπρας απέφυγε να απαντήσει πε-
τώντας την μπάλα στην εξέδρα. Συγκεκριμένα
ρώτησε τον κ. Τσίπρα για ποιους λόγους εμ-
μένει να συνδέει τις νόμιμες επισυνδέσεις
της ΕΥΠ με τις παρακολουθήσεις από παρά-
νομα λογισμικά όπως το Predator και τον κά-
λεσε να απαντήσει ποιες άλλες παρακολου-
θήσεις γίνονταν την περίοδο 2015-2019 πέ-
ραν αυτής που έχει επιβεβαιωθεί και αφορά
τον Στέργιο Πιτσιόρλα.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Αλ. Τσί-
πρα ψεύτη: «Είπατε, κ. Τσίπρα, επί λέξει, ”το
παράνομο λογισμικό Predator που λειτουρ-
γούσε στο γραφείο σας”. Είστε ψεύτης. Δεν
σας επιτρέπω να αφήνετε τέτοια υπονοούμε-
να χωρίς στοιχεία. Έχετε στοιχεία; Πάρτε το
βήμα. Ανεβείτε. Δεν ντρέπεστε να λέτε αυτά
τα πράγματα και να αφήνετε τέτοια υπονοού-
μενα; Αν γνωρίζετε ότι ο Α/ΓΕΕΘΑ ήταν υπό
παρακολούθηση από την ΕΥΠ, από πού το ξέ-
ρετε; Πήγατε στον κ. Ντογιάκο, προσκομίσατε
αποδείξεις;». 

Επιπλέον, τον κάλεσε να απαντήσει αν
υπήρχαν υπονόμευση και παρακολούθηση
τηλεφώνων πολιτικών αντιπάλων, κυρίως
όμως για το αν ήταν ενεργό το λογισμικό Pe-
gasus το 2016, κάτι που σημειωτέον έχει επι-
βεβαιωθεί από έρευνες που έχουν γίνει σε
όλον τον κόσμο και συμπεριλαμβάνουν για
την περίοδο τουλάχιστον μέχρι το 2018 και
την Ελλάδα. 

Τα ερωτήματα του πρωθυπουργού προς τον
κ. Τσίπρα συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1«Γιατί συνδέετε τις νόμιμες επισυνδέ-

σεις με άγνωστα λογισμικά που μπο-

ρούν να ενεργοποιηθούν από οποιονδήποτε;

Ποιες άλλες παρακολουθήσεις γίνονταν επί

των ημερών σας εκτός από του κ. Πιτσιόρλα;».

2 «Ήταν ενεργό το λογισμικό Pegasus

από το 2016, όπως έχει αποδειχθεί;

Μήπως χρησιμοποιήθηκε και σε πολιτικούς

αντιπάλους σας;».

3 «Γιατί αλλάξατε το 2018 τον νόμο και

αφαιρέσατε τον δεύτερο εισαγγελέα

της ΕΥΠ; Για να διευκολύνετε τις τηλεφωνι-

κές παρακολουθήσεις; Δεν θα σας διαβάσω

τοποθέτηση στελέχους της ΝΔ», είπε και

πρόσθεσε: «Τι λέει ο κ. Αλιβιζάτος; Υπήρχε

και δεύτερος εισαγγελέας, ο εισαγγελέας

Εφετών, που κατήργησε με νόμο ο ΣΥΡΙΖΑ.

Γιατί υπήρχε ο εισαγγελέας που αρνείτο να

υπογράφει τα σωρηδόν αιτήματα επισυνδέ-

σεων που έστελνε ο Ρουμπάτης. Πλέον η μό-

νη εγγύηση ήταν ο ένας».

4 «Γιατί πέντε μέρες πριν από τις εθνι-

κές εκλογές αλλάξατε τον ποινικό κώ-

δικα για να γίνει απλό πλημμέλημα το κα-

κούργημα της υποκλοπής;».

5  «Γιατί αποποινικοποιήθηκε το έστω

υπό όρους πλημμέλημα της εμπορίας

και κατοχής κατασκοπευτικών υλικών; Ποι-

ους αθωώνατε ετεροχρονισμένα και σε ποι-

ους επιτρέπατε να συνεχίσουν τη δράση

τους;».
Ο κ. Μητσοτάκης ήταν ακόμα πιο σκληρός

λέγοντας: «Να φρεσκάρω τη μνήμη σας. Ευ-
ρωεκλογές του 2019, δεκαπέντε μέρες πριν
έχετε κάνει μια δήλωση, “δεν χάνω από τον
Μητσοτάκη ούτε μία στο εκατομμύριο”. Μετά
βγήκατε και είπατε, “άκουσα το μήνυμα της
κάλπης”. Αλλά δεν κάνατε αυτό. Κρατήσατε τη
Βουλή ανοιχτή για να ψηφίσετε ένα νομοσχέ-
διο. Τον νέο ποινικό κώδικα. Πόσες αμαρτίες
σας ξεπλύνατε με τον ποινικό κώδικα;».

Στη δευτερολογία του ο κ. Μητσοτάκης
απάντησε στα ερωτήματα του κ. Τσίπρα: «Δεν
υπάρχει κανένα στοιχείο για τις παρακολου-
θήσεις, για το ποιοι παρακολουθούνταν, όπως
η γραμματέας μου. Δηλαδή, θα παρακολου-

θούσα τη γραμματέα μου; Προφανώς και όχι!
Ντροπή σας! Να παρακολουθούσα υπουργό
κυβέρνησης; Ή τον κ. Φλώρο; Δεν ντρέπε-
στε;». Ακόμη αναφέρθηκε και στα όσα ακού-
στηκαν για τον υπουργό Εργασίας: «Είναι δυ-
νατόν να λέτε ότι παρακολουθούσα τον Κω-
στή Χατζηδάκη; Για ποιον λόγο να τον παρα-
κολουθώ; Για να μάθω πόσο θα αυξηθούν οι
συντάξεις;».

Σκληρή ήταν η απάντηση του πρωθυπουρ-
γού και για τα δημοσιεύματα περί παρακο-
λούθησης του Α/ΓΕΕΘΑ Φλώρου. «Κάποιοι
στην άλλη άκρη του Αιγαίου θα χαίρονται πο-
λύ όταν υπάρχουν δημοσιεύματα που υπονο-
ούν ότι ο πρωθυπουργός παρακολουθεί τον
αρχηγό ΓΕΕΘΑ», είπε ο Κ. Μητσοτάκης και
ζήτησε από την αντιπολίτευση να προσκομί-
σει στοιχεία στη Δικαιοσύνη. 

Και ο πρωθυπουργός συνέχισε: «Σας ξανα-
ρωτώ, λοιπόν, κ. Τσίπρα, ο κ. Πιτσιόρλας πα-
ρακολουθείτο ή όχι, το γνωρίζατε; Ήταν βου-
λευτής, λοιπόν; Άρα το γνωρίζατε; Τι μας λέει
ο κ. Τσίπρας; Μας λέει ότι γνώριζε αλλά δεν
ήταν βουλευτής. Κύριε Τσίπρα, επί ημερών
σας είχαν γίνει νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΥΠ
σε δημοσιογράφους, πολιτικούς; Περιμένω
τη δική σας απάντηση».

«Ποιους εξυπηρετήσατε, κ. Τσίπρα, με τις
αλλαγές στον ποινικό κώδικα πριν από τις
εκλογές του 2019;» συνέχισε ο πρωθυπουρ-
γός και συμπλήρωσε: «Να είστε πολύ προσε-
κτικός, κ. Τσίπρα, όταν χρησιμοποιείτε τον
όρο εκτροπή. Διορίσατε πρόεδρο του Αρείου
Πάγου στις τρεις τα ξημερώματα και κάνατε
δημοψήφισμα εντός πενθημέρου. Και είστε
αρχηγός ενός κόμματος που δύο πρώην
υπουργοί σας βρίσκονται στο Ειδικό Δικα-
στήριο, να είστε πιο προσεκτικός, λοιπόν».

ΡΡΕΛΑΝΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 

Δεκάδες παρακολουθούνταν την περίοδο 2016-2019
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στον ηλεκτρονικό Τύπο,
προερχόμενες από ανθρώπους που είχαν καλή γνώση σχετικά με το τι συνέβαινε την περίοδο
2016-2019 αναφορικά με τις καθημερινές παρακολουθήσεις της ΕΥΠ του Γιάννη Ρουμπάτη, λέγε-
ται ότι -εκτός του Στέργιου Πιτσιόρλα- παρακολουθούνταν: Κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης
Τσίπρα που χειρίζονταν ευαίσθητα θέματα της χώρας, μεγάλος αριθμός ανώτατων δικαστικών
λειτουργών, γνωστοί δημοσιογράφοι που ασκούσαν κριτική στην τότε κυβέρνηση, ιδιοκτήτης με-
γάλης ενημερωτικής ιστοσελίδας, η σύζυγος κορυφαίου υπουργού και στενού συνεργάτη του τό-
τε πρωθυπουργού καθώς και μια εισαγγελέας.

«Βόμβες» στη Βουλή 
από τον πρωθυπουργό -
«Είσαι ψεύτης, δεν έχεις

στοιχεία», απάντησε 
στον Αλέξη Τσίπρα 

Καταιγίδα 
ερωτημάτων για
παρακολουθήσεις
επί ΣΥΡΙΖΑ
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Το πρωτοσέλιδο
που «τρόμαξε»
τον Τσίπρα
Ο Αλέξης Τσίπρας, εμφανώς
εκνευρισμένος και έχοντας
χάσει την ψυχραιμία του,
αναφέρθηκε χθες στο πρω-
τοσέλιδο της «Political» με
τον τίτλο «Θεσμική Εκτροπή
από Τσίπρα», στο οποίο ανα-
λύσαμε επαρκώς τους λό-
γους της νομικής εμπλοκής
επί του αιτήματος του αρχη-
γού της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης να του παραδώσει
η ΑΔΑΕ κατάλογο παρακο-
λουθήσεων πολιτικών και
δημοσιογράφων για τα τε-
λευταία τρία χρόνια. 
Ζήτησε, μάλιστα, από τον κ.
Μητσοτάκη να απαντήσει αν
υιοθετεί τον τίτλο του δημο-
σιεύματος της «Political».
Λάθος ερώτημα. Ο κ. Τσί-
πρας θα έπρεπε να απαντή-
σει στο βασικό ερώτημα της
εφημερίδας μας: Είναι αρ-
χηγός κόμματος με εισαγ-
γελικές αρμοδιότητες; 

Ο κ. Τσίπρας γνωρίζει πολύ
καλά ότι αυτό που ζητά είναι
πέρα για πέρα αντιθεσμικό
και αν εφαρμοστεί, καταρ-
γεί πλήρως την έννοια και
τον ορισμό της Αρχής Δια-
σφάλισης του Απορρήτου
των Επικοινωνιών. Αυτός
που πρέπει να δώσει απάν-
τηση γιατί προέβη σε αυτό το
αίτημα προς την ΑΔΑΕ είναι
ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ και όχι ο πρωθυπουργός. 
Δυστυχώς ο κ. Τσίπρας
απέφυγε να εξηγήσει στον
ελληνικό λαό γιατί δεν είναι
θεσμική εκτροπή το αίτημά
του να του χορηγηθούν
προσωπικά δεδομένα πολι-
τικών, βουλευτών, δημο-
σιογράφων, στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων κ.λπ. 

Μ
ε κινήσεις φθηνού πολιτικού
ακτιβισμού που προσβάλλουν το
Κοινοβούλιο σε μια μείζονος ση-
μασίας συζήτηση, ο Αλέξης Τσί-

πρας επιχείρησε να στήσει ένα πολιτικό σόου
για να στηρίξει το αφήγημά του περί παρακρατι-
κού μηχανισμού από το Μέγαρο Μαξίμου. Χωρίς

να προσκομίσει στοιχεία και προκειμένου να
καλύψει την ένδεια των επιχειρημάτων του, ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πήγε αποφασισμένος στη
Βουλή να προκαλέσει τον πρωθυπουργό, βά-
ζοντας την Κοινοβουλευτική του Ομάδα είτε να
τον διακόπτει φωνάζοντας, είτε να απαιτεί να
λάβει τελευταίος τον λόγο, σε μια διαδικασία
που πάντα περιλαμβάνει τριτολογία του πρωθυ-
πουργού.

Είναι χαρακτηριστικός ο καβγάς που προσπά-
θησε να στήσει ο Αλ. Τσίπρας κατά τη διάρκεια της
δευτερολογίας του, απαιτώντας από τον πρωθυ-
πουργό να απαντήσει στην επίμονη ερώτηση αν
παρακολουθούσε τον υπουργό Εργασίας και τον
αρχηγό ΓΕΕΘΑ, κατεβαίνοντας, μάλιστα, από το
Βήμα της Ολομέλειας για να του παραχωρήσει τη
θέση και να συνεχίσει ανενόχλητος μετά τη δική
του παρέμβαση. Παίρνοντας τον λόγο ο πρωθυ-
πουργός κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι
ψεύδεται, λέγοντας ότι το Predator δεν λειτουρ-
γούσε στο πρωθυπουργικό γραφείο. Στη συνέχεια
θύμισε ότι σύμφωνα με τον κανονισμό της Βου-
λής ο πρωθυπουργός έχει πάντα τον τελευταίο
λόγο και όταν ολοκλήρωσε την ομιλία του, απο-
χώρησε από την αίθουσα λέγοντας «η συζήτηση
έληξε».

«Να δεσμευθεί ότι θα παραιτηθεί»
Να δεσμευθεί ο πρωθυπουργός ότι, αν απο-

δειχθεί ότι παρακολουθούσε πολιτικούς, στρα-
τιωτικούς και στελέχη της κυβέρνησης, θα παραι-
τηθεί και δεν θα συνεχίσει αυτή τη θεσμική
εκτροπή ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας από τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη.

«Το νομοσχέδιο έρχεται για να νομιμοποιήσει
εκ των υστέρων μια συνταγματική εκτροπή που
πλήττει τα θεμέλια του πολιτεύματος», είπε ο Αλ.
Τσίπρας. Κάλεσε, δε, τον πρωθυπουργό να απο-
χαρακτηρίσει το απόρρητο, ώστε να έρθουν όλοι
όσοι κλήθηκαν στην Εξεταστική να πουν την αλή-
θεια, επικαλούμενος και κριτική που έχουν ασκή-
σει οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής
και Αντώνης Σαμαράς για το θέμα των υποκλο-
πών. «Οι σταγόνες που δέχεστε δεν είναι από τη
βροχή αλλά από την παράταξή σας», είπε χαρα-

κτηριστικά. Για την παρακολούθηση Πιτσιόρλα ο
κ. Τσίπρας επεσήμανε ότι «εμείς ποτέ δεν επικα-
λεστήκαμε το απόρρητο για να κρύψουμε τις ανο-
μίες μας, εμείς έχουμε δώσει δημόσια τις απαν-
τήσεις μας», ενώ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό
ότι επί ενάμιση μήνα απέφυγε να προσέλθει στον
κοινοβουλευτικό έλεγχο αποδεικνύοντας τη δει-
λία του. 

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
αναφέρθηκε σε ένα δημοσίευμα των «New York
Times», που επιβεβαίωσε -όπως είπε- ο εκπρό-
σωπος του υπουργείου Εξωτερικών κ. Παπαϊ-
ωάννου, σύμφωνα με το οποίο δόθηκε άδεια να
εξαχθεί το Predator σε άλλες χώρες, μεταξύ των
οποίων και στη Μαδαγασκάρη, η οποία χρησιμο-
ποιεί αντιδημοκρατικές μεθόδους για να καθυπο-
τάξει τις λαϊκές αντιδράσεις. Το κλίμα φορτίστη-
κε, όταν ο κ. Τσίπρας είπε ότι διακόπτει τη δευτε-
ρολογία του και κάθεται στο έδρανό του, έως ότου
ο πρωθυπουργός τού απαντήσει στο ερώτημα αν
παρακολουθούνταν ο υπουργός Εργασίας Κω-
στής Χατζηδάκης και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταν-
τίνος Φλώρος. Επίσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
κάλεσε τον πρωθυπουργό να πάνε μαζί αύριο
στην ΑΔΑΕ και στους παρόχους για να δουν αν
παρακολουθούνταν τα συγκεκριμένα πρόσωπα.

Tεχνητή ένταση για το θεαθήναι 
από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα -
Επιχείρησαν να στήσουν σόου 

στη Βουλή για να καλύψουν 
την ένδεια των επιχειρημάτων τους 

ΠΑΣΟΚ: Παράσταση διχόνοιας  
Νομοσχέδιο-όνειδος που στοχεύει στην προστασία του παρακρατικού μηχανισμού χαρακτήρισε το
νομοσχέδιο για την ΕΥΠ ο Μιχάλης Κατρίνης, κατηγορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ ότι συναγωνίζον-
ται ποιος έκανε τις περισσότερες παρακολουθήσεις, και επισήμανε πως το ΠΑΣΟΚ δεν θα τους ακο-
λουθήσει στον θεσμικό κατήφορο. Έκανε έκκληση να μείνουν εκτός της συζήτησης των παρακο-
λουθήσεων τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, λέγοντας ότι οι πολιτικές ευθύνες είναι δεδομένες,
ωστόσο, υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ποινικών ευθυνών. Παράλληλα, με δήλωσή του (εκτός
Βουλής) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι «μόνο τους εργαλείο, ο συμψηφι-
σμός και ο συναγωνισμός ποιος είναι χειρότερος στην υπονόμευση των θεσμών. Ο ελληνικός λαός
έγινε θεατής άλλης μιας παράστασης διχόνοιας και τοξικού λόγου από τους δυο συνήθεις πρωταγω-
νιστές, τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Τσίπρα».

Φθηνός εντυπωσιασμός
από την Κουμουνδούρου 

spapamixail@yahoo.gr

Γράφει η
Στέλλα Παπαμιχαήλ
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E
να «μπαζούκας» παροχών 1+1
δισ. ευρώ είναι διαθέσιμο για
την κυβέρνηση έως τις εκλογές,
επαναφέροντας στη μνήμη επο-

χές προ μνημονίου, με τη μόνη διαφορά
ότι αυτήν τη φορά πρόκειται για περίσσευ-
μα που δεν υπονομεύει τη δημοσιονομική
πολιτική.

Το ειδικό αποθεματικό του 1 δισ. ευρώ
στον προϋπολογισμό του 2023, τα 600
εκατ. των επιπλέον εσόδων από τα διυλι-
στήρια, καθώς και τα επιπλέον έσοδα λόγω
υπέρβασης των δημοσιονομικών στόχων
διαμορφώνουν μέσα στα επόμενα 24ωρα
ένα σκηνικό παροχών από την πλευρά της
κυβέρνησης. Μάλιστα, αναμένονται ανα-
κοινώσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης
του προϋπολογισμού από τον ίδιο τον πρω-
θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πέρα από την έκτακτη ενίσχυση των 600
ευρώ στα στελέχη της Αστυνομίας και του
Λιμενικού, «ψήνονται» νέες παροχές που
αφορούν ειδικά κοινά. Έτσι, εξετάζεται το
ενδεχόμενο να δοθεί ένα μηνιαίο κουπόνι
αγορών στα σουπερμάρκετ σε νοικοκυριά
που βρίσκονται στο όριο της φτώχειας και
με βάση περιουσιακά κριτήρια.

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης

περιμένει την πορεία των δημοσιονομικών
κατά το α’ τρίμηνο του έτους προκειμένου
στη συνέχεια να καθορίσει μέσα από το πε-
ρίσσευμα του προϋπολογισμού το εύρος
των παροχών που θα δοθούν στην τελική
ευθεία προς τις εκλογές, οι οποίες αναμέ-
νονται στο χρονικό διάστημα από το τέλος
Μαρτίου έως τα τέλη Μαΐου. Εκτός από την
έκτακτη ενίσχυση για αγορές προϊόντων,
ανοίγει ο δρόμος και για την επιστροφή των
αναδρομικών στους συνταξιούχους που
έχουν δικαιωθεί με δικαστικές αποφάσεις
για τις επικουρικές συντάξεις.

Δώρα με τον... μήνα
Στο τραπέζι των συζητήσεων για τις προ-

εκλογικές παροχές έχει μπει ακόμη και ο
ΕΝΦΙΑ, κάτι που αυτήν τη στιγμή εξετάζε-
ται ως σενάριο μόνο στην περίπτωση που
τα δημοσιονομικά της χώρας εξελίσσονται
ικανοποιητικά μέχρι το τέλος Μαρτίου.

Η περίπτωση του ΕΝΦΙΑ έχει ισχυρή πο-

λιτική σημασία, καθώς ακόμη και μια ορι-
ζόντια μείωση κατά 5% θα λειτουργούσε
θετικά για το εκλογικό σώμα, ενώ το δημο-
σιονομικό κόστος για τον προϋπολογισμό
δεν θα ξεπερνούσε τα 130 εκατ. ευρώ. Ως
γνωστόν, ο ΕΝΦΙΑ αποτέλεσε έναν από
τους λόγους για τους οποίους καταψηφί-
στηκε η Νέα Δημοκρατία το 2015, με την
ελπίδα ότι η έλευση του ΣΥΡΙΖΑ θα συνο-
δευόταν από την... κατάργησή του.

Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι οι αυξή-
σεις κατά 7,75% σε περίπου 1.600.000 συν-
ταξιούχους που δεν έχουν προσωπική δια-
φορά στη σύνταξή τους, οι υψηλές επιδο-
τήσεις για το ρεύμα, η «επιταγή ακρίβει-
ας», η κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγ-
γύης και της κράτησης 1% στους μισθούς
των δημόσιων υπαλλήλων για το Ταμείο
Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, η ενίσχυ-
ση των 600 ευρώ σε Αστυνομικούς και Λι-
μενικούς, η έκτακτη οικονομική βοήθεια
σε επαγγελματίες της Υγείας αλλά και η

προοπτική αύξησης του βασικού μισθού
στα 751 ευρώ από την 1η Μαΐου συνθέτουν
μια ομοβροντία παροχών που αγγίζουν
άμεσα ή έμμεσα το σύνολο του εκλογικού
σώματος.

Επιπλέον, η προαναγγελία Χατζηδάκη
για νέο χρονοδιάγραμμα μείωσης των
ασφαλιστικών εισφορών λόγω της εφαρ-
μογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας θα
αποτελέσει μια ακόμη έξτρα παροχή προς
τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα,
ελαφρύνοντας τα βάρη για τους επαγγελ-
ματίες, οι οποίοι εντάσσονται στη μεγάλη
«δεξαμενή» της μεσαίας τάξης.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας θα παρακολουθεί μήνα μήνα την
πορεία των δημοσιονομικών και εκτιμάται
ότι μέχρι και την... παραμονή των εκλογών
θα υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για να κα-
τευθυνθούν προς την κοινωνία. Στην κυ-
βέρνηση εκτιμούν ότι την ώρα της κάλπης
αυτή η ομοβροντία παροχών θα διαμορ-
φώσει ένα ισχυρό ρεύμα για την κυβέρνη-
ση, το οποίο μπορεί να είναι καθοριστικό
στην περίπτωση δεύτερης εκλογικής ανα-
μέτρησης, όπου θα ισχύσει το μέτρο του
κλιμακωτού μπόνους.

«Μπαζούκας» παροχών
2 δισ. ευρώ έως τις εκλογές

Έξτρα επιδοτήσεις και επιδόματα - Στο τραπέζι 
ακόμη  και η νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ

loukas1972@gmail.com

Γράφει
ο Λουκάς
Γεωργιάδης



Στην προχθεσινή ομιλία Σαμαρά στο
Παλλάς σταθήκαμε στην αναφορά του
στους υδρογονάνθρακες και την πολύ
καλή δουλειά που είχε κάνει ο αρμόδιος
υπουργός της τότε συγκυβέρνησης
Γιάννης Μανιάτης. Ήταν από τους λί-
γους που επαίνεσε ονομαστικά ο Μεσ-
σήνιος. Ο πρώην υπουργός διατηρεί
ακόμη τη διακομματική συναίνεση.

Πριν από λίγες μέρες πήρε μέρος σε
ημερίδα της ΠΑΣΠ Οικονομικού με τίτ-
λο «Το ενεργειακό σήμερα και το αύριο
της Ελλάδος» μαζί με τον τομεάρχη του
ΠΑΣΟΚ Χάρη Δούκα, ενώ προχθές πήρε
μέρος σε ημερίδα του Ελληνοαμερικα-
νικού Ινστιτούτου και σε ημερίδα του
Think Tank «Παρέμβαση». Όλες με θέ-
μα τις εξελίξεις στην ενέργεια. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL KENTΡΙ7

Ο
Αλέξης Τσίπρας κατέθετε επί έναν μήνα μια επίκαιρη ερώτηση κάθε
εβδομάδα κάνοντάς μας όλους να πιστεύουμε ότι θα κάνει κάποια σοβα-
ρή αποκάλυψη στη Βουλή, θα φανέρωνε κάποιο στοιχείο που θα έστελνε
αδιάβαστη την κυβέρνηση... Ήρθε λοιπόν η μέρα της συζήτησης του νο-

μοσχεδίου για ΕΥΠ στη Βουλή και αντί για «εκπλήξεις» Τσίπρα, που ακούγαμε, εί-
δαμε έναν αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης να αναλώνεται σε ερωτήσεις στον
πρωθυπουργό τύπου «γιατί δεν μηνύετε τον Βαξεβάνη;». Και παράλληλα να μην
απαντάει στο αν ο ίδιος ως πρωθυπουργός παρακολουθούσε υπουργούς - βουλευ-
τές του και να ποιεί τη νήσσαν στις κατηγορίες ότι άφησε επίτηδες ανοικτή τη Βουλή
το 2019 για να ψηφίσει ευνοϊκότερο Ποινικό Κώδικα. Και το χειρότερο, παραχώρη-
σε μέχρι και τη δευτερομιλία του για να κάνει σόου με τον Κανονισμό της Βουλής.

Δεν ήταν μόνο ο Γιάννης
Στουρνάρας από το τραπε-
ζικό σύστημα που παρα-
βρέθηκε στην εκδήλωση
του Αντώνη Σαμαρά προχ-
θές. Είδαμε και τον Φω-
κίωνα Καραβία της Eu-
robank, με τον οποίο,
όπως μάθαμε, ο πρώην
πρωθυπουργός διατηρεί
πολύ καλές σχέσεις.

Πού ήταν οι εκπλήξεις 
του Αλέξη Τσίπρα;

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ… 

Μου λένε πολύ καλές
πηγές ότι ο Νίκος Ρω-
μανός, διευθυντής του
Γραφείου Τύπου της
ΝΔ, το συζητάει για τον
Δήμο Κηφισιάς, αν δεν
κατέλθει υποψήφιος ο
Βασίλης Ξυπολυτάς.
Πάντως, σίγουρα δεν
θα κατέβει για υποψή-
φιος βουλευτής στον
Βόρειο Τομέα. 

Χαμός έγινε αυτές τις μέρες στην
Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και
Εξωτερικών Υποθέσεων στη Βου-
λή, η οποία είχε καλεσμένους
Ολλανδούς βουλευτές. Τον λόγο
στο τέλος έλαβε ο τομεάρχης του
ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Λοβέρδος, ο
οποίος στο τέλος της ομιλίας του
είπε ενώπιον των Ολλανδών ότι
(επί λέξει βάσει των πρακτικών)
«η Ελλάδα συζητάει την προοπτι-
κή να απομακρυνθούν στρατιωτι-
κές δυνάμεις από τη μία και από
την άλλη περιοχή (νησιά), αν η

Τουρκία θέλει να κάνει κάτι τέ-
τοιο και εκείνη». Τον λόγο πήρε ο
κ. Κουμουτσάκος και έβαλε κατά
του Λοβέρδου, ο οποίος είπε ότι
«είμαστε έτοιμοι να συζητήσου-
με με την Τουρκία τον αφοπλισμό
των ελληνικών νησιών σε συν-
δυασμό με την απόσυρση της 4ης
Στρατιάς της Τουρκίας». Ομολο-
γώ ότι δεν πίστευα ότι ο Ανδ. Λο-
βέρδος, ο οποίος έχει επιτελέσει
και υφυπουργός Εξωτερικών, θα
έκανε μια τέτοια γκάφα. Μέχρι
που είδα τα πρακτικά. 

Λεκτική πατάτα Λοβέρδου στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Επαίνεσε Μανιάτη ο Σαμαράς

Άθλια συμπεριφορά
Αβραμάκη

Η άθλια συμπεριφορά του βουλευτή του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Λευτέρη Αβραμάκη απέναντι στη βουλευτή
της ΝΔ Φωτεινή Πιπιλή με την ατάκα «πάλι με-
θυσμένη είσαι;» εξαγρίωσε την κ. Πιπιλή, η
οποία κινήθηκε εναντίον των βουλευτών του ΣΥ-
ΡΙΖΑ που γελούσαν και ύβριζαν. Πυροσβεστικά
έδρασαν τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Γιάννης Οικονόμου όσο και ο Βασίλης Σπανά-
κης. Πάντως, ο πρωθυπουργός για να ηρεμήσει
τα πνεύματα αστειεύτηκε με τα κιλά και τα κυβι-
κά του Σπανάκη… 

Ο... αδύναμος 
κρίκος

Είδαμε επίσης και τον πα-
ρουσιαστή Τάσο Τρύφωνος
στην εκδήλωση του Αντώνη
Σαμαρά. Ξέρετε, τον Κύπριο
παρουσιαστή του «Αδύναμου
κρίκου», ο οποίος χάριν του
ρόλου του ταπεινώνει τους
παίκτες του τηλεπαιχνιδιού. Ε,
λοιπόν, καμία σχέση. Ήταν εύ-
χαρις και χαιρετούσε κόσμο,
μάλιστα βρέθηκε δίπλα δίπλα
στον Ανδρέα Λοβέρδο, με τον
οποίο έβγαλε και σέλφι… 

Μου λένε για βουλευτή του κυ-
βερνώντος κόμματος που πήγε

σε ενθρόνιση μητροπολίτη και μί-
λησε κατά παράβαση ως εκπρόσωπος
της κυβέρνησης, ενώ κάτι τέτοιο δεν
επιτρέπεται ρητά. Μάλιστα, τα πήρε
άσχημα και ο γενικός γραμματέας της
ΚΟ Ιωάννης Μπούγας, ο οποίος πήρε τη
βουλευτή και της τα έψαλε για τα καλά,
ενώ συστάσεις τής έκανε και ο πρό-
εδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας. 



ΓΓιατί δεν ήθελαν 
κάμερες στην ΑΔΑΕ;
Μου το μετέφεραν συνάδελφοι που είχαν πάει να
καλύψουν την επίσκεψη Τσίπρα στην ΑΔΑΕ το
πρωί της Τετάρτης. Ο επικεφαλής της ανεξάρτη-
της αρχής, ο κ. Χρήστος Ράμμος, δεν άφησε ούτε
καν την κάμερα της ΕΡΤ να ανέβει για να καταγρά-
ψει τη χειραψία με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, λέ-
γοντας πως πρόκειται για «ιδιωτικού ενδιαφέρον-
τος» συνάντηση. Για αυτό οι δυο τρεις φωτογρα-
φίες που έβγαλε ο κ. Τσίπρας ήταν μπροστά στην
είσοδο, χωρίς τον κ. Ράμμο. Πάντως, όταν πάει κά-
που ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
δεν το λες ιδιωτικού ενδιαφέροντος συνάντηση.
Επίσημο αίτημα κατέθεσε ο κ. Τσίπρας, δεν πήγε
να πιει τσίπουρο. 

Y
περδραστήριος μεν αλλά… όχι για όλους δε
ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καρα-
γιάννης. Η στάση και η τακτική που ακολου-
θεί ο συγκεκριμένος υφυπουργός στον

ευαίσθητο τομέα των κατασκευών, την περίοδο που
μεγάλα έργα με προϋπολογισμούς-μαμούθ βρίσκον-
ται σε εξέλιξη, προκαλούν σχόλια και επικρίσεις εντός
αλλά και εκτός του υπουργείου και πληροφορίες λένε
ότι έχουν φτάσει και στον προθάλαμο του πρωθυ-
πουργικού γραφείου. Ο κ. Καραγιάννης όπως επιβάλ-
λει η θέση του έχει συχνές επαφές με εργολάβους και
κατασκευαστικές εταιρείες. Αυτό που έχει γίνει αντι-
κείμενο σχολιασμού είναι ότι το… προνόμιο να μπαί-
νουν στο γραφείο του ή να συνομιλούν μαζί του το
έχουν κάποιοι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες ενώ κά-
ποιοι άλλοι… τρώνε πόρτα παρά τα αιτήματα για ακρό-
αση που έχουν καταθέσει. Οι «προνομιούχοι» συνομι-
λητές του έχουν εβδομαδιαία επαφή μαζί του, ενώ οι
«κομμένοι» είναι επί μακρόν και ματαίως σε λίστα
αναμονής. Οι λίστες των «κομμένων» αλλά και των
«αρεστών» στην κατασκευαστική αγορά, βέβαια, είναι
γνωστές. Στους διαδρόμους του υπουργείου, μάλιστα,
σχολιάζεται ότι ο κ. Καραγιάννης έχει αποκτήσει «αέ-
ρα» υπουργού έχοντας βάλει στο περιθώριο τον προ-
ϊστάμενό του, κάτι που δεν κρύβει και στους συνομι-
λητές του, δείχνοντας ότι αυτός κάνει κουμάντο και
δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Έως πότε θα γίνον-
ται ανεκτές οι συμπεριφορές του, είναι ένα ερώτημα
που είναι πολύ πιθανό να απαντηθεί σύντομα, όχι βέ-
βαια δημοσίως αλλά με άνωθεν συστάσεις. Ίδωμεν… 

Η κριτική του ΠΑΣΟΚ στη χθεσινή πολιτική
σύγκρουση στη Βουλή κατά γενική ομολογία
ήταν υποτονική. Ωστόσο αίσθηση προκάλεσε η
παρέμβαση του Χάρη Καστανίδη και ειδικά μια
αποστροφή του στο κλείσιμο της ομιλίας του,
όπου προχώρησε σε μια περίεργη καταγγελία.
Συγκεκριμένα ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανέ-
φερε: «Δημοσιογράφος βρίσκεται στο αερο-
δρόμιο της Θεσσαλονίκης προερχόμενος από
τα Σκόπια για να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο
προς Αθήνα και την ώρα της παραμονής του
στο αεροδρόμιο, άνθρωπος με καλυμμένο το
πρόσωπο του υφαρπάζει την τσάντα που έχει
μέσα κρίσιμες πληροφορίες από την έρευνά
του. Αυτή είναι υπεξαγωγή εγγράφων και πα-
ραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών.
Αυτό θα τιμωρηθεί ως πλημμέλημα». Και ανα-
ρωτήθηκε: «Ποιους προστατεύετε; Γιατί το πε-
ριστατικό που σας περιέγραψα, αν χρειαστεί,
θα το διατυπώσω και με ονόματα».

Τι ξέρει ο Χάρης; 

Ο «σκάουτερ» Σπίρτζης 
Έντονη κινητικότητα παρουσιάζει το τελευ-

ταίο διάστημα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και
πρώην Πασόκος Χρήστος Σπίρτζης. Όπως φαί-
νεται, έχει ανοίξει την παλιά ατζέντα και κάνει
ραντεβού. Ένα από αυτά που σήκωσε σκόνη
ήταν σε γνωστό στέκι του Ψυχικού με τον Δημή-
τρη Ρέππα. Ακολούθησε ένα ραντεβού με τον
Γιώργο Λιάνη. Δεν ξέρουμε αν κάνει «σκάου-
τινγκ», αλλά σίγουρα δεν μαζεύει υπογραφές
για φιλανθρωπικό μπαζάρ. 
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Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της ΝΔ αν-
τάλλαξαν βαρύτατες καταγγελίες και χαρα-
κτηρισμούς, φωνάζοντας από τα έδρανα στη
χθεσινή συζήτηση. Μεταξύ αυτών και η κυρία
Πιπιλή, που έχασε την ψυχραιμία της. Όπως
καταγράφηκε στην κάμερα του καναλιού της
Βουλής, η Φωτεινή Πιπιλή σηκώθηκε από τη
θέση της στα δεξιά έδρανα και κατευθύνθηκε
στην πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να
ζητήσει εξηγήσεις. Ευτυχώς τη συγκράτησε
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικο-
νόμου, που την έπιασε αγκαζέ για να απο-
φευχθεί σύρραξη…

Σύναξη παλιών καραμανλικών έγινε χθες στο Κα-
πανδρίτι… Το κάλεσμα στάλθηκε από τον πρώην
Οννεδίτη Νίκο Βασιλείου, που έχει τη γνωστή εται-
ρεία φωτιστικών Bright. Το «παρών» έδωσαν με-
ταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Κα-
ραμανλής με τη σύζυγό του Νατάσα Παζαΐτη. Στην
παρέα βρέθηκαν ο Ανδρέας Λυκουρέντζος, πρό-
εδρος του ΕΛΓΑ, οι υπουργοί Κωστής Χατζηδάκης
και Λευτέρης Αυγενάκης, ο Δημήτρης Μαρκόπου-
λος, βουλευτής ΝΔ, ο γενικός γραμματέας του Δή-
μου Ασπροπύργου Στάθης Ρεστέμης, ο Γιάννης
Κωτσιόπουλος, γγ του υπουργείου Υγείας, ο περι-
φερειάρχης Γιώργος Πατούλης και ο επιχειρημα-
τίας Γιώργος Βελέντζας, που έχει τα Duty Free. Το
μενού περιελάμβανε άφθονο κρασί, πάρα πολλά
κοψίδια καθώς και πλούσια πολιτική συζήτηση.
Στη φωτό, Ρεστέμης, Λυκουρέντζος, Καραμανλής.

Η Πιπιλή άναψε τα αίματα…

«Κρίσεις πανικού»  
Στο ΠΑΣΟΚ τελικά πάνε να τρελάνουν το σύστημα
αναφορικά με το ενδεχόμενο των μετεκλογικών
συνεργασιών. Το θέμα είναι ότι τώρα αντιλαμβά-
νονται τι πραγματικά θα συμβεί για το κόμμα τους
αν οδηγηθούμε σε δεύτερο γύρο και προσπαθούν
πλέον να θολώσουν τα νερά. Ως εδώ καλά. Εκείνο,
όμως, που προκαλεί «κρίσεις πανικού» είναι το
διόλου πλέον απίθανο ενδεχόμενο η ΝΔ, ακόμη
και βάσει των φανερών δημοσκοπικών δεδομέ-
νων, να αποκτήσει αυτοδυναμία! 
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Η σύναξη παλιών
καραμανλικών 
στο Καπανδρίτι

Οι «αρεστοί» 
και οι «κομμένοι» 
του υφ. Υποδομών 
Γ. Καραγιάννη
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E
να περίεργο τρίγωνο πολιτικής, επιχειρηματία και «δημοσιογραφίας»
τείνει να διαμορφωθεί και προκαλεί εύλογα ερωτήματα για τη σκοπιμό-
τητα που εξυπηρετεί και για το αν καθεμιά πλευρά του τριγώνου γνωρί-
ζει τον ρόλο των άλλων δύο. Ας ξετυλίξουμε, λοιπόν, το «πυθαγόρειο θε-

ώρημα»…  Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει τακτική επι-
κοινωνία και φιλική σχέση με υψηλόβαθμο στέλεχος κατασκευαστικής εταιρείας,
με το οποίο συχνά πυκνά ανταλλάσσουν απόψεις. 

Ενίοτε, μάλιστα, υπάρχουν και συναντήσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης με επιχειρηματικό στέλεχος. Μέχρι εδώ τίποτε το μεμπτό. Το τρίγωνο
αρχίζει να προκαλεί ερωτήματα καθώς φήμες λένε ότι ο επιχειρηματίας, ο οποίος
χαρακτηρίζεται ως χαμηλών τόνων που δεν δίνει δικαιώματα για σχόλια και επικρί-
σεις, αφού κινείται αθόρυβα στο παρασκήνιο, χρηματοδοτεί μέσο ενημέρωσης. 

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για site «ερευνητικής δημοσιογρα-
φίας» που, μάλιστα, τον τελευταίο καιρό έχει κάνει αισθητή την παρουσία του με
«αποκαλύψεις» που στοχοποιούν συγκεκριμένα άτομα για το θέμα των παρακο-
λουθήσεων.

Κάποιοι τις αμφιλεγόμενες «αποκαλύψεις» που δεν συνοδεύονται από στοιχεία
τις χαρακτηρίζουν εκστρατεία σπίλωσης και «συμβόλαιο» εξόντωσης συγκεκριμέ-
νων προσώπων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, βέβαια, τέτοιων χρηματοδοτήσεων, συ-
νήθως δεν κόβονται τιμολόγια… αλλά αν κάτι τέτοιο ισχύει, αυτό που πρέπει να
απαντηθεί είναι αν η συγκεκριμένη δράση του στελέχους της κατασκευαστικής εί-
ναι αρχικά σε γνώση και δεύτερον αν έχει την έγκριση του Αλέξη Τσίπρα.

Οι αθλιότητες για
τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ 

Η εμμονή του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ορι-
σμένων αφελών κονδυλοφόρων να φέ-
ρουν τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο
Φλώρο ως θύμα παρακολουθήσεων και

να γράφουν λίβελλους
εναντίον του δεν

είμαι βέβαιος
ότι προκύπτει
ως απόρροια
αφέλειας. Μι-

λάμε πλέον για
ακραία «πολεμι-

κή», που κινείται στα
όρια της εθνικής δολιότητας. Η λάσπη
και ο βρόμικος πόλεμος εναντίον του κ.
Φλώρου εκπορεύονται τόσο εκ των έσω
του υπουργείου Άμυνας όσο και από το
περιβάλλον των πρώην υπουργών Άμυ-
νας επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης χθες, στη Βουλή, κάλυψε πλήρως
τον αρχηγό Κωνσταντίνο Φλώρο.

Πολλά νεύρα 
ο Αλέξης 

Είχε κάνει πέντε φορές ερώτηση στον
πρωθυπουργό για το θέμα των παρακο-
λουθήσεων. Ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης προετοιμαζόταν για αυ-
τήν την αντιπαράθεση ενάμιση μήνα. Οι
σύμβουλοί του ετοίμαζαν ατάκες και
επιχειρήματα. Και τελικά να εμφανιστεί
με τέτοιο εκνευρισμό; Και μετά να πη-
γαινοέρχεται στο βήμα, καλώντας τον
πρωθυπουργό να πάρει και εκείνος μέ-
ρος σε μια διαδικασία που δεν προβλέ-
πεται από κανέναν κανονισμό της Βου-
λής και να θέλει να κλείσει και τη συζή-
τηση με τριτολογία; Μια ευκαιρία είχε να
εμφανιστεί σοβαρός και θεσμικός και
την έχασε και αυτή.

Tον πετσόκοψε 
και η Ζωή 

Ξέχασα να σας το γράψω… Στο θέμα
των πλειστηριασμών αναφέρθηκε η Ζωή
Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ για υποκρισία και τονίζοντας ότι η
κυβέρνηση Τσίπρα έφερε τις ρυθμίσεις
για τη διευκόλυνση των πλειστηριασμών
πρώτης κατοικίας. Επιτέθηκε, δε, στον
Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για ακραία
υποκρισία, αυτός ο οποίος έφερε τις δια-
δικασίες να εμφανίζεται ως σωτήρας των
θυμάτων του, όπως είπε, σαν να πηγαίνει ο
δολοφόνος στην κηδεία του θύματός του.

Γιατί δεν κάνει
πρόταση μομφής; 

Έκαναν… πάρτι τα τρολ του ΣΥΡΙΖΑ
στο Διαδίκτυο -και κυρίως στο Twitter-
με την εκδήλωση στο Ίδρυμα «Αντώνης
Σαμαράς» για τη χειραψία του Κώστα
Καραμανλή και τη θέση του Αντώνη Σα-
μαρά για τις παρακολουθήσεις. Το έριξε
και ο Τσίπρας στη συζήτηση μέσα στη
Βουλή. Και ήρθε να τους χαλάσει το
«πάρτι» ο πρωθυπουργός με μια μόνο
φράση. «Αν βάζετε θέμα συνοχής της
κυβερνητικής παράταξης, κάντε πρότα-
ση δυσπιστίας». Εμ, δεν γίνεται αντιπο-
λίτευση με ατάκες του Twitter και στοπ
καρέ από βίντεο.

Το καραβάκι των Χριστουγέννων 
Το σήμα κατατεθέν των ελληνικών Χριστουγέννων, που αποδόθηκε στα αγ-
γλικά ως «karavaki», κοσμεί για τις γιορτές κεντρικό διάδρομο του κτιρίου
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Μια σεμνή τελετή με κου-
ραμπιέδες και μελομακάρονα διοργανώθηκε από τον μόνιμο αντιπρόσωπο
της Ελλάδας Ιωάννη Βράιλα, κατόπιν πρωτοβουλίας της εκπροσώπου Τύπου
της Ευρωομάδας της ΝΔ Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου, η οποία έγραψε
στα social media: «Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε την εορταστική περίοδο
φιλοξενώντας στο European Parliament ένα χριστουγεννιάτικο #καραβάκι
από την #Ελλάδα, το οποίο φωταγωγήσαμε σε μια εκδήλωση με εκλεκτούς
καλεσμένους, συνεργάτες και φίλους, τιμώντας με τον τρόπο μας την ελλη-
νική παράδοση». 

Το «πυθαγόρειο θεώρημα», ο Τσίπρας, 
η «ερευνητική δημοσιογραφία» 
και το στέλεχος της κατασκευαστικής
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Η
απέχθεια του Αλέξη Τσίπρα
και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ
για τις δημοσκοπήσεις και τα
ευρήματά τους είναι γνωστή

και εν πολλοίς δικαιολογημένη. Πώς αλ-
λιώς να σταθείς απέναντι στο προβάδι-
σμα της κυβέρνησης που δεν λέει να πέ-
σει έπειτα από 3,5 χρόνια διαχείρισης αλ-
λεπάλληλων κρίσεων; Από την υγειονο-
μική με τον κορονοϊό έως τον πόλεμο της
Ουκρανίας και τη συνεπαγόμενη ενερ-
γειακή κρίση;

Η Κουμουνδούρου έχει σταθερά μέτω-
πο απέναντι στους δημοσκόπους από τον
καιρό του δημοψηφίσματος του Ιουλίου
του 2015 και η κόντρα αυτή συνεχίζεται
μέχρι και σήμερα, επτά χρόνια μετά, με
μία μόνο διαφορά. 

«Υποκαταγραφή»...
Οι μομφές περί σκοπιμότητας έχουν

κάνει πλέον στην άκρη και στον ΣΥΡΙΖΑ
μιλούν πια για το φαινόμενο της… υποκα-
ταγραφής του κόμματός τους στις μετρή-
σεις, καλλιεργώντας προσδοκίες για ανα-
τροπή του αποτελέσματος που διαφαίνε-
ται από τις έρευνες. Η λογική «όταν η
πραγματικότητα δεν συμφωνεί μαζί μας,
τόσο το χειρότερο για την πραγματικότη-
τα» δεν έχει αποδώσει άλλωστε για τον
ΣΥΡΙΖΑ και αυτό φάνηκε και στις ευρωε-
κλογές του 2019, όταν η Κουμουνδούρου
απέρριπτε μετά… βδελυγμίας τις μετρή-
σεις και διέδιδε πως βρίσκεται ελάχιστες
μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία,
μέχρι που οι 10 μονάδες της διαφοράς της
κάλπης «έσβησαν» κάθε αισιοδοξία για
«ανατροπή» στις εθνικές εκλογές.

Απομακρυνόμενα από τις λογικές τύ-
που Πολάκη για τις δημοσκοπήσεις, τα
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί σε κατ’ ιδίαν
συζητήσεις να αμφισβητούν ακόμη τα
ευρήματα, όμως στις δημόσιες εμφανί-
σεις τους αλλά και στις εσωκομματικές
τους διαδικασίες αξιοποιούν κομμάτια
τους, δηλώνοντας ακόμη και ευχαριστη-
μένα από τις μετρήσεις τους στη νεολαία.

«Εμείς εμπιστευόμαστε τις δημοσκοπή-
σεις του δρόμου, των καφενείων, των χώ-
ρων δουλειάς, εκεί θα μάθουμε την αλή-
θεια», έλεγε τον περασμένο Μάιο ο Αλέ-

ξης Τσίπρας. Ακόμη και έτσι λοιπόν αν
ήταν, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα έβλεπε
ότι η επιλογή που έχει κάνει να ιεραρχήσει
το θέμα των υποκλοπών ως κυρίαρχο και

να πορευτεί με αυτό μέχρι τις κάλπες δεν
«πουλάει εισιτήρια». Όσες ερωτήσεις και
αν καταθέσει στον πρωθυπουργό, όσες
επισκέψεις και αν κάνει στον Ντογιάκο,

όσο… θεσμικό ύφος και αν «φορέσει» για
να απευθυνθεί στην ΑΔΑΕ, το συγκεκρι-
μένο θέμα δεν μπαίνει ούτε στο top 5 των
προβληματισμών του κόσμου.

Αντίθετα, σε ποσοστά που φτάνουν
ακόμη και το 85% οι πολίτες προβληματί-
ζονται για τις εξελίξεις σε πληθωρισμό,
ακρίβεια και ανεργία. Στους δε αναποφά-
σιστους τα αντίστοιχα ποσοστά φτάνουν
ακόμη και το 95%. 

«Όταν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί μαζί μας, 
τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα», 

η στρατηγική της Κουμουνδούρου 

Ο ΣΥΡΙΖΑ και...
οι δημοσκοπήσεις
του «καφενείου»

Πριν από την Πρωτοχρονιά του 2023 ανα-
μένεται να ανακοινωθεί η πλειονότητα
των ονομάτων των ψηφοδελτίων του ΣΥ-
ΡΙΖΑ για τις εθνικές κάλπες του 2023. Το
80% των ονομάτων άλλωστε έχει «κλει-
δώσει», όμως αναμένονται οι εσωκομμα-
τικές διαδικασίες του κόμματος. Δηλα-
δή, οι προτάσεις της εκλογικής επιτρο-
πής να πάρουν το «πράσινο φως» από την
Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, η
συνεδρίαση της οποίας αναμένεται μετά
τη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό στη
Βουλή και έπειτα να πάρουν την τελική
έγκριση και από την Κεντρική Επιτροπή
ώστε να ανακοινωθούν.
Αντίθετα με άλλα κόμματα μάλιστα, στον ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκει-
ται να περιμένουν τα αποτελέσματα της απογραφής που θα
σημάνουν και αυξομειώσεις στις έδρες των περιφερειών. Θα

αφήσουν κενά στις επίφοβες περιφέρειες, τα
οποία θα συμπληρωθούν σε δεύτερο χρόνο
και θα ανακοινώσουν κανονικά τα ψηφοδέλ-
τιά τους, σημαίνοντας με αυτό τον τρόπο «συ-
ναγερμό» συσπείρωσης στο στελεχικό δυνα-
μικό του κόμματος.
Πέραν των ήδη γνωστών ονομάτων, δηλαδή
των εκλεγμένων βουλευτών που θα διεκδική-
σουν την επανεκλογή τους, τα νέα ονόματα
των ψηφοδελτίων παραμένουν επτασφράγι-
στο μυστικό, καθώς δεν υπάρχουν παρά ελά-
χιστες διαρροές και αυτές δεν περιλαμβά-
νουν κάποιο γνωστό όνομα που θα έκανε
«γκελ» στους οπαδούς του κόμματος ή σε ευ-

ρύτερο κοινό. Αντίθετα, κάποιες τέτοιες περιπτώσεις φέρε-
ται να χειρίζεται προσωπικά ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ανα-
μένεται να ανακοινώσει ονόματα που θα σηκώσουν μια κά-
ποια «σκόνη» στον δρόμο προς τις κάλπες.

Πριν από την Πρωτοχρονιά τα ψηφοδέλτια
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Τ
ην ανάληψη στρατιωτικής δρά-
σης προαναγγέλλει το επιστημο-
νικό κατεστημένο της Τουρκίας
σε αναλύσεις και εκθέσεις που

συντάσσει, εξετάζοντας προσεκτικά τις κι-
νήσεις της Ελλάδας σε διπλωματικό επίπε-
δο αλλά και τις ενέργειές της στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο. Είναι γνωστό τοις πάσι πως η
τουρκική κυβέρνηση εξαπέλυσε πυρ ομα-
δόν κατά της χώρας μας μετά την έναρξη
των ερευνών υδρογονανθράκων νοτιοδυ-
τικά και νότια της Κρήτης από την Exxon-
Mobil. Το πολιτικό υπόβαθρο των συγκε-
κριμένων επικοινωνιακών επιθέσεων
εδράζεται κυρίως στο γεγονός ότι οι έρευ-
νες συνιστούν ένα πρώτο βήμα για την επέ-
κταση των ελληνικών χωρικών υδάτων από
τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια στη συγκεκριμένη
γεωγραφική περιοχή.

Ενδεικτική είναι η ανάλυση του καθηγη-
τή Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή του
Πανεπιστημίου Yildirim Beyazit της Άγκυ-
ρας, Γιουσέλ Ασέρ, ο οποίος εξετάζει τις
πρωτοβουλίες που σχεδιάζει να αναλάβει
η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο, ανα-
πτύσσοντας τις «πιθανές συνέπειές» τους
από την πλευρά της Τουρκίας. «Οι δηλώ-
σεις για την επέκταση των χωρικών υδάτων
δεν έχουν γίνει ακόμη de facto κατάσταση,
αλλά οι δραστηριότητες εξερεύνησης φυ-
σικών πόρων έχουν ουσιαστικά ξεκινήσει
μέσω της ExxonMobil. Πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι η δραστηριότητα αυτή, που ξε-
κίνησε αρχικά στο νοτιοδυτικό τμήμα της
Κρήτης, θα επεκταθεί και στα νότια του νη-
σιού. Υπάρχει πιθανότητα έντονης έντασης

μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, ανάλογα με
το ποιες ακριβώς περιοχές θα καλύψει τό-
σο το σχέδιο επέκτασης των χωρικών υδά-
των όσο και οι δραστηριότητες εξερεύνη-
σης φυσικών πόρων», έγραψε χαρακτηρι-
στικά.

«Δεν θα το… επιτρέψουμε»
Στην ανάλυσή του στέκεται επιπλέον σε

ένα ακόμη ενδεχόμενο, το οποίο περιλαμ-
βάνει και την ανάληψη στρατιωτικών μέ-
τρων. «Αν γίνει ένα βήμα προς αυτή την κα-

τεύθυνση, προφανώς θα σημαίνει επέκτα-
ση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στο
Αιγαίο. Μπροστά σε μια τέτοια εξέλιξη, θα
είναι δυνατό για την Τουρκία να λάβει κάθε
είδους προληπτικά μέτρα, συμπεριλαμβα-
νομένων στρατιωτικών… 

Σε μια τέτοια πιθανή κατάσταση, η
Τουρκία μπορεί να λάβει μέτρα για να
αποτρέψει την πραγματική εφαρμογή
χωρικών υδάτων από την Ελλάδα με σκο-
πό να αποδείξει ότι δεν αναγνωρίζει τις
δηλωμένες περιοχές χωρικών υδάτων
πέρα   από τα χωρικά ύδατα των 6 μιλίων
βόρεια της νήσου Κρήτης. Αυτά τα μέτρα
είναι άμεσα στρατιωτικά», τόνισε στην
ανάλυσή του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη και αν πραγ-

ματοποιηθεί η επέκταση στα ανατολικά της
Κρήτης, η απάντηση της Άγκυρας θα είναι
στρατιωτική. 

«Αν η δήλωση 12 μιλίων χωρικών υδά-
των καλύπτει την Ανατολική Κρήτη, όπως
ανακοίνωσαν οι ελληνικές Αρχές, αν και
αυτή η περιοχή βρίσκεται στην Ανατολική
Μεσόγειο, όχι στο Αιγαίο, η Τουρκία θα
έχει σοβαρές συνέπειες… Η επέκταση των
χωρικών υδάτων της Κρήτης σε αυτή την
περιοχή θα σήμαινε καταπάτηση της πε-
ριοχής της υφαλοκρηπίδας που απαιτεί η
Τουρκία. Σε μια τέτοια πιθανή κατάσταση,
δεν είναι δύσκολο να προβλεφθεί ότι η αν-
τίδραση της Τουρκίας θα είναι σκληρή ως
προς την προστασία των δικαιωμάτων της»,
υπογράμμισε ο καθηγητής.

Εκτός ελέγχου φαίνεται πως βρίσκονται για ακόμη μία φορά οι
Τούρκοι δημοσιογράφοι αλλά και οι αναλυτές, οι οποίοι… φαντά-
ζονται μια πιθανή ελληνική στρατιωτική εισβολή στα τουρκικά πα-
ράλια από… Λέσβο, Χίο και Σάμο. Με αυτόν τον
τρόπο επιχειρούν να δημιουργήσουν κλίμα κατά
της Ελλάδας, ακολουθώντας πιστά την κυβερνητι-
κή γραμμή για δημιουργία «εξωτερικού εχθρού»
ενόψει των κρίσιμων προεδρικών εκλογών στην
Τουρκία το 2023. Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέ-
τηση σε εκπομπή του φιλοκυβερνητικού δικτύου
Haber Global του καθηγητή πανεπιστημίου και αντιστράτηγου εν
αποστρατεία Οζγκιούρ Ορ, ο οποίος εμφανίστηκε μπροστά σε χάρτη
με τα στρατιωτικοποιημένα νησιά του Αιγαίου και σχολίασε τις κινή-
σεις της Ελλάδας με τους νέους εξοπλισμούς που -σύμφωνα με τον

ίδιο- δεν βοηθούν στο να καταστεί «θάλασσα ειρήνης» το Αιγαίο. «Αν
δούμε αυτόν τον χάρτη, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος στρατιωτι-
κός αναλυτής για να καταλάβει ποιος είναι επιθετικός και ποιος επι-

χειρεί να λύσει τα ζητήματα με στρατιωτικό τρόπο.
Όταν προσπαθήσαμε να δείξουμε τα σημεία των
ελληνικών εξοπλισμών στα νησιά, δεν έμεινε κε-
νός χώρος στον χάρτη και γέμισε όλος. Το Αιγαίο
έτσι δεν μπορεί να γίνει θάλασσα ειρήνης», ανέφε-
ρε στην ανάλυσή του ο Ορ.

Ενισχύοντας περαιτέρω την προκλητική ρητορι-
κή, η παρουσιάστρια, δημοσιογράφος Σαγνιούρ Τεζέλ, συμπλήρωσε
στην τοποθέτηση Ορ πως «οι Έλληνες το 1919 ήρθαν στη Σμύρνη από
τη Λέσβο, τη Χίο και τη Σάμο», εννοώντας πως τα νησιά αυτά θα χρη-
σιμοποιηθούν ως βάση για επίθεση στην Τουρκία. 

Φτιάχνει κλίμα η  Άγκυρα - Φαντάζεται ελληνική εισβολή από Λέσβο, Χίο, Σάμο

Οι Τούρκοι τρέμουν τα 12 μίλια

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Μετά την έναρξη των ερευνών
υδρογονανθράκων νοτιοδυτικά
και νότια της Κρήτης απειλούν 
με στρατιωτική απάντηση την Ελλάδα, 
αν η χώρα μας προχωρήσει το σχέδιο 
επέκτασης των χωρικών υδάτων της 
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Ο
ι Τούρκοι επιμένουν να διατηρούν
την ένταση στον ουρανό του Αιγαίου
με συνεχείς παραβιάσεις από οπλι-
σμένα αεροσκάφη και υπερπτήσεις

σε ελληνικές νησίδες.

Αναλυτές εκτιμούν ότι υπάρχει ποσοτική ανα-
βάθμιση, καθώς τα τουρκικά μαχητικά εισέρ-
χονται στο FIR Αθηνών και παραβιάζουν τον
εθνικό εναέριο χώρο σε μεγαλύτερους σχηματι-
σμούς, με τις αναχαιτίσεις να εξελίσσονται σχε-
δόν καθημερινά σε αερομαχίες, ωστόσο κατα-
λήγουν στο ότι οι κινήσεις αυτές είναι κυρίως
επίδειξη ισχύος της γείτονος που γίνεται συνή-
θως έπειτα από εθνικιστικές δηλώσεις. 

Την ίδια ώρα, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
παρακολουθούν όλες τις κινήσεις με στρατηγική
ψυχραιμία, προετοιμάζονται για όλα τα ενδεχό-
μενα και συνεχίζουν να εξοπλίζονται, με το
οπλοστάσιο της Πολεμικής μας Αεροπορίας να
ενισχύεται κάθε μήνα με πανίσχυρα μαχητικά
αεροσκάφη.

Με γρήγορους ρυθμούς
Σύμφωνα με αεροπορικές πηγές, στις 16 Δε-

κεμβρίου αναμένεται να προσγειωθεί στην αε-
ροπορική βάση της Τανάγρας και το δέκατο ελ-
ληνικό Rafale. Έως τα τέλη του 2022 λοιπόν η
Πολεμική Αεροπορία θα διαθέτει στο οπλοστά-
σιό της δέκα μαχητικά Rafale, τέσσερα και-
νούργια και έξι μεταχειρισμένα, ενώ μέσα στο
2023 οι «ριπές» θα φτάσουν τις δεκαοκτώ. Με
γρήγορο ρυθμό και εντός χρονοδιαγράμματος
προχωράει και το πρόγραμμα των F-16 Viper. Τα
πρώτα τρία F-16 Viper εντάχθηκαν ήδη στη Μοί-
ρα 343 «Αστέρι», ενώ σύντομα, πιθανότατα στις
14 Δεκεμβρίου, θα παραδοθεί και το τέταρτο. Τα
F-16 Viper και τα ελληνικά Rafale, φορτωμένα
με δύο «φονικούς» πυραύλους αέρος - αέρος
Meteor και τέσσερις ισχυρούς πυραύλους Mica,
έχουν γίνει εφιάλτης για τους Τούρκους, οι
οποίοι ακόμη πασχίζουν να σπάσουν το τείχος
«Μενέντεζ» και να πάρουν το πολυπόθητο «ναι»
για το πρόγραμμα αγοράς και εκσυγχρονισμού
μαχητικών F-16 από τις ΗΠΑ. Ακόμη και αν ο
εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ Πράις
επαναβεβαίωσε τη βούληση του προέδρου
Μπάιντεν να προχωρήσει το τουρκικό αίτημα,

όλα δείχνουν ότι θα δοθεί σκληρή μάχη, με το
ελληνοαμερικανικό λόμπι και τον γερουσιαστή
Μενέντεζ να πρωτοστατούν.

Σύμφωνα με τον στρατιωτικό αναλυτή και
πτέραρχο ε.α. Κωνσταντίνο Ιατρίδη, «ο δρόμος
για την αγορά των F-16 Viper από την Τουρκία
είναι μακρύς ακόμη. Το ότι απουσιάζουν από
το τελικό κείμενο του αμυντικού προϋπολογι-

σμού των ΗΠΑ οι ρητοί περιορισμοί για την
πώληση F-16 στη χώρα τους είναι και ένα μέ-
σον πίεσης προς την Τουρκία μέχρι τις εκλο-
γές για να την έχουν οι Αμερικανοί. Άλλωστε,
δεν έχει ψηφιστεί από το Κογκρέσο και ο Με-
νέντεζ δήλωσε κατηγορηματικά ότι όσο είναι
πρόεδρος τα F-16 δεν θα τα πάρει η Τουρκία,
αν δεν συνετιστεί».

Ο κ. Ιατρίδης επισημαίνει παράλληλα: «Το
συμφέρον της χώρας μας είναι να κερδίσει
όσον το δυνατόν περισσότερο χρόνο ώστε να
αποκαταστήσει το ισοζύγιο ισχύος στην περιο-
χή. Και αυτό το έχει επιτύχει μέχρι στιγμής.
Καθότι ακόμη και το 2023 να δοθεί από την
Αμερική η έγκριση αγοράς των F-16 από την
Τουρκία, αυτή θα τα έχει έπειτα από 6 ή 7 χρό-
νια, αν βέβαια δεν υπάρξουν προβλήματα. Μέ-
χρι τότε η Ελλάδα θα έχει στο οπλοστάσιό της
24 υπερσύγχρονα Rafale, 83 F-16 Viper, 38 F-
16 Block 50 αναβαθμισμένα σε Advance, 3 ή 4
φρεγάτες Belharra, βλήματα Meteor, το ισ-
ραηλινό υπερσύγχρονο σύστημα Spike NLOS,
μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία θα φέ-
ρουν οπλισμό, σύγχρονα συστήματα αντιμε-
τώπισης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών
και, βεβαίως, θα έρχονται τα πρώτα αεροσκά-
φη F-35 5ης γενιάς. Η χώρα μας δεν θα έχει
μόνον αεροπορική υπεροχή αλλά και αεροπο-
ρική κυριαρχία! Αυτό ενοχλεί και τρέμει η
Τουρκία, διότι βλέπει τα Viper και τα Rafale της
Ελλάδας να πετούν παντού κάνοντας τη δια-
φορά και τρελαίνεται».

Εφιάλτης για την Τουρκία
τα Rafale και τα F-16 Viper

Μετά τα πρώτα έξι τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Marder
που παρέλασαν την 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη και στη
συνέχεια εντάχθηκαν στην περιοχή ευθύνης του Δ’ Σώματος
Στρατού, σε μονάδες του Μηχανοκίνητου Πεζικού στον Έβρο,
σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», ο Στρατός Ξηράς
παραλαμβάνει μέσα στις επόμενες ώρες ακόμη τέσσερα γερ-
μανικά Marder. Η πρώτη φάση ανταλλαγής γερμανικών Mar-

der με ελληνικά σοβιετικής κατασκευής BMP-1 προχωράει
κανονικά με βάση το χρονοδιάγραμμα παράδοσης που έχει
συμφωνηθεί και ο Στρατός Ξηράς μέχρι το τέλος του έτους
αναμένεται να παραλάβει ακόμη έξι γερμανικά τεθωρακισμέ-
να. Στρατιωτικές πηγές εκτιμούν ότι μέχρι την άνοιξη του ’23
θα έχουν παραδοθεί και τα υπόλοιπα 24 γερμανικά τεθωρακι-
σμένα που υπολείπονται.

Η Άγκυρα ακόμη πασχίζει 
να σπάσει το τείχος «Μενέντεζ»

για το πρόγραμμα αγοράς 
και εκσυγχρονισμού

F-16 από τις ΗΠΑ

Γεμίζει με τεθωρακισμένα Marder ο Έβρος

Άσκηση στη Σαουδική Αραβία 
Η Αθήνα ενισχύει συνεχώς την αμυντική συνεργασία με χώρες-κλειδιά του αρα-
βικού κόσμου, με τη στρατιωτική ηγεσία να «χτίζει» μεθοδικά έναν άξονα ασφά-
λειας και σταθερότητας απέναντι στις αναθεωρητικές βλέψεις της Άγκυρας. Στο
πλαίσιο αυτό, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν στην πολυεθνική αε-
ροπορική άσκηση «ΤUWAIQ III» που διοργανώνει το Βασίλειο της Σαουδικής
Αραβίας. Η Ελλάδα θα συμμετάσχει με ένα μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 και
δεκαεννέα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας. Ελλάδα και Σαουδική Αραβία
συνδέονται με πρόγραμμα στρατιωτικής συνεργασίας, το οποίο σύντομα πρόκει-
ται να ανανεωθεί για ακόμη ένα έτος μετά και την επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΕΘΑ,
στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, στη Σαουδική Αραβία τον Νοέμβριο, όταν συμ-
φωνήθηκε η αύξηση των στρατιωτικών ασκήσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Γράφει η 
Γεωργία Γαραντζιώτη



Για κάθε φίλο του Ολυμπιακού που ζει στο εξωτερικό, 

για εκείνους που αγαπούν τον ΘΡΥΛΟ, 

και ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ και την ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ της ΠΟΡΕΙΑΣ 

του ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ, 

υπάρχει η δυνατότητα της αγοράς του από το Διαδίκτυο.

Στην διεύθυνση

www.kokkinosprotathlitis.eu 
μπορείτε να ΞΕΦΥΛΛΙΣΕΤΕ σελίδα σελίδα τον ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ

και να διαβάσετε τα ΠΑΝΤΑ!!!

Αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, εξαιρετικά άρθρα, σημαντικά σχόλια και παρασκήνια, 
και ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ του ΘΡΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ, σε όλα τα σπορ!

www.kokkinosprotathlitis.eu

Όλα στο ΚΟΚΚΙΝΟ!!!
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του
Δημήτρη 

Σακελλάρη

Μέλος 
ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Η
εικόνα της χώρας αλλάζει ημέρα με την ημέ-
ρα. Η πραγματικότητα αυτή που πλέον είναι
απτή και μετρήσιμη βρίσκει την κοινωνία

συμμέτοχη και συνοδοιπόρο. Οι εξελίξεις δεν μας
επιτρέπουν να είμαστε απλοί παρακολουθητές, αλλά
πρωταγωνιστές. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσο-
τάκη από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε τη διακυ-
βέρνηση της χώρας, ύστερα από μια οδυνηρή διακυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ξεδίπλωσε ένα ευρύ μεταρρυθμι-
στικό πρόγραμμα με αποτελέσματα που ανταποκρί-
νονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πολιτών.
Εξάλλου, αυτή η προεκλογική υπόσχεση για σειρά
έργων μετουσιώθηκε σε πράξεις και δράσεις.

Ο Έβρος, μια κρίσιμη γεωστρατηγικά περιοχή,
αποτέλεσε -εκτός των άλλων- και την προτεραιότητα
του κράτους και της κυβέρνησής μας. Ήταν πια κοινή
διαπίστωση ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνο-
ρα της Ευρώπης. Για αυτό έπρεπε να δοθεί ειδικό βά-
ρος στην εξελικτική πορεία του νομού. Και έτσι έγινε.
Με σειρά κινήσεων, μεγάλων μεταρρυθμίσεων, ειδι-
κής αναπτυξιακής μέριμνας και πληθώρα πρωτοβου-
λιών η εικόνα του Έβρου άλλαξε. Αναβαθμίστηκε,
εξελίχθηκε, μετασχηματίστηκε. Σε κόμβο ανάπτυξης
με πολλές προοπτικές εξέλιξης, σε περιοχή-σταθμό
για περαιτέρω αναπτυξιακές δυνατότητες.

Τα τελευταία τρία χρόνια είναι αδιαμφισβήτητο γε-
γονός ότι έγιναν πολλά. Η κυβέρνηση της Νέας Δη-
μοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη απέδειξε

περίτρανα ότι προτιμά να μιλά με έργα και όχι με λό-
για. Και τα έργα για τα οποία είχε δεσμευτεί προεκλο-
γικά ο πρωθυπουργός έγιναν πράξη.

Είναι κοινή διαπίστωση πως ο Έβρος διαθέτει απί-
στευτα πλεονεκτήματα αλλά χρειαζόταν μια στήριξη,
μια ώθηση, προκειμένου να μπορέσει να ξεδιπλώσει
πλήρως τις αναπτυξιακές του δυνατότητες. Και τα
αποτελέσματα δικαιώνουν αυτήν την προσπάθεια
που έγινε και συνεχίζει να γίνεται στην περιοχή. Η
ουσιαστική αναβάθμιση των υποδομών, η ενίσχυση
της ασφάλειας στην περιοχή, η εν γένει και επιτυχη-
μένη αντιμετώπιση των μικρών και μεγάλων προβλη-
μάτων είναι κάποια από τα πολύ σημαντικά βήματα
που έχουν γίνει στον Έβρο. Και δεν σταματάμε εδώ. Ο
Έβρος αξίζει μια ολιστική προσέγγιση στην άμεση
και αποτελεσματική εξεύρεση λύσεων για τα μεγάλα
και καθοριστικά ζητήματα. Δεν έχουμε χρόνο για κα-
θυστερήσεις και σκόπιμες κωλυσιεργίες.

Πρόσφατα, η εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη που
ελήφθη στο Συμβούλιο των Υπουργών Μεταφορών
στις Βρυξέλλες, όπου και συμφωνήθηκε το λιμάνι
της Αλεξανδρούπολης να ενταχθεί στο Διευρωπαϊκό
Δίκτυο Μεταφορών, αποτελεί άλλο ένα καθοριστικό
βήμα της αναπτυξιακής τόνωσης της περιοχής.

Επιπλέον, με την ίδια απόφαση που αποτέλεσε
προϊόν πολυετούς προεργασίας μέσω διαμόρφωσης
και υποβολής θέσεων στην αρμόδια ομάδα εργασίας
διατροπικών μεταφορών η πόλη-λιμένας της Αλε-

ξανδρούπολης αναγνωρίστηκε ως αστικός κόμβος,
ανοίγοντας τον δρόμο για συμμετοχή σε συγχρημα-
τοδοτήσεις τόσο της πόλης όσο και του λιμένα από το
χρηματοδοτικό εργαλείο που στηρίζει την ανάπτυξη
του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών.

Με απλά λόγια, διασφαλίζεται η άμεση και απρό-
σκοπτη χρηματοδότηση όλων των αναγκαίων επεν-
δύσεων και υποδομών στο λιμάνι της Αλεξανδρού-
πολης, μετά και τη ματαίωση του διαγωνισμού ιδιωτι-
κοποίησης. Επίσης, αν προσθέσει κανείς και την
υλοποίηση του διακρατικού έργου κοινού ενδιαφέ-
ροντος Sea2Sea που αφορά τη σιδηροδρομική σύν-
δεση των λιμένων Θεσσαλονίκης-Καβάλας-Αλεξαν-
δρούπολης στο Αιγαίο με αυτούς του Μπουργκάς και
της Βάρνας στη Μαύρη Θάλασσα και του Ρούσε στον
Δούναβη, επιτυγχάνεται η προσδοκία επίτευξης των
υψηλών στόχων για τη διαμόρφωση ενός ευρωπαϊ-
κού δικτύου υψηλών προδιαγραφών.

Ο Έβρος αλλάζει. Η διαπίστωση αυτή τεκμηριώνε-
ται με πραγματικά έργα. Και όπως δήλωσε και ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελευ-
ταία επίσκεψή του στον νομό, συντελείται πραγματι-
κά μια αναπτυξιακή κοσμογονία. Η κοινωνία έχει
ανάγκη από έργα και αγωνιά για τον τόπο της. Κοι-
τώντας στα μάτια τους πολίτες, δίπλα στην κοινωνία
συνεχίζουμε απερίσπαστοι το έργο που πρέπει να γί-
νει, απομονώνοντας τις φωνές που θέλουν στασιμό-
τητα και οπισθοδρόμηση. 

Τ
α ημίμετρα αποτελούν την απόλυτη συνταγή απο-
τυχίας. Κάποιες φορές και της επιτυχίας. Εξαρ-
τάται από τον στόχο που υπηρετούν.

Να κάνουμε την παραδοχή ότι η κυβέρνηση της ΝΔ
ήρθε αντιμέτωπη με διεθνείς κρίσεις και δυσκολίες.

Όπως επίσης και ότι οι παρεμβάσεις της ΕΕ, όποτε είχαν
θετικό πρόσημο, συντελούνταν με «ρυθμό χελώνας».

Αυτός όμως υπήρξε ο οριζόντιος κανόνας που έφερε
οριζόντια αποτελέσματα.

Ωστόσο, οι συνέπειες μιας κρίσης που βιώνουν οι πο-
λίτες ενός κράτους δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα των
αποφάσεων σε υπερεθνικό επίπεδο, αλλά κυρίως ο
απότοκος των πολιτικών και της διαχείρισης σε εθνικό
επίπεδο. 

Έτσι καταγράφεται, με κοινά αποδεκτούς δείκτες πα-
νευρωπαϊκά, η επιτυχής ή η ανεπιτυχής διαχείριση μιας
κρίσης ανά κράτος.

Αν στην περίπτωση της πανδημίας μια χώρα κάνει
αρνητικό πρωταθλητισμό ως προς τον αριθμό των νε-
κρών ανά εκατομμύριο πληθυσμού, δεν ευθύνεται η
διεθνής διάσταση της κρίσης αλλά η εγχώρια διαχείρι-
σή της. Και αυτό είναι ζήτημα κυβερνητικών επιλογών.

Αν στην περίπτωση της ενεργειακής κρίσης και της
ακρίβειας των καυσίμων μια χώρα κάνει επίσης αρνητι-

κό πρωταθλητισμό, την ευθύνη φέρει εκείνος που έλα-
βε τις αποφάσεις για να αντιμετωπίσει ένα διεθνές, κα-
τά τα άλλα, πρόβλημα. Δηλαδή, η κυβέρνηση.

Αν στην περίπτωση της ακρίβειας (που προφανώς απο-
τελεί απότοκο διεθνών πληθωριστικών πιέσεων και θεμά-
των προσφοράς και ζήτησης, όσο και προβλημάτων στις
διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες), σε μια χώρα, οδηγείται
ένα σημαντικό μέρος του κόσμου της εργασίας σε απώ-
λεια του 40% της αγοραστικής του δύναμης, προφανώς,
υπάρχουν πολιτικές, δηλαδή, κυβερνητικές ευθύνες.

Αν σε μια τέτοια περίοδο, στην ίδια χώρα, τα χρέη των
πολιτών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία διογκώ-
νονται, τα δάνεια σε τράπεζες «κοκκινίζουν» και την
ίδια στιγμή εκτελούνται δεκάδες χιλιάδες πλειστηρια-
σμοί και πρώτης κατοικίας, χωρίς κανένα πλαίσιο προ-
στασίας των ευάλωτων, τότε την ευθύνη για τη δυστυχία
των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων τη φέρει η κυ-
βέρνηση της χώρας.

Με λίγα λόγια, αν η κυβέρνηση, αντί να ενισχύσει το
Εθνικό Σύστημα Υγείας σε υποδομές και προσωπικό, το
αποδομεί για να το ιδιωτικοποιήσει…

Αν αντί να επιβάλει ανώτατο όριο στην κερδοφο-
ρία των εταιρειών της ενέργειας και πλαφόν σε
χονδρική και λιανική, απλώς ιδιωτικοποιεί τη ΔΕΗ

και επιδοτεί από πάνω την αισχροκέρδεια…
Αν αντί να ενισχύσει τα εισοδήματα, «ξεχαρβαλώνει»

τα εργασιακά δικαιώματα και την Επιθεώρηση Εργα-
σίας, ενώ διατηρεί στα ύψη τους έμμεσους φόρους… 

Αν αντί να προστατεύσει τα ευάλωτα νοικοκυριά ψη-
φίζει τον πτωχευτικό νόμο αφήνοντας funds και τράπε-
ζες να αλωνίζουν…

Τότε δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. 
Ή τα ημίμετρα (επιδοτήσεις, «καλάθι του νοικοκυρι-

ού») δεν αποδίδουν και ως εκ τούτου η κυβέρνηση είναι
ανεπαρκής. 

Ή τα ημίμετρα αποτελούν «στάχτη στα μάτια», ώστε
να επιτευχθεί ο πραγματικός στόχος της κυβέρνησης.
Να αντιμετωπιστεί κάθε διεθνής κρίση ως ευκαιρία
κερδοσκοπίας μιας οικονομικής ολιγαρχίας που λυμαί-
νεται αυτόν τον τόπο και έχει ως πολιτική έκφραση την
ίδια την κυβέρνηση.

Αυτή είναι η πραγματικότητα της ΝΔ και το δίλημμα
που θέτει ενόψει εκλογών, αν «θα πάμε ως χώρα μπρο-
στά ή πίσω», είναι επίπλαστο. 

Γιατί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη μπρος υπάρχει
γκρεμός και πίσω ρέμα.

Η πολιτική αλλαγή είναι το ζητούμενο για τη χώρα και
τον λαό μας. Για τις ζωές μας!

Ο  Έβρος αλλάζει μέσω της σημαντικής αναπτυξιακής
πολιτικής του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Δεξιά αδέξια και κοινωνικά επιβλαβής

του
Χρήστου 
Δερμεντζόπουλου

Βουλευτής 
Έβρου της ΝΔ



Ακόμη και την εκτέλεση του καγκελαρίου Όλαφ
Σολτς σχεδίαζαν οι ακροδεξιοί εξτρεμιστές της οργά-
νωσης «Πολίτες του Ράιχ» που ετοιμάζονταν για ένο-
πλο πραξικόπημα στη Γερμανία, ενώ οι Αρχές ερευ-
νούν τώρα αν ο τρομοκρατικός θύλακας είχε κάποια
υποστήριξη από άλλες χώρες, ιδίως από τη Ρωσία,
προκειμένου να ανατρέψει τη δημοκρατική τάξη.

Το σενάριο του «ρωσικού δακτύλου» ενισχύεται,
καθώς ένας εκ των δύο φερόμενων ως αρχηγών της

οργάνωσης είχε επικοινωνήσει με Ρώσους εκπρο-
σώπους εντός Γερμανίας, όπως ανέφερε το γραφείο
του εισαγγελέα, αν και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν
ενδείξεις θετικής απάντησης των Ρώσων.

Τον δεσμό των 25 συλληφθέντων με τη Μόσχα
ενισχύει και το γεγονός ότι υπάρχει μια Ρωσίδα
ανάμεσά τους, η οποία βαρύνεται με την κατηγορία
ότι διευκόλυνε τις -ανεπιτυχείς- προσπάθειες να
έρθει σε επαφή με Ρώσους αξιωματούχους ο επί-

δοξος αρχηγός της ομάδας. Το Κρεμλίνο διαψεύδει
οποιαδήποτε σχέση με τον ακροδεξιό πυρήνα, αλλά
τα ερωτήματα παραμένουν σχετικά με τη διερεύνη-
ση τυχόν απόπειρας επαφών των συλληφθέντων με
ανάλογους θύλακες επί ρωσικού εδάφους. 

Ταυτόχρονα έχει αυξηθεί η ανησυχία των Γερμα-
νών αξιωματούχων για τη ριζοσπαστικοποίηση με-
λών του στρατού και των υπηρεσιών ασφαλείας της
χώρας.

Τ
ην ώρα που ο Πούτιν προαναγ-
γέλλει νέα σφοδρά χτυπήματα
στις ενεργειακές υποδομές της
Ουκρανίας, το Κίεβο μιλάει για

τον κίνδυνο ενός σεναρίου Αποκάλυψης
τον χειμώνα με μαζικές διακοπές ρεύμα-
τος, θέρμανσης και υδροδότησης που
ενδέχεται να πλήξουν 3,6 εκατομμύρια
κατοίκους της πρωτεύουσας και σημαν-
τικό αριθμό αμάχων σε όλη την επικρά-
τεια της εμπόλεμης χώρας.

Χτυπώντας ένα δραματικό καμπανάκι,
ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δή-
λωσε στο Reuters ότι «η Αποκάλυψη
μπορεί να συμβεί, όπως σε ταινίες του
Χόλιγουντ, όταν δεν θα είναι δυνατό να
ζεις πια σε σπίτια χωρίς ρεύμα, νερό και
θέρμανση», σε θερμοκρασίες που πέ-
φτουν πολύ κάτω από τους μηδέν βαθ-
μούς Κελσίου τον χειμώνα.

Ο Κλίτσκο προειδοποίησε για τον μεγά-
λο κίνδυνο στην περίπτωση που συνεχι-
στούν οι ρωσικές αεροπορικές επιδρο-
μές σε υποδομές, αλλά τόνισε ότι δεν
χρειάζεται προς το παρόν να απομακρυν-
θούν οι κάτοικοι της πρωτεύουσας, αν και
θα πρέπει να είναι έτοιμοι να το κάνουν.

Παρατεταμένο μπλακάουτ
Ο δήμαρχος είπε επίσης ότι οι πολίτες

στο Κίεβο πρέπει να είναι έτοιμοι για δια-
κοπές ρεύματος που θα διαρκέσουν μέ-
χρι την άνοιξη λόγω της επιβάρυνσης του
συστήματος τον χειμώνα, καλώντας τους
να προετοιμαστούν για παρατεταμένο
μπλακάουτ και να προμηθευτούν τρόφι-
μα, νερό και ζεστά ρούχα.

Η πρωτεύουσα δεν διαθέτει αρκετά
θερμαινόμενα καταφύγια για να φιλοξε-
νήσει και τους 3,6 εκατομμύρια κατοί-
κους της σε περίπτωση ολοκληρωτικών
διακοπών ρεύματος, ενώ «οι πολίτες θα

πρέπει να είναι έτοιμοι να απομακρυν-
θούν από την περιοχή, αν η κατάσταση
επιδεινωθεί», πρόσθεσε ο Κλίτσκο. Ο νε-
οτσάρος του Κρεμλίνου δήλωσε ξεκάθα-
ρα χθες ότι τα πλήγματα κατά των ενερ-
γειακών υποδομών της Ουκρανίας θα συ-
νεχιστούν, ενώ το ΝΑΤΟ προεξοφλεί μια
μείζονα επίθεση της Ρωσίας την άνοιξη,

με τον γγ της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμ-
περγκ να εκτιμά ότι ο Πούτιν «προσπαθεί
κατά κάποιον τρόπο να “παγώσει” τον πό-
λεμο, τουλάχιστον για βραχεία χρονική
περίοδο, ώστε να μπορέσει να ανασυν-
ταχθεί και να συνεχίσει τις επιθέσεις».

Επιπλέον, ο Πούτιν μίλησε πάλι για την
προοπτική ενός πυρηνικού πολέμου, λέ-
γοντας ότι «μια τέτοια απειλή αυξάνεται,
θα ήταν λάθος να αποκρύψουμε κάτι τέ-
τοιο», αν και επέμεινε ότι η Ρωσία θα
χρησιμοποιούσε όπλα μαζικής κατα-
στροφής μόνο ως απάντηση σε μια επί-
θεση της Δύσης. «Δεν είμαστε τρελοί να
χρησιμοποιήσουμε πρώτοι τα πυρηνικά
μας όπλα», είπε.

ΠΠεκίνο - Ριάντ
χέρι χέρι
σε πετρέλαιο
και μπίζνες

Ο πρόεδρος της Λαϊκής Κίνας Σι
Τζινπίνγκ, ηγέτης της δεύτερης
οικονομίας παγκοσμίως, επισκέ-
φτηκε τη Σαουδική Αραβία, πρώτη
εξαγωγική χώρα αργού πετρελαί-
ου στον κόσμο, με στόχο να διευ-
ρύνει πολιτικές και οικονομικές
συμμαχίες, προκαλώντας δυσφο-
ρία στις ΗΠΑ.

«Χέρι χέρι για πετρέλαιο και
μπίζνες», γράφουν δυτικές εφη-
μερίδες σχολιάζοντας ότι η συ-
νάντηση του Σι με τον 37χρονο
πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν,
ντε φάκτο ηγέτη της καταπιεστι-
κής μοναρχίας του Κόλπου, επι-
κεντρώθηκε σε ενεργειακά θέμα-
τα και στην υπογραφή 20 συμφω-
νιών άνω των 27 δισ. ευρώ.

Το υπουργείο Εξωτερικών της
Κίνας, του μεγαλύτερου εισαγω-
γέα μαύρου χρυσού, χαρακτήρισε
«ιστορική» την επίσκεψη, καθώς
εκτός από την ενέργεια συζητή-
θηκε και η εμπλοκή κινεζικών
εταιρειών στα μεγαλεπήβολα έρ-
γα του πρίγκιπα-διαδόχου, όπως
μια φουτουριστική πόλη 500 δισ.
δολαρίων, η οποία θα αξιοποιήσει
την αναγνώριση προσώπου και
άλλες τεχνολογίες παρακολούθη-
σης που χρησιμοποιούνται ευρέ-
ως στην Κίνα. Η Σαουδική Αραβία
προσέλκυσε πάνω από 20% των κι-
νεζικών επενδύσεων στον αραβι-
κό κόσμο μεταξύ 2002 και 2020.

Σενάριο Αποκάλυψης
από τον δήμαρχο Κιέβου
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Το Βερολίνο βλέπει ρωσικό δάκτυλο πίσω από τους πραξικοπηματίες

Ο Κλίτσκο προειδοποίησε για
εφιαλτικό χειμώνα αν συνεχιστούν 
τα ρωσικά χτυπήματα 
στις υποδομές της Ουκρανίας
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Ρ
ομά από όλη την Ελλάδα -με
αναρτήσεις τους στο δημοφι-
λές μέσο κοινωνικής δικτύω-
σης TikTok- απειλούν να πά-

ρουν τον νόμο στα χέρια τους λίγες ώρες
προτού ο 34χρονος αστυνομικός που πυ-
ροβόλησε έπειτα από καταδίωξη τον
16χρονο ομόφυλό τους οδηγηθεί για απο-
λογία ενώπιον του ανακριτή! Οι απειλές
έγιναν πράξη όταν χθες βράδυ Ρομά πυ-
ροβόλησαν εναντίον αστυνομικών της ΟΠ-
ΚΕ στη λεωφόρο Διυλιστηρίων. Την ίδια
ώρα, στην περιοχή Νέα Ζωή Ασπροπύρ-
γου είχε ξεσπάσει μεγάλη φωτιά, ενώ στα
Μέγαρα ήταν σε εξέλιξη επεισόδια μικρής
έκτασης, στον παράδρομο του 40ού χλμ
της εθνικής οδού.

O ανήλικος παραμένει σε πολύ κρίσιμη
κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θερα-
πείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης.

Την ίδια ώρα, Ρομά από διάφορες πε-
ριοχές της Ελλάδας ταξίδεψαν στη Θεσσα-
λονίκη προκειμένου να συμμετάσχουν σε
εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, καταγγέλλον-
τας για ρατσισμό τον αστυνομικό της Ομά-
δας ΔΙΑΣ που πυροβόλησε τον 16χρονο για
ρατσιστικά κίνητρα. Οι γονείς του ανήλι-
κου -φέρει βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές
κακώσεις και νοσηλεύεται διασωληνωμέ-
νος στη ΜΕΘ- ζητούν δικαιοσύνη και περι-
μένουν να δουν αν θα προφυλακιστεί ο
34χρονος. Πάντως, τόσο στη Βόρεια Ελλά-
δα όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας,
όπου υπάρχουν καταυλισμοί Ρομά, τις τε-
λευταίες μέρες με το που πέφτει το σκοτά-
δι ξεκινούν επεισόδια με καμένους κά-

δους και λάστιχα, ενώ γίνονται επιθέσεις
και σε αστυνομικές δυνάμεις.

Το επίκεντρο των συγκρούσεων είναι η
Δυτική Αττική, όπου σε Ζεφύρι, Μενίδι,
Άνω Λιόσια, Ασπρόπυργο και Μέγαρα (κυ-
ρίως στην εθνική οδό) ομάδες Ρομά επιδί-
δονται σε κάθε είδους βανδαλισμούς, καί-
γοντας ακόμη και επιχειρήσεις, οχήματα
(μέχρι και αστικό λεωφορείο), ενώ βροχή
πέφτουν τα σκάγια από πυροβολισμούς
στον αέρα με κυνηγετικά όπλα. Μέσω του
TikTok Ρομά κυρίως νεότερης ηλικίας
απευθύνουν καλέσματα για ξεσηκωμό και
απειλούν με αντίποινα αν χάσει τη ζωή του
ο 16χρονος. Στο πλαίσιο αυτό, μετά και τα
επεισόδια των τελευταίων ημερών, το
πρωί της Πέμπτης έγινε μεγάλη αστυνομι-
κή επιχείρηση με τη συμμετοχή ΕΚΑΜ,
ΟΠΚΕ και ΜΑΤ σε παραπήγματα και σπίτια
Ρομά στη Δυτική Αττική, με τις πληροφο-
ρίες να κάνουν λόγο για 7 συλλήψεις.

Θέση πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος Γιάννης Οικονόμου, δηλώνοντας ότι

«δεν μπορούμε να επιτρέψουμε συνθήκες
χάους και ανομίας από οποιονδήποτε. Δεν
θα υπάρξει η παραμικρή ανοχή σε βίαιες
συμπεριφορές απέναντι στα όργανα της
τάξης», ξεκαθαρίζοντας ότι «αν υπάρχουν
ευθύνες (σ.σ.: για τον τραυματισμό του
16χρονου) θα αποδοθούν χωρίς καμία αμ-
φιβολία».

Η κατάθεση του ένστολου
Η «Political» φέρνει στη δημοσιότητα το

πιο κρίσιμο μέρος της προανακριτικής κα-
τάθεσης του 34χρονου αστυνομικού της
Ομάδας ΔΙΑΣ, ο οποίος ανέφερε στους συ-
ναδέλφους του ότι πριν πυροβολήσει ο
16χρονος επιχείρησε 3 φορές να εμβολί-
σει τη μοτοσικλέτα των άλλων δύο της
ΔΙ.ΑΣ. «Μόλις είδα ότι το αγροτικό πάει για
3η φορά να χτυπήσει με φόρα και να πατή-
σει τους συναδέλφους μου, έβγαλα το
όπλο μου και πυροβόλησα 2 φορές πάνω
από τη μηχανή που ήταν σε κίνηση. Μία
φορά στον αέρα και μία φορά προς το
αγροτικό όχημα χαμηλά. Δεν μπορούσα να
στοχεύσω με ακρίβεια, επειδή κρατούσα
το όπλο με το ένα μου χέρι. Μόλις πυροβό-
λησα, είδα το αγροτικό να εκτρέπεται της
πορείας του και κατέληξε πάνω σε τοίχο
παρακείμενου ξενοδοχείου».

Απειλούν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους εάν καταλήξει
ο 16χρονος και δεν προφυλακιστεί ο αστυνομικός που 

τον πυροβόλησε - Φωτιές και πυροβολισμοί εναντίον ανδρών 
της ΟΠΚΕ χθες βράδυ στον Ασπρόπυργο

Ξεσηκωμός των Ρομά

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ:  
Κώστας 
Παπαδόπουλος

Βρέθηκαν 60.000 €
στη θυρίδα της μητέρας 
του πατέρα Αντώνιου

Την τραπεζική θυρίδα που ανήκει
στη μητέρα του πατέρα Αντωνίου
άνοιξαν χθες τα στελέχη της οικονο-
μικής αστυνομίας. Όπως είπε η ίδια η
γυναίκα, η θυρίδα είναι στο όνομά
της, ενώ στον τραπεζικό λογαριασμό
της έχει 60.000 ευρώ, τα οποία, όπως
είπε, είναι του συζύγου της, ο οποίος
έχει φύγει από τη ζωή. Σύμφωνα με
πληροφορίες, οι ελεγκτές της οικο-
νομικής αστυνομίας έχουν καταθέσει
αίτημα προς την τράπεζα να σφραγί-
σει τη θυρίδα ώστε η διαχειρίστρια να
μην έχει πρόσβαση σε αυτήν. Η συγ-
κεκριμένη θυρίδα διαπιστώθηκε
πρόσφατα πως ανήκει στη μητέρα
του ιδρυτή της Κιβωτού και, σύμφω-
να με πληροφορίες, παραμένει ανέγ-
γιχτη εδώ και αρκετούς μήνες.

Δημοσιογράφος του Alpha συνάν-
τησε τη μητέρα του ιδρυτή της Κιβω-
τού του Κόσμου σε μοναστήρι της Χί-
ου, στη Νέα Μονή, όπου ζει τα τελευ-
ταία 24ωρα. «Το ήξερα ότι έχω θυρί-
δα στην τράπεζα. Αυτά (σ.σ.: εννοεί
τον λογαριασμό με τις 60.000 ευρώ
που βρέθηκε στο όνομά της) τα είχα-
με πάει για τα παιδιά, ρωτήστε τον
πατέρα. Το ήξερα ότι αυτά τα λεφτά
ήταν στο όνομά μου. Το ήξερα… Του
μπαμπά… Του άντρα μου… Τα είχαμε
πάρει και τα μοιράσαμε στα παιδιά
μας. Η θυρίδα δεν θυμάμαι τι έχει…
έχει κάτι…».

Όλα αυτά την ώρα που αυξάνονται
οι καταγγελίες για τα «μαρτύρια» που
υφίσταντο παιδιά στις δομές. «Δεν
πηγαίναμε σχολείο γιατί δουλεύαμε
για 0,10 ευρώ την ώρα», ανέφερε νέα
μαρτυρία.

Μίλτος Σακελλάρης
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Μ
ε τις φωτογραφίες ανά χείρας
των ανθρώπων που έχασαν
βγήκαν από την αίθουσα του
δικαστηρίου οι συγγενείς των

θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι,
ενωμένοι σαν μια γροθιά, φωνάζοντας «κα-
κούργημα». Ήταν το δικό τους κατηγορώ
σε μια δίκη όπου οι μαρτυρίες καθηλώνουν.
Οι μάρτυρες νιώθουν την ανάγκη να μιλή-
σουν εξ ονόματος όλων των θυμάτων της
τραγωδίας και να αξιώσουν δικαίωση…

Με την έναρξη της χθεσινής διαδικασίας
το βλέμμα όλων καρφώθηκε στις φωτο-
γραφίες των θυμάτων που είχαν τοποθε-
τηθεί στα έδρανα της αίθουσας τελετών
του Εφετείου ως θλιβερή υπενθύμιση
στους δικαστές των νεκρών από ένα «έγ-
κλημα» που δεν θα πρέπει να μείνει ατι-
μώρητο.

«Φύγαμε σαν τα ποντίκια»
«Καιγόμασταν σαν τα ποντίκια και φύγα-

με σαν τα ποντίκια... Προσευχόμουν να ζή-
σει τουλάχιστον το παιδί μου, να αντέξει»,
κατέθεσε η Κάλλι Αναγνώστου, η οποία με
εμφανή τα δικά της σημάδια στο σώμα από
τη φωτιά, μιας και, όπως εξήγησε, «κανέ-
νας δεν περίμενε ότι θα ζήσει, αλλά το
έκανε για το παιδί της», ζήτησε να ακού-

σουν οι δικαστές από το κινητό της τη φω-
νή του γιου της που από τα 5,5 του χρόνια
ανεβαίνει έναν Γολγοθά με φρικτούς πό-
νους από τα εγκαύματα. «Το μόνο που
μπορώ να κάνω είναι ο πόνος του γιου μου
να μη μείνει έτσι. Του το χρωστάω, όπως
και στους άλλους ανθρώπους. Να βγει η
αλήθεια, να δικαιωθεί, να μην ξανασυμ-
βεί… Αυτό μου ζήτησε ο γιος μου. Θέλω να
φέρω τη φωνή του εδώ μέσα, μου το ζήτη-
σε γιατί ο ίδιος δεν μπορεί να έρθει», είπε
η μάρτυρας και άνοιξε το κινητό της από το
οποίο ακουγόταν η φωνή του 10χρονου
σήμερα γιου της.

«Μαμά μου, θα πεθάνουμε;»
Κλαίγοντας σπαρακτικά η μάρτυρας πε-

ριέγραψε εκείνες τις κρίσιμες στιγμές:
«Είδα τεράστιες φλόγες δεξιά μου και φώ-
ναξα το παιδί μου. “Καιγόμαστε!”. Κλάμα-
τα! Είναι ταινία! Είναι όνειρο! Είναι εφιάλ-
της. Ήταν ο δικός μου εφιάλτης. Φώναξα
στο παιδί μου “Κωνσταντίνε, φεύγουμε

τώρα!”. Κανένας δεν μας είπε να φύγουμε.
Το παιδί μου ουρλιάζει “μαμά μου, τι θα
κάνουμε; Μαμά μου, θα πεθάνουμε;”. Και
εγώ να του λέω “ντύσου, θα φύγουμε, δεν
έχουμε επιλογή”. Μπορεί κανείς να συνει-
δητοποιήσει τη φρίκη; Κανένας. Γιατί δεν
ήταν εκεί. Ξαφνικά το παιδί φωνάζει “μα-
μά”! Και πέφτουμε και οι δύο κάτω και αρ-
χίζει να ουρλιάζει: “Μαμά, καίγομαι! Συ-
νειδητοποίησα πως δεν είχε βάλει την
μπλούζα του. Καίγεται το δέρμα του και
έχω βάλει τα νύχια μου μέσα στο σώμα
του. Φωνάζω συνέχεια. “Μην κοιτάς τίπο-
τα, μόνο τρέξε”. Όπως τρέχουμε, λιώνουν
τα πόδια του και εγώ δεν μπορώ να του πω
τίποτα. Φωνάζει “μαμά, βοήθα με, μαμά,
σώσε με”. Εγώ δεν τον πήρα αγκαλιά γιατί,
αν το έκανα αυτό, θα ήμασταν οι πρώτοι
που θα έβρισκαν αγκαλιά. Ήμασταν μόνοι
μας και καιγόμασταν. Η μόνη φωνή και τα
ουρλιαχτά ήταν του παιδιού μου. Μια φωνή
που την έχω μέσα μου ακόμη και τώρα φο-
βάμαι να τον πάρω αγκαλιά».

Ο πόνος για την Κάλλι Αναγνώστου με-
τατράπηκε σε οργή και ξέσπασε καταθέ-
τοντας: «Ακούω στην τηλεόραση “όλα τα
κάναμε καλά και θα τα ξανακάναμε με τον
ίδιο τρόπο”. Οι νεκροί κι εμείς είμαστε η
απόδειξη ότι όλα έγιναν καλά! Με τον ίδιο
τρόπο θα τα ξαναέκαναν! Τους λέω “στείλ-
τε με μέσα στη Βουλή να δουν πόσο καλά
τα κάνανε”».

«Η ζωή μου έχει τελειώσει»
«Καήκαμε 180 μέτρα από τη θάλασσα

και άλλοι πνίγηκαν μέσα στη θάλασσα»,
κατέθεσε ο Παναγιώτης Ντάγκαλος, ο
οποίος έχασε στη φωτιά τη σύζυγό του και
ο ίδιος σώθηκε από θαύμα έχοντας στην
αγκαλιά του, τυλιγμένο σε μια πετσέτα, τον
3,5 ετών τότε γιο του.

«Αυτή η τραγωδία δεν θα είχε συμβεί αν
λειτουργούσαν οι υπηρεσίες. Κανείς δεν
έκανε τίποτα. Από τότε η ζωή μου έχει τε-
λειώσει, όπως και όλων εδώ», είπε ο Κορ-
ζενιόφσκι Ζαροσλάφτς, ο οποίος είχε έρ-
θει με την οικογένειά του από την Πολωνία
για διακοπές στην Ελλάδα. Τελικά πήρε
μέσα σε «μαύρους σάκους» τόσο τη γυναί-
κα του όσο και το παιδί του που πνίγηκαν
όταν η βάρκα στην οποία μπήκαν για να
σωθούν αναποδογύρισε…

Ο εφιάλτης από την πολύνεκρη πυρκαγιά στο Μάτι ζωντανεύει 
στην αίθουσα του δικαστηρίου με τις σπαρακτικές 

καταθέσεις συγγενών των θυμάτων

«Τρέχαμε και καιγόταν ο γιος μου, 

έλιωσαν τα πόδια του!»



E
πειτα από πολλά χρόνια αναξιο-
ποίητο, το τέως βασιλικό κτήμα
στο Τατόι αλλάζει όψη. Αξίζει να
σημειωθεί ότι ο Κυριάκος Μη-

τσοτάκης είχε θέσει ως βάση για την ανα-
διαμόρφωσή του το Dumfries House, θέ-
μα που συζητήθηκε με τον βασιλιά Κάρο-
λο στην πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυ-
πουργού στο Λονδίνο.

Ήδη το σχέδιο του υπουργείου Πολιτι-
σμού εξελίσσεται με βάση τον προγραμ-
ματισμό και το χρονοδιάγραμμα. Σύμφω-
να με ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ (4/12), η
οριστική μελέτη εγκρίθηκε από το Κεντρι-
κό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και
αφορά τον εκσυγχρονισμό των δικτύων
υποδομών αλλά και την αποκατάσταση
του πολύτιμου κτιριακού αποθέματος.

Πού επικεντρώνεται
Η σχετική μελέτη επικεντρώνεται σε έξι

επιμέρους υποδομές: ύδρευσης, πυρό-
σβεσης, άρδευσης, αποχέτευσης και επε-
ξεργασίας λυμάτων, ηλεκτρικής ισχύος
και τηλεπικοινωνιών. Ακόμη, θετικά γνω-
μοδότησε το ΚΣΝΜ για τις μελέτες αποκα-
τάστασης του νέου Βουστάσιου, του Ιππο-
στάσιου και του Καταφυγίου. Αλλά και για
τη μελέτη προσβασιμότητας στην αποκα-
τεστημένη πλέον Οικία του Δασοφύλακα,
η οποία θα φιλοξενήσει το κέντρο ενημέ-
ρωσης και πληροφόρησης των επισκε-
πτών για την ιστορία του κτήματος.

Ανάδειξη
Όπως δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού

και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη: «Η απο-
κατάσταση και ανάδειξη του κτιριακού
αποθέματος στον ιστορικό πυρήνα του Τα-
τοΐου αποτελεί το ένα σκέλος της ανάδει-
ξης και αξιοποίησης του μνημειακού συ-
νόλου. Η δημιουργία υποδομών σε επίπε-
δο δικτύων, οι οποίες θα εξασφαλίζουν
την καλή λειτουργία και την προστασία του

κτήματος, υπηρετούν ένα σύγχρονο και
βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο
αποτελεί το δεύτερο αλλά εξίσου σημαντι-
κό σκέλος.

Σε συνεργασία με συναρμόδια υπουρ-
γεία και με άλλους φορείς του Δημοσίου,
που διαθέτουν την αναγκαία τεχνογνωσία,
προχωρήσαμε στην εκπόνηση των απα-
ραίτητων μελετών για την πυροπροστασία,
την ύδρευση, τον βιολογικό καθαρισμό,

την ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινω-
νίες, που αποτελούν προϋπόθεση για τη
δημιουργία σύγχρονου, καθαρού και
ασφαλούς περιβάλλοντος λειτουργίας,
ανάδειξης και ανάπτυξης του κτήματος,
στη βάση των δεδομένων που δημιουρ-
γούν οι νέες χρήσεις, οι οποίες θα φιλοξε-
νηθούν στο υφιστάμενο κτιριακό απόθε-
μα. Οι επεμβάσεις αποκατάστασης στα
κτίρια του Τατοΐου, για να φιλοξενήσουν

ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές χρήσεις,
προχωρούν σύμφωνα με τα χρονοδια-
γράμματα που έχουμε θέσει.

Στα κτίρια αυτά εντάσσονται το Ιππο-
στάσιο -ένα από τα παλαιότερα κτίρια
της παραγωγικής ενότητας, το οποίο
συνδέεται άρρηκτα με τον αγροτικό χα-
ρακτήρα του κτήματος- και το Καταφύ-
γιο, ένα κτίριο που φέρει σημαντικές
ιστορικές μνήμες. Δεδομένης της αρχι-
τεκτονικής και ιστορικής αξίας των κτι-
ρίων, στόχος των επεμβάσεων είναι η
ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και ιστορι-
κής τους αξίας, μέσω της διατήρησης
των αυθεντικών μορφολογικών και τυ-
πολογικών στοιχείων τους».
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Εγκρίθηκε η οριστική μελέτη αποκατάστασης του κτήματος 
από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων  

Tο Τατόι 
αλλάζει όψη!

Το βιβλίο «Βαγγέλης: 25 (+1) Ιστορίες πριν το Αλ-
τσχάιμερ» (Εκδόσεις «Ianos») έχει για συγγραφείς
δύο δημοσιογράφους. Έναν εν αγνοία του, τον Βαγγέ-
λη Χριστοφορίδη. Και έναν εν γνώσει του, τον Γιώργο
Χριστοφορίδη. Ο Βαγγέλης έγραψε τα διηγήματα του
πρώτου μέρους του βιβλίου. Και, μετά, έφυγε. Ο Γιώρ-
γος, ο γιος του Βαγγέλη, είναι υπεύθυνος για την ταξι-
νόμηση των ιστοριών του πατέρα του και για τη συγ-
γραφή του δεύτερου μέρους.

Ο Βαγγέλης Χριστοφορίδης άρχισε να γράφει διηγή-
ματα πριν από αρκετές δεκαετίες. Έγραψε ιστορίες
από τη ζωή και την καθημερινότητά του. Έγραφε για
τον εαυτό του ο Βαγγέλης, όχι για τους άλλους. Δεν εί-
χε στο μυαλό του ότι αυτές οι ιστορίες θα μπορούσαν
ποτέ να εκδοθούν, να γίνουν βιβλίο.

Ο Γιώργος Χριστοφορίδης άρχισε να σκέφτεται την

ιδέα ενός τέτοιου βιβλίου ακριβώς όταν συνειδητοποί-
ησε ότι ο πατέρας του έπαιρνε τον δρόμο προς αποχώ-
ρηση (λέγε με Αλτσχάιμερ). Άρχισε θέλοντας απλώς να
σώσει τα 25 διηγήματα του μπαμπά. Μετά -και όσο

προχωρούσε το Αλτσχάιμερ- ήθελε να πει κάτι για τους
ανθρώπους που το ζουν από τόσο κοντά. Για τη μητέρα
του, δηλαδή. Τη μητέρα του και τόσους άλλους ήρωες.
Γιατί οι απέξω δεν καταλαβαίνουν. Ο Γιώργος σκέφτη-
κε ότι, αφού δεν μπορούν να καταλάβουν, ίσως μπο-
ρούν να διαβάσουν λίγα για αυτό. 

Η παρουσίαση του βιβλίου του Γ. Χριστοφορίδη,
«Βαγγέλης: 25 (+1) Ιστορίες πριν το Αλτσχάιμερ» (Εκ-
δόσεις «Ianos») θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15
Δεκεμβρίου στις 6.00 μμ στον Ιανό (Σταδίου 24, Αθή-
να). Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Τζίνα Αγγούρη, δημο-
σιογράφος, Κώστας Γιαννακίδης, δημοσιογράφος,
Κώστας Γκιουλέκας, δημοσιογράφος, βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης ΝΔ. 

«Βαγγέλης: 25 (+1) Ιστορίες πριν το Αλτσχάιμερ»



Μ
ε τον πιο σαφή και οριστικό τρόπο η κυ-
βέρνηση απέρριψε κάθε συζήτηση για το
πάγιο αίτημα των δημάρχων να αποδο-

θούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση οι παρακρατηθέν-
τες πόροι των προηγούμενων ετών. Το αίτημα αυτό,
που ουσιαστικά δεν έφυγε ποτέ από την ατζέντα της
ΚΕΔΕ, επανήλθε με επίσημο τρόπο στο τελικό ψήφι-
σμα του Συνεδρίου της Ένωσης που πραγματοποι-
ήθηκε στον Βόλο και αφορά τα χρήματα που, αν και
προβλέπονται από τη νομοθεσία, δεν αποδίδονται
ποτέ στο σύνολό τους στους δήμους της χώρας.

Συγκεκριμένα, επειδή όλες οι παρατάξεις που
συμμετέχουν και εκφράζονται στο ΔΣ της ΚΕΔΕ
έχουν ως αίτημα να διεκδικηθεί και η νέα γενιά πα-
ρακρατηθέντων πόρων, συμπεριλήφθηκε στο ψήφι-
σμα του συνεδρίου η διεκδίκηση για «σταδιακή από-

δοση στους δήμους, την ΚΕΔΕ και τις ΠΕΔ των παρα-
κρατηθέντων πόρων από προηγούμενα έτη. Δεν θα
σταματήσουμε να τα διεκδικούμε, είναι χρήματα των
δήμων και δεν τα απεμπολούμε».

Όμως, στο ξεκίνημα της συζήτησης του νομοσχε-
δίου για τη Δημοτική Αστυνομία του υπουργείου
Εσωτερικών στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ο
υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης απέκλεισε
το ενδεχόμενο όχι μόνο να δοθούν τα χρήματα αλλά
και να συζητηθεί το θέμα. «Ακούμε για τα παρακρα-
τηθέντα και… τα παρακρατηθέντα. Να είναι σαφές
ότι τα παρακρατηθέντα αυτά, τα οποία είχαν νομοθε-
τηθεί εκεί και τότε, προφανώς δεν πρόκειται να δο-
θούν. Δεν έχει νόημα αυτή η συζήτηση. Αυτή η συζή-
τηση είναι μια συζήτηση που πρέπει να κλείσει. Δεν
πρόκειται να δοθούν», τόνισε χαρακτηριστικά. 

Στον βούρκο...
Στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο δήμαρχος Αλίμου

Ανδρέας Κονδύλης προκειμένου να αντιμετωπίσει
την επίθεση που δέχτηκε από νέο τοπικό έντυπο που
κυκλοφόρησε πρόσφατα στην πόλη, ενώ την ίδια
ώρα καταγγέλλει μερίδα της αντιπολίτευσης ότι
κρύβεται πίσω από αυτή την «πολιτική κατρακύλα».
Ο δήμαρχος κατήγγειλε πως «τον χειρότερο εαυτό
της κατάφερε να ξεπεράσει η αντιπολίτευση! Ξεκί-
νησε να κυκλοφορεί στον Άλιμο ένα ανώνυμο, λα-
θρόβιο έντυπο, γεμάτο ασύλληπτα ψέματα και χυ-
δαιότητες σε βάρος της δημοτικής Αρχής. Ένα έντυ-
πο ανέντιμο, συκοφαντικό και αξιόποινο που μετα-
τρέπει την πολιτική ζωή σε βούρκο. Με υποτιθέμενο
“εκδότη” ένα ανύπαρκτο πρόσωπο και περιεχόμενο
εντελώς ψευδές και ακραία δυσφημιστικό» και
έδωσε ραντεβού στα δικαστήρια καταθέτοντας μή-
νυση κατ’ αγνώστων και ζητώντας την αυτόφωρη
σύλληψη όποιων διανέμουν το έντυπο. 

ΚΚάνει «ανοίγματα»
Με συνεργασίες προς όλες τις πλευρές φαίνεται

ότι ετοιμάζεται να απαντήσει στις προεκλογικές
φήμες που θέλουν να γίνεται στην πόλη του «ει-
σβολή» από στέλεχος της περιφέρειας ο δήμαρ-
χος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός. Η πρώτη υπογραφή
συνεργασίας ενόψει τον εκλογών του επόμενου
Οκτωβρίου έπεσε με έναν από τους αντιπάλους
του δημάρχου στις προηγούμενες εκλογές, τον
Οδυσσέα Καμπόλη, ο οποίος αποφάσισε αυτήν τη
φορά να συμπορευτεί με τον δήμαρχο. Θυμίζουμε
ότι ο κ. Καμπόλης είχε την άτυπη στήριξη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και είχε λάβει 4,78%, χωρίς βέβαια αυτό να
σημαίνει ότι υποχρεωτικά θα μεταφέρει αυτήν τη
στήριξη, καθώς το θέμα παραμένει ανοιχτό. 

!
Νέος ενεργειακός 
φωτισμός στο Γαλάτσι
Απάντηση στο πρόβλη-
μα που έχει δημιουρ-
γηθεί στον δήμο του
από το υψηλό κόστος
του ηλεκτρικού ρεύμα-
τος δίνει ο δήμαρχος
Γαλατσίου Γιώργος
Μαρκόπουλος. Η λύση
έρχεται μέσα από την
ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού με την το-
ποθέτηση νέας τεχνολογίας φωτιστικών LED και εγκατάστα-
ση συστήματος διαχείρισης που προβλέπει η προγραμματική
σύμβαση που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης με τον δήμαρχο Γαλατσίου. Το έργο, το οποίο χρη-
ματοδοτείται με ίδιους πόρους της περιφέρειας με προϋπο-
λογισμό που ανέρχεται στα 3.767.263,84 ευρώ, υπολογίζεται
ότι, εκτός από τη λειτουργική αναβάθμιση των υποδομών του
δικτύου φωτισμού, θα συντελέσει καταλυτικά και στην εξοι-
κονόμηση ενέργειας τουλάχιστον κατά 62% σε σχέση με αυ-
τήν που καταναλωνόταν από τα συμβατικά φωτιστικά, ενώ
καθοριστική για τη σχέση ποιότητας και οικονομίας του φω-
τισμού είναι η παράλληλη εγκατάσταση συστήματος διαχεί-
ρισης με την εφαρμογή ΙΟΤ.
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Υπουργείο Εσωτερικών

Τέλος στη συζήτηση για τα παρακρατηθέντα

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής προς τα νότια
της Αθήνας η νέα παρέμβαση του κομ-
ματικού μηχανισμού της ΝΔ προκειμέ-

νου να τα βρουν μεταξύ τους οι υποψήφι-
οι δήμαρχοι φαίνεται ότι είχε το αντίθετο απο-

τέλεσμα από το επιδιωκόμενο; Πώς αλλιώς να εξη-
γηθεί ότι μετά τη νέα συνάντηση ο ένας από όλους
τους υποψηφίους έβγαλε ανακοίνωση καταγγέλ-
λοντας τη διαδικασία και δηλώνοντας επισήμως
ότι δεν θέλει καμία στήριξη; 

Τριπλή 
συνεργασία

Δυναμική είσοδο στο προεκλογικό σκη-
νικό της πόλης έκανε ο δήμαρχος Νέας Φι-
λαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας Γιάννης
Βούρος με μια μεγάλη εκδήλωση που,
εκτός από τον απολογισμό του έργου της
τριετίας, είχε και την ανακοίνωση των πρώ-
των υποψηφίων αλλά και την επισημοποί-
ηση της συνεργασίας με δύο παρατάξεις.
Όπως είναι γνωστό, ο κ. Βούρος από την αρ-
χή της θητείας συνεργάστηκε με τις παρα-
τάξεις του Τάσου Κωνσταντινίδη και του
Χρήστου Κοπελούσου, σε μια προσπάθεια
να αποκτήσει την πλειοψηφία στο Δημοτικό
Συμβούλιο. Αυτές οι συνεργασίες, αφού,
όπως ομολόγησαν όλες οι πλευρές, δοκι-
μάστηκαν σε αυτά τα τρία χρόνια και πέτυ-
χαν, τώρα μετατρέπονται και σε συμμαχία
ενόψει των εκλογών του 2023. Να θυμίσου-
με ότι στον πρώτο γύρο των εκλογών του
2019 ο κ. Κωνσταντίνιδης είχε λάβει 5,37%
και ο Κοπελούσος 3,62%. 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ20
Ο

ΙΚ
Ο

Ν
Ο

Μ
ΙΑ

Ο
ι Κατασκευές και η Πλη-
ροφορική λόγω της ωρί-
μανσης έργων και αυξη-
μένων χρηματοδοτήσεων

από το Ταμείο Ανάκαμψης και το
ΕΣΠΑ αναμένεται να αποτελέσουν
τους ισχυρούς πυλώνες για τη διατή-
ρηση των θετικών ρυθμών ανάπτυξης
στην οικονομία το 2023.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Οικονομι-
κής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας,
στην παρούσα φάση η επιτάχυνση του όγ-
κου πωλήσεων είναι εμφανής σε όλο το
φάσμα των τομέων της οικονομίας, ενώ
παράλληλα όλοι σχεδόν οι επιμέρους
κλάδοι έχουν ξεπεράσει τις επιδόσεις του
2019 (με σημαντική διασπορά επιδόσε-
ων). Σύμφωνα με τα συμπεράσματα των
αναλυτών της τράπεζας, οι κατασκευές
σημείωσαν την υψηλότερη αύξηση όγκου
δραστηριότητας (27% υψηλότερα από το
2019) με δυναμική πορεία κυρίως στα κτί-
ρια, ενώ πιο αδύναμες επιδόσεις σημει-
ώνονται στον κλάδο εμπορίου.

Ξεχωρίζουν
Στη βιομηχανία θετικά ξεχωρίζουν το-

μείς υψηλής τεχνολογίας, ενώ στις υπη-
ρεσίες ξεχωρίζει η ποιοτική αναβάθμιση
της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η
οποία επιβεβαιώνεται από την ισχυρή
πορεία των συμβουλευτικών υπηρεσιών,
του R&D και της Πληροφορικής. Έντονες
πληθωριστικές επιδράσεις εμφανίζουν
οι κλάδοι βιομηχανίας και χονδρικού εμ-
πορίου λόγω υψηλής εξάρτησης από ει-
σαγόμενες πρώτες ύλες (αύξηση τιμών
εισαγωγών της τάξης του 30%).

Διατήρηση των υψηλών τιμών για το
προσεχές διάστημα και μικρή επιβράδυν-
ση στη δυναμική της ζήτησης συνομολο-
γούν οι βασικοί πρόδρομοι δείκτες της επι-

χειρηματικής δραστηριότητας. Έτσι, κατά
το τελευταίο τρίμηνο του έτους, ενώ οι ονο-
μαστικές πωλήσεις εκτιμάται ότι θα συνε-
χίσουν ανοδικά (27% έναντι 2019), παράλ-
ληλα εμφανίζονται σημάδια ότι η τρέχουσα
δυναμική αρχίζει να επιβραδύνει σε όρους
όγκου. Η Εθνική Τράπεζα προβλέπει πε-
ραιτέρω αύξηση του όγκου πωλήσεων της
τάξης του 3% για το 2023, η οποία θα είναι
εμφανής σε όλους τους ευρείς τομείς της
οικονομίας. Οι Κατασκευές και η Πληρο-
φορική αναμένεται να ξεχωρίσουν θετικά,
επιτυγχάνοντας διψήφιο ρυθμό ετήσιας
ανάπτυξης, καθώς επιταχύνεται η υλοποί-
ηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων,
εν μέρει συνδεδεμένων με τους ευρωπαϊ-
κούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σε φάση ωρίμανσης
Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη έχουν μπει σε

φάση ωρίμανσης εκατοντάδες μεγάλα, με-
σαία και μικρά έργα υποδομής σε ολόκληρη
τη χώρα και, όπως δήλωσε πρόσφατα ο
υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώ-
στας Καραμανλής, «το 2023 η Ελλάδα θα εί-
ναι ένα απέραντο εργοτάξιο». Με δεδομένη
τη λειτουργία των πολλαπλασιαστών στα έρ-
γα υποδομής (για κάθε 1 ευρώ δημιουργείται
αξία άλλων 3 ευρώ), η κυβέρνηση εκτιμά ότι
θα είναι ισχυρή η στήριξη στο ΑΕΠ με δεδο-
μένη την επιβράδυνση της καταναλωτικής
δαπάνης, του τουρισμού και των επενδύσε-
ων σε σχέση με τη φετινή χρονιά. Από την
άλλη πλευρά, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας και του ΕΣΠΑ θα επιτα-
χυνθεί η διαδικασία υλοποίησης εκατοντά-
δων έργων πληροφορικής, τα οποία θα συμ-
βάλουν στον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό της
οικονομίας και της Δημόσιας Διοίκησης. 

Σημαντική πίεση στην κατανάλωση λόγω των αυξημέ-
νων πληρωμών για τους λογαριασμούς ρεύματος, αερίου
και υγρών καυσίμων καταγράφει μελέτη του Συνδέσμου
Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος.

Η μελέτη έγινε σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών και περιλαμβάνει δείγμα 1.150 καταναλωτών.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο δείκτης καταναλωτικού κλίμα-
τος λιανικής τον Νοέμβριο διαμορφώθηκε στις -61 μονάδες
και ήταν πολύ χαμηλότερος σε σχέση με τον Οκτώβριο, αλλά
ελαφρά αυξημένος σε σχέση με τον περασμένο Ιούλιο. Το
55% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι το α’ εξάμηνο του 2023 θα

είναι αυξημένες οι δαπάνες για λογαριασμούς κοινής ωφέ-
λειας, το 48% οι δαπάνες για αγορά προϊόντων, ενώ μόλις το
18% εκτιμά ότι θα είναι μειωμένες. Το αντίθετο ισχύει για τις
υπηρεσίες εστίασης και τα εισιτήρια, καθώς το 40% των κα-
ταναλωτών εκτιμά ότι αυτές θα μειωθούν, ενώ το 24% βλέπει
αύξηση. Σχετικά ουδέτερη είναι η μέτρηση σε σχέση με τη
φορολογία, για την οποία το 72% εκτιμά ότι θα μείνει αμετά-
βλητη, το 11% ότι θα παρουσιάσει μείωση και το 17% αύξηση.
Με βάση τα παραπάνω ευρήματα θεωρείται δεδομένο ότι οι
καταναλωτές θα μειώσουν τις δαπάνες διασκέδασης για να
καλύψουν τις αυξημένες δαπάνες βασικών αναγκών τους.

Σύμφωνα με τους καταναλωτές, οι δαπάνες για λογαρια-
σμούς αποτελούν με διαφορά τη μεγαλύτερη δαπάνη τους
ως ποσοστό του εισοδήματός τους. Συγκεκριμένα, αποτε-
λούν το 33% έναντι 30% τον προηγούμενο Δεκέμβριο. 

Αντίθετα, παρά την αύξηση από 26% σε 29% σε σχέση με
τον προηγούμενο Δεκέμβριο, οι δαπάνες για αγορές προ-
ϊόντων παραμένουν σε συνήθη επίπεδα. Σε σχέση με τις
υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών, καταγράφεται μια στα-
θερότητα, όμως οι δαπάνες για λογαριασμούς, ενοίκια
και φόρους αντιπροσωπεύουν πλέον το 70% του συνολι-
κού οικογενειακού εισοδήματος.

Οι λογαριασμοί ενέργειας «τρώνε» το εισόδημα των καταναλωτών

loukas1972@gmail.com

Γράφει
ο Λουκάς
Γεωργιάδης

Ισχυροί 
πυλώνες της...

ανάπτυξης 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Χάρη στην ωρίμανση 
έργων και αυξημένων
χρηματοδοτήσεων από
το Ταμείο Ανάκαμψης και 
το ΕΣΠΑ αναμένεται 
διψήφια αύξηση το 2023
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Σ
το «διά ταύτα» φτάνουν οι υπο-
λογισμοί του υπουργείου Οι-
κονομικών σχετικά με τα
υπερκέρδη των πετρελαϊκών

διυλιστικών ομίλων κατά το 2022, με αρ-
μόδιες πηγές να κάνουν λόγο για συνο-
λικό ποσό 600 εκατ. ευρώ που θα εισ-
ρεύσει στα δημόσια ταμεία κατόπιν
εφαρμογής της έκτακτης φορολόγησης.

Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι
θα προχωρήσει στο συγκεκριμένο μέ-
τρο όταν ψηφιστεί από την ΕΕ ο σχετι-
κός κανονισμός, διατηρώντας το πο-
σοστό φορολόγησης που θα αποφασί-
σουν οι Βρυξέλλες. Αυτό σημαίνει ότι
τα έσοδα θα εισπραχθούν το 2023 και
θα ενισχύσουν τον προϋπολογισμό
του επόμενου έτους.

Αντίστοιχα μέχρι τα τέλη του χρόνου
πρόκειται να εισρεύσουν στα κρατικά
ταμεία τα ποσά που προκύπτουν από
την έκτακτη εισφορά 90% στα υπερ-
βάλλοντα κέρδη των παραγωγών ηλε-
κτρικής ενέργειας για την περίοδο
από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον
Ιούνιο του 2022, όπως δήλωσε την
προηγούμενη εβδομάδα ο κυβερνητι-

κός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσό

των 600 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθεί
άμεσα, καθώς ακόμη και πριν από τα
Χριστούγεννα (πιθανότατα κατά τη συ-
ζήτηση στη Βουλή για την ψήφιση του
προϋπολογισμού του 2023) η κυβέρνη-
ση σχεδιάζει να ανακοινώσει τη χορή-
γηση νέων επιδομάτων σε κατηγορίες
πολιτών προκειμένου να αντιμετωπί-
σουν την ακρίβεια στα βασικά αγαθά.

Σκρέκας: «Θα επιστρέφουμε
τα υπερέσοδα στους καταναλωτές»

Σε κάθε περίπτωση, η φορολόγη-
ση των πετρελαϊκών εταιρειών, πέ-
ραν των άλλων, έρχεται να υπηρετή-

σει το αφήγημα της κυβέρνησης,
σύμφωνα με το οποίο, όπως το δια-
τύπωσε ο ΥΠΕΝ Κώστας Σκρέκας
στο συνέδριο του energypress Re-
newable & Storage Forum, «όπου
παράγονται υπερέσοδα εμείς θα τα
ανακτούμε και θα τα επιστρέφουμε
πίσω στους καταναλωτές. Αυτό είναι
απόφαση του πρωθυπουργού και
αυτό θα εφαρμόσουμε».

Οι εγχώριες πετρελαϊκές εταιρείες
πάντως δεν έχουν κρύψει τον προ-
βληματισμό τους για την κυβερνητική
γραμμή επί του θέματος, σημειώνον-
τας ότι υπάρχει ανάγκη διευκρινίσε-
ων. Για παράδειγμα, να αποσαφηνιστεί
το ύψος της φορολόγησης, αν δηλαδή

θα είναι 33% ή μεγαλύτερο
ποσοστό. Επίσης, το αν θα ενταχθούν
στη φορολόγηση οι εταιρείες εμπο-
ρίας καυσίμων, όπως προτάθηκε από
τη Γερμανία.

Ένα ακόμη σημείο που χρήζει διευ-
κρινίσεων είναι το πώς θα αντιμετωπι-
στούν φορολογικά τα υποχρεωτικά
αποθέματα που τηρούν τα διυλιστή-
ρια. Θα πρέπει να εξεταστεί αν πρό-
κειται για περιουσία των διυλιστηρίων
που αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα
με την πορεία των τιμών του πετρελαί-
ου ή πρόκειται για μια δραστηριότητα
που αποφέρει κέρδη. Δηλαδή, οι εται-
ρείες υποστηρίζουν ότι η έκτακτη φο-
ρολόγηση δεν θα πρέπει να περιλαμ-
βάνει τα λογιστικά κέρδη από την αύ-
ξηση της αξίας των υποχρεωτικών
αποθεμάτων πετρελαίου, αλλά να
αφορά τα συγκρίσιμα προσαρμοσμέ-
να κέρδη.

Περίπου στα ίδια επίπεδα κινήθηκαν οι χρεώσεις
ρεύματος και φυσικού αερίου για τα ελληνικά νοικο-
κυριά τον Νοέμβριο συγκριτικά με τον Οκτώβριο,
όπως δείχνει το μηνιαίο δελτίο του δείκτη τιμών
ενέργειας για οικιακή χρήση (HEPI) που προσδιορί-
ζεται σε μηνιαία βάση από τις Ρυθμιστικές Αρχές
Ενέργειας της Αυστρίας και της Ουγγαρίας, σε συ-
νεργασία με την εταιρεία VaasaETT.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των 33 ευρωπαϊκών πόλε-
ων που καταγράφονται στην έρευνα η Αθήνα κατετά-
γη στη 14η θέση ως προς το κόστος, με την οικιακή τι-
μή ρεύματος να παρουσιάζει αύξηση κατά 1% σε σχέ-
ση με τον Οκτώβριο, «κλείνοντας» στα 30,49 λεπτά

του ευρώ ανά κιλοβατώρα (kWh). Τον ακριβώς προ-
ηγούμενο μήνα το μέσο οικιακό τιμολόγιο είχε δια-

μορφωθεί στα 30,22 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώ-
ρα.Σε επίπεδο Ευρώπης η ακριβότερη πόλη είναι το
Βερολίνο με υπερδιπλάσια τιμή ρεύματος στα 64,19
λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα και ακολουθούν η
Ρώμη με 63,8 λεπτά, οι Βρυξέλλες με 59,15 λεπτά, η
Πράγα με 53,38 λεπτά, η Κοπεγχάγη με 52,37 λεπτά
και το Άμστερνταμ με 50,55 λεπτά ανά κιλοβατώρα.
Στην περίπτωση του φυσικού αερίου η μέση οικιακή
τιμή κατέγραψε τον Νοέμβριο οριακή μείωση κατά
2% σε μηνιαία βάση. Έτσι, διαμορφώθηκε στα 12,13
λεπτά του ευρώ ανά θερμική κιλοβατώρα από 12,35
λεπτά τον Οκτώβριο. 

Μ.Μ.

Πάνω από 600 εκατ. ευρώ υπολογίζεται 
ότι θα εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία

Τιμές ρεύματος: Η Ελλάδα δεν είναι μέσα στις ακριβές χώρες

Κυβερνητικό δώρο
στους ευάλωτους
από τα υπερκέρδη
των διυλιστηρίων
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όντρα σε όσα λέγονται,
το τελευταίο διάστημα,
περί αυξήσεων στα τέλη
διοδίων των αυτοκινητο-

δρόμων στις εθνικές οδούς, ο
υπουργός Υποδομών και Μεταφο-
ρών Κώστας Καραμανλής ξεκαθά-
ρισε πως η κυβέρνηση δεν θα επι-
τρέψει καμία αύξηση. 

«Διαβάζω διάφορα περί αυξήσεων
που έρχονται με τον πληθωρισμό και
ξεκαθαρίζω πως η κυβέρνηση δεν θα
επιτρέψει να γίνει αύξηση διοδίων»,
τόνισε ο Κώστας Καραμανλής, προ-
αναγγέλλοντας, μάλιστα, και τη στα-
διακή έναρξη της χρέωσης βάσει της
χιλιομετρικής απόστασης που θα δια-
νύει ο κάθε χρήστης, ενώ το επόμενο

διάστημα αναμένονται και οι επίσημες
ανακοινώσεις για τον διαγωνισμό.

«Όπως έχει γίνει, για παράδειγμα,
στην Πελοπόννησο, έτσι και στις
υπόλοιπες παραχωρήσεις, θα πάμε
σε μια διαδικασία όπου σιγά σιγά θα
δείτε να μπαίνουν χιλιομετρικές
χρεώσεις. Αυτό είναι το δίκαιο. Αυτό
συμβαίνει και στις άλλες χώρες της
Ευρώπης», επεσήμανε ο
υπουργός Μεταφορών,
σε συνέντευξη που πα-
ραχώρησε στον τηλεο-
πτικό σταθμό Ac-
tion24.

Την αρχή έκανε η πα-
ραχώρηση της Ολυμπίας
Οδού, η οποία εφάρμοσε
χρεώσεις ανάλογα με τα χιλιόμετρα
που διανύει ο οδηγός. Πρόκειται για
ένα καινοτόμο τεχνολογικό σύστη-
μα, στις εισόδους και τις εξόδους
του αυτοκινητοδρόμου, το οποίο
υπολογίζει τα χιλιόμετρα που έχει
κάποιος διανύσει και επιστρέφει αυ-

τόματα τη διαφορά στον πομποδέκτη
του χρήστη. 

Από το 2024 τα νέα 
τιμολόγια για Αττική Οδό

Η νέα τιμολογιακή πολιτική με μει-
ωμένα τέλη διοδίων στην Αττική Οδό θα
ισχύσει από το 2024, περίοδο κατά την
οποία η παραχώρηση θα αλλάξει χέρια,

καθώς τον Οκτώβριο του ’24 ολο-
κληρώνεται η εν λόγω σύμβα-

ση. Με την υπογραφή της
νέας, το κόστος διέλευσης
των διοδίων θα πέσει στα
2,50 ευρώ, αντί για 2,80 ευ-

ρώ που πληρώνουν οι χρή-
στες σήμερα. Στην Αττική Οδό

δεν μπορεί να υπάρξει αναλογική
χρέωση, καθώς πρόκειται για περιφε-
ρειακό δρόμο. 

Επιπλέον, στην αποσυμφόρηση του
κυκλοφοριακού φόρτου της πρω-
τεύουσας θα συμβάλει και η επέκτασή
της, από τη λεωφόρο Κύμης έως τον
κόμβο Καλυφτάκη, στην εθνική οδό

Αθηνών - Λαμίας, καθώς και η υπογει-
οποίηση της Ηλιουπόλεως, η οποία θα
διασφαλίσει την πρόσβαση από και
προς το Ελληνικό. 

Μιλώντας για την πλέον κερδοφόρα
παραχώρηση, αξίζει να σημειωθεί
πως ημερησίως οι διελεύσεις των
οχημάτων, κατά το πρώτο εξάμηνο του
έτους, υπολογίζονται στις 230.000,
αυξημένες σε σχέση με το 2021, οι
οποίες άγγιζαν τις 210.000 διελεύσεις
σε καθημερινή βάση.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή των επιλογών
για τους λάτρεις του σκι, καθώς πρόκειται για τον οι-
κονομικότερο προορισμό σκι στην Ευρώπη. Αυτό
έδειξαν τα στοιχεία έρευνας της Holidu, της εταιρεί-
ας τεχνολογίας που ειδικεύεται στα ταξίδια.

Η πλατφόρμα, στην οποία βρίσκει κανείς περισσό-
τερες από 15 εκατομμύρια εξοχικές κατοικίες και
διαμερίσματα σε όλο τον κόσμο, ανέδειξε το Χιονο-
δρομικό Κέντρο της Βασιλίτσας, στα όρια των νομών
Ιωαννίνων και Γρεβενών, με τις 16 πίστες σκι και τους
60.000 επισκέπτες ετησίως, ως τον οικονομικότερο
προορισμό στην Ευρώπη με μέσο όρο τα 36 ευρώ
ανά άτομο την ημέρα.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Gresse-en-Ver-
cors στη Γαλλία, με την τιμή, κατά μέσο όρο, να κυ-
μαίνεται στα 38 ευρώ. Το Gresse-en-Vercors βρί-

σκεται στις γαλλικές Άλπεις, κοντά στην πόλη Γκρε-
νόμπλ, και διαθέτει συνολικά 26 πίστες σκι.

«Για να δημιουργήσουμε τον δείκτη τιμών του σκι,
υπολογίσαμε τη μέση τιμή ανά άτομο ανά ημέρα τό-
σο στην υψηλή όσο και στη χαμηλή περίοδο για το ει-
σιτήριο του χιονοδρομικού κέντρου και τα καταλύ-
ματα», σημειώνουν οι διαχειριστές της σελίδας.

Στους ακριβότερους προορισμούς σκι στην Ευρώ-
πη κατατάσσεται το Zermatt, στην Ελβετία, με το κό-
στος, κατά μέσο όρο, ανά άτομο και ανά ημέρα να
διαμορφώνεται στα 248 ευρώ, μαζί με την κάρτα σκι
και τη διαμονή.

Ρ.Σ. 

Ο υπουργός Υποδομών 
και Μεταφορών 
Κ. Καραμανλής διαψεύδει
τα όσα λέγονται για
ακριβότερες διελεύσεις:
«Το δίκαιο είναι ο χρήστης
να πληρώνει ανάλογα με
την απόσταση που διανύει» 

Ελληνικός ο οικονομικότερος προορισμός για σκι στην Ευρώπη

«Δεν θα αυξηθούν τα διόδια…»

ΕΡΧΕΤΑΙ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου



Ψ
αλιδισμένες μέχρι και
30% είναι οι τιμές σε
πολλά προϊόντα του
«καλαθιού του νοικο-

κυριού» από την πρώτη εβδομάδα
λειτουργίας του, ενώ την ίδια στιγ-
μή έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις
υπέρβασης του νόμιμου περιθωρί-
ου κέρδους και το υπουργείο Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων έχει ζητή-
σει έγγραφες εξηγήσεις προτού
λάβει σχετικές αποφάσεις.

Χθες ο υπουργός Άδωνις Γεωρ-
γιάδης επισκέφτηκε τέσσερις αλυ-
σίδες σουπερμάρκετ εκφράζοντας
την ικανοποίησή του για τη λειτουρ-
γία του «καλαθιού», ενώ επικαλέ-
στηκε και την έρευνα της εταιρείας
Pulse για λογαριασμό του Επαγγελ-
ματικού Επιμελητηρίου, σύμφωνα
με την οποία το 54% των καταναλω-
τών θεωρεί ότι το μέτρο κινείται
προς τη σωστή κατεύθυνση. Μάλι-
στα, ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε τους
καταναλωτές να ελέγξουν τις τιμές,
οι οποίες έχουν ανέβει στο e-kata-
nalotis, ώστε ο καθένας να βλέπει
τη διαφορά. Επιπλέον, άφησε ανοι-

κτό το ενδεχόμενο να καθιερωθεί
στο «καλάθι του νοικοκυριού» και
το μοσχάρι, το οποίο έχει μπει προ-
σωρινά λόγω των εορτών.

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι
Σύμφωνα με τον υπουργό Ανά-

πτυξης και Επενδύσεων, όλες οι εν-
δείξεις φανερώνουν ότι το «εορτα-
στικό καλάθι» θα λειτουργήσει ομα-
λά, ενώ προειδοποίησε με ένταση
των ελέγχων από τη Διυπηρεσιακή
Μονάδα Ελέγχου Αγοράς προκειμέ-
νου να αντιμετωπιστούν φαινόμε-
να... παρεκκλίσεων. Σύμφωνα με τη
μέχρι στιγμής πορεία των τιμών των
προϊόντων που περιλαμβάνονται
στο «καλάθι», εκτιμάται ότι το ενδια-
φέρον των καταναλωτών έχει εντεί-
νει τον ανταγωνισμό και για τον λόγο
αυτό εμφανίζονται σημαντικές μει-

ώσεις, οι οποίες, αν γίνει αναγωγή
τους σε ετήσια βάση, αντιστοιχούν
σε 1,5 μισθό. Μάλιστα, ο κ. Γεωργιά-
δης ανέφερε ότι η τιμή του ρυζιού
έχει υποχωρήσει στα 0,72 ευρώ, δη-
λαδή πιο χαμηλά από την πρεμιέρα
του «καλαθιού», ενώ στον τύπο του
μακαρονιού που έχει ενταχθεί στο
«καλάθι» διατηρείται σταθερή η τι-
μή στα 0,62 ευρώ.

Ο κ. Γεωργιάδης, απαντώντας σε
δημοσιογραφική ερώτηση σχετικά
με την εξαίρεση των μελομακάρο-
νων και των κουραμπιέδων, υπε-
ραμύνθηκε της απόφασης, λέγον-
τας ότι κάτι τέτοιο θα έστρεφε τους
καταναλωτές προς τα σουπερμάρ-
κετ, προκαλώντας σοβαρό πρό-
βλημα λειτουργίας στα αρτοποιεία
και τα ζαχαροπλαστεία, που αποτε-
λούν τον φυσικό χώρο πώλησης
αυτών των γλυκισμάτων. Ξεκαθά-
ρισε ότι η στήριξη προς τα σουπερ-
μάρκετ θα είναι συνεχής έτσι ώστε
να μειώνονται οι τιμές των προϊόν-
των, ωστόσο πρέπει να στηριχθούν
και οι μικροί επαγγελματίες του
κλάδου αρτοποιίας - ζαχαροπλα-
στικής. «Πρέπει να ζήσουν και οι
φούρνοι, πρέπει να ζήσουν και τα
ζαχαροπλαστεία, πρέπει να ζήσουν
και τα υπόλοιπα καταστήματα»,
ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουρ-
γός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Άνοδος τιμών
ενοικίων για γραφεία
και καταστήματα 

Νέα άνοδο κατά μέσο όρο 2,5% σημεί-
ωσαν τα ενοίκια των καταστημάτων το α’
εξάμηνο του έτους, ενώ οριακή άνοδο
σημείωσαν τα γραφεία. Σύμφωνα με την
Τράπεζα της Ελλάδος, η μεγαλύτερη αύ-
ξηση στις τιμές πώλησης και ενοικίασης
ακινήτων υψηλών προδιαγραφών ση-
μειώθηκε στην Αθήνα με ποσοστό 3,1%
και ακολούθησαν η υπόλοιπη Ελλάδα με
1,5% και η Θεσσαλονίκη με 1,4% σε σχέ-
ση με το αντίστοιχο α’ εξάμηνο του 2021.
Τα μισθώματα αυξήθηκαν κατά μέσο όρο
2,5% έναντι 1,4% το περσινό εξάμηνο σε
σχέση με το 2020. Τέλος, οι τιμές των
γραφειακών χώρων αυξήθηκαν το φετι-
νό α’ εξάμηνο κατά 2% στην Αθήνα, 0,9%
στην υπόλοιπη Ελλάδα και 0,4% στη Θεσ-
σαλονίκη. Αντίστοιχα, οι τιμές των ενοι-
κίων αυξήθηκαν κατά 0,3% στο σύνολο
της χώρας, ενώ το περσινό εξάμηνο εί-
χαν αυξηθεί κατά 2,9%.

Στο ΕΣΠΑ το έργο
Μπράλος - Άμφισσα

Στο ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 εν-
τάσσεται το οδικό έργο Μπράλος - Άμ-
φισσα, προϋπολογισμού 261,5 εκατ. ευ-
ρώ. Με υπογραφή του υφυπουργού Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη
το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Πε-
ριβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-
2020» και αφορά τη μελέτη και κατα-
σκευή υποτμημάτων του οδικού άξονα
Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο σε μήκος 24 χι-
λιομέτρων με χαρακτηριστικά δίιχνης
διατομής. Στο συγχρηματοδοτούμενο
έργο περιλαμβάνεται η μελέτη και κατα-
σκευή δύο σηράγγων, επτά γεφυρών, έξι
ισόπεδων κόμβων, δύο άνω διαβάσεων,
δύο κάτω διαβάσεων, καθώς και ενός δι-
κτύου παράλληλων και κάθετων δευτε-
ρευουσών οδών για τη σύνδεση με το
λοιπό υφιστάμενο οδικό δίκτυο και την
εξυπηρέτηση των παρόδιων χρήσεων.
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Στον σωστό δρόμο 
το μέτρο, καθώς από τότε

που ξεκίνησε έπεσε 
το κόστος σε πολλά είδη

του νοικοκυριού
- Ο Άδωνις Γεωργιάδης

ζητεί εξηγήσεις 
για υπέρβαση 

του  ποσοστού κέρδους

Μείωση τιμής έως και 30%
σε προϊόντα του «καλαθιού»



Στην εξαγορά του εγνωσμένου διαγνωστικού κέν-
τρου με έδρα την Αθήνα Γενική Απεικονιστική προ-
χώρησε η Affidea Ελλάδας, μέλος του μεγαλύτερου
ευρωπαϊκού ομίλου διαγνωστικών κέντρων, όπως
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Για την Affidea
αυτή η εξαγορά αποτελεί «ακόμη ένα ορόσημο της
επιτυχημένης στρατηγικής και επιχειρηματικής
ανάπτυξής της. Με την προσθήκη του νέου διαγνω-
στικού κέντρου συνεχίζεται η περαιτέρω επέκταση
του δικτύου της Affidea στην Αττική με στόχο την κα-
λύτερη πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας
υψηλής ποιότητας. Αυτή η κίνηση αποτελεί μέρος
της ευρύτερης στρατηγικής του ομίλου να διατηρή-
σει την Affidea ως τον πιο αξιόπιστο φορέα Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας».
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Δ
ιατηρείται πάνω από το
ψυχολογικό όριο των
900 μονάδων το ελληνι-
κό χρηματιστήριο για

δώδεκα συνεδριάσεις, κάτι που είχε
να γίνει από τον Απρίλιο του 2022.
Αυτό που διαφαίνεται είναι πως η
αγορά βρίσκει στηρίγματα και αυτό
που μένει να διαφανεί είναι αν οι
ενεργοί ξένοι παίκτες θα δραστηριο-
ποιηθούν εντονότερα. Στο μεταξύ,
ιδιαίτερα αισιόδοξη για την πορεία
τόσο της ελληνικής οικονομίας όσο
και των μετοχών το 2023 εμφανίζε-
ται η Jefferies σε έκθεσή της, χαρα-
κτηρίζοντας την Ελλάδα παράδειγμα
οικονομίας που κατόρθωσε να πραγ-
ματοποιήσει μια εντυπωσιακή θετι-
κή στροφή. Ο διεθνής χρηματοπι-
στωτικός όμιλος σημειώνει ότι πα-
ραμένει αισιόδοξος (bullish) για την

ελληνική οικονομία ότι θα εμφανίσει
φέτος ρυθμό ανάπτυξης 5,2%, αλλά
αυτός θα υποχωρήσει στο 1,81% το
2023 και θα διαμορφωθεί στο 2,18%
το 2014. Η ονομαστική αύξηση του
ΑΕΠ θα σημειώσει εντυπωσιακή πο-

ρεία φτάνοντας για φέτος στο 14,4%,
αλλά θα υποχωρήσει στο 5% το 2023
και θα αγγίζει το 3,8% το 2024, μια
πορεία που θα οδηγήσει και σε απο-
κλιμάκωση του δείκτη του χρέους
ως προς το ΑΕΠ.

Τρ. Πειραιώς: Αναβάθμιση 
σε B (high) από DBRS

Σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
της Τράπεζας Πειραιώς, σε «Β (high)»
από «Β» προηγουμένως, προχώρησε η
DBRS Ratings. Η τάση της αξιολόγησης
είναι «σταθερή». Η αναβάθμιση αντικα-
τοπτρίζει τη σημαντική βελτίωση της ποι-
ότητας των παγίων του ομίλου, με τον οί-
κο να σημειώνει ωστόσο ότι παραμένει
αδύναμη με βάση τα διεθνή πρότυπα. 

Generali: Πουλά ιταλικό
χαρτοφυλάκιο 20 δισ.

Η Assicurazioni Generali στοχεύει
να πουλήσει ένα ιταλικό χαρτοφυλάκιο
ασφαλίσεων ζωής ύψους περίπου 20
δισ. ευρώ στο πλαίσιο του σχεδίου για
τη βελτίωση της κερδοφορίας της, σύμ-
φωνα με άτομα με γνώση επί του θέμα-
τος που επικαλείται το Bloomberg. Η
ιταλική ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να
ξεκινήσει τη διαδικασία πώλησης ήδη
από τον Ιανουάριο, με τον σχεδιασμό να
αφορά συμβόλαια κληρονομιάς από τη
Societa Cattolica di Assicurazioni, μια
μικρότερη ανταγωνιστική εταιρεία που
αγόρασε πέρυσι η Generali, και την
Genertel, σύμφωνα με τα ίδια άτομα.

Νάκας: Από 16 Δεκεμβρίου 
η καταβολή του μερίσματος

Η 9η Δεκεμβρίου ορίστηκε ως ημερο-
μηνία αποκοπής του δικαιώματος μερί-
σματος, όπως ανακοίνωσε η Φίλιππος
Νάκας. Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με
τον νέο κανονισμό του ΧΑ, οι εταιρικές
πράξεις από 1ης/1/2009 διενεργούνται με
βάση τον κανόνα «record date», όπου οι
δικαιούχοι του μερίσματος της χρήσης
1/7/2021-30/6/2022 είναι οι εγγεγραμμέ-
νοι μέτοχοι στα αρχεία του ΣΑΤ τη Δευτέ-
ρα 12 Δεκεμβρίου. Η καταβολή του μερί-
σματος θα ξεκινήσει από την Παρασκευή
16 Δεκεμβρίου.

Η Sunlight Group Συστήματα Αποθήκευσης
Ενέργειας (Sunlight Group), μέλος του διε-
θνούς επενδυτικού Ομίλου Olympia και εται-
ρεία τεχνολογίας που ειδικεύεται σε καινο-
τόμες λύσεις βιομηχανικής ηλεκτροκίνησης
για τον κλάδο της ενδοεφοδιαστικής αλυσί-
δας (intralogistics) και τα συστήματα αποθή-
κευσης ενέργειας, με ηγετική θέση παγκο-
σμίως στον τομέα των ηλεκτρικών περονο-
φόρων, συνεχίζει το δυναμικό επιχειρηματι-
κό της πλάνο με την εξαγορά του 51% του με-
τοχικού κεφαλαίου της Triathlon Holding

GmbH. Η συμφωνία, κατά τη σχετική ανακοίνωση, συνιστά mega deal που επαναπροσδιορίζει και αλλάζει
πλήρως το τοπίο στις βιομηχανικές μπαταρίες μολύβδου-οξέος και ιόντων λιθίου και δημιουργεί ευκαιρίες
περαιτέρω ανάπτυξης και επέκτασης - πάντα με έμφαση στις ανάγκες των πελατών.

Οι ξένοι κρίνουν την τάση στο χρηματιστήριο

Το 51% της γερμανικής Triathlon Holding εξαγόρασε η Sunlight

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Affidea: Εξαγορά της Γενικής Απεικονιστικής στην Αθήνα
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Τ
ρίτο κατά σειρά βραβείο την τελευταία διετία
απέσπασε η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
στους θεσμούς επιβράβευσης της τεχνολο-

γικής καινοτομίας στην Ελλάδα. Έπειτα από το
bronze award για το web banking της Τράπεζας
στην κατηγορία Craft & Technological Artistry των
Ermis Awards 2021 και το bronze award του mo-
bile app στην κατηγορία Digital Innovation through
Mobile των Mobile Excellence Awards 2022, το
mobile app της Τράπεζας απέσπασε το bronze
award στην κατηγορία UI/UX (user interface / user
experience). Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η
mobile εφαρμογή της τράπεζας ξεχώρισε για την
εμπειρία που προσφέρει στον χρήστη μέσα σε ένα
περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ευκολία χρή-
σης, αμεσότητα και λειτουργικότητα.

Αθηναϊκή Ζυθοποιία:
Επενδύσεις 60 εκατ. ευρώ

Ξεκινά η διαδικασία 
για τα βιομηχανικά πάρκα

Θέλετε επιχορήγηση για την κατασκευή
βιομηχανικού πάρκου; Μπορείτε να τη λάβε-
τε. Η διαδικασία υποβολής προτάσεων ξεκι-
νάει στις 16 Δεκεμβρίου και η προθεσμία υπο-
βολής φακέλων για την εξασφάλιση επιχορή-
γησης για την κατασκευή βιομηχανικού πάρ-
κου θα εκπνεύσει στις 16 Φεβρουαρίου. Οπό-
τε υπάρχει χρόνος. Το σχετικό πρόγραμμα εί-
ναι συνολικού προϋπολογισμού 63 εκατ. ευ-
ρώ και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη το
ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα υψηλό. Ειδικά από
την εταιρεία ειδικού σκοπού με αντικείμενο
την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πάρκου
(ΕΑΝΕΠ) των Οινοφύτων Ασωπού, η οποία θα
υποβάλει πρόταση με αντικείμενο την υλοποί-
ηση της μονάδας επεξεργασίας υγρών απο-
βλήτων του επιχειρηματικού πάρκου.

Παπουτσάνης: Αύξηση του τζίρου
και μείωση των κερδών

Άνοδο κερδών αλλά και μείωση των κερ-
δών μετά από φόρους εμφάνισε στο εννεά-
μηνο του 2022 η Παπουτσάνης. Σύμφωνα με
τα στοιχεία της εταιρείας, ο κύκλος εργα-
σιών ανήλθε σε 53,3 εκατ. ευρώ έναντι 38,2
εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα
του 2021. Τα κέρδη μετά από φόρους έφτα-
σαν τα 3,6 εκατ. ευρώ έναντι 4 εκατ. ευρώ
στο εννεάμηνο του 2021.

Συνεργασία Αμερικανικής
Γεωργικής Σχολής -
Συνεταιρισμού Πίνδου

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή και o Αγρο-
τικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννί-
νων Πίνδος προχώρησαν στην υπογραφή
μνημονίου συνεργασίας, μέσω του οποίου
επισφραγίζεται η ήδη επιτυχημένη συνεργα-
σία των δύο φορέων και εδραιώνεται σε επι-
στημονικό, εκπαιδευτικό, ερευνητικό και πα-
ραγωγικό επίπεδο. Σύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση, βασικοί πυλώνες της συνεργασίας
αυτής είναι η καινοτομία, η έρευνα και η βιώ-
σιμη ανάπτυξη και, σύμφωνα με αυτούς,
έχουν οριστεί οι στόχοι και το πλαίσιο δράσης
για την επίτευξή τους. 

Για το Mobile App
βραβεύτηκε
η Τράπεζα Χανίων

Πράσινη μετάβαση
για την Autohellas

Η Εθνική Τράπεζα και η Autohellas προχώρησαν
στην υπογραφή δανειακής σύμβασης στο πλαίσιο
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας «Ελλάδα 2.0» για την υλοποίηση του επενδυτι-
κού σχεδίου της δεύτερης, συνολικού προϋπολογι-
σμού €170 εκατ., το οποίο πρόκειται να χρηματοδο-
τηθεί κατά €51 εκατ. μέσω δανείου από την Εθνική
Τράπεζα, κατά €85 εκατ. με πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ τα €34 εκατ.
αποτελούν την ίδια συμμετοχή της εταιρείας. Το
συγχρηματοδοτούμενο επενδυτικό σχέδιο αφορά
την ανανέωση και επέκταση του στόλου της Auto-
hellas για την περίοδο 2022-2026 με στόχο την
ενεργειακή του αναβάθμιση.

Tον επενδυτικό της σχεδιασμό συνεχίζει
απρόσκοπτα η Αθηναϊκή Ζυθοποιία για την
υποστήριξη των παραγωγικών αλλά και των
βιώσιμων επενδύσεων, παρά το δύσκολο περι-
βάλλον που έχουν διαμορφώσει τα αυξημένα
κόστη και οι πληθωριστικές πιέσεις. Σύμφωνα
με όσα ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της
εταιρείας Αλέξανδρος Δανιηλίδης, στο πλαί-
σιο παρουσίασης των αποτελεσμάτων της με-
λέτης κοινωνικού και οικονομικού αποτυπώ-
ματος της εταιρείας για το 2021, ο σχεδιασμός
περιλαμβάνει την υλοποίηση επενδύσεων
ύψους 60 εκατ. ευρώ την τετραετία 2022-2025
που αφορούν τη συνεχή βελτιστοποίηση των
ζυθοποιείων, δράσεις αυτοματοποίησης, ανα-
βάθμιση παγίων κ.ά. Παράλληλα, η χρήση
«πράσινης» ενέργειας είναι στις προτεραιότη-
τες της εταιρείας, καθώς η μητρική έχει δε-
σμευτεί για μηδενικό αποτύπωμα το 2030.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Επέστρεψε 
στην κερδοφορία η ΒΙΣ

Στην κερδοφορία επέστρεψε η Βιομηχανία Συ-
σκευασιών (ΒΙΣ) στο εννεάμηνο του 2022. Ειδι-
κότερα, ο κύκλος εργασιών της ΒΙΣ στο εννεάμη-
νο ανήλθε σε 13.780 χιλ. ευρώ, έναντι 11.438 χιλ.
ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,5%. Τα
αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε
ζημίες 655 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 1.524 χιλ.
ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 43%. Τα απο-
τελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυ-
τικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
ανήλθαν σε κέρδη 113 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών
769 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL SPORTS26
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Α
πόψε θα ξέρουμε αν στον έναν
ημιτελικό του Μουντιάλ θα
παίξει η Αργεντινή του Λιονέλ
Μέσι κόντρα στη Βραζιλία του

Νεϊμάρ. Όπως ακριβώς υπολόγιζαν οι
αναλυτές μόλις έγινε η κλήρωση, στον
έναν ημιτελικό θα βρεθούν αντιμέτωπες
δύο ομάδες από τη Λατινική Αμερική και
στον άλλο δύο από την Ευρώπη. Όλα αυτά
ωστόσο είναι εκτιμήσεις και τίποτα περισ-
σότερο.

Νωρίς στις 5 το απόγευμα θα γίνει το
πρώτο νοκ άουτ παιχνίδι της προημιτελι-
κής φάσης ανάμεσα στην Ολλανδία και
την Αργεντινή. Στους ομίλους οι Ολλανδοί
νίκησαν 2-0 τη Σενεγάλη, έφεραν ισοπα-
λία 1-1 με τον Ισημερινό και στο τελευταίο
τους παιχνίδι κέρδισαν 2-0 το Κατάρ. Στη
φάση των «16» κέρδισαν με χαρακτηριστι-
κή άνεση 3-1 τις ΗΠΑ και βρέθηκαν ενώ-
πιον της Αργεντινής. Ανέδειξαν έναν παί-

κτη, περίπου άγνωστο στο παγκόσμιο κοι-
νό, τον Χάπκο της Αϊντχόφεν. Δεν παρου-
σίασαν κάτι το εξαιρετικό, ακόμη και στην
πατρίδα τους επώνυμοι καταφέρονται
εναντίον τους, ότι παίζουν το πιο αργό πο-
δόσφαιρο, αλλά ο προπονητής Λουίς φαν
Γκάαλ δηλώνει ευθέως ότι εκεί δεν πήγαν
για να ενθουσιάσουν τα πλήθη αλλά για να
πάρουν το τρόπαιο.

Οι Αργεντινοί κατέβηκαν στο Κατάρ με
την αόρατη πίεση του ίδιου του ποδοσφαί-
ρου, ότι ο θεός του ποδοσφαίρου κάτι
χρωστάει τον Λιονέλ Μέσι. Έχασαν 2-1
από τη Σαουδική Αραβία, μετά νίκησαν 2-
0 το Μεξικό και με το ίδιο σκορ την Πολω-
νία, ενώ στη φάση των «16» κέρδισαν 2-1
με την ψυχή στο στόμα την Αυστραλία. Αν
εξαιρέσουμε τον Μέσι, οι υπόλοιποι είναι
μέτριοι ποδοσφαιριστές που τα περιμέ-
νουν όλα από αυτόν.

Στις 9 το βράδυ η Βραζιλία, ό,τι καλύτε-

ρο είδαμε στο Μουντιάλ, θα αντιμετωπίσει
την Κροατία. Οι Βραζιλιάνοι ξεκίνησαν με
νίκη 2-0 σε βάρος των Σέρβων. Στο δεύτε-
ρο ματς κέρδισαν 1-0 την Ελβετία και στο
τρίτο έχασαν 1-0 από το Καμερούν παί-
ζοντας με τους αναπληρωματικούς. Στη
φάση των «16» η «σελεσάο» συνέτριψε 4-
1 τη Νότια Κορέα.

Η Κροατία του Λούκα Μόντριτς άρχισε
με ισοπαλία 0-0 κόντρα στο Μαρόκο και
συνέχισε με νίκη 4-1 σε βάρος του Κανα-
δά και με 0-0 με το Βέλγιο. Στους «16» επι-
κράτησε στα πέναλτι 3-1 της Ιαπωνίας, κα-
νονικός αγώνας και παράταση 1-1.

Ολλανδία - Αργεντινή 
και Βραζιλία - Κροατία, 
τα δύο ματς των προημιτελικών
του Μουντιάλ

Στο βάθος... Μέσι εναντίον Νεϊμάρ
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



Τ
ο Μουντιάλ μπήκε στην τελική
του ευθεία και αύριο Σάββατο
θα γίνουν δύο μεγάλα παιχνί-

δια. Η Αγγλία θα κοντραριστεί με τη
Γαλλία και το Μαρόκο με την Πορτο-
γαλία. Οι καρδιές των Γάλλων πήγαν
στη θέση τους όταν έγινε γνωστό ότι
το υπέρλαμπρο αστέρι τους, ο Κιλιάν
Εμπαπέ, θα παίξει. Είχε αποκομίσει
ένα πρόβλημα τραυματισμού στο
ματς με την Πολωνία, αλλά το ξεπέ-
ρασε και θα ηγηθεί της επίθεσης
των «τρικολόρ». Το αυτό και για τους
Άγγλους, που είδαν τον Ραχίμ Στέρ-
λινγκ να επιστρέφει από την Αγγλία
όπου είχε πάει, καθώς η οικογένειά
του έπεσε θύμα ληστείας και αναγ-
κάστηκε να πάει εκεί άρον άρον. Πα-
ρών και ο Στέρλινγκ στο μεγάλο

ματς. Όποιος προκριθεί στον ημιτε-
λικό θα παίξει με τον νικητή του

αγώνα του Μαρόκου με την Πορτο-
γαλία στον ημιτελικό. 

Έτοιμοι Εμπαπέ και Στέρλινγκ Επεισόδια στα Άνω Λιόσια
Σοβαρά επεισόδια μεταξύ των οπαδών της

ΑΕΚ και εκείνων της Ρέτζιο Εμίλια πριν από τον
αγώνα μπάσκετ στο κλειστό των Άνω Λιοσίων για
το Basketball Champions League. Οι οπαδοί της
ΑΕΚ άνοιξαν πυροσβεστήρες και προσπάθησαν
να κάνουν ντου προς την ιταλική κερκίδα και με-
τά ακολούθησε… πανικός με μάχες σώμα με σώ-
μα. Η ΑΕΚ νίκησε 68-59 και η ΚΑΕ καταδίκασε
τις επιθέσεις.

Ο Ρονάλντο απείλησε 
να φύγει από το Μουντιάλ!

Νέο επεισόδιο στη... Ροναλντειάδα του Μουν-
τιάλ του Κατάρ. Σύμφωνα με τη «Record», ο Κρι-
στιάνο Ρονάλντο απείλησε να φύγει από την απο-
στολή της Πορτογαλίας και να βάλει τέλος στην
παρουσία του στο Μουντιάλ μετά την απόφαση
του Φερνάντο Σάντος να τον αφήσει εκτός ενδε-
κάδας στο ματς με την Ελβετία. Εναντίον του
Φερνάντο Σάντος καταφέρονται κάθε μέρα με
αναρτήσεις τους η σύντροφος και η αδελφή του
Κριστιάνο.

Δόθηκαν 43.000 ευρώ 
για δύο διαιτησίες!

Γράφτηκε και δεν διαψεύστηκε. Η ΠΑΕ Άρης
πλήρωσε 43.000 ευρώ για τους δύο Πορτογά-
λους διαιτητές που σφύριξαν τα ντέρμπι με τον
ΠΑΟΚ (Γκουντίνο) και με ΑΕΚ (Κορέια) στο «Κλε-
άνθης Βικελίδης». Συγκεκριμένα, 25.000 ευρώ
για τον πρώτο και 18.000 ευρώ για τον δεύτερο.
Πόσο πληρώνονται οι ξένοι διαιτητές που έρχον-
ται για τα παιχνίδια της Super League; Παραστα-
τικά υπάρχουν;

Σκορποχώρι: Γύρισαν 
οι μισοί στην Ισπανία

Η τρανή απόδειξη ότι η Ισπανία του Λουίς Ενρί-
κε ήταν ένα απέραντο σκορποχώρι στο Μουντιάλ
του Κατάρ αποσαφηνίστηκε πλήρως από ρεπορ-
τάζ του ισπανικού Τύπου. Όλες οι εφημερίδες
δημοσίευσαν την είδηση ότι από τους 26 διεθνείς
της αποστολής επέστρεψαν στην πατρίδα μόλις
οι 14. Οι υπόλοιποι έμειναν με τις οικογένειές
τους στο Κατάρ και θα επιστρέψουν μόνοι τους
μετά τον τελικό! 

Ο Άμραμπατ στόχος του Κλοπ
Τον Μαροκινό «δυναμίτη» της μεσαίας γραμμής Σοφιάν Άμραμπατ,

αδελφό του Νορντίν που αγωνίζεται στην ΑΕΚ, έχει βάλει στόχο ο

προπονητής της Λίβερπουλ Γιούργκεν Κλοπ. Ο Σοφιάν είναι 26 ετών

(ο Νορντίν 35), αγωνίζεται στη Φιορεντίνα και στο Μουντιάλ είναι

μακράν ο κορυφαίος «κόφτης» στη μεσαία γραμμή και βασικός

συντελεστής της εκπληκτικής πορείας της εθνικής ομάδας. 

Δημοτικά και λαϊκά τραγούδια και χορούς στο κέντρο του γηπέδου περιελάμβανε η «ελληνική βραδιά» στο
Μιλγουόκι, στο ημίχρονο του αγώνα των Μπακς με τους Κινγκς 126-113. Τραγούδησαν ο Κωνσταντίνος Αργυρός
και ο Διονύσης Σχοινάς. Στο παιχνίδι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 35 πόντους «χόρεψε» τους αντιπάλους του. 
Το Μιλγουόκι διοργανώνει «ελληνική βραδιά» κάθε χρόνο από τότε που πήγε εκεί ο Γιάννης. 
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Ελληνική βραδιά 
με κλαρίνα 
και 35 πόντους 
του Γιάννη
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Συνέντευξη στη
Δήμητρα

Δάρδα

Σ
φοδρό διαζύγιο με στοιχεία από την
ταινία «Κράμερ εναντίον Κράμερ» για
τον νικητή του πρώτου «Βig Brother»
στην Ελλάδα Γιώργο Τριανταφυλλίδη.

Ο γάμος με την πρώην (δεύτερη) σύζυγό του
τερματίστηκε στις δικαστικές αίθουσες της Γερ-
μανίας, αλλά, όπως μας αποκάλυψε, σήμανε την
αρχή μιας εφιαλτικής απομόνωσης από τα παι-
διά του, τη Μελίνα και τον Παναγιώτη.

Ο πιο διάσημος παίκτης του «Μεγάλου Αδελ-
φού» μίλησε αποκλειστικά στην «Political» για
όσα δραματικά (αλλά και ευχάριστα) συνέβησαν
την τελευταία πενταετία της ζωής του, περιγρά-
φοντας απίστευτα σκηνικά: «Καταστράφηκα
από τη δεύτερη σύζυγό μου. Εκείνη με έφερε
στη Γερμανία για ένα καλύτερο αύριο χωρίς να
μιλάω τη γλώσσα, ξένος ανάμεσα σε ξένους. Ερ-
γάστηκα σκληρά για να ορθοποδήσω και να
προσφέρω στην οικογένειά μου μια άνετη ζωή,
όμως πίσω από την πλάτη μου η πραγματικότητα
ήταν άλλη. Είχε δημιουργήσει έναν άλλον κόσμο
διαφορετικό που συνειδητοποίησα σε βάθος
χρόνου και τρόμαξα», δήλωσε.

Και συνέχισε: «Ζήτησα διαζύγιο και από εκεί-
νη τη στιγμή η γυναίκα αυτή μεταμορφώθηκε.
Με έτρεχε στα δικαστήρια και, όπως προείπα, τη
γλώσσα δεν τη γνώριζα -σε αντίθεση με εκείνη
που είχε μεγαλώσει εδώ- και δεν μπορούσα να
υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Έκανα τέσσερα

χρόνια να δω τα παιδιά μου. Ήταν θάνατος. Ο μο-
ναδικός τρόπος να τα συναντήσω ήταν παρουσία
ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού και αρ-
νιόμουν. Τα παιδιά με αγαπούσαν, αλλά δεν επι-
τρεπόταν νομικά ούτε έξω από το σπίτι τους να
σταθώ».

«Αυτή είναι η κοπελάρα μου»
Η γνωριμία με τη Μαρίνα Κοβουσιάδη που,

όπως ανέφερε, έμελλε να του κλέψει την καρδιά
ήταν λυτρωτική, γιατί τον βοήθησε να τερματίσει
τις δικαστικές αποφάσεις εναντίον του όσον
αφορά τις επαφές με την κόρη και τον γιο του.
«Αν δεν ήταν το Μαρινάκι, το γούρι μου, να μου
διαβάζει τις δικαστικές εντολές και τα νομικά
χαρτιά, δεν ξέρω πού θα βρισκόμουν. Το πιθανό-
τερο ήταν να γύριζα στην Ελλάδα και να με κυνη-
γούσε η αστυνομία. Χάρη σε εκείνη βλέπω τα

παιδιά μου πλέον κάθε Σαββατοκύριακο και
νιώθω ευτυχισμένος και τυχερός», δήλωσε ο
Γιώργος Τριανταφυλλίδης, συστήνοντάς μας τη
νέα σύντροφό του!

«Αυτή είναι η κοπελάρα μου (σ.σ.: φωτογρα-
φία), συγκατοικούμε πέντε χρόνια και περνάμε
υπέροχα. Και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όταν εγ-
καταστάθηκα στη Γερμανία νοίκιασα ένα δωμά-
τιο στο σπίτι του πατέρα της και όταν χώρισα σε
εκείνο το δωμάτιο επέστρεψα! Ωστόσο, οι γονείς
της δεν ήθελαν με τίποτα αυτήν τη σχέση και
έκαναν και κάνουν τα αδύνατα δυνατά ακόμη και
τώρα να μας χωρίσουν. Η οικογένειά της στρά-
φηκε εναντίον μου. Δεν έχω καμία σχέση μαζί
τους», είπε κοφτά.

«Δεν τον συμπαθούσα!»
Για τη γνωριμία της με τον Τσάκα, που δεν

γνώριζε πόσο διάσημος ήταν, η Μαρίνα Κοβου-
σιάδη αποκάλυψε: «Δεν τον συμπαθούσα αρχι-
κά. Είχα επιστρέψει στο πατρικό μου στη Γερμα-
νία μετά το διαζύγιό μου στην Ελλάδα και συναν-
τιόμασταν όποτε βγαίναμε στον κήπο για τσιγά-
ρο. Ήμασταν δύο χωρισμένοι στην ίδια αυλή!
Απογοητευμένοι από τους γάμους μας, μοιρα-
στήκαμε τον πόνο και καταλήξαμε ζευγάρι!» και
πρόσθεσε ότι χαϊδευτικά τον φωνάζει «εγκυ-
κλοπαίδεια» γιατί, όπως είπε, ο Γιώργος της ξέ-
ρει τα πάντα!

Ο πιο διάσημος παίκτης
του «Μεγάλου Αδελφού» μίλησε
αποκλειστικά στην «Political» 
για όσα δραματικά (αλλά και
ευχάριστα) συνέβησαν 
την τελευταία πενταετία 
της ζωής του

Τσάκας: 
Σκληρό διαζύγιο και νέος έρωτας

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ



Η σπουδαία τραγουδίστρια Ρένα Κουμιώτη
φιλοξενείται στο Γηροκομείο Αθηνών. Η ερ-
μηνεύτρια του «νέου κύματος», που τα τελευ-
ταία χρόνια ταλαιπωρείται από άνοια, διαμέ-
νει σε δωμάτιο κοντά σε εκείνο της Μαίρης
Λίντα, με την κατάσταση της υγείας της να μην
είναι καλή. Πληροφορίες αναφέρουν πως η
τραγουδίστρια φιλοξενούνταν τους προηγού-
μενους μήνες στο σπίτι της Ελένης Ροδά, ενώ
δεν έμαθε ποτέ για τον θάνατο του γιου της
που έφυγε από τη ζωή στα μέσα του περασμέ-
νου καλοκαιριού.

Στο γηροκομείο

Ανησυχία για την υγεία του

Αναστάτωση προκάλεσε στους θαυμαστές του
ο ράπερ Mike μετά τη δημοσίευση μιας λιτής
ανακοίνωσης που αφορούσε την υγεία του: «Δε
θα ανεβάσω κάτι αυτές τις μέρες γιατί η κατάστα-
σή μου δεν μου το επιτρέπει. Ελπίζω να δείξετε
κατανόηση. Σας ευχαριστώ πολύ για τα όμορφα
μηνύματα που μου στέλνετε» έγραψε στο Insta-
gram, με τους followers να του εύχονται γρήγο-
ρη ανάρρωση. Να υπενθυμίσουμε πως στο πα-
ρελθόν ο νεαρός τραγουδιστής είχε δώσει μια
γενναία μάχη με τον καρκίνο βγαίνοντας νικητής.

Το γένος Μεταξά! Ένα τρυφερό
οικογενειακό στιγμιότυπο μοι-
ράστηκε με τους followers της
στο Instagram η Κόνι Μεταξά.
Η κόρη του Λευτέρη Πανταζή
φωτογραφήθηκε αγκαλιά με τη
γιαγιά και τη μητέρα της Ζώζα
Μεταξά και η ομοιότητά τους
είναι εκπληκτική. «Τρεις γε-
νιές», σχολίασε με αγάπη η
τραγουδίστρια στη λεζάντα του
ενσταντανέ, ποζάροντας ανά-
μεσά τους.

Γιαγιά, μαμά
και κόρη

ΞΞανά μαζί
Μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους έδωσαν ο Γιώργος
Αμούτζας και η Έλενα Πιερίδου. Ο τηλεοπτικός Νικηφόρος
του «Σασμού» και η Ραζάν από τον «Γλυκάνισο» έπειτα από
πολύμηνο χωρισμό είναι και πάλι μαζί, αποκαλύπτοντας την
επανένωσή τους με μια κοινή φωτογραφία από βραδινή
έξοδο. Προς το παρόν δεν μένουν κάτω από την ίδια στέγη,
ωστόσο τον ελεύθερο χρόνο τους τον περνούν μαζί!

Athens by
night για τον
γόη του Χό-
λιγουντ
Τζέιμς
Φράνκο. Ο
Αμερικανός
ηθοποιός
και η κού-
κλα σύντρο-
φός του
Ιζαμπέλ
Πάκζαντ
βρίσκονται
τα τελευταία
24ωρα στην
Αθήνα και στην πρώτη βραδινή έξοδό
τους επέλεξαν το νυχτερινό κέντρο
όπου εμφανίζονται ο Νίκος Απέργης και
η Μαλού. Το διάσημο ζευγάρι διασκέδα-
σε μέχρι το πρωί και έπειτα ο κινηματο-
γραφικός σταρ επισκέφτηκε τους δύο
καλλιτέχνες στα καμαρίνια ποζάροντας
όλο χαμόγελα!
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Το βιβλίο της αγάπης

Το θέλει 
το μπουζούκι του

Σ
το κατάμεστο από κόσμο θέατρο «Βέμπο» η Νένα Χρονο-
πούλου - Μητροπούλου παρουσίασε το νέο παιδικό βιβλίο
της με τίτλο «Είμαι παιδί, είμαι άγγελος και ήρθα να σε δι-
δάξω», που απευθύνεται σε παιδιά «τυπικής» ανάπτυξης

από τριών έως και οκτώ ετών. Η ηθοποιός, η οποία εγκατέλειψε τη
θεατρική της καριέρα για να ασχοληθεί με τον μονάκριβο γιο της
Χρήστο, παιδί με ειδικές ικανότητες, ανέβηκε στη σκηνή και φανε-
ρά συγκινημένη ανέφερε: «Με μεγάλη χαρά σάς παρουσιάζουμε
ένα όνειρο και έναν σκοπό που γίνεται σιγά σιγά πραγματικότητα.
Ένα βιβλίο γραμμένο με αγάπη προς όλα τα παιδιά με την ελπίδα
πως θα διαβαστεί από τους γονείς και από τους διδασκάλους τους,
γιατί όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε ό,τι πονάει
την παιδική ψυχή. Όραμά μας, η δημιουργία ενός παιδικού χωριού
όπου θα ζουν μέσα “άγγελοι” με φροντίδα και αγάπη».



H
αρθροπλαστική έχει προχωρήσει
τόσο πολύ που νέες χειρουργικές
τεχνικές επιτρέπουν τον ακριβέστε-
ρο σχεδιασμό των επεμβάσεων

προφέροντας μεγάλη ασφάλεια στους ασθενείς.
Η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος
είναι μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική που μει-
ώνει τη νοσηρότητα, τις επιπλοκές και τη διάρ-
κεια της νοσηλείας, ιδανική για όσους πάσχουν
από οστεοαρθρίτιδα σε ένα τμήμα του γονάτου.
Δεν απευθύνεται σε όλους τους ασθενείς με
οστεοαρθρίτιδα, οπότε η απόφαση για την επι-
λογή του είδους της επέμβασης γίνεται κατόπιν
συζήτησης με τον χειρουργό.

«Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν διαταράσσει
την εμβιομηχανική του γονάτου. Η διατήρηση
των έσω και έξω πλάγιων, του πρόσθιου και οπί-
σθιου χιαστού συνδέσμου και του έξω μηνί-
σκου, όπως επίσης και η διατήρηση του μη
φθαρμένου τμήματος του γονάτου και η εξαιρε-
τική σταθερότητα και κινητικότητα της άρθρω-
σης μετά την επέμβαση οδηγούν σε ταχύτερη
ανάρρωση και προσφέρουν μετέπειτα εξαιρετι-
κή ποιότητα ζωής. Ελαχιστοποιεί επίσης τον με-
τεγχειρητικό πόνο, χαρίζει καλύτερη σταθερό-
τητα, ενώ οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αυ-
τήν μπορούν να ανέβουν σκαλοπάτια ευκολότε-
ρα από όσους υποβάλλονται σε ολική αρθρο-
πλαστική γόνατος», επισημαίνει ο Βασίλειος
Βερναρδάκης, ορθοπαιδικός χειρουργός.

Η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική μπο-
ρεί να γίνει είτε με ρομποτική είτε με custom
made τεχνική, που σημαίνει ότι γίνεται προεγ-

χειρητικός σχεδιασμός με αξονική τομογραφία
και κατασκευάζονται εξατομικευμένοι οδηγοί
για οστεοτομίες ακριβείας. «Η αρθροπλαστική
Oxford Uni knee έχει εξελιχθεί τα τελευταία 40
χρόνια και για αυτό παρατηρείται αυξημένο εν-
διαφέρον για αυτήν, ιδίως μετά την εισαγωγή
χειρουργικών τεχνικών που ελαχιστοποιούν το
χειρουργικό τραύμα. Σήμερα θεωρείται από τις
πλέον κατάλληλες επεμβάσεις διαχείρισης της
συμπτωματικής οστεοαρθρίτιδας του έσω δια-
μερίσματος. Η μέθοδος ανταγωνίζεται την έκ-
βαση των ολικών αντικαταστάσεων γόνατος, με
τα εξαιρετικά μακροπρόθεσμα κλινικά αποτελέ-

σματά της να υποστηρίζονται από πολυκεντρι-
κές κλινικές μελέτες», εξηγεί ο ιατρός. Μπορεί
εύκολα να μετατραπεί σε ολική αρθροπλαστική,
ενώ οι αναθεωρήσεις ολικής αρθροπλαστικής
γόνατος είναι μια πολύπλοκη υπόθεση.

Στατιστικά πάνω από το 95% των μονοδιαμερι-
σματικών αρθροπλαστικών γόνατος είναι λει-
τουργικό ακόμη και δέκα χρόνια μετά την επέμ-
βαση και πάνω από το 98% των ασθενών είναι
ικανοποιημένο από τα αποτελέσματα που προ-
σφέρει. Η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου εί-
ναι μια σχετικά νέα μέθοδος, διεθνώς διαδεδο-
μένη, ολικής αντικατάστασης της άρθρωσης του
ώμου, η οποία διαφέρει από την κλασική αρθρο-
πλαστική ως προς τον σχεδιασμό, έχει «ανάπο-
δο» σχήμα, για αυτό και ονομάζεται ανάστροφη
αρθροπλαστική. Απευθύνεται σε ασθενείς με
συσσωρευμένα προβλήματα στον ώμο, τα οποία
είτε δεν αντιμετωπίστηκαν την κατάλληλη χρο-
νική στιγμή είτε αντιμετωπίστηκαν ανεπαρκώς.

Πρόκειται λοιπόν για ώμους αρκετά επώδυ-
νους και δύσκαμπτους. Με τη μέθοδο αυτή επι-
τυγχάνεται καλύτερη και ανώδυνη κίνηση σε
περιπτώσεις στις οποίες δεν θα λειτουργούσε
καμία άλλη κλασική χειρουργική τεχνική. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Είναι μια ελάχιστα επεμβατική
τεχνική που μειώνει 
τη νοσηρότητα, τις επιπλοκές 
και τη διάρκεια της νοσηλείας

«Πρόκειται για μια μέθοδο με αρκετές τε-
χνικές λεπτομέρειες, η οποία όταν εκτελε-
στεί σωστά στον κατάλληλο ασθενή έχει
εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η νοσηλεία
διαρκεί μία με δύο ημέρες, κατά τη διάρ-
κεια της οποίας ελέγχεται ο μετεγχειρητι-
κός πόνος και σχεδιάζεται εξατομικευμέ-
νο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας. Τις πρώ-
τες 2-3 εβδομάδες ο ασθενής αναπαύει το
χέρι του σε έναν φάκελο ανάρτησης, τον
οποίο αφαιρεί για την προσωπική του υγι-
εινή καθώς και για τη φυσικοθεραπεία.
Στη συνέχεια ο φάκελος αφαιρείται ορι-
στικά και ακολουθεί ένα πιο εντατικό πρό-
γραμμα φυσικοθεραπείας για περίπου έξι
εβδομάδες», καταλήγει ο κ. Βερναρδάκης.

Λιγότερος πόνος

Βασίλειος Βερναρδάκης, 
ορθοπαιδικός χειρουργός

Α Ρ Θ Ρ Ο Π Λ Α Σ Τ Ι Κ Η

Νέες μέθοδοι 
για γόνατα 
και ώμο



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 υπερβολή σήμερα θα σας παρασύρει λίγο
παραπάνω και θα χάσετε το μέτρο. Από την
άλλη είναι μια καλή στιγμή να καλομάθετε
τον εαυτό σας, να φροντίσετε τα συναισθή-
ματά σας και αν κάτι δεν σας δίνει χαρά,
μάλλον δεν χρειάζεται να προσπαθείτε άλλο.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Σήμερα θα έχετε μια υπέροχη μέρα, όπου
φροντίστε να συναντήσετε φιλικά και αγα-
πημένα σας πρόσωπα. Ανοίξτε τα φτερά σας
σε όμορφες προτάσεις και βάλτε την αισιο-
δοξία μπροστά από κάθε μίζερο και λίγο που
σας χαλάει τη διάθεση. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Μια μέρα μετά την Πανσέληνο στο δικό
σας ζώδιο τα πράγματα έχουν έντονη μυ-
ρωδιά από μπαρούτι. Απομακρυνθείτε
από κάθε κατάσταση που σας πιέζει και
κάντε σήμερα ένα μικρό διάλειμμα μακριά
από άτομα και καταστάσεις που σας πιέ-
ζουν συναισθηματικά. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Είναι δύσκολο αυτές τις μέρες να νιώσετε
ανέμελα και ήρεμα, εφόσον πολλά πράγμα-
τα φαίνεται να είναι δύσκολο να τα διαχειρι-
στείτε. Ίσως μάλιστα νιώσετε την ανάγκη να
φροντίσετε το σώμα και την ψυχή σας με
διατροφικές υπερβολές και ελευθερία στις
επιθυμίες σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Σήμερα θα νιώσετε έντονη τη διάθεση για δια-
σκέδαση και θα αναζητήσετε την υπερβολή σε
προσωπικά θέματα. Αν είστε σε σχέση ή γάμο,
θα έχετε την ανάγκη για επιβεβαίωση των συ-
ναισθημάτων σας και μπορεί να δεχτείτε δώρα
ή λόγια που θα επισφραγίσουν τη σχέση σας.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Υπερβολικά έξοδα θα έχει αυτή η μέρα, όταν
μάλιστα προορίζονται για το σπίτι και την οι-
κογένειά σας. Αν ανήκετε στις τελευταίες
μέρες του ζωδίου σας, η απροσεξία και η τά-
ση για ανανέωση του χώρου σας μάλλον γί-
νονται την πιο ακατάλληλη στιγμή.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Σήμερα θα έχετε τη διάθεση να συναντήσετε
αγαπημένα σας πρόσωπα, να διασκεδάσετε,
να μοιραστείτε συναισθήματα και να συζη-
τήσετε για την προσωπική σας ζωή. Βάλτε
βέβαια ένα μέτρο γιατί μπορεί να κάνετε και
πράγματα που θα μετανιώσετε αύριο. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Μην υπερβάλλετε σήμερα στα συναισθήμα-
τα αλλά και στο πορτοφόλι σας. Είναι η στιγ-
μή που θα χάσετε τον έλεγχο και αυτό που
πρέπει να καταλάβετε είναι σε κάθε περί-
πτωση μην περιμένετε από τους άλλους να
είναι δίκαιοι μαζί σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Είναι μέρα των υπερβολών έπειτα από μια
πολύ έντονη Πανσέληνο που πραγματο-
ποιήθηκε χθες στον δικό σας άξονα. Έχε-
τε την ανάγκη να περάσετε όμορφα με
αγαπημένα σας πρόσωπα, ιδίως αν έχετε
γεννηθεί 20 και 21 Δεκεμβρίου.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Μια καλή μέρα για τα επαγγελματικά σας,
μια ανανέωση, ένα δώρο και μια καλή έκ-
πληξη από το οικογενειακό σας περιβάλλον.
Ίσως να πρέπει να αλλάξετε κάποια πράγμα-
τα στη συναισθηματική σας ζωή και τώρα εί-
ναι μια καλή ευκαιρία για να το πετύχετε. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Το φιλικό σας περιβάλλον θα είναι ο λόγος
να κάνετε κάποιες αγορές ή να ενεργήσετε
με αυθορμητισμό σε οικονομικά ζητήματα.
Αφήστε για άλλη μέρα το κλείσιμο μιας συμ-
φωνίας στα επαγγελματικά σας, όπου θα
δείτε με περισσότερη ωριμότητα τα υπέρ και
τα κατά.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η επιρροή της χθεσινής Πανσελήνου είναι
έντονη και σίγουρα δεν σας είναι εύκολο να
προσαρμόσετε τη διάθεσή σας όταν η μεγά-
λη ένταση δεν έχει εκτονωθεί ακόμη. Εσείς
που έχετε γεννηθεί 19 και 20 Μαρτίου θα
έχετε υπερβολικό ζήλο για μια επαγγελματι-
κή σας υπόθεση. 
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Σήμερα η Αφροδίτη θα πραγματοποιήσει
όψη τετραγώνου με τον Δία. Δύο πολύ
ευνοïκοί πλανήτες, ακόμη και στις
δύσκολες όψεις που σχηματίζουν, 

έχουν να προσφέρουν κάτι καλό. Γενικότερα 
θα νιώσουμε μια αισιοδοξία, γενναιοδωρία 
και υπερβολή στο φαγητό και στις αγορές. 
Ας αφήσουμε λίγο τα πράγματα χαλαρά, 
ίσως είναι το αντιστάθμισμα μιας περιόδου
γεμάτης απαγορεύσεις και εντάσεις. 



T
ο θέμα των γερμανικών αποζημιώ-
σεων έρχεται ξανά στο προσκήνιο
με αφορμή την κινητοποίηση της
Πολωνίας και την επίσκεψη του Πο-

λωνού υφυπουργού Εξωτερικών και επιτε-
τραμμένου για θέματα Πολεμικών Επανορ-
θώσεων στο Βερολίνο. Ο Αρκάντιους Μου-
λάρτσικ, όπως είναι το όνομά του, τάχθηκε
υπέρ της διεξαγωγής διεθνούς διάσκεψης με
όλες τις άμεσα ενδιαφερόμενες χώρες, μετα-
ξύ των οποίων και η Ελλάδα.

«Το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων
είναι για την Πολωνία θεμελιώδες», δήλωσε
ενώπιον της Γερμανίδας υφυπουργού Εξωτε-
ρικών, αρμόδιας για Ευρωπαϊκά Θέματα, Άνα
Λούρμαν. «Η Γερμανία πλέον έχει μόνο μία επι-
λογή: είτε να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγ-
ματεύσεων με την Πολωνία είτε η Βαρσοβία να
θέσει το θέμα σε όλα τα διεθνή φόρουμ στον
ΟΗΕ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην ΕΕ».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια
της τοποθέτησης του πρωθυπουργού προς
τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς όταν εί-
χε πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Αθήνα
στα τέλη Οκτωβρίου. «Για εμάς είναι ανοιχτό
το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων», εί-

χε διαμηνύσει τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
και ασφαλώς η Αθήνα δεν θα είχε αντίρρηση
να πραγματοποιηθεί μια διεθνής διάσκεψη
για το θέμα των αποζημιώσεων όπως προτεί-
νει η Βαρσοβία, αφού για τον Έλληνα πρωθυ-
πουργό οι διεκδικήσεις παραμένουν ενεργές
στο ακέραιο. Μάλιστα, σύμφωνα με τα γερμα-
νικά Μέσα Ενημέρωσης, πριν από λίγες ημέ-
ρες η Πολωνία έστειλε επίσημη διπλωματική
νότα σε 51 χώρες της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και του
Συμβουλίου της Ευρώπης, κοινοποιώντας τις
θέσεις της πάνω στο ζήτημα και «ζητώντας
κατανόηση», κάνοντας σαφές ότι δεν θα ρίξει
τους τόνους. Ειδική επιτροπή του πολωνικού
κοινοβουλίου δημοσιοποίησε ότι οι διεκδική-
σεις από τη Γερμανία υπολογίζονται γύρω στο
1,3 τρισ. ευρώ. 

Στον όρο «γερμανικές αποζημιώσεις από
τον Α’ και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο» περιλαμ-
βάνονται η επιστροφή του κατοχικού δανείου,
περίπου 60 δισ. ευρώ, οι επανορθώσεις που
προέρχονται από την καταστροφή υποδομών,
δρόμων, κτιρίων, λιμένων κ.λπ. Περιλαμβά-
νονται οι αποζημιώσεις που διεκδικούν οι
ιδιώτες από την απώλεια των δικών τους αν-
θρώπων και της περιουσίας τους, 110 δισ. ευ-

ρώ, και οι αποζημιώσεις από την αρπαγή των
αρχαιολογικών θησαυρών μας και την κατα-
στροφή αρχαίων μνημείων. Η συνολική απαί-
τηση της χώρας μας έναντι της Γερμανίας,
σύμφωνα με το πόρισμα της Κοινοβουλευτι-
κής Επιτροπής Διεκδίκησης των Γερμανικών
Οφειλών, ανέρχεται σε πάνω από 269 δισ. ευ-
ρώ, 269.547.995.854 για την ακρίβεια. Συνο-
λικά το ποσό φτάνει σε πάνω από 300 δισ. ευ-
ρώ μαζί με τους τόκους. Αφορά το κατοχικό
δάνειο, οικονομικές αποζημιώσεις ιδιωτών,
την εβραϊκή κοινότητα, τις πολιτιστικές κατα-
στροφές και μια σειρά άλλων θεμάτων. Οι
Γερμανοί επικαλούνται προφορική αλλά μυ-
στική παραίτηση των διεκδικήσεων το 1958
από τον τότε πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Κα-
ραμανλή, στη Βόννη. Ο εκπρόσωπος, βέβαια,
της ελληνικής κυβέρνησης Άγγελος Αγγελό-
πουλος, το 1964, ερεύνησε τους σχετικούς
φακέλους των εμπιστευτικών συνομιλιών Κα-
ραμανλή - Αντενάουερ, αλλά δεν βρήκε ποτέ
καμία παραίτηση Καραμανλή. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν υποστηρίζει
το θέμα αυτό μόνο για οικονομικούς λόγους,
αλλά για να μη σβήσουν οι μνήμες και από σε-
βασμό προς τους προγόνους μας. 

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Η Πολωνία βγαίνει μπροστά και 
είναι αποφασισμένη να θέσει το θέμα 

σε όλα τα διεθνή φόρουμ στον ΟΗΕ, 
στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην ΕΕ

Έντονη κινητικότητα για
το θέμα των αποζημιώσεων


