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Π
ολλοί είναι αυτοί που έχουν συμφέρον
να συντηρείται το θέμα των παρακο-
λουθήσεων στην επικαιρότητα. Κάποι-
οι, μάλιστα, σηκώνουν παραπάνω…

σκόνη από όση πραγματικά αναλογεί στο θέμα και
επιχειρούν να κάνουν «θόρυβο» για να επωφελη-
θούν από την κατάσταση που δημιουργείται. Το
πρόβλημα, όμως, από ένα σημείο κι έπειτα έχει να
κάνει με το γεγονός ότι όλη αυτή η υπόθεση
«ακουμπάει» και την εθνική ασφάλεια. Η ΕΥΠ δεν
μπορεί να γίνεται «ξέφραγο αμπέλι», να βγαίνουν
διαρκώς στοιχεία που θα έπρεπε να παραμένουν
απόρρητα και να μοιάζουν οι μυστικές υπηρεσίες
της χώρας με το «παιχνιδάκι» του καθενός για τους
δικούς του σκοπούς.

Πόσω μάλλον όταν απέναντι στην Ελλάδα υπάρ-

χει μία Τουρκία, η οποία αυξάνει καθημερινά την
προκλητικότητα, ανεβάζει το θερμόμετρο και φτά-
νει στο σημείο να απειλεί ευθέως με εισβολή. Οι
μυστικές υπηρεσίες της χώρας αυτή τη στιγμή δεν
θα έπρεπε να γίνονται «φύλλο και φτερό» προς
τέρψιν των συμφερόντων του οποιουδήποτε, αλλά
να ενεργούν με τρόπο τέτοιο που να προστατεύουν
την εθνική ασφάλεια. 

Το παράδειγμα του Βελγίου για το πώς λειτουργούν
οι μυστικές υπηρεσίες και πώς γίνονται οι παρακο-
λουθήσεις είναι άλλωστε δεδομένο πλέον. Tι είπε ο
Βέλγος εισαγγελέας, Μισέλ Κλεζ , που έπιασε την
Καϊλή: «Χωρίς υποκλοπές δεν καταπολεμάς το έγ-
κλημα». Όταν υπάρχει πληροφορία για κάποιο πρό-
σωπο, τότε μπορεί να χρειαστεί η παρακολούθηση να
επεκταθεί σε άλλα πρόσωπα από τον κύκλο των επα-

φών του, όπου ίσως να αποδειχθεί ότι κάποιοι δεν εμ-
πλέκονται. Φανταστείτε, τώρα, το αντίστοιχο παρά-
δειγμα στην Ελλάδα. Να υπάρξει παρακολούθηση
προσώπων, πολιτικών ή δημόσιων γενικότερα, για
μια υπόθεση όπως το Qatargate. Ακόμα και αν απο-
δεικνυόταν η εμπλοκή κάποιου, δεν θα έλειπαν οι
«κραυγές» και οι «κορόνες» για αντιδημοκρατικές
εκτροπές και οι διαρκείς επικρίσεις για τις παρακο-
λουθήσεις.

Για αυτό, λοιπόν, θα πρέπει να αφήσουμε για λίγο
την ΕΥΠ και γενικότερα τις υπηρεσίες ασφαλείας της
χώρας να κάνουν τη δουλειά τους, λειτουργώντας
όπως γνωρίζουν και όπως ορίζουν οι κανόνες, κι όχι
να απαιτούμε να γίνει… σκορποχώρι η εθνική ασφά-
λεια προς τέρψιν και της Άγκυρας μεταξύ άλλων…
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Το παράδειγμα 
του Βελγίου για 

το πώς λειτουργούν 
οι μυστικές υπηρεσίες

και πώς γίνονται 
οι παρακολουθήσεις

είναι πλέον δεδομένο
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A
πολύτως εφικτή χαρακτήρισε την
αυτοδυναμία -όχι ως κομματική
αλαζονεία αλλά ως αναγκαία συν-
θήκη σταθερότητας για τη χώρα εν

μέσω διεθνούς φουρτούνας- ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης μιλώντας χθες βράδυ σε Έλληνες
που διαβιούν στις Βρυξέλλες.

«Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους», είπε
χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, ο οποίος
επανέλαβε ότι αυτοδυναμία της Νέας Δημο-

κρατίας δεν σημαίνει μονοκομματική κυβέρ-
νηση. «Έχω αποδείξει πως μπορώ να επιλέγω
με αξιοκρατικά κριτήρια στελέχη και εκτός των
τειχών της Νέας Δημοκρατίας», σημείωσε χα-
ρακτηριστικά.

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε ότι οι
πολίτες έχουν την ευκαιρία να συγκρίνουν τη
«γαλάζια» τετραετία με την αντίστοιχη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, επισημαίνοντας πως παρά τις πολλαπλές
διεθνείς κρίσεις η τωρινή κυβέρνηση εμφανί-
στηκε συνεπής για όσα είχε δεσμευτεί προ-
εκλογικά. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρη-

σε να ταυτίσει τον Νίκο Ανδρουλάκη με τον
Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο
ίδιος σε πρόσφατες δηλώσεις του αποκάλυψε
την πρόθεσή του να συγκυβερνήσει με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ. «Αν θέλει να γίνει παρακολούθημα του
ΣΥΡΙΖΑ, ας το πει καθαρά, όχι με μισόλογα»,
σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε μάλιστα να
αναφερθεί εμμέσως πλην σαφώς και στις κα-
ταιγιστικές εξελίξεις με το Qatargate, κάνοντας
λόγο για στενάχωρα γεγονότα και εξελίξεις
που πλήττουν την αξιοπιστία και το κύρος της

Ευρώπης, της πολιτικής και της δημοκρατίας.
«Ελπίζω να εξιχνιαστεί η συγκεκριμένη υπό-
θεση το συντομότερο δυνατόν, γιατί τραυματί-
ζει το κύρος της Ευρώπης, της πολιτικής και
της δημοκρατίας όταν ο λαϊκισμός κυριαρχεί
και η αμφισβήτηση στη δημοκρατία εντείνε-
ται», επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης.

Μάλιστα, επετέθη με σφοδρότητα στον πρό-
εδρο του ΠΑΣΟΚ αναφέροντας: «Είναι πανικός
και μικρότητα να προσπαθείς να φορτώσεις
στη Νέα Δημοκρατία ένα στέλεχος του ΠΑ-
ΣΟΚ». Εγκάλεσε δε και τον Αλέξη Τσίπρα, κα-
θώς, όπως είπε, «δεν προσφέρεις υπηρεσίες
στην πατρίδα σου όταν τη δυσφημείς», επικα-
λούμενος δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ
ότι η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια στην εξα-
γωγή διαφθοράς. 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει 
ο Σπύρος 
Μουρελάτος

«Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους» - Βεβαιότητα
του πρωθυπουργού για αυτοδυναμία - Σφοδρή επίθεση 

από τις Βρυξέλλες και στον Τσίπρα

Ουρά του ΣΥΡΙΖΑ 
ο Ανδρουλάκης,

μικρότητα να μας
φορτώσει την Καϊλή

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ:

Με τον χειμώνα να χτυπά ήδη απειλητικά την πόρτα σε νοικο-
κυριά και επιχειρήσεις ανά την Ευρώπη -oι θερμοκρασίες στις
Βρυξέλλες ήδη βρίσκονται υπό του μηδενός- οι Ευρωπαίοι ηγέ-
τες καλούνται αυτό το διήμερο στη βελγική πρωτεύουσα να λύ-
σουν τη... σπαζοκεφαλιά της επιβολής ενός πλαφόν στη
χονδρική τιμή του φυσικού αερίου διεθνώς, με στό-
χο να συγκρατήσουν το υπέρογκο ενεργειακό κό-
στος που προξενείται από τον πολύμηνο πλέον
πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στο φόντο ακόμη μιας… χαμένης ευκαιρίας,
καθώς οι υπουργοί Ενέργειας παρά το οργιώδες
παρασκήνιο δεν κατόρθωσαν να φθάσουν σε έναν…
έντιμο συμβιβασμό κατά την έκτακτη συνάντησή τους στις
Βρυξέλλες, ομάδες εργασίας και τεχνοκράτες από όλα τα κρά-
τη-μέλη της Ένωσης εργάζονται πυρετωδώς με στόχο να υπερ-

κερασθούν τα σημαντικά ακόμη εμπόδια ώστε να βρεθεί η χρυ-
σή τομή στη νέα υπουργική συνάντηση της Δευτέρας στη βελγι-
κή πρωτεύουσα.

Πλέον η μπάλα επανέρχεται, αν και πρόσκαιρα, στο γήπεδο
των ηγετών, οι οποίοι οφείλουν να ανανεώσουν τη δέ-

σμευσή τους για την ενεργοποίηση ενός μηχανισμού
διόρθωσης των τιμών του φυσικού αερίου. «Δεν μι-
λούμε για μια παρέμβαση ουσίας αλλά και για μια
πρωτοβουλία που θα περισώσει το γόητρο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης ως ενός συνασπισμού κρατών

που μπορεί να μεριμνά για την ασφάλεια και τη μα-
κροημέρευση των πολιτών της», σημειώνει χαρακτηρι-

στικά υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος.
Σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένη πηγή που μετέχει

στις διαπραγματεύσεις και μίλησε στην «Political», μολονότι το

σημαντικότερο ζήτημα, ήτοι αυτό του καθορισμού του ύψους
ενός πιθανού πλαφόν, παραμένει εστία αντιγνωμιών στο εσωτε-
ρικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράστηκε από όλες τις πλευ-
ρές η βούληση να βρεθεί μια λύση το συντομότερο δυνατόν. Η
ίδια πηγή εξηγούσε πως μία ομάδα περίπου 15 κρατών, προ-
εξαρχούσης της Ελλάδας και με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων
της Ιταλίας, της Πολωνίας και του Βελγίου, εξακολουθεί να ζητά
ένα κυμαινόμενο ως επί το πλείστον πλαφόν στη ζώνη άνω των
150 ευρώ, ωστόσο η θέση αυτή, όπως σημειώνεται, διέπεται από
μια κάποια ευελιξία, μπορεί δηλαδή η τελική τιμή να προσεγγί-
σει τη ζώνη των 200 ευρώ, υπό τον όρο βεβαίως πως θα είναι
αποτελεσματικό. Το επόμενο ορόσημο είναι η προσεχής Δεύτε-
ρα, όταν ο υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας θα επανακάμ-
ψει στις Βρυξέλλες σε ακόμη μία έκτακτη Σύνοδο των Υπουρ-
γών Ενέργειας της ΕΕ. 

Πυρετός διαβουλεύσεων με αβέβαιη έκβαση για το πλαφόν



E
να (όχι και τόσο πρωτοφανές)
«αλαλούμ» έχει προκύψει στον
ΣΥΡΙΖΑ με την υπερψήφιση της
τροπολογίας για την έκτακτη ενί-

σχυση 600 ευρώ στους ένστολους. Γιατί
μπορεί αρχικά η εισηγήτρια του κόμματος
στη διαδικασία να κράτησε θετική στάση κα-
τά τη συζήτηση, στη συνέχεια όμως, την ώρα
των ψηφοφοριών, καταψήφισε εκ μέρους
του κόμματός της τη σχετική τροπολογία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανιζόταν ενάντια στην έκτα-
κτη ενίσχυση, ενώ ήδη κομμάτια του μηχα-
νισμού του, ιδιαίτερα στα social media, εί-
χαν αρχίσει να υπεραμύνονται της απόφα-
σης βάλλοντας κατά όσων ψήφισαν την τρο-
πολογία. Το επόμενο πρωί όμως, η κατάστα-
ση άλλαξε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αίτημα αλλαγής
της ψήφου του, ισχυριζόμενος ότι η εισηγή-
τρια μπέρδεψε τις τροπολογίες και ψήφισε
εκ παραδρομής «Όχι» σε αυτήν που αφο-
ρούσε την έκτακτη ενίσχυση, κάτι που φαί-
νεται να επαληθεύεται και από την αρχική
στάση της εισηγήτριας. 

Και κάπου εκεί τα «όργανα» άρχισαν.
Υπήρχαν, άλλωστε, ήδη από τις ημέρες της
ανακοίνωσης της ενίσχυσης στους ένστο-
λους δηλώσεις κορυφαίων στελεχών του
ΣΥΡΙΖΑ, που έδειχναν στην καλύτερη περί-
πτωση μια σχετική αμφιθυμία. Ο τομεάρχης
Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ, Χρή-
στος Σπίρτζης, ανέφερε την ημέρα της ανα-
κοίνωσης του επιδόματος πως «τα εφάπαξ
600 ευρώ σε αστυνομικούς και λιμενικούς
απεικονίζουν τον μαυρογιαλουρισμό Μη-
τσοτάκη». Μία ημέρα αργότερα, η γραμμα-
τέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ έλεγε για το ίδιο θέμα: «Η ΕΛΑΣ δεν
έχει ανάγκη από επιδόματα εξαγοράς συ-
νειδήσεων».

H γκάφα που δεν ήταν γκάφα τελικά 
Κεντρικά, το κόμμα επιχείρησε να εμφα-

νίσει το όλο ζήτημα ως ένα λάθος - γκάφα
που έκανε η εισηγήτρια κυρία Γιώτα Πού-
λου. Όμως δεν επρόκειτο περί γκάφας, αλ-
λά περί πολιτικής επιλογής, που τελικά άλ-

λαξε στη συνέχεια με παρέμβαση των «προ-
εδρικών». Πολλοί ήταν αυτοί που υπενθύμι-
σαν σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που υπεραμύ-
νονταν της νέας απόφασης τις συγκεκριμέ-
νες δηλώσεις, ενώ εμφανίστηκαν και δύο
κεντρικές πρωτοβουλίες αμφισβήτησης της
ορθότητας της υπερψήφισης του συγκεκρι-
μένου μέτρου από το κόμμα. 

Πρώτη εκείνη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ
στη Θεσσαλονίκη, που σε ανακοίνωσή της
ανέφερε: «Αλγεινή εντύπωση και αποτρο-
πιασμό προκαλεί η χορήγηση έκτακτου επι-
δόματος 600 ευρώ στο ένστολο προσωπικό
του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και
η υπερψήφιση της σχετικής τροπολογίας
από την ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψη-
φία, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώ-
πων των ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία
και ΚΚΕ (…) Η υπερψήφιση της τροπολο-
γίας με ευρύτερη κοινοβουλευτική πλει-

οψηφία υπονομεύει τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ και τη μαχητικότητα που επέδειξε όλο το
προηγούμενο διάστημα».

Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκε και ένα
κείμενο μελών του ΣΥΡΙΖΑ που τιτλοφορείτο
«Όχι στο όνομά μας» σε φιλικά προσκείμενα
στο κόμμα Μέσα (όχι όμως και σε εκείνο του
Βαξεβάνη), το οποίο μέχρι το μεσημέρι της
Τετάρτης είχε περί τις 270 υπογραφές, μετα-
ξύ των οποίων πρώην βουλευτές του κόμμα-
τος. Μεταξύ άλλων το υπέγραφαν: η Φωτει-
νή Βάκη, η Αννέτα Καββαδία, η Μαρία Κα-
νελλοπούλου, η Βασιλική Κατριβάνου, ο
Χριστόφορος Παπαδόπουλος, ο Πάνος Λάμ-
πρου, ο Μιχάλης Σπουρδαλάκης, η Άννα Χα-
τζησοφιά, η Τασία Χριστοδουλοπούλου και ο
Χρήστος Καραγιαννίδης.

Η στάση της «Ομπρέλας»
Το «πρόβλημα», βέβαια, δεν εντοπίζεται

μονάχα στους πρώην βουλευτές. Προς το
παρόν φαίνεται πως επιλέχθηκε από την
πλευρά της «Ομπρέλας», της εσωκομματι-
κής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, το θέμα να
μην τραβηχτεί στα «άκρα» δεδομένης και
της εκτίμησης για άμεση προσφυγή στις
κάλπες, γι’ αυτό και στις αντιδράσεις έχουν
προταχθεί μη κοινοβουλευτικά -πλέον-
στελέχη, για να αποφευχθεί μια εικόνα δι-
χασμού στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτι-
κής Ομάδας του κόμματος. Παρόλα αυτά, τα
στελέχη της μειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ πνέ-
ουν μένεα για την απόφαση να υπερψηφι-
στεί η συγκεκριμένη τροπολογία που ήρθε
από την κυβέρνηση την ημέρα του πυρο-
βολισμού του 16χρονου Κώστα Φραγκού-
λη από αστυνομικό και υπερψηφίστηκε
μία μέρα πριν ο 16χρονος καταλήξει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη
της «Ομπρέλας» ζήτησαν την επίσπευση της
σύγκλησης της Πολιτικής Γραμματείας του
κόμματος, ώστε να συζητηθεί το θέμα στα
όργανα του κόμματος, όμως άλλα -και μάλι-
στα ιστορικά - στελέχη του κόμματος δεν
περίμεναν να εκφράσουν τη διαφωνία τους
εκεί. Αντίθετα χρέωναν την απόφαση στον
διευθυντή της ΚΟ και ιδιαίτερα στον Δημή-
τρη Τζανακόπουλο, στον οποίο καταλόγιζαν
ταυτόχρονα πως έχει «προσωπική ατζέντα».
Τα ίδια αυτά στελέχη μιλούσαν για «απόφα-
ση - ντροπή» αλλά και «αυτοχειρία», θεω-
ρώντας πως ο πρόεδρος του κόμματος θα
«πληρώσει» την «αλαζονεία του Τζανακό-
πουλου και των… άλλων», όπως έλεγαν χα-
ρακτηριστικά.

Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί
στην αξιωματική αντιπολίτευση είναι και το
γεγονός πως η γραμματέας της ΚΟ Όλγα Γε-
ροβασίλη αναγκάστηκε να δώσει απάντηση
μέσω της κομματικής εφημερίδας πως
«πάγια θέση μας αποτελεί ότι σε κάθε περί-
πτωση και παρά τις διαφωνίες μας, η ΚΟ
υπερψηφίζει οποιαδήποτε θετικό οικονομι-
κό μέτρο έρχεται προς ψήφιση για οποιαδή-
ποτε ομάδα εργαζομένων».

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

Το «όχι» που έγινε «ναι» 
και οι 270 υπογραφές 
κατά της στρατηγικής 
των «προεδρικών» 

Διαφωνίες υπάρχουν στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και στο θέμα των υποκλοπών, αφού,
όπως εκτιμούν τα παλαιά σκληροπυρηνικά στελέχη «δεν είναι δυνατόν το κόμμα να
σέρνεται πίσω από συγκεκριμένους… αποκαλυπτικούς δημοσιογράφους και να ταυ-
τίζεται με αυτούς αντί να διαμορφώνει τη δική του ξεχωριστή ατζέντα». 
Δεν δέχονται δηλαδή να δίνει αντιπολιτευτική γραμμή σε ένα ιστορικό κόμμα της
Αριστεράς ένας δημοσιογράφος και εκδότης tabloid εφημερίδας και όλο το κόμμα
να υιοθετεί άκριτα τις όποιες «αποκαλύψεις» φέρνει ο συγκεκριμένος, ακόμα και
χωρίς αποδείξεις. 
Σε off the record συζητήσεις τα ίδια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν ότι αυτή η πα-
ραφιλολογία περί κασετών μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ για όλο το πολιτικό φάσμα,
αλλά και για τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ, αν αποδειχθούν και άλλες παρακολουθήσεις επί δια-
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. 

Στα δύο και  για τις υποκλοπές 

«Εμφύλιος»
στον ΣΥΡΙΖΑ
για το επίδομα
στους ένστολους



Τ
ην ώρα που στο ΠΑΣΟΚ ψάχνουν
τρόπο να «ξεφορτωθούν τον μου-
τζούρη», δηλαδή τη βαριά σκιά που
έχει απλώσει η Εύα Καϊλή, ταυτό-

χρονα ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, το κάθε κόμμα από τη
δική του οπτική γωνία, επιχειρούν να κερδί-
σουν έδαφος και να αποκτήσουν πλεονέκτημα
για την επόμενη μέρα με φόντο τις μετεκλογι-
κές συνεργασίες.

Στη Χαρ. Τρικούπη μετά το «πρώτο σοκ» από
το ωστικό κύμα της έκρηξης του Qatargate,
έστησαν αναχώματα. Η πρώτη γραμμή άμυνας
που στήθηκε, κατά την οποία «ξορκίζουν» την
Εύα Καϊλή ως ξένο σώμα για το ΠΑΣΟΚ προ-
σπαθώντας να τη χρεώσουν στη ΝΔ, δεν φαί-
νεται να αποδίδει τα αναμενόμενα. Περισσότε-
ρο λειτούργησε ως μέσο εκτόνωσης και συνο-
χής στο εσωκομματικό ακροατήριο, παρά ως
πειστικό πολιτικό επιχείρημα. Ούτως ή άλλως,
όποια επιχειρηματολογία και να επιστρατεύ-
σουν, η κομματική ταυτότητα της Εύας Καϊλή
μέχρι και τη διαγραφή της το βράδυ της Παρα-
σκευής έγραφε ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Η δεύτερη γραμμή άμυνας έχει να κάνει κα-
θαρά με τον πολιτικό ρεαλισμό. Δηλαδή το θέ-
μα των πολιτικών συνεργασιών που καίει ΝΔ
και ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, μέσα σε αυτό το τοξικό πολι-
τικό νεφέλωμα επανέφεραν στο προσκήνιο τη
ρητορική για πολιτική αυτονομία, αφού πλέον
το κοντέρ έχει μηδενιστεί.

«Σε καμία περίπτωση εμείς δεν θα γίνουμε
παρακολούθημα κανενός. Έχουμε μια αυτό-
νομη πορεία. Είναι τελείως παράλογο να βγαί-
νει ένα κόμμα της αντιπολίτευσης και να λέει
“Ψηφίστε μας για να μείνει η κυβέρνηση στην
εξουσία”. Εμείς έχουμε μια ξεκάθαρη θέση,
την οποία και δεν αλλάζουμε», υπογράμμισε ο
Παναγιώτης Δουδωνής, γραμματέας Πολιτι-
κού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στο ρ/φ
ΣΚΑΪ προσθέτοντας με νόημα για το Qatargate:
«Το εν λόγω σκάνδαλο πλήττει το πολιτικό σύ-
στημα, καθώς καλλιεργεί μια ισοπεδωτική λο-
γική, στην οποία μόνο τα άκρα θα επωφελη-

θούν και σε αυτό το πλαίσιο οφείλουμε να
δράσουμε ως πολιτικό σύστημα θωρακίζοντας
την ευστάθεια και την ηθική».

Στο πλαίσιο αυτό, τα «γαλάζια» ανακλαστικά
φαίνεται ότι λειτουργούν αστραπιαία. Στο κυ-
βερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι η δεδομένη
συγκυρία αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να
καταφέρουν ένα διπλό πολιτικό χτύπημα σε
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και να περάσουν προς τα
έξω μήνυμα ότι η κατάκτηση της αυτοδυνα-
μίας είναι κάτι εφικτό. Μια τέτοια κίνηση στο-

χεύει στους ψηφοφόρους του Κέντρου που εί-
ναι αναποφάσιστοι, αλλά και σε εκείνους που
εμφανίζονται απογοητευμένοι από τις τελευ-
ταίες εξελίξεις. 

Χαρακτηριστική ήταν η αποστροφή του κ.
Οικονόμου: «Η στρατηγική και η επιλογή του
καθενός είναι δική του υπόθεση. Δεν είναι ού-
τε να γίνεσαι παρακολούθημα του ΣΥΡΙΖΑ, ού-
τε να καλείς τον Βαρουφάκη και τον Τσίπρα να
στείλετε μαζί τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπο-
λίτευση. Αυτά θα τα αποφασίσει ο λαός». 

Το δικό του έδαφος διεκδικεί και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί ότι έχει εντοπίσει
«ρωγμή» στο ΠΑΣΟΚ και κινείται με μια τακτι-
κή που παραπέμπει σε «καρότο και μαστίγιο».
Ενδεικτικά είναι τα όσα είπε σε συνέντευξη
που παραχώρησε στο Star Κεντρικής Ελλά-
δας. Σχολιάζοντας την υπόθεση Καϊλή επιχεί-
ρησε αφενός να ρίξει γέφυρες στο ΠΑΣΟΚ ση-
μειώνοντας πως παρά το ότι η κ. Καϊλή ανήκε
στο ΠΑΣΟΚ, έπαιξε «πρωτοπόρο ρόλο στο αν-
τιΣΥΡΙΖΑ ρεύμα» και υποστήριζε τη συνεργα-
σία ΠΑΣΟΚ-ΝΔ και αφετέρου εγκάλεσε τον
Ανδρουλάκη επειδή «ανακάλυψε τον Δούρειο
Ίππο, αφότου άλωσε την Τροία».

Άμεση και διμέτωπη ήταν η απάντηση από
τη Χαρ. Τρικούπη. «Συμμεριζόμαστε ότι ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος, που μόλις προχθές
παραδέχτηκε τη λειτουργία παράκεντρου μέ-
σα στην ΕΥΠ, το οποίο μεταξύ άλλων “παγίδευ-
σε” και τον υπουργό Εργασίας, έχει ανάγκη να
βρει καταφύγιο από την οδυνηρή για την κυ-
βέρνηση πραγματικότητα στη μυθοπλασία.
Σήμερα επανήλθε με ευφάνταστα σενάρια με-
τεκλογικών συνεργασιών. Η ΝΔ στον διχαστι-
κό της λόγο ταυτίζει την έλλειψη αυτοδυνα-
μίας με την αστάθεια και ζητά από ένα κόμμα
της αντιπολίτευσης να έχει κεντρική επιδίωξη
την παραμονή της Νέας Δημοκρατίας στην
εξουσία. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ, αν και εισηγητής της
απλής αναλογικής, την απορρίπτει στην πράξη,
καθώς δήθεν δεν θεωρεί “ηθικό” να συμπρά-
ξει σε μια “κυβέρνηση των ηττημένων”, με
σκοπό να διασώσει το μέλλον του Αλέξη Τσί-
πρα και κατ’ επέκταση του Κυριάκου Μητσο-
τάκη. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ζητά ισχυρή
εντολή, για να προσφέρει μια προγραμματική
σοσιαλδημοκρατική εναλλακτική στους πολί-
τες, εγγυώμενο τη σταθερότητα από την πρώτη
Κυριακή, μακριά από τις παθογένειες που
συσσώρευσαν οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
και Νέας Δημοκρατίας».

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Ο «μουτζούρης»
στα χέρια
του Ανδρουλάκη

Παραμένει κρατούμενη στις φυλακές Χάρεν του Βελγίου η Εύα Καϊλή.
Η κατηγορούμενη για το Qatargate ευρωβουλευτής δεν παρέστη ενώ-
πιον του προδικαστικού συμβουλίου στις Βρυξέλλες ζητώντας αναβολή
για τις 22 Δεκεμβρίου.

Αντιθέτως το «παρών» έδωσαν οι τρεις συγκατηγορούμενοί της, ανά-
μεσά τους και ο σύντροφός της Φραντσέσκο Τζόρτζι, ο οποίος εκπροσω-
πείται από διαφορετικό συνήγορο.

Ο Τζόρτζι και ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής Αντόνιο Παντσέρι, ο
οποίος εμφανίζεται ως εγκέφαλος του κυκλώματος, θα μείνουν στη φυ-

λακή για ακόμη έναν μήνα, ενώ ο έτερος κατηγορούμενος Νικολό Φιγκά
Ταλαμάνγκα (επικεφαλής ΜΚΟ) αποφυλακίζεται, αλλά με ηλεκτρονικό
βραχιολάκι.

Την είδηση για την Ελληνίδα ευρωβουλευτή επιβεβαίωσε και η βελγι-
κή «Le Soir»: «Τρεις από τους τέσσερις υπόπτους που έχουν συλληφθεί
στο πλαίσιο της έρευνας για την υποψία διαφθοράς από το Κατάρ στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμφανίστηκαν την Τετάρτη ενώπιον της αίθουσας
συνεδριάσεων του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Η υπόθεση της Ελληνί-
δας αντιπροέδρου Εύας Καϊλή αναβλήθηκε για τις 22 Δεκεμβρίου». 

Στο ΠΑΣΟΚ «ξορκίζουν»
την υπόθεση Qatargate 
και επαναφέρουν 
στο προσκήνιο τη ρητορική 
για πολιτική αυτονομία

Η Καϊλή ζήτησε αναβολή για τις 22 Δεκεμβρίου και παραμένει στη φυλακή

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ5



Τ
ην οικονομία σε πρώτο πλάνο
βάζει εκ νέου η κυβέρνηση, κα-
θώς είναι σε εξέλιξη η συζήτηση
για τον προϋπολογισμό, με το

Μέγαρο Μαξίμου να προετοιμάζεται για
την τελευταία -ίσως- πριν τις εκλογές με-
τωπική σύγκρουση του πρωθυπουργού με
τους πολιτικούς αρχηγούς στη Βουλή. 

Άμα τη επιστροφή του από τις Βρυξέλ-
λες, όπου βρίσκεται για τη συνεδρίαση του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης αναμένεται να έχει στα χέρια του
την τελευταία εισήγηση του οικονομικού
επιτελείου, με όλα τα δεδομένα και τις
προβλέψεις για την πορεία της ελληνικής
οικονομίας, βάσει των οποίων θα εκτιμη-
θούν οι δυνατότητες για την ανακοίνωση
περαιτέρω μέτρων στήριξης.

Οι «εκπλήξεις» Μητσοτάκη 
Από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουρ-

γός αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικά
τις πρωτοβουλίες, που η κυβέρνηση έχει
ήδη λάβει για τη στήριξη των ασθενέστε-
ρων, αλλά και οριζόντια για όλους τους πο-
λίτες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η
ενεργειακή κρίση και οι υπέρογκες επιβα-
ρύνσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και
καύσιμα, αλλά και τις πρωτοβουλίες, όπως
το καλάθι του νοικοκυριού, τις επιταγές
ακρίβειας των 250 ευρώ και την εφάπαξ
καταβολή των 600 ευρώ στους ένστολους. 

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη,
όμως, αναμένεται να είναι προσανατολι-
σμένη κυρίως στην επόμενη χρονιά, αλλά
και στην επόμενη τετραετία, όχι μόνο γιατί
ο προϋπολογισμός του 2023 είναι ο πρώ-
τος που η χώρα καταρτίζει χωρίς να είναι
σε εποπτεία μετά την έξοδό της από τα
μνημόνια, αλλά και γιατί η οικονομία θα
αποτελέσει βασικό πυλώνα στην πολιτική
αντιπαράθεση έως τις κάλπες. 

Το ενδιαφέρον, όμως, στρέφεται στις
«εκπλήξεις» που θα μπορούσε να περιλαμ-

βάνει η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη το
Σάββατο. Οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξί-
μου είναι πυρετώδεις, ενώ χαρακτηριστικό
του κλίματος είναι ότι ουδείς, είτε από τους
συνεργάτες του πρωθυπουργού, είτε από το
οικονομικό επιτελείο δεν επιβεβαιώνει,
αλλά ούτε και διαψεύδει τα σενάρια περί
ανακοίνωσης ενός νέου πακέτου στήριξης.
Ο πήχης των προσδοκιών, πάντως, παραμέ-
νει χαμηλά, καθώς στο κυβερνητικό επιτε-
λείο χαρακτηρίζουν αστάθμητο παράγοντα
τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου
διεθνώς, όπως και τις εξελίξεις στην Ου-
κρανία, που θέτουν υπό αίρεση τις προβο-
λές της επόμενης χρονιάς. 

Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα για
τον πρωθυπουργό, όπως επισημαίνεται,

είναι να παραμείνει σαφές το μήνυμα στο
εσωτερικό αλλά και στις διεθνείς αγορές
περί σταθερής πορείας και προοπτικής
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, μή-
νυμα που βασίζεται στις επιδόσεις που κα-
ταγράφονται, με βασικό στόχο την απόκτη-
ση της επενδυτικής βαθμίδας όσο το δυνα-
τόν πιο άμεσα. Δεν είναι λίγες οι φορές,
άλλωστε, που ο κ. Μητσοτάκης έχει δηλώ-
σει ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι δυ-
νατό για να ενισχύσει τους πολίτες και κα-
τά προτεραιότητα τους πιο ευάλωτους, χω-
ρίς, όμως, να θέτει σε κίνδυνο την οικονο-
μία της χώρας. Την ίδια ώρα, ωστόσο, κυ-
βερνητικά στελέχη κάνουν σαφές ότι
οποιοδήποτε περιθώριο καταγράφεται, θα
επιστρέφεται στους πολίτες, κυρίως σε

όσους δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν
τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης.

Ο προϋπολογισμός του 2023 είναι ο τε-
λευταίος για την παρούσα κυβέρνηση και ο
πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, θα επιχειρήσει να δώσει από το βήμα
της Ολομέλειας της Βουλής το ίχνος των
προθέσεών του ενόψει της νέας χρονιάς,
με τις διπλές κάλπες να βρίσκονται ήδη
στον ορίζοντα. 

Focus στην οικονομία 
με θετικές ειδήσεις 
στον προϋπολογισμό 
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Ένα τεράστιο δίκτυο μυστικών παρακο-
λουθήσεων είχε στηθεί σε έξι ευρωπαϊκές
χώρες (συμπεριλαμβανομένου και του
Βελγίου) προκειμένου να δεθεί η υπόθεση
του χρηματισμού και της διαφθοράς στην
οποία εμπλέκονται τόσο η Εύα Καϊλή όσο και Ευρωπαίοι
αξιωματούχοι και λομπίστες. 

Από το 2021 πέντε υπηρεσίες ασφαλείας της ΕΕ συνερ-
γάστηκαν στενά για να ξετυλίξουν το κουβάρι του Qatar-
gate, ενώ η δικαστική έρευνα ξεκίνησε μετά τις πληρο-
φορίες που έλαβε από τις έρευνες που συγκέντρωσε η
Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας του Βελγίου. Τα ρεπορτάζ
του βελγικού Knack σε συνεργασία με τη γαλλική «Le
Soir» αποκαλύπτουν το τι προηγήθηκε της έρευνας της
Κεντρικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Διαφθοράς της
Ομοσπονδιακής Αστυνομίας για τον εντοπισμό της δια-
φθοράς στο Ευρωκοινοβούλιο. Η παραπάνω διαδικασία

και συνεργασία των μυστικών υπηρεσιών καταρρίπτει
πλήρως το αφήγημα της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα ότι
δεν πρέπει να παρακολουθούνται πολιτικά πρόσωπα. 

Οι Ειδικές Μέθοδοι Πληροφοριών (BIM)
Όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ του βελγικού Knack,

«η Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας του Βελγίου δεν διαχει-
ρίζεται υποθέσεις πολιτικών κομμάτων ή παραγόντων,
αλλά πραγματικές απειλές». Στο πλαίσιο αυτής της απο-
στολής, «ονόματα των πολιτικών ή των κομμάτων ενδέχε-
ται να συνεχίσουν να μπαίνουν στο στόχαστρο της υπηρε-
σίας πληροφοριών». 

Σημειώνει ακόμα ότι το σημαντικότερο καθήκον της

Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας είναι να
συλλέγει πληροφορίες σχετικά με δραστη-
ριότητες που θα μπορούσαν να αποτελέ-
σουν απειλή για την ασφάλεια του κράτους,
όπως η «παρέμβαση στις διαδικασίες λή-

ψης αποφάσεων». 
«Ήδη από το 2021 η Υπηρεσία ξεκίνησε έρευνα πληρο-

φοριών για παρέμβαση ξένων δυνάμεων, η οποία είναι
και εκείνη που τελικά οδήγησε στη δικαστική έρευνα,
που κρατάει σήμερα δέσμια των αποκαλύψεων ολόκληρη
την Ευρώπη», επισημαίνει. Δεν είναι ασυνήθιστο για την
Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας του Βελγίου να χρησιμο-
ποιεί τις λεγόμενες Ειδικές Μεθόδους Πληροφοριών
(BIM) σε τέτοιες περιπτώσεις -όπως είναι, για παράδειγ-
μα, οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις ή οι σκιώδεις επι-
χειρήσεις. Τέτοιες μέθοδοι πρέπει να έχουν εγκριθεί εκ
των προτέρων από επιτροπή τριών δικαστών.

Qatargate: Σε έξι χώρες της ΕΕ
οι μυστικές παρακολουθήσεις 

Με το βλέμμα
στην επόμενη 
τετραετία 



Τελικά είπε και ελάλησε ο Βενιζέλος στην εφημερίδα «Ελευθερία» με αφορμή τις εξελί-
ξεις στο Ευρωκοινοβούλιο και την Εύα Καϊλή. Τι είπε; Ότι θλίβεται βαθύτατα για την υπόθε-
ση, ότι δεν πρέπει να συγχέεται η υπόθεση της παρακολούθησής της με αυτές του Ανδρου-
λάκη ή του Χατζηδάκη, ότι η κυβέρνηση υιοθέτησε βασικές του θέσεις για ΕΥΠ - παρακο-
λουθήσεις στο νομοσχέδιο αλλά και ότι πρέπει να διερευνηθεί από τον εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου η υπόθεση των παρακολουθήσεων από την ΕΥΠ. Εγώ πάντως βλέπω μια με-
γάλη στροφή του Ευάγγελου στην πραγματικότητα. Κανένας βουλευτής και ευρωβουλευτής
δεν είναι πάνω από τον νόμο, όλοι θα πρέπει να παρακολουθούνται όταν υπάρχουν ενδεί-
ξεις για διαφθορά ή για λόγους εθνικής ασφάλειας. 
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Το παρασκήνιο 
στην Εύβοια με 
τον κολλητό του Τσίπρα
Μου έλεγαν πρόσωπα πολύ κοντά στον
Αλέξη Τσίπρα ότι ο πρόεδρος θέλει να στη-
ρίξει κάποια δικά του πρόσωπα στις εκλο-
γικές περιφέρειες. Μία από αυτές τις περι-
πτώσεις είναι ο Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης
στην Εύβοια, όπου έχει εκλεγεί δεύτερος

βουλευτής πίσω από τον
Βαγγέλη Αποστόλου.

Ο Χατζηγιαννάκης
είναι της παρέας
Τσίπρα και επειδή
ενδέχεται η Εύβοια

να γίνει πενταεδρική
από εξαεδρική και να

χάσει μία έδρα ο ΣΥΡΙΖΑ,
άρα θα πρέπει να στηριχτεί για να βγει. Και
εδώ στην εξίσωση μπαίνει και ο Συμεών
Κεδίκογλου, ο οποίος μπορεί να ροκανίσει
τις ψήφους του κ. Αποστόλου, αφού αμφό-
τεροι κατάγονται από τη Βόρεια Εύβοια.
Συμπέρασμα, η μεταγραφή Συμεών στον
ΣΥΡΙΖΑ έχει τη χρησιμότητά της για να βγει
βουλευτής ξανά ο κολλητός του Τσίπρα… 

Θα παρακαλά η ΝΔ 
τον… Οδυσσέα!
Το ακούσαμε και αυτό, παιδιά! Ότι τα στε-
λέχη που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ
(Πιερρακάκης, Χρυσοχοΐδης, Οικονόμου,

Κοντογιώργης κ.ά.) εξαγο-
ράστηκαν για την «κα-

ρέκλα» προκειμένου
να έρθουν στη ΝΔ.
Ποιος το είπε αυτό;
Μα ο Οδυσσέας

Κωνσταντινόπου-
λος του ΠΑΣΟΚ, ο

οποίος πολύ θα ήθελε
να είναι τώρα στη ΝΔ και να

μην παλεύει να εκλεγεί στην Αρκαδία, που
μετά την απογραφή θα γίνει διεδρική και το
ΠΑΣΟΚ θα χάσει μία έδρα… Και κλείνον-
τας είπε ότι η ΝΔ θα παρακαλά το ΠΑΣΟΚ
μετά τις εκλογές… 

Στο στόχαστρο 
οι ΜΚΟ και 
τα καταριανά χρήματα

Μου έλεγε στέλεχος με εμπειρία στο
Ευρωκοινοβούλιο ότι το Κατάρ είναι
από τις λίγες χώρες που έχουν στενή
σχέση με την Τουρκία και τον Ερντογάν
και μπορεί, εκτός από τα δικά τους θέ-
ματα με το Μουντιάλ και τη βίζα, να πά-
σαραν χρήμα σε ευρωβουλευτές με
σκοπό να προωθήσουν τα συμφέροντα
του Ερντογάν. Και ποια είναι αυτά; Μα
φυσικά οι καταγγελίες για τα push-
backs του Ελληνικού Λιμενικού, τη λα-
θρομετανάστευση κ.λπ. Μην ξεχνάμε
ότι ελέγχεται για αυτή την υπόθεση και
ΜΚΟ, στους λογαριασμούς της οποίας
βρέθηκαν επίσης πολλά χρήματα. Μή-
πως ήταν καταριανά χρήματα; Άλλωστε
και τα λεφτά στην Καϊλή πήγαν μέσω
της ΜΚΟ του Ιταλού ευρωβουλευτή… 

Στο δημαρχείο
Μπακογιάννης -
Πιερρακάκης 

Στο Δημαρχείο της Αθήνας προσκά-
λεσε χθες ο Κώστας Μπακογιάννης τον
υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κυριάκο Πιερρακάκη για να του δείξει
ότι ο δήμος συνεισφέρει και αυτός στην
ψηφιακή μετάβαση του κράτους. Αυτό
που έκανε εντύπωση ήταν ο ψηφιακός
πίνακας στο γραφείο του Μπακογιάννη
που έδινε πληροφορίες μέχρι και για το
πού γίνονται παραβάσεις από αμάξια σε
ράμπες για τους ΑμεΑ συμπολίτες μας.
Υπόψιν, το υπουργείο χρηματοδοτεί τον
δήμο με 20 εκατ. ευρώ για ψηφιακά έρ-
γα, στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Smart Cities». Η συνεργασία των δύο
μερών πάντως είναι άψογη. 

Στροφή στην πραγματικότητα για Βενιζέλο μετά την… Καϊλή

A
λλη μια καραμπινάτη αντι-
γραφή παραπολιτικού από
την ιστοσελίδα που συνέχεια
διαμαρτύρεται ότι την κοπιά-

ρουν άλλοι αλλά τελικά είναι... power
στο copy paste. Μιλάμε με αποδείξεις
πάντα και όχι με λόγια του αέρα. Γράφα-
με στις 13/12 ότι υπάρχουν σκληρές ει-
σηγήσεις συμβούλων να διαγράψει ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Αν-
δρουλάκης τον Ανδρέα Λοβέρδο ως στέ-
λεχος που -όπως και η Εύα Καϊλή- επι-
ζητά τη σύμπραξη ΝΔ - ΠΑΣΟΚ και
φλερτάρει συνεχώς με την κυβέρνηση
ώστε να μη βρεθεί και πάλι πίσω από τις
εξελίξεις. Χθες 14/12 λοιπόν η power
ιστοσελίδα το είχε πρώτο θέμα (παραθέτω φωτογραφία). Τουλάχιστον ας βάλει
πηγή ή, επιτέλους, να πάψει να διατείνεται ότι την αντιγράφουν άλλοι διότι εκτίθε-
ται πολλαπλώς. Μας έχει κουράσει... 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ...
Έμαθα ότι ο Νίκος Χαρδαλιάς δεν μασάει από κάτι
επιθεσούλες που είχε από εκδοτικά συγκροτήμα-
τα επειδή χαλάνε την αισθητική τους οι συχνές
επισκέψεις του σε στρατόπεδα, πολεμικά πλοία
και υποβρύχια. Το κακό για αυτούς είναι ότι πάνε
να επηρεάσουν το Μαξίμου με αυτές και εντέλει
καταφέρνουν το αντίθετο, δηλαδή να φέρνουν πιο
κοντά τον πρωθυπουργό με τον υφυπουργό... 

Το σουαρέ στη Βουλή με Γιάννα 
και ο ακριβός μπουφές
Σουαρέ στη Βουλή είχε η Γιάννα Αγγελοπούλου χθες το με-
σημέρι και όσοι υπουργοί και βουλευτές βρέθηκαν στην
Ολομέλεια για τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογι-
σμού πέρασαν μια βόλτα. Όπως έμαθα, η πρόεδρος της
Επιτροπής «Ελλάδα 2021» παραχώρησε στη Βουλή αρχει-
ακό υλικό από τα πεπραγμένα της Επιτροπής για τα 200
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, που θα παρουσιάζεται
ψηφιακά από μια ειδική οθόνη που τοποθετήθηκε στο Περιστύλιο.
Ιδιαίτερα ευδιάθετος ήταν ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας
με το «δώρο» της Γιάννας, ενώ η τελευταία είχε πολύ θερμό εναγκαλισμό και
με τον υφυπουργό Πολιτισμού Νίκο Γιατρομανωλάκη. Πάντως, επειδή ήμουν
παρών, ο μπουφές του catering ήταν πλούσιος -αντάξιος της Γιάννας- και
πρόσφερε λικεράκι και φιογκάκα γεμιστά στους παρισταμένους. 

Άλλο ένα copy paste 
από την power ιστοσελίδα



Τ
ις αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη σε
«προοδευτική κυβέρνηση» κατά τη διάρκεια
της ομιλίας της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σχο-

λίασε με τον πιο καυστικό τρόπο ο Γιώργος Φλωρί-
δης. «Παραζάλη», έγραψε ο πρώην υπουργός του
ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε: «Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ είπε μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή ότι ο
βασικός στόχος του είναι να πάει η ΝΔ στην αντιπο-
λίτευση και στη συνέχεια να σχηματιστεί “προοδευ-
τική κυβέρνηση”. Άρα, αφού βρήκαμε ποιο κόμμα
θα είναι στην αντιπολίτευση, δεν χρειάζεται πολύ
μυαλό για το ποιο/ποια κόμμα/κόμματα θα είναι
στην κυβέρνηση! Προφανώς ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ/ΣΥΡΙ-
ΖΑ και λοιπές “προοδευτικές δυνάμεις”», σημείωσε
ο Φλωρίδης και με ειρωνικό τρόπο προσομοίασε
τον Νίκο Ανδρουλάκη με τον Θωμά Μάτσιο, αντι-
πρόεδρο της ΠΑΕ Εδεσσαϊκός που είχε κάνει εκεί-
νες τις αλήστου μνήμης δηλώσεις: «Ύστερα ακούς
μόλις είπανε, είπανε κοιτάξτε αυτοί ότι, ότι, ότι όχι
δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι, ε και μεις ύστε-
ρα είπαμε: Ντάξει θέλουμε εεε... δεν θέλουμε και
μεις και αυτοί ύστερα, μετά εμείς αφού είπαμε, εί-
παμε ναι αυτό θέλουμε, είπαν... δεν θέλουμε και
εμείς το αλλάξαμε και λέμε εντάξει λέμε ούτε και
μεις θέλουμε και μετά είπανε αυτοί πάλι ότι: Ξέρετε
εμείς θέλουμε να γίνει, μνενεμ... εμείς μετά δεν δε-
χτήκαμε, μετά από όλα αυτά και είπαμε να, να γίνει
μετά το παιχνίδι όποτε το κάνει, το ορίσει η ΕΠΑΕ.
Αυτό ακριβώς. Τίποτα άλλο».

Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε από το
βήμα της Βουλής ο αντιπρόεδρος της κυβέρ-
νησης Παναγιώτης Πικραμμένος. Μιλώντας
επί του προϋπολογισμού, τόνισε ότι «τα εξο-
πλιστικά προγράμματα, η εντυπωσιακή και
στιβαρή ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεών
μας δεν αφήνουν περιθώρια σε όποιον ορέγε-
ται νυχτερινές αταξίες», επισημαίνοντας ότι
αυτό πρέπει να το έχουν καλά υπόψη τους οι
γείτονες. «Δεν μας χωρίζει τίποτα με τον
τουρκικό λαό, αλλά θα βρουν τοίχο οι ηγέτες
τους που ονειρεύονται ιστορικά άκριτους και
άκαιρους αναθεωρητισμούς», είπε χαρακτη-
ριστικά ο κ. Πικραμμένος.

ΠΠικραμμένος 
σε Τούρκους: 
«Θα βρείτε τοίχο»
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Θυμάστε που σας είχα γράψει πρόσφατα για
το διαβόητο σκάνδαλο του ΤΤ και την άρση της
απόφασης αθώωσης όλων των εμπλεκομέ-
νων που είχε ζητήσει πριν από κάνα χρόνο ο
Άρειος Πάγος; Ψάχνοντας το θέμα έβγαλα
λαβράκι... Case closed. H υπόθεση τελικώς
έκλεισε διά παντός, όλοι αθώοι. Συνεδρίασε
το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου και πάρ-
θηκε απόφαση να κλείσει η υπόθεση οριστι-
κά. Βεβαίως, η είδηση δεν γράφτηκε πουθε-
νά. Τυχαίο; Δεν νομίζω… Συμπέρασμα, εκεί-
να τα 17 εκατομμύρια που είχε λάβει ως δά-
νειο το ζεύγος Γριβέα τα ξεχνάμε και αυτά... 

Άστραψε και βρόντηξε ο Χρήστος Σταϊκούρας
σχολιάζοντας τη χθεσινή συνάντηση με τους
τραπεζίτες στους κοινοβουλευτικούς συντά-
κτες. «Επί δύο ώρες μπινελικωνόμασταν», εί-
πε ο υπουργός περιγράφοντας το οξυμμένο
κλίμα που επικρατεί για το θέμα των δανείων.
«Είμαι ικανοποιημένος στον βαθμό που οι
τράπεζες έφτασαν στα όριά τους. Είναι ένα
βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά απέ-
χουμε ακόμη. Σώζουμε κάποιους, δεν μπορώ
να σώσω παραπάνω», είπε ο υπουργός επιση-
μαίνοντας ότι βρέθηκε μια λύση για περίπου
30.000 δανειολήπτες. Η επόμενη συνάντηση,
όπως είπε, θα είναι στις αρχές της επόμενης
χρονιάς και θα συνεχίσει να πιέζει ώστε οι εκ-
πρόσωποι των τραπεζών να γίνουν εμπροσθο-
βαρώς πιο ενεργοί.

ΤΤ: Ξεχάστε 
τα 17 εκατομμύρια 
του ζεύγους Γριβέα

Χ
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Τα «μπινελίκια» 
του Σταϊκούρα

Το ταξίδι 
του πρωθυπουργού 
που ακυρώθηκε

Φλωρίδης για
συνεργασία ΠΑΣΟΚ -
ΣΥΡΙΖΑ: «Παραζάλη»

Επιστρέφω στις δραστηριότητες του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες της
στήλης, γίνεται προσπάθεια
να σχεδιαστεί το επόμενο
διάστημα η περιοδεία του
πρωθυπουργού στα χωριά
της Αλβανίας που είχε
ακυρωθεί στην προηγούμε-
νη επίσκεψή του. Μαθαίνω μά-
λιστα ότι είναι πολύ πιθανό ο πρωθυ-
πουργός -εκτός απροόπτου- να βρίσκεται
εκεί στις 23 Δεκεμβρίου. Με ελληνικό ελικό-
πτερο, εννοείται... 

Ποιος θα πάρει 
την έδρα της Εύας;
Σας γράψαμε αμέσως ότι επιλαχών είναι ο Νίκος
Παπανδρέου, αδελφός του πρώην πρωθυπουρ-
γού, και αμέσως μετά, σύμφωνα με τον κανονι-
σμό, έρχεται ο Γιώργος Καμίνης. Θέλετε είδηση;
Ο Νίκος επιθυμεί σφόδρα να πάει Βρυξέλλες!
Έτσι μαθαίνω... 

Όταν έβρεχε ειδήσεις 
κρατούσαν «Ομπρέλα»

Η εφημερίδα και τα sites των... αποκαλύψεων ξέρουν με
κάθε λεπτομέρεια τι συμβαίνει στο κυβερνητικό στρατό-
πεδο. Κόντρες, ίντριγκες, διαξιφισμοί, «γαλάζιοι» βου-
λευτές που είναι έτοιμοι να... ανατρέψουν τον Κυριάκο
Μητσοτάκη. Χωλαίνουν όμως λίγο στα του «δικού» τους
στρατοπέδου. Έτσι, η διαμαρτυρία των 270 στελεχών του
ΣΥΡΙΖΑ για την υπερψήφιση της τροπολογίας για τα 600
ευρώ στους ένστολους δεν βρήκε ποτέ θέση στην κατά τ’
άλλα φιλόξενη ιστοσελίδα εφημερίδας. Ας είναι. Τη δημο-
σίευσαν άλλωστε άλλα φιλικά προσκείμενα στον ΣΥΡΙΖΑ
Μέσα, που δεν έχουν κόψει -δημοκρατικά πάντα- την
εσωκομματική αντιπολίτευση του κόμματος.
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Πυθία ο Αλέξης... Ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο στήριξης του κ.
Γκλέτσου έναντι του κ. Αναγνωστάκη για τη θέση του περιφερειάρχη, ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για «ευχάριστο πονοκέφαλο» που θα λύσει η
Κεντρική Επιτροπή, λέγοντας ότι εκείνος θα παίξει με... Μέσι. Να φαντα-
στώ ότι Μέσι είναι ο Τόλης;

Τo
...

 Π
ρό

σω
πo

Μ
ε απόφαση
του υπουρ-
γού Εσωτε-
ρικών Μάκη

Βορίδη διορίζονται οι ει-
δικοί γραμματείς που θα
στελεχώσουν τις επτά
Αποκεντρωμένες Διοι-
κήσεις της χώρας. Πρό-
κειται για στελέχη που
έχουν υπηρετήσει τη
χώρα από διαφορετι-
κούς νευραλγικούς το-
μείς, κυρίως από τον
χώρο της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης και της Περιφερειακής Διοίκησης, πάντα από θέσεις ευθύνης και κρί-
νονται κατάλληλα για να επιτύχουν την αναμόρφωση της λειτουργίας των Απο-
κεντρωμένων Διοικήσεων.

Κύριο χαρακτηριστικό των προσώπων αυτών είναι ότι διακρίνονται για την εμ-
βρίθεια και την εμπειρία που έχουν αποκομίσει στη Δημόσια Διοίκηση, καθώς και
για το βάθος των σπουδών τους σε πολλαπλά και διαφορετικά γνωστικά πεδία,
όπως ο Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος, πρώην δήμαρχος Χαλανδρίου, και βεβαίως ο
Σεραφείμ Λιάπης, αντιπρόεδρος της Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής.

Η επιλογή αποτελεί ένα σύνολο ανθρώπων, ορισμένοι εκ των οποίων υπηρετού-
σαν ήδη ως συντονιστές και η θητεία τους κρίνεται επιτυχημένη, όπως οι Ιωάννης
Σάββας και Μαρία Κοζυράκη. Άλλοι έχουν μακρά θητεία στην Αυτοδιοίκηση και
σημαντική εμπειρία στη λειτουργία των Αποκεντρωμένων, όπως ο Γρηγόρης Ζα-
φειρόπουλος και ο Κώστας Τζανακούλης, ενώ δίνεται χώρος σε μια 25χρονη γυ-
ναίκα δικηγόρο με εξαιρετικό βιογραφικό, τη Μαριάννα Νικολαΐδου, γεγονός που
μαρτυρά την έμπρακτη εμπιστοσύνη της κυβέρνησης τόσο στη νέα γενιά όσο και
στις γυναίκες. Την επτάδα συμπληρώνουν ο Σεραφείμ Λιάπης και ο Δημήτρης Κα-
τσαρός, προερχόμενοι αντιστοίχως από τον ιδιωτικό τομέα και την Πολιτική Προ-
στασία στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στελέχη με σημαντική διοικητική εμπειρία.

Ούτε ο Τσίπρας
παίζει τα λεφτά 
του στον ΣΥΡΙΖΑ

Χαχάνιζαν τα στελέχη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ όταν ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης έδινε συνέντευξη στην εκ-
πομπή της Ναταλίας Γερμανού
και, όπως συμβαίνει συνήθως,
το γέλιο τούς βγήκε ξινό. Την
Τρίτη ο πρόεδρος του κόμματός
τους αποφάσισε να δώσει συ-
νέντευξη στο διαδικτυακό κα-
νάλι Betarades. Σε αυτή μάλι-
στα κλήθηκε να απαντήσει στην
ερώτηση αν θα έδινε χαμηλότε-
ρη απόδοση (άρα αν θα ήταν και
πιο πιθανό) να πάρει πρωτάθλη-
μα ο Παναθηναϊκός ή να βγει
πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.
Ούτε ο ίδιος, όπως φάνηκε, δεν
θα έπαιζε τα λεφτά του στο κόμ-
μα του για πρωτιά. Για αυτό και
προτίμησε να προτείνει ποντά-
ρισμα στους «πράσινους».

Άδειασμα, μέρος 2ο
Η συνέντευξη του Αλέξη Τσί-

πρα στο διαδικτυακό κανάλι είχε
όμως και ένα δεύτερο «άδει-
ασμα» στον προπαγανδιστικό μη-
χανισμό του κόμματός του. Όχι
βέβαια ότι βρίσκονται σε κά-
ποια... κόντρα. Απλώς καταμερι-
σμός ρόλων. Ο μεν μηχανισμός
στα social media παίζει σε κάθε
δυνατή ευκαιρία το γνωστό χυ-
δαίο σύνθημα κατά του πρωθυ-
πουργού, ο δε Αλέξης Τσίπρας
θέλοντας να εμφανιστεί πιο «θε-
σμικός» ανέφερε στη συνέντευ-
ξη: «Θεωρώ ότι τα συνθήματα
αυτά είναι απολίτικα. Και ως τέ-
τοια δεν ενοχλούν. Πρέπει να τα
αντιμετωπίζεις με χιούμορ και να
τρολάρεις και εσύ ο ίδιος. Είμαι
ευτυχής γιατί τεσσεράμισι χρόνια
κανείς δεν μου το είπε αυτό».

Τα μετάλλια για τις
επιχειρήσεις στην Κύπρο

Στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων πραγμα-
τοποιήθηκαν η τελετή απονομής αναμνηστι-
κών μεταλλίων στους συμμετέχοντες στις επι-
χειρήσεις στην Κύπρο τα έτη 1964, 1967 και
1974, καθώς και η απονομή μεταλλίων Εξό-
χου Πράξεως σε Αξιωματικούς Πολεμικής
Διαθεσιμότητας. Τα μετάλλια απένειμε στους
δικαιούχους ο αρχηγός του Γενικού Επιτελεί-
ου Στρατού, αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λα-
λούσης, ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΕ-
ΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου.

Δεν τα προλαβαίνει 
όλα ο Δένδιας  

Στο υπουργείο Εξωτερικών για δεύτερη
φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα πιά-
στηκαν στον ύπνο. Όπως μαθαίνω, δεν ήξε-
ραν τίποτα για την κίνηση που έκανε ο πρό-
εδρος της Αιγύπτου Αλ Σίσι και αυτό, όπως
καταλαβαίνετε, είναι πολύ κακό. Όπως δεν
ήξεραν τίποτα για την επιστολή που έστειλε η
Άγκυρα στον ΟΗΕ στις 17 Σεπτεμβρίου και
εμείς τη μάθαμε στις 30 Σεπτεμβρίου! Ο Έλ-
ληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας
προφανώς έχει βεβαρημένο πρόγραμμα
προεκλογικών εμφανίσεων και δεν προλα-
βαίνει να ασχοληθεί με όλα... 

Η... μαρτυριάρα Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας!
Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας έχει κάνει πρεμιέρα εδώ και καιρό και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι
είναι... μαρτυριάρα. Όπως δήλωσε χθες ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης στη συνεδρίαση
του Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, επί ελέγχων σε 38.000 ερ-
γαζομένους για περίπου 8.000 εξ αυτών αποκαλύφθηκε ότι εργάζονταν «εκτός ωραρίου». Ο κ. Χα-
τζηδάκης επανέλαβε ότι την προσεχή Τρίτη 20 Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται η διαδικασία της απο-
γραφής εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων και στη συνέχεια θα προχωρήσει η εφαρμογή της Ψη-
φιακής Κάρτας Εργασίας. 
Τέλος, ο υπουργός Εργασίας επεσήμανε ότι όσο θα αυξάνεται η ασφαλιστική ύλη, ως αποτέλεσμα
της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας, τόσο θα διευρύνονται τα περιθώρια για την περαιτέρω μεί-
ωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Οι άνθρωποι-κλειδιά στην...
Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Το              του Αλέξη
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Απειλές «Milliyet»: «Οι πύραυλοι θα χτυπήσουν αεροπορικές βάσεις»
Σε ακραία απειλή προχώρησε για ακόμη μια φορά ένας

Τούρκος αρθρογράφος με κείμενό του στην εφημερίδα
«Milliyet», επιλέγοντας να... εξηγήσει τις ευθείες απειλές
της χώρας του για την εκτόξευση πυραύλων κατά της Ελ-
λάδας.  Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα έγραψε στη γνωστή
εφημερίδα ο Τούρκος δημοσιογράφος και αναλυτής Οζάι
Σεντίρ, «οι Έλληνες δεν χρειάζεται να φοβούνται, καθώς
δεν θα χτυπήσουμε πολιτικούς στόχους».

Ο συγκεκριμένος αρθρογράφος βρίσκεται αρκετά κοντά
στο τουρκικό καθεστώς Ερντογάν, εκφράζοντας πολλές
φορές την «κεντρική γραμμή» του ίδιου του Τούρκου προ-
έδρου. «Δεν χρειάζεται να φοβάται ο ελληνικός λαός τον
πύραυλο Tayfun που ανέπτυξε η Τουρκία. Αν η Τουρκία

πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτούς τους πυραύλους, θα
στοχεύσει μόνο στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αεροπο-
ρικές βάσεις», σημείωσε σε άρθρο στη «Milliyet». Όπως

ανέφερε στο προκλητικό του άρθρο ο Σεντίρ, η Τουρκία
«δεν χτυπά ποτέ έναν πολιτικό στόχο, ακόμη και στον πό-
λεμο ακολουθεί μια γενναία και νόμιμη στρατηγική».

«Οι άνθρωποι που πρέπει να φοβούνται τον πύραυλο-
τυφώνα είναι ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης και ο υπουρ-
γός Εξωτερικών Δένδιας», αναφέρεται εκτός των άλλων,
ενώ, όπως τονίζεται, τα ελληνικά Rafale θα ψάχνουν να
«προσγειωθούν σε πλατείες σε κοντινές χώρες». «Ο ελλη-
νικός λαός πρέπει να το γνωρίζει πολύ ξεκάθαρα. Αν η
Αθήνα συνεχίσει τις επεκτατικές της πολιτικές, η σύγ-
κρουση θα είναι αναπόφευκτη», ανέφερε χαρακτηριστικά
ο Οζάι Σεντίρ.

Μίλτος Σακελλάρης

Σ
ε μια αιφνιδιαστική κίνηση για το
ελληνικό υπουργείο Εξωτερι-
κών, η Τουρκία κατέθεσε κοινή
επιστολή με τη Λιβύη στον ΟΗΕ

καλώντας την Ελλάδα να «σεβαστεί τις κυ-
ρίαρχες αποφάσεις των δύο γειτονικών
χωρών και να τερματίσει τις αβάσιμες κα-
τηγορίες, την εχθρική ρητορική και τις
ενέργειες που αυξάνουν την ένταση».

Αιφνιδιασμός στο υπουργείο Εξωτερι-
κών φαίνεται να υπήρξε και με το Προεδρι-
κό Διάταγμα που κατέθεσε ο πρόεδρος της
Αιγύπτου Αλ Σίσι, που αφορά τα δυτικά θα-
λάσσια σύνορα με τη Λιβύη σε ό,τι έχει να
κάνει με τα χωρικά ύδατα.

Σχετικά με την επιστολή ο μόνιμος αντι-
πρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ Φεριν-
τούν Σινιρλίογλου και ο μόνιμος αντιπρό-
σωπος της Λιβύης στον ΟΗΕ Ταχέρ ελ Σονί
υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση Εθνικής
Ενότητας της Λιβύης, αντίθετα με τους
ισχυρισμούς της Ελλάδας, έχει την εξουσία
να συνάπτει και να καταγγέλλει διεθνείς
συμφωνίες και ότι οι νόμοι της εξουσιοδο-
τούν την κυβέρνηση να συνάπτει συμφω-
νίες με άλλα κράτη.

«Οι ισχυρισμοί της Ελλάδας ότι η συμ-
φωνία που υπέγραψαν η Λιβύη και η
Τουρκία στον τομέα των υδρογονανθρά-
κων έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική
διαδικασία υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ δεν
έχουν νομική βάση και αντίθετα ο οδικός
χάρτης που θα οδηγήσει σε πολιτική λύ-
ση στη Λιβύη δίνει στην κυβέρνηση πλή-
ρη εξουσία κατά τη διαδικασία της προ-
ετοιμασίας προς τις εκλογές», αναφέρε-
ται στην επιστολή, ενώ τονίζεται ότι η Ελ-
λάδα αγνόησε σκόπιμα τις συμφωνίες
πολλών κρατών, συμπεριλαμβανομένης
της ΕΕ, με τη λιβυκή κυβέρνηση στους
τομείς της ενέργειας, των υποδομών και
της οικονομίας και ότι καμία χώρα δεν
δικαιούται να παρεμβαίνει σε συμφω-
νίες μεταξύ κυρίαρχων κρατών.

Σημειώνεται στην επιστολή ότι η συμφω-
νία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης για την
οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας δικαιο-
δοσίας, που υπεγράφη στις 27 Νοεμβρίου
2019, κοινοποιήθηκε στον ΟΗΕ σύμφωνα
με το άρθρο 102 του Καταστατικού Χάρτη
και επετεύχθη δίκαιη λύση βάσει του διε-
θνούς δικαίου. Δηλώνεται επίσης πως οι
ισχυρισμοί της Ελλάδας ότι η εν λόγω συμ-
φωνία παραβίασε τα κυριαρχικά της δι-
καιώματα είναι απαράδεκτοι.

Στην επιστολή επισημαίνεται επίσης ότι
παρόμοια συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και
Αιγύπτου μετά το μνημόνιο μεταξύ Τουρ-
κίας και Λιβύης για την οριοθέτηση περιο-

χών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στην εν λόγω
περιοχή είναι «άκυρη».

Ήξερε το ελληνικό ΥΠΕΞ
τις κινήσεις του Αλ Σίσι;

Στην επιστολή αναφέρεται επίσης ότι η
Ελλάδα αγνοεί τα δικαιώματα κυριαρχίας
της Τουρκίας και της Λιβύης με τις επε-
κτατικές της διεκδικήσεις στο ζήτημα της
θαλάσσιας δικαιοδοσίας στην περιοχή και
ότι ερμηνεύει το ναυτικό δίκαιο και το διε-
θνές δίκαιο κατά το δοκούν: «Η Ελλάδα
δεν λαμβάνει υπόψη της την αρχή της ισό-
τητας στην οριοθέτηση περιοχών θαλάσ-
σιας δικαιοδοσίας και συμπεριφέρεται ως
κράτος αρχιπελάγους, παραβιάζοντας το
δίκαιο και απαιτώντας την παραχώρηση
θαλάσσιας δικαιοδοσίας σε νησιά, νησί-

δες και βραχονησίδες ανεξάρτητα από τη
θέση τους, το μέγεθός τους, το αν κατοι-
κούνται ή όχι και την οικονομική βιωσιμό-
τητά τους».

Όσον αφορά το Προεδρικό Διάταγμα, ου-
δείς γνωρίζει μέχρι στιγμής αν ήταν ενήμε-
ρο το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για
την κίνηση του Αιγύπτιου προέδρου Αλ Σί-
σι, ο οποίος ναι μεν αμφισβητεί το τουρκο-
λιβυκό μνημόνιο, αλλά σταματά λίγο πριν
από τη μέση γραμμή Αιγύπτου - Ελλάδας.

Η εξέλιξη φαίνεται να είναι θετική,
ωστόσο μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει
η Λιβύη, η οποία με τη συνδρομή της Άγκυ-
ρας έχει σηκώσει τους τόνους, όπως άλλω-
στε φάνηκε και από τη σκληρή ρηματική
διακοίνωση που έστειλε στο υπουργείο
Εξωτερικών η κυβέρνηση της Τρίπολης.

Η Τουρκία τραβάει
το σχοινί και
σέρνει τη Λιβύη

Γράφει 
η Αλεξία 
Τασούλη

Τι σηματοδοτεί η κίνηση-σφήνα 
της Αιγύπτου στο τουρκολιβυκό μνημόνιο; 
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Θωρακίζονται 
τα σύνορα με 
τα τεθωρακισμένα
Marder

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνά-
μεις θα συνεχίσουν να εξοπλί-
ζονται και να δυναμώνουν, είχε
δηλώσει πρόσφατα ο υπουρ-
γός Άμυνας Νίκος Παναγιωτό-
πουλος από την αεροπορική
βάση της Ανδραβίδας, απαν-
τώντας στις απειλές Ερντογάν
ότι θα χτυπήσει με βαλλιστι-
κούς πυραύλους Tayfun στην
ελληνική πρωτεύουσα.

Η ενδυνάμωση της συνολι-
κής ισχύος των Ενόπλων Δυνά-
μεων της χώρας μας προκαλεί
εκνευρισμό στους γείτονες, με
Τούρκους αξιωματούχους να
έχουν τα εξοπλιστικά της Ελλά-
δας συνεχώς στην ατζέντα. Στο
πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση των
τριών κλάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων προχωρά με ταχύ-
τατους ρυθμούς. Μετά τα πρώ-
τα έξι πρώτα τεθωρακισμένα
οχήματα μάχης Marder, που
παρέλασαν την 28η Οκτωβρίου
στη Θεσσαλονίκη και στη συ-
νέχεια εντάχθηκαν στην περιο-
χή Ευθύνης του Δ’ Σώματος
Στρατού σε μονάδες του μηχα-
νοκίνητου πεζικού στον Έβρο,
ο Στρατός Ξηράς παρέλαβε
ακόμα τέσσερα γερμανικά τε-
θωρακισμένα Marder.

Το πρωί της Τετάρτης έγιναν
στο πεδίο βολής στο Πετροχώρι
της Ξάνθης οι πρώτες βολές του
νέου τεθωρακισμένου οχήμα-
τος μάχης Marder 1A3 στο
πλαίσιο άσκησης του Δ’ Σώμα-
τος Στρατού, τις οποίες παρα-
κολούθησε και ο υφυπουργός
Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς. Μαζί
με τα τέσσερα νεοαποκτηθέντα
τεθωρακισμένα, το Δ’ Σώμα
Στρατού παρέλαβε επίσης και
δύο πύργους Marder, οι οποίοι
θα τοποθετηθούν στο Κέντρο
Εξομοιωτών, έτσι ώστε να ξεκι-
νήσει άμεσα η εκπαίδευση των
στελεχών στο νέο άρμα μάχης
του ελληνικού Στρατού.

Εκνευρισμός στην Τουρκία με την επίσκεψη Χαρδαλιά στον Έβρο
Σχηματισμούς και μονάδες του Δ’ Σώματος Στρατού ενόψει των εορτών

επισκέφτηκε ο υφυπουργός Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, συνοδευόμενος από
τον διοικητή 1ης Στρατιάς αντιστράτηγο Άγγελο Χουδελούδη και τον διοικητή
του Δ’ Σώματος, αντιστράτηγο Ιωάννη Τσιόπλο.

Επισκέφθηκε το πεδίο βολής αρμάτων στο Πετρο-
χώρι Ξάνθης και αφού ενημερώθηκε από τη Διοίκη-
ση της ΧΧV τεθωρακισμένης ταξιαρχίας επί των διε-
θνών δραστηριοτήτων της, παρακολούθησε άσκηση
μικρής κλίμακας με βολές αρμάτων Leopard 2Hel.

Η επίσκεψη Ν. Χαρδαλιά στον Έβρο προκάλεσε
εκνευρισμό στην Άγκυρα, που αποτυπώθηκε σε
πλήθος δημοσιευμάτων στον τουρκικό Τύπο. Χαρακτηριστική είναι η ανα-
φορά της αντιπολιτευόμενης τουρκικής εφημερίδα «Sozcu», που κάνει λό-

γο για «νέα συνοριακή πρόκληση της ελληνικής κυβέρνησης». Ο Τούρκος
αρθρογράφος αναφέρει: «Καθώς οι εντάσεις μεταξύ Ελλάδας και Άγκυρας
έχουν αυξηθεί ξανά πρόσφατα, μια νέα πρόκληση ήρθε από την Αθήνα.

Στρατιωτικές μονάδες στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας
επισκέφθηκε ο Έλληνας ΥΦΕΘΑ Νίκος Χαρδαλιάς.
Συμμετείχε σε περιπολία με σκάφος στον ποταμό
Έβρο που χωρίζει τις δύο χώρες. Αξιοσημείωτο ήταν
ότι οι στρατιώτες που συνόδευαν τον Χαρδαλιά έφεραν
αυτόματα όπλα και τα χέρια τους ήταν συνεχώς στη
σκανδάλη».

Αντίστοιχο ρεπορτάζ με τίτλο «Υφυπουργός στα σύ-
νορα με ένοπλους Έλληνες στρατιώτες» δημοσίευσε και η εφημερίδα 
«Korkusuz Gazetesi», που είναι επίσης φιλική προς την αντιπολίτευση. 

Τ
ο ελληνικό Πεντάγωνο επισκέφθηκε
το πρωί της Τετάρτης ο αρχηγός των
Χερσαίων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρα-
τηγός James Mc Conville, ύστερα από

επίσημο κάλεσμα του αρχηγού ΓΕΣ, αντιστράτη-
γου Χαράλαμπου Λαλούση. 

Ο στρατηγός Mc Conville, αφού
συναντήθηκε με τον αντιστράτηγο
Λαλούση, έγινε δεκτός από τον αρ-
χηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντί-
νο Φλώρο.  Σύμφωνα με πληροφορίες της «Po-
litical», η συζήτηση επικεντρώθηκε στην περαι-
τέρω ανάπτυξη της Αλεξανδρούπολης, της
«Σούδας του Βορρά», όπως την έχει «βαφτίσει»
ο στρατηγός Κ. Φλώρος Οι δύο αρχηγοί συμφώ-
νησαν την αύξηση των κοινών ασκήσεων και συ-
νεκπαιδεύσεων μεταξύ των χερσαίων δυνάμεων

των δύο χωρών σε περιοχές της Θράκης, όπως
το πεδίο βολής Πετροχωρίου Ξάνθης, άλλα και
στο Στεφανοβίκειο. 

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ αναφέρθηκε στις δυσμε-
νείς επιπτώσεις του αναθεωρητισμού στην ευ-

ρύτερη περιοχή και ανέδειξε τον
σταθεροποιητικό ρόλο της Ελλά-
δος στην Ανατολική Μεσόγειο,
που επιδιώκει μόνο την ειρήνη
και την ασφάλεια. Επίσης ενημέ-

ρωσε τον Αμερικανό στρατηγό και για την αυξα-
νόμενη επιθετικότητα και τις καθημερινές απει-
λές της Τουρκίας, με αποκορύφωμα τις πρόσφα-
τες δηλώσεις Ερντογάν περί «βομβαρδισμού»
της ελληνικής πρωτεύουσα με βαλλιστικούς πυ-
ραύλους Tayfun.  Το συμπέρασμα των επαφών
είναι ότι οι σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί ανά-

μεσα στον αμερικανικό Στρατό και τις ελληνικές
Ένοπλες Δυνάμεις είναι άριστες και αυτό φαίνε-
ται ξεκάθαρα από το πλήθος και το είδος των
ασκήσεων που έχουν γίνει σε Ελλάδα και ΗΠΑ,
μετά και την υπογραφή της ελληνοαμερικανικής
συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας. 

Θυμίζουμε ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνά-
μεις μέσω της αναθεωρημένης ελληνοαμερικα-
νικής συμφωνίας ενισχύουν το οπλοστάσιό τους,
καθώς παραλαμβάνουν τον τελευταίο χρόνο δω-
ρεάν τεθωρακισμένα αναγνωρίσεως Μ11 17 από
το πλεονάζον στρατιωτικό υλικό των ΗΠΑ, τα
οποία τοποθετήθηκαν και στα νησιά του Αιγαίου
αντικαθιστώντας τα υπέργηρα σοβιετικής κατα-
σκευής BMP-1. Έως τώρα έχουν παραληφθεί
444 Μ11 17, ενώ προβλέπεται να ενταχθούν στο
ελληνικό οπλοστάσιο συνολικά 1.100.

Πίσω από κλειστές πόρτες 
οι στρατηγοί Ελλάδας-ΗΠΑ

Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη

Στο επίκεντρο 
των συζητήσεων 

η περαιτέρω 
ανάπτυξη 

της «Σούδας 
του Βορρά» 

και οι τουρκικές
προκλήσεις
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O
ταν ο ιδρυτής της Reebok, Joe Foster,
ξεκινά το αυτοβιογραφικό του βιβλίο,
το οποίο έχει τιτλοδοτήσει «Ο υποδη-
ματοποιός» («The shoemaker», αγγλι-

στί), εκμυστηρευόμενος στους αναγνώστες του
δύο μεγάλες -κατ’ αυτόν- αλήθειες, πως δεν του
αρέσει το τρέξιμο και δεν είναι καλός υποδηματο-
ποιός, κατανοούμε πως όποια ιστορία και αν γρά-
φεται για τον αθλητισμό δεν μπορεί να είναι απλή,
ό,τι τίτλο και αν έχει, είτε αναφέρεται στον λαϊκό,
δίχως στέμμα, «βασιλιά των σπορ» που είναι το πο-
δόσφαιρο και που εδώ και λίγες εβδομάδες έχει
ανέβει στον θρόνο του στο Κατάρ, όπου διεξάγεται
το Μουντιάλ, είτε στον εστεμμένο αντίζηλό του, ο
οποίος, κατά τον αείμνηστο Γιάννη Διακογιάννη,
ήταν και παραμένει ο στίβος.

Γιατί μπορεί στις σύγχρονες συνθήκες της εμπο-
ρευματοποίησης «ο βασιλιάς να είναι γυμνός» από
τις αξίες που θα έπρεπε να νοηματοδοτούν τον
αθλητισμό, όμως ακόμη και στο σχετικό παραμύθι
που έχει τίτλο «Η καινούργια στολή του αυτοκράτο-
ρα», ο τελευταίος, μολονότι εμφανίστηκε γυμνός
μπροστά στα έκπληκτα μάτια των υπηκόων του,
φορούσε τουλάχιστον παπούτσια.

Mε το Qatargate και τις σχετικές κατηγορίες δια-
φθοράς και χρηματισμού να κλονίζουν την αξιοπι-
στία του Ευρωκοινοβουλίου και να θέτουν εν αμφι-
βόλω την αντικειμενικότητα μελών και υπαλλήλων
του που υπεραμύνθηκαν της εργασιακής νομοθε-
σίας του εμιράτου, το οποίο κατηγορείται ότι έχτισε
τα έργα υποδομής της μεγάλης ποδοσφαιρικής
διοργάνωσης που φιλοξενεί με τίμημα τις ζωές χι-
λιάδων οικονομικών μεταναστών που υποχρεώθη-
καν να εργαστούν υπό άθλιες συνθήκες εκμετάλ-
λευσης και περιφρόνησης των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων τους, θυμάμαι τα όσα έγραφα τον Ιού-
νιο του 1999, δευτεροετής -τότε- φοιτητής του Αρι-

στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σχετικά
με την ηθική χρεοκοπία των κοινοβουλευτικών θε-
σμών, διαδικασιών και προσώπων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς ετοιμαζόμασταν να ψηφίσουμε
στις ευρωεκλογές εκείνης της χρονιάς. Γιατί όσο
αποκρουστική και αν αποδειχτεί η ηθική και πνευ-
ματική γύμνια μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου που πρώτα έγραψαν τις αξίες του ευρωπαϊκού
κεκτημένου στα παλιά τους τα παπούτσια και μετά
φάνηκε ότι βάδιζαν ξυπόλυτοι στα αγκάθια του
διεφθαρμένου παραγοντισμού των Βρυξελλών,
δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι τους ευρωβουλευτές
στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο εμείς τους
στέλνουμε με την ψήφο μας.

Ένας φοιτητής Ιατρικής, o Χρίστος Χρυσοστόμου
Λιάπης, έγραφε λοιπόν:

«4 χρόνια πριν στο Στρασβούργο,
13 Ιουνίου 1999,
Ήταν Απρίλιος του ’95 όταν συμμετείχα μαζί με

αρκετούς άλλους συμμαθητές μου σε μια ημερίδα
που οργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην
έδρα του, το Στρασβούργο. Θυμάμαι έντονα τον με-
γάλο ενθουσιασμό που μας διακατείχε όλους όχι
μόνο για την ταξιδιωτική εμπειρία που μας περίμε-
νε αλλά και γιατί θα είχαμε την ευκαιρία να γνωρί-
σουμε από κοντά τους μηχανισμούς λειτουργίας,
τα κέντρα αποφάσεων και τους θεσμούς της ΕΕ.

Πράγματι η επίσκεψή μας στο Στρασβούργο
υπήρξε εποικοδομητική από πολλές πλευρές,
αφού κατά τη διάρκεια της ημερίδας είχαμε την ευ-
καιρία να γνωριστούμε με νέους από όλες τις υπό-
λοιπες ευρωπαϊκές χώρες και να ανταλλάξουμε τις
απόψεις μας πάνω σε σύγχρονα ευρωπαϊκά προ-
βλήματα όπως η ανεργία, η εγκληματικότητα και η
οικονομική ύφεση. Εκεί, τηρουμένων των αναλο-
γιών που επέβαλλε η σχετικά μικρή μας ηλικία,
προσεγγίσαμε από κοινού θέματα εκπαίδευσης,

πολιτισμού, ευρωπαϊκής κουλτούρας, επισημάνα-
με τις ομοιότητες και τις διαφορές μας και, πάνω
από όλα, διαπιστώσαμε ότι κοινός τόπος όλων μας
ήταν η ελπίδα διαμόρφωσης μιας ενιαίας Ευρώπης
που θα τη χαρακτήριζαν η ισότητα, η ειρήνη, ο σε-
βασμός της ιδιαιτερότητας του καθενός, η οικονο-
μική και πολιτιστική πρόοδος και ευημερία, μιας
Ευρώπης ικανής να αναδειχθεί σε παγκόσμιο πα-
ράγοντα ασφάλειας, σταθερότητας, ανάπτυξης και
σεβασμού των πανανθρώπινων δικαιωμάτων και
αξιών.

Σήμερα, 4 χρόνια μετά, καλούμαστε να ψηφί-
σουμε στις ευρωεκλογές γεμάτοι συναισθήματα
που ποικίλλουν ανάμεσα στην αδιαφορία και την
απογοήτευση. Και πώς θα μπορούσαμε να αισθα-
νόμαστε διαφορετικά όταν η σημερινή Ευρώπη πα-
ρουσιάζεται τόσο ανακόλουθη με τις αρχές και
τους στόχους που -4 χρόνια πριν- νομίζαμε ότι τη
χαρακτήριζαν.

Τέσσερα χρόνια έπειτα από εκείνο το ταξίδι βλέ-
πουμε μια ευρωπαϊκή Ένωση χρεοκοπημένη τόσο
σε ηγετικές προσωπικότητες όσο και σε ιδανικά,
που αντί να αναδεικνύεται σε οικουμενικό παρά-
γοντα ειρήνης και σταθερότητας, δημιουργεί επι-
κίνδυνες εστίες ανάφλεξης μέσα στην ίδια της την
ήπειρο. Μια ΕΕ που αντί να παρεμβαίνει ουσιαστι-
κά στις διεθνείς εξελίξεις καταντά άβουλο υποχεί-
ριο στις αυθαιρεσίες ξένων προς αυτή συμφερόν-
των.

Όταν λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά είναι φυσικό
να αμφιβάλλουμε για το νόημα των ευρωεκλογών
και την ποιότητα της ευρωπαϊκής πραγματικότητας
που αυτές καλούνται να διαμορφώσουν.

Από αυτές θα αναδειχτεί το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο που 4 χρόνια πριν θεωρούσαμε ως το όργα-
νο υλοποίησης των ευρωπαϊκών οραμάτων. Τώρα
διαπιστώνουμε πως τα ευρωπαϊκά οράματα εκφυ-
λίζονται, η Ευρώπη αδυνατεί ή δεν θέλει να τα
πραγματώσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντί
να διαμορφώνει μια δίκαιη και ανθρώπινη ευρω-
παϊκή πολιτική φαίνεται ότι εξαντλεί τον ρόλο του
στη διοργάνωση ημερίδων για νέους.

Και ενώ διαδραματίζονται τα παραπάνω, βλέ-
πουμε με απογοήτευση τους Έλληνες πολιτικούς
να διαγωνίζονται για την εκλογική πρωτιά και να
αντιμετωπίζουν τις ευρωεκλογές ως απλή ευκαι-
ρία καταμέτρησης δυνάμεων, αδιαφορώντας για το
ουσιαστικό τους νόημα, για την ποιότητα και τους
στόχους της ευρωπαϊκής πραγματικότητας που θα
προκύψει από αυτές. Τέσσερα χρόνια πριν ονει-
ρευτήκαμε μια Ευρώπη του δικαίου, των αξιών και
της ειρήνης. Σήμερα δυστυχώς βλέπουμε τα όνει-
ρά μας να εγκλωβίζονται σε παρακμιακές ευρω-
παϊκές πραγματικότητες και σε εκφυλισμένες
εκλογικές διαδικασίες που καταντούν απλές δημο-
σκοπήσεις». 

Στα παπούτσια των ευρωβουλευτών ή, αλλιώς, 
ο βασιλιάς που εκτός από γυμνός είναι και ξυπόλυτος



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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Ε
πί μισό αιώνα η Επικράτεια δοκιμάζεται στο κυ-
ρίαρχο θεμελιώδες γνώρισμά της, στην κατοί-
κησή της από Έλληνες πολίτες. Ο ελληνισμός

της διασποράς διαρκώς χάνει την ταυτότητά του και
αδυνατίζουν οι δεσμοί του με το εθνικό κέντρο, την ελ-
ληνική πολιτεία. Χαμένες ιστορικές ευκαιρίες και λάθη
των κυβερνήσεων διαχρονικά από το 1950 έχουν οδη-
γήσει τη χώρα σε μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα. 

Ιστορικοί του μέλλοντος θα αποφανθούν για το πώς
και το γιατί. Είναι δεδομένο, όμως, ότι ο ελληνισμός της
διασποράς νιώθει προδομένος από το εθνικό κέντρο
για τις χαμένες εθνικές μάχες που δεν δόθηκαν. Μεγά-
λα τμήματα του, δε, έχουν ξεχασθεί και χάνονται για τον
ελληνισμό γενικότερα.

Η ερημοποιημένη στην περιφέρεια Επικράτεια, η
καρδιά του εθνικού κορμού και τα ατροφικά άκρα του
ελληνισμού της διασποράς σηματοδοτούν τον εκφυλι-
σμό του εθνικού σώματος. Το καλό βιοτικό επίπεδο και
η συγκέντρωση του πληθυσμού σε μέγα-πόλεις δεν εί-
ναι ικανές και αναγκαίες συνθήκες επιβίωσης της πα-
τρίδος και του έθνους. Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις για

τις αδυναμίες και τον εκφυλισμό των υποστάσεων Πο-
λιτείας – Πατρίδος - Έθνους.

Είναι ανάγκη να γίνει κατανοητό ότι χρειάζεται από
χθες το σημείο μηδέν για ανάταξη και επανεκκίνηση.
Έχουμε την ψευδαίσθηση ότι υφίσταται κράτος με ακα-
τοίκητα τα 2/3 του συνόλου της Επικράτειας, με ξεθεμε-
λιωμένη την ύπαιθρο και ερημοποιημένα τα σύνορα. Εί-
μαστε τραγικά ορφανοί από αδελφική υποστήριξη του
ελληνισμού της διασποράς, που πάντα υπήρχε. Δεν αρ-
κούν τα θαύματα του ελληνικού δαιμονίου, που δίνουν
καρπούς στον γεωργοδιατροφικό τομέα από την εδα-
φοκλιματική συνθήκη της μάνας γης, χωρίς εθνικό
σχέδιο. Ούτε, βεβαίως, οι φυσικοί πόροι και το τουριστι-
κό δεδομένο που μας χάρισε ο Δημιουργός και οι θυ-
σίες των προγόνων μας. Μιλάμε επί δεκαετίες για την
αστυφιλία και την αμφίδρομη μετανάστευση (της φυγής
των Ελλήνων και της εισόδου αλλοδαπών). Οι απογρα-
φές του πληθυσμού ανά δεκαετία εκπέμπουν εκκω-
φαντικά και εκτυφλωτικά σήματα κινδύνου, που σβή-
νουν μέσα στην ευμάρεια και τον εφησυχασμό των κρα-
τούντων. 

Το 2010, για όσους ακόμη έχουν συνείδηση και μνή-
μη, έδειξε το σημείο μηδέν για την ανάταξη της ελληνι-
κής Πολιτείας. Πολιτεία, Πατρίδα και Έθνος προδόθη-
καν από τη συντριπτική πλειονότητα του πολιτικού κό-
σμου. Δυστυχώς σήμερα, αυτό το σημείο μηδέν για
ισορροπία και επανεκκίνηση έχει κατέβει πολλά σκαλιά
πιο κάτω. Μαζί με την καταδυνάστευση και την πτωχο-
ποίηση από τα μνημόνια, η Κύπρος, η Β. Ήπειρος, η Μα-
κεδονία και η Θράκη με το Αιγαίο, αλλά και ο εν γένει
ζωτικός χώρος μας απειλείται. 

Η σύγχρονη Μεγάλη Ιδέα με συνθήκες ειρήνης και
δημιουργίας έχει αναφορά στην κατοίκηση της Επικρά-
τειας με προσανατολισμό συνόρων και στην επανασύν-
δεση με το σύνολο του ελληνισμού της διασποράς. Είναι
πρόταγμα για την πολιτική ζωή της χώρας να ξαναβρε-
θεί ο κοινός τόπος και οι κοινές επιδιώξεις των ενσυνεί-
δητων Ελλήνων. Δεν χωρούν καθυστερήσεις, αμφιτα-
λαντεύσεις και σκοπιμότητες. Το αύριο περιμένει και η
νέα Μεγάλη Ιδέα έχει προβάλει. Στις γενιές μας έχει πέ-
σει αυτός ο κλήρος, χωρίς θυσίες πολέμου, αλλά με
εθνική αυτογνωσία, πριν ξεσπάσουν θύελλες. 

Δ
εν ξέρω αν θα βγει ο Τσίπρας να πει -κρίμα
πράγματι γι’ αυτόν που δεν υπάρχει νόμπελ
πολιτικής ελαφρότητας- ότι «αν είσαι Ρομά

και δεν πληρώνεις τη βενζίνη σου, καταλήγεις με μια
σφαίρα στο κεφάλι, αν είσαι “κρυπτονεοδημοκράτης”
πολιτικός με “ειδικές ευαισθησίες” για τα εργασιακά
δικαιώματα σε χώρες του τρίτου κόσμου, φτάνεις στην
κορυφή των ευρωενωσιακών θεσμών». Αυτό που ξέ-
ρω -πιο σωστά αυτό που πιθανολογώ και υποθέτω- εί-
ναι πως, πέραν των επιπτώσεών της στην εικόνα της
χώρας μας, επίσης στην επανατροφοδότηση των βο-
ρειοπροτεσταντικών στερεότυπων περί διεφθαρμέ-
νων νοτίων, καθώς και στο ευρύτερο λέκιασμα της ει-
κόνας της δημοκρατικής Ευρώπης, η υπόθεση Καϊλή
θα έχει επιπτώσεις και στη λειτουργία του ελληνικού
πολιτικού συστήματος.  

Πιο συγκεκριμένα…
Η κοινή γνώμη -και ειδικά το δυνάμει προσκείμενο

στο ΠΑΣΟΚ τμήμα της, που αρχικά, πριν αναδειχθεί
περίτρανα και αυτού η πολιτική μετριότης και ανεπάρ-
κεια, είχε θεωρήσει ως ελπιδοφόρο επιλογή τον Αν-
δρουλάκη- εδώ και καιρό έβλεπε πως ο νεοπαγής
ηγέτης απεμπολούσε σταδιακά το βασικό πλεονέκτη-
μα του ενδιάμεσου πολιτικού χώρου στα λεγόμενα συ-
στήματα ατελούς δικομματισμού: το ότι, μετεκλογικά,
τα μορφώματα του χώρου αυτού έχουν τη δυνατότητα
να επιλέξουν κυβερνητικό εταίρο, ανάλογα με τις πα-
ραχωρήσεις που το ένα ή το άλλο μεγάλο κόμμα θα
φαινόταν διατεθειμένο να κάνει στις πολιτικές τους
ευαισθησίες και στις προγραμματικές τους επιδιώ-
ξεις. (Αυτό και πριν ακόμη έρθει στην επιφάνεια το γε-
γονός της παρακολούθησης του νεοπαγούς αρχηγού,
την εποχή που ήταν διεκδικητής της κομματικής ηγε-

σίας, γεγονός θεσμικά και πολιτικά αποτρόπαιο, όχι
τόσο ως παρακολούθηση καθεαυτή -η ΜΙ6 παρακο-
λουθούσε μέχρι και τον βασιλιά της ΜΒ Εδουάρδο,
ύποπτο για φιλικές σχέσεις με τον Χίτλερ-, αλλά για τη
μη δημοσιοποίηση των «εθνικών λόγων» που καθι-
στούσαν επιβεβλημένη την «επισύνδεση» προβεβλη-
μένου πολιτικού προσώπου). Ωστόσο ήταν μόνο μετά
την έκρηξη του λεγόμενου «σκανδάλου Καϊλή» -λεγό-
μενου, επειδή δεν εξέλιπε το τεκμήριο αθωότητας-
που με τόση σαφήνεια ο νεαρός ηγέτης ανέδειξε ως
μοναδικό δυνητικό κυβερνητικό του εταίρο τον τσί-
πρειο ΣΥΡΙΖΑ, απεμπολώντας κάθε εναλλακτική ευχέ-
ρεια και κάθε περιθώριο ελιγμού…

«Αυτογκόλ», ανάλογο προς το οποίο ούτε στο Μουν-
τιάλ δεν είδαμε, συνέπεια πιθανότατα του ότι ο Αν-
δρουλάκης δεν μπόρεσε να αντιληφθεί τη μετάλλαξη
του κόμματός του τόσο κατά την περίοδο Σημίτη όσο
και, πρωτίστως, κατά τα μνημονιακά χρόνια. Με απο-
τέλεσμα να ονειρεύεται παλινδρόμηση στη 10ετία του
‘70. Και όμως…

Το τμήμα της κοινής γνώμης που προκάλεσε τη δη-
μοσκοπική άνοιξη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ κατά τους
πρώτους μήνες της ανδρουλάκειας ηγεσίας ανήκε κα-
τά το πλείστον στους εκσυγχρονιστές μεσοαστούς
«μενουμευρωπαίους», οι οποίοι είδαν το κόμμα στη
«μεταφώφεια» περίοδό του ως συνιστώσα και ως δύ-
ναμη εσωτερικού ελέγχου μιας κυβέρνησης πραγμα-
τιστικής, πραγματοποιού, δυτικοστραφούς και δυτικό-
φιλης, μετριοπαθούς, εκσυγχρονιστικής, εξωστρε-
φούς και φιλικής στην προσέλκυση ξένων επενδύσε-
ων. Με τη μελλοντική κεντρώα συνιστώσα μίας τέτοιας
κυβέρνησης να αποτελεί κυρίως φραγμό κατά κάποι-
ων θεσμικά ύποπτων (πχ η λίστα Πέτσα) ή πολιτικοκοι-
νωνικά ακραίων (όπως η πλήρης φοροαπαλλαγή της

ενδοοικογενειακής μεταβίβασης μεγάλων περιου-
σιών) επιλογών της μονοκομματικής νεοδημοκρατι-
κής «τοιαύτης».

Με τον μονοδιάστατο προσανατολισμό του, λοιπόν,
προς τον ΣΥΡΙΖΑ -προς τον οποίο, άλλωστε, στρέφεται
απευθείας το τμήμα της κοινωνίας που μπορεί να φαν-
ταστεί ξανά το κόμμα αυτό στην κυβέρνηση- ο Ανδρου-
λάκης αποξένωσε αυτό το ακροατήριο, συρρικνώνει το
ΠΑΣΟΚ και ενισχύει έναν δικομματισμό, πιθανότατα
ασύμμετρο, αλλά όλο και πιο πλήρη, με την έννοια πως
καταλείπει όλο και λιγότερο χώρο για την τρίτη ενδοσυ-
στημική συνιστώσα του όλου πολιτικού πεδίου…

Τούτων δοθέντων…
Δεν είμαι σίγουρος αν η Καϊλή λειτουργούσε ήδη ως

«Δούρειος Ίππος» της ΝΔ… Νομίζω, ωστόσο, πως η
υπόθεσή της και ο τρόπος που ο άλλοτε πολιτικός της
συνοδοιπόρος αντέδρασε σε αυτή εξ αντικειμένου ευ-
νοούν το κόμμα κατά του οποίου ο Ανδρουλάκης στρέ-
φεται: το σήμερα κυβερνών. Τι να κάνουμε; Ουδείς εί-
ναι μεγαλύτερος του μεγέθους του…

ΥΓ.: Και ένα άσχετο υστερόγραφο: Πιστεύει κανείς
πως η Εύα Καϊλή, έστω και αν προσέβαλε τον κορυ-
φαίο αντιπροσωπευτικό θεσμό της Ευρώπης, έστω
και αν προκαλεί τριγμούς στο όλο πολιτικό σύστημα
της πατρίδας μας και αν βλάπτει διεθνώς την εικόνα
της χώρας μας, θα είχε τροφοδοτήσει τέτοιο διαδι-
κτυακό λιντσάρισμα, αν δεν είχε τη συγκεκριμένη
εμφάνιση; Που προκαλεί την ανά την υφήλιο ζηλο-
φθονία των γυναικών και τις ανεκπλήρωτες φαντα-
σιώσεις των ανδρών, ενισχυόμενες και από ανομο-
λόγητο ή/και ασυνείδητο θυμό, επειδή προτίμησε να
γίνει σύνευνος ενός -πολύ νεότερού της μάλιστα-
Ιταλού Άδωνι αντί για δική τους;

Η Νέα Μεγάλη Ιδέα για πολιτεία και πολίτες

Καϊλή και Ανδρουλάκης 



Σύμφωνα με νατοϊκές πηγές που επικαλούνται έγκυ-
ροι αναλυτές, τα Δυτικά Βαλκάνια και ο Καύκασος θε-
ωρούνται οι επόμενες εστίες έντασης ανάμεσα στη Βο-
ρειοατλαντική Συμμαχία, τη Ρωσία και την Κίνα. Εκτι-
μάται ότι με την πλήρη ένταξη της Σουηδίας και της
Φινλανδίας, το ΝΑΤΟ θα έχει ολοκληρώσει τη διαδικα-
σία «περικύκλωσης» της Ρωσίας από το ανατολικό και
το βόρειο μέτωπο. 

Εκτός της Ουκρανίας, η Μολδαβία, η Βοσνία/Ερζε-
γοβίνη και η Γεωργία στον Καύκασο βρίσκονται στο
ραντάρ του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που επιδιώκουν να τις
αποσπάσουν από τη «ρωσόσφαιρα» και να τις προσδέ-
σουν στο άρμα της Δύσης. Είναι βέβαιο ότι αν μπει στην
ατζέντα η ένταξη της Μολδαβίας στο ΝΑΤΟ, η αντίδρα-
ση του Πούτιν θα είναι σκληρή. Η χώρα με πληθυσμό
2,8 εκατομμυρίων έγινε υποψήφια προς ένταξη στην

ΕΕ τον Ιούνιο.  Στο στόχαστρο του ΝΑΤΟ είναι σταθερά
τα μη μέλη της ΕΕ: η φιλορωσική Σερβία, η Βοσνία/Ερ-
ζεγοβίνη, η Αλβανία, η Βόρεια Μακεδονία, το Κοσσυ-
φοπέδιο και το Μαυροβούνιο.

Προσπαθώντας να επηρεάσουν την περιοχή οικονο-
μικά, στρατιωτικά και πολιτικά, η Κίνα και η Τουρκία
συμμετέχουν επίσης έντονα στα Δυτικά Βαλκάνια, γε-
γονός που οδηγεί σε νέες εντάσεις με τη Δύση.

Η
λίαν αποτελεσματική επιχεί-
ρηση των βελγικών διωκτικών
αρχών στην υπόθεση του Qa-
targate έχει ονοματεπώνυμο:

Μισέλ Κλεζ. Έτσι λέγεται ο αδέκαστος ει-
σαγγελέας που όχι μόνο πολεμά το σκάν-
δαλο διαφθοράς στην καρδιά της Ευρω-
βουλής, αλλά ερευνά ο ίδιος επιτόπου
κάθε στοιχείο που μπορεί να αποκαλύψει
την πορεία του «αμαρτωλού» χρήματος.

« Ένα πράγμα πρέπει να γνωρίζουν οι
ευρωβουλευτές για τον άνθρωπο που κα-
θοδηγεί τις έρευνες, ότι δεν σταματά που-
θενά!», γράφει το Politico. Αν λοιπόν εμ-
πλέκονται και άλλοι, καλά θα κάνουν να
ανησυχούν. Στους ατελείωτους διαδρό-
μους του Palais de Justice, του Δικαστι-
κού Μεγάρου στις Βρυξέλλες, ο Κλεζ εί-
ναι γνωστός και ως «Σερίφης» λόγω της
ανελέητης καταδίωξης των στόχων του.

Xορεύει «βαλς»
Ίσως το πιο ανησυχητικό για οποιονδή-

ποτε ευρωβουλευτή και βοηθό που μπο-
ρεί να είναι ακόμη στο στόχαστρο του
Κλεζ είναι το πόσο φαίνεται να απολαμ-
βάνει τη δουλειά του. «Μπίνγκο!», φώνα-
ξε σε μια από τις επιτυχημένες επιδρο-
μές. «Είναι πολύ διασκεδαστικό», είχε πει
σε συνέντευξή του στο «France Ιnfo».
«Είναι σαν ανακριτής και διασκεδαστής.
Χορεύει βαλς πάνω στα πάντα και όλα πη-
γάζουν από τις βαθιά ριζωμένες κοινωνι-
κές ανησυχίες του. Αυτό είναι που τον κά-
νει τόσο εξαιρετικό», τονίζει το Politico.

Οι χαρτογιακάδες
Οι απόψεις του Βέλγου δικαστή ταίρια-

ξαν γάντι με την υπόθεση που διερευνά.
Σε βιβλίο του πριν από μερικά χρόνια εί-
χε γράψει ότι «τα εγκλήματα των χαρτο-
γιακάδων (σ.σ.: γραφειοκράτες και πα-
ράγοντες της ΕΕ) αποτελούν το καρκίνω-
μα της δημοκρατίας».

«Λειτουργώντας μεθοδικά και κάτω
από άκρα μυστικότητα, ο Κλεζ ήταν ο κα-
τάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέ-
ση: κατάφερε ως επικεφαλής της Ομά-
δας κατά της Διαφθοράς (OCRC) να απο-
καλύψει το σκάνδαλο που συγκλονίζει
την Ευρώπη και να στείλει στη φυλακή

την πρώτη αντιπρόεδρο της Ευρωβουλής
Εύα Καϊλή», καταλήγει το Politico.

Σύμφωνα με βελγικά ΜΜΕ, οι έρευνες
ξεκίνησαν από τον περασμένο Ιούλιο και
κατ’ εντολή του Κλεζ έμειναν άκρως
απόρρητες. Δεν καταγράφηκαν στη βά-
ση δεδομένων των βελγικών αστυνομι-
κών αρχών ώστε να μην υπάρχει πρό-
σβαση από κανέναν πλην της μικρής

ομάδας του και να μη διαρρεύσει κάτι
που θα τίναζε την επιχείρηση στον αέρα.

«Φανταστείτε πως εμείς πολεμάμε με
καταπέλτες και οι αντίπαλοί μας είναι εγ-
κληματίες που τρέχουν με 200 χιλιόμε-
τρα την ώρα. Χωρίς υποκλοπές είναι αδύ-
νατο να κερδίσουμε τη μάχη», είπε δι-
καιολογώντας την παρακολούθηση προ-
σώπων υπεράνω υποψίας.

Δεν θα το περίμενε κανείς, αλλά ο επί-
μονος εισαγγελέας έχει και λογοτεχνικό
ταλέντο. Το πρώτο βιβλίο του εκδόθηκε
το 2006 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία.
Είναι μια τριλογία που αναφέρεται στο
Βέλγιο κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκο-
σμίου Πολέμου. Στο επόμενο περιγρά-
φει την ιστορία της πατρίδας του τη δε-
καετία του 1950.

Αλλά και το 2008 ο Κλεζ έγραψε ένα
μυθιστόρημα σχετικό με τη δουλειά του
με θέμα τις μεθόδους απάτης που σκαρ-
φίζονται όσοι διώκονται για οικονομικά
εγκλήματα. 
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Mέσω των Βαλκανίων το ΝΑΤΟ σφίγγει τον κλοιό γύρω από τη Ρωσία

Ποιος είναι ο Βέλγος εισαγγελέας Μισέλ Κλεζ χάρη 
στον οποίο ξεσκεπάστηκε το Qatargate

Ο αδιάφθορος «σερίφης»
και συγγραφέας
που «έκαψε» την Καϊλή!
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Σ
ε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» παραμέ-
νει η ΕΛΑΣ, καθώς δεν έχει ακόμη εκδοθεί η
απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονί-
κης για την ποινική μεταχείριση του 34χρονου

αστυνομικού που τραυμάτισε θανάσιμα με το υπηρεσιακό
του όπλο τον 16χρονο Ρομά. Με την κατάσταση στους κα-
ταυλισμούς ανά την Ελλάδα να είναι τεταμένη, στο «παιχνί-
δι» έχουν μπει και ομάδες αντιεξουσιαστών που δεν χά-
νουν ευκαιρία να συγκρουστούν με αστυνομικές δυνάμεις.

Η κηδεία του 16χρο-
νου Κώστα Φραγκούλη
είναι προγραμματισμέ-
νη για σήμερα Πέμπτη
στον Ιερό Ναό Παμμε-
γίστων Ταξιαρχών και η

ταφή του στα Κοιμητήρια του Ευόσμου. Η σορός του ανήλι-
κου μεταφέρθηκε μέσα σε λευκό φέρετρο νωρίς το πρωί
της Τετάρτης στο σπίτι του στον καταυλισμό της Αγίας Σο-
φίας στη Θεσσαλονίκη, συνοδεία πλήθους συγγενών και
φίλων της οικογένειας που θα παραμείνουν στο πλευρό του
μέχρι την εξόδιο ακολουθία.

«Τι σκότωσε, κανένα σκυλί;»
Η μεταφορά του έγινε με δυνατή μουσική και αυτοκινη-

τοπομπή με δεκάδες οχήματα, ενώ όταν η σορός έφτασε
στο σπίτι εκατοντάδες συγκεντρωμένα άτομα ξέσπασαν σε
χειροκροτήματα και κραυγές. «Δικαιοσύνη θέλω, δικαιο-
σύνη. Πέντε φορές ισόβια στον αστυνομικό. Μας έκαψε
αυτός. Τι σκότωσε, κανένα σκυλί;», αναρωτήθηκε ο παπ-
πούς του 16χρονου.

Και ενώ βρισκόμαστε εν αναμονή της απόφασης για το αν
ο 34χρονος αστυνομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ θα προφυλακι-

στεί ή όχι, ο συνήγορος υπεράσπισής του Αλέξης Κούγιας
έκανε νέες δηλώσεις. «Ο εντολέας μου δεν ήθελε να πυρο-
βολήσει το παιδί. Είχε όπλο με 13 σφαίρες, έριξε μόνο δύο
σφαίρες, ενώ θα μπορούσε να ρίξει όλες τις σφαίρες», ανέ-
φερε ο πολύπειρος νομικός και πρόσθεσε: «Ο ισχυρισμός
του αστυνομικού ήταν ότι “στο σημείο που εγώ πυροβόλη-
σα χαμηλά υπάρχουν σαμαράκια και οι ράγες του τρένου
και αναπήδησε η μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να πάει πιο
ψηλά”. Το Δικαστικό συμβούλιο θα αποφανθεί».

Όσον αφορά την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματο-
ποιήθηκε από την ιατροδικαστή Ελένη Ζαγκελίδου, έδειξε
ότι ο Κώστας Φραγκούλης έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλι-

κές κακώσεις, συνέπεια τραύματος από βολίδα πυροβό-
λου όπλου. Κατά την εξέταση στον 16χρονο διαπιστώθηκε
μόνο πύλη εισόδου της σφαίρας, για την οποία υποβλήθη-
κε σε χειρουργική επέμβαση για να αφαιρεθεί, ωστόσο
έπειτα από 8 μέρες διασωληνωμένος και με μηχανική
υποστήριξη ο ανήλικος κατέληξε.

Επεισόδια στην Αθήνα
Υπό κατάληψη τελεί το κτίριο της Νομικής Αθήνας από

φοιτητές και συλλογικότητες «ως δείγμα αλληλεγγύης για
τη δολοφονία του 16χρονου Ρομά Κώστα Φραγκούλη»,
ενώ και η οδός Πατησίων μετατράπηκε σε πεδίο μάχης.
Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να αποτρέ-
ψουν το στήσιμο μικροφωνικής εγκατάστασης στην οδό
Σόλωνος, προχωρώντας σε 38 προσαγωγές ατόμων στη
ΓΑΔΑ, απ’ όπου τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι. Στη συνέχεια
κουκουλοφόροι βγήκαν από το κτίριο της ΑΣΟΕΕ, άναψαν
φωτιές σε κάδους απορριμμάτων για να στήσουν οδο-
φράγματα και επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις με
πέτρες και κροτίδες, ενώ τα ΜΑΤ απάντησαν με χημικά και
χειροβομβίδες κρότου - λάμψης.

Ομάδα περίπου 120-150 ατόμων συγκεντρώθηκε τις
απογευματινές ώρες στα Προπύλαια των Αθηνών προ-
κειμένου να πραγματοποιήσει πορεία διαμαρτυρίας, με
την ΕΛΑΣ να προχωράει σε άλλες 15 προσαγωγές. Στους
καταυλισμούς της Δυτικής Αττικής η κατάσταση μοιάζει
να έχει ηρεμήσει, εν αναμονή της κηδείας του 16χρονου
Ρομά και της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών για τον
αστυνομικό της Ομάδας ΔΙΑΣ. Τέλος, στη Θεσσαλονίκη
είχαμε τρεις συλλήψεις για συμμετοχή σε επεισόδια, με
τη Δικαιοσύνη να διατάζει την προσωρινή άρση της κρά-
τησής τους.

«Κόκκινος συναγερμός» για την κηδεία 
του 16χρονου Ρομά και εν αναμονή 

της απόφασης για τον αστυνομικό που 
τον τραυμάτισε θανάσιμα - Κατάληψη 

της Νομικής και φωτιές έξω από την ΑΣΟΕΕ
από... αλληλέγγυους αντιεξουσιαστές

«Μπαρουταποθήκη»!
Eπί ποδός η ΕΛΑΣ

papadkos@gmail.co

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Ξυλοφόρτωσε μάνα, 
σύζυγο και κόρη 
λόγω… lockdown!

Σε 32 μήνες φυλάκιση με αναστο-
λή καταδικάστηκε ένας 54χρονος
από την Αργαλαστή στη Μαγνησία,
όπου κατηγορήθηκε πως ξυλοκό-
πησε αρκετά σοβαρά όχι μόνο τη
μητέρα του αλλά και την πρώην σύ-
ζυγο και την κόρη του. Ο άνδρας που
καταδικάστηκε για την επίθεση υπο-
στήριξε ενώπιον του δικαστηρίου
πως έκανε όσα έκανε λόγω του... εγ-
κλεισμού εξαιτίας των περιοριστι-
κών μέτρων για τον κορονοϊό. 

Η υπόθεση εκδικάστηκε την Τρίτη
στο Εφετείο της Λάρισας, με τον
54χρονο να αντιμετωπίζει τις κατη-
γορίες της άσκησης σωματικής
βίας, απειλής και κατοχής όπλων.
Η... αιτία που τον οδήγησε στους
άγριους ξυλοδαρμούς ήταν ο... εγ-
κλεισμός από την καραντίνα, όπως
είπε ενώπιον του δικαστηρίου. 

Όλα έγιναν το 2020, όταν ο
«νταής» συνελήφθη από αστυνομι-
κούς του ΑΤ Νοτίου Πηλίου επειδή
επιτέθηκε στην 77χρονη μητέρα του,
τη 49χρονη πρώην σύζυγο και την
25χρονη κόρη του προκαλώντας
τους σωματικές κακώσεις, ενώ κα-
τηγορήθηκε και για παράβαση του
νόμου περί όπλων, καθώς στην κα-
τοχή του είχαν βρεθεί τρεις καραμ-
πίνες, των οποίων η άδεια είχε λήξει.

Μ.Σ. 

Μ
ια απίστευτη καταγγελία έκανε
ένας φοιτητής του Πανεπιστημίου
Πατρών, ο οποίος σε ανάρτησή του
ανέφερε πως ενώ έτρωγε στην

εστία, βρήκε κομμάτι από γυαλί στη μερίδα του.

«Τζάμι το φαγητό και σήμερα», έγραψε σε
ανάρτησή του ο φοιτητής, αναφέροντας ότι το
μεσημέρι της Δευτέρας βρήκε στο φαγητό του
-πένες αλά κρεμ- ένα κομμάτι γυαλιού. Πα-
ράλληλα, στην καταγγελία του συνόδευε την
ανάρτηση και με σχετικές φωτογραφίες, οι
οποίες, όπως υποστήριξε, αποδεικνύουν τα
λεγόμενά του. Σύμφωνα με άλλους φοιτητές,
δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέ-
τοιο. Πολλοί είναι εκείνοι που έχουν περιγρά-
ψει αντίστοιχες δικές τους εμπειρίες χωρίς να
μένουν έκπληκτοι, σύμφωνα με το pelop.gr:
«Πριν από δύο χρόνια είχα βρει κεφάλι από
πριτσίνι (για όσους δεν ξέρουν, είναι σιδερένιο
κεφάλι περίπου σαν αυτό της βίδας) μέσα σε
μακριά μακαρόνια. Από τότε προτιμώ να τρώω
πένες… Μάλλον ούτε πένες θα ξαναφάω».
Ακόμη, ένας φοιτητής είπε πως «μου ’χει τύχει
να μασήσω υφή τζαμακιού/γυαλιού… Τώρα
κατάλαβα τι ήταν… Έλεος πια. Μάλλον συχνά
τυχαίνει, όχι απλώς μια φορά».

Χθες, μιλώντας στο pelop.gr ο πρύτανης του

πανεπιστημίου Χρήστος Μπούρας δήλωσε ότι
«αναζητήσαμε τον συγκεκριμένο φοιτητή που
έκανε την καταγγελία, αλλά δεν ανταποκρίθη-
κε. Το πανεπιστήμιό μας έχει τεχνολόγο τροφί-
μων και ελέγχει τα πάντα. Αν όμως δεν έχουμε
τεκμήρια, δεν μπορούμε να κινηθούμε και να
κάνουμε τις απαραίτητες επισημάνσεις στον
ανάδοχο του έργου».

Ο κ. Μπούρας επισήμανε όμως πως από τη
μελέτη της φωτογραφίας που έκανε ο τεχνο-
λόγος τροφίμων προέκυψε ότι αυτό που βρέ-
θηκε στο φαγητό του φοιτητή δεν ήταν γυαλί,
αλλά κάτι καμένο. «Καλώ όποιον φοιτητή βρί-
σκει κάτι στο φαγητό του, να το πηγαίνει στην
υπηρεσία, ώστε να ελέγχουμε τι είναι και, φυ-
σικά, να λαμβάνουμε τα απαιτούμενα μέτρα»,
είπε ο πρύτανης.

«Τις τελευταίες μέρες υπάρχουν τακτικές
αναρτήσεις για το φαγητό και αυτό με προβλη-
ματίζει. Παρακαλώ πολύ όποιον φοιτητή έχει
να καταγγείλει κάτι συγκεκριμένο ή έχει εντο-
πίσει κάτι, να μας το φέρει για να παρέμβουμε.
Χωρίς τεκμήρια, επαναλαμβάνω, δεν μπορού-
με να παρέμβουμε», είπε στις δηλώσεις του. 

Πένες αλά...
γυαλικά σε εστία
πανεπιστημίου!

Απίστευτη καταγγελία φοιτητή
στην Πάτρα - «Δεν ήταν γυαλί, 
αλλά κάτι καμένο στο φαγητό»,
απαντά ο πρύτανης Χρ. Μπούρας

Συνελήφθη ο «Μιχάλης»
που έκλεινε τα ραντεβού
βιασμού της 12χρονης
στον Κολωνό

Στης φυλακής τα σίδερα και ο αποκαλού-
μενος «Μιχάλης», ο οποίος φέρεται να έχει
κομβικό ρόλο στην υπόθεση βιασμού και
μαστροπείας της 12χρονης από τον Κολωνό. 

Η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση,
με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα, προχώ-
ρησε στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε
βάρος του «Μιχάλη», που φαίνεται πως έρ-
χεται να συμπληρώσει ένα ακόμη κομμάτι
στο παζλ της νοσηρής αυτής υπόθεσης.
Πρόκειται για το όγδοο ένταλμα σύλληψης
που εκδίδεται από τη δικαστική λειτουργό,
ενώ ήδη στη φυλακή βρίσκονται 10 πρόσω-
πα, μεταξύ των οποίων ο Ηλίας Μίχος και η
μητέρα της ανήλικης.

Ο «Μιχάλης» εμφανίζεται ως «αλιευτής
πελατών», καθώς φέρεται να έκλεινε στην
ανήλικη «ραντεβού βιασμού», όπως ο προ-
φυλακισμένος Ηλίας Μίχος.

Οι αρμόδιες αρχές συνδυάζοντας τα στοι-
χεία που έχουν στα χέρια τους κατάφεραν να
ταυτοποιήσουν τον «Μιχάλη», ο οποίος είναι
ένας από τους άνδρες τους οποίους η 12χρο-
νη έβαλε στο «κάδρο», περιγράφοντας στις
καταθέσεις της τον ρόλο του. Ο συγκεκριμέ-
νος άνδρας φέρεται να εμφανίστηκε μέσω
messenger και Instagram, ενώ ο 53χρονος
Ηλίας Μίχος εμφανίζεται να παρότρυνε τη
12χρονη να ανταποκριθεί στο κάλεσμά του. 

Μάλιστα, σε πολλές επικοινωνίες ο 53χρο-
νος φέρεται να επικοινωνεί με τον «Μιχάλη»,
παριστάνοντας τη 12χρονη, αναφέροντας
πως είναι 16 ετών και αναζητά πελάτες, γιατί
έχει ανάγκη τα χρήματα. Στη συνέχεια ο «Μι-
χάλης», σύμφωνα με τις αρχές, έκλεινε ραν-
τεβού και κανόνιζε συναντήσεις της 12χρο-
νης στα Σεπόλια έναντι 50 ευρώ.  Σύμφωνα
με τα στοιχεία, ο «Μιχάλης» δεν συναντήθη-
κε ποτέ από κοντά με την ανήλικη, ενώ η επι-
κοινωνία τους φέρεται να διακόπτεται, όταν
το παιδί έφυγε για διακοπές στη Λευκάδα,
όπου άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της
συγκλονιστικής αυτής υπόθεσης.

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Δ
ύο χρόνια μετά τις βαριές ποι-
νές που τους επιβλήθηκαν
πρωτοδίκως, οι καταδικασμέ-
νοι ως διευθυντές της εγκλημα-

τικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή Ηλίας Κασι-
διάρης και Γιάννης Λαγός ζητούν την απο-
φυλάκισή τους, με απανωτά αιτήματα ανα-
στολής εκτέλεσης, τα οποία θα κριθούν
την ερχόμενη Δευτέρα από το Πενταμελές
Εφετείο Κακουργημάτων, όπου εκδικάζε-
ται σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση.

Ο ευρωβουλευτής Γιάννης Λαγός, ο
οποίος έχει ζητήσει δύο ακόμη φορές να
ανοίξει η πόρτα της φυλακής χωρίς να γί-
νεται δεκτό το αίτημά του, επανήλθε χθες,
με τον συνήγορό του να αναφέρει πως «ο
σωφρονισμός του απέτυχε, διότι συνεχί-
ζει να δηλώνει πολιτικός κρατούμενος». 

Mε οπαδούς
Ωστόσο, ήταν η πρώτη φορά που ο Ηλίας

Κασιδιάρης ζήτησε την αναστολή εκτέλε-
σης της ποινής κάθειρξης των 13 ετών που
του έχει επιβληθεί. Για την υποστήριξη του
αιτήματός του, ο κατηγορούμενος επέλεξε
να εμφανιστεί στη δικαστική αίθουσα, κάτι
που δεν είχε κάνει από την έναρξη της
ακροαματικής διαδικασίας. Μάλιστα, η εμ-
φάνισή του ήταν επεισοδιακή, καθώς ο κα-
τηγορούμενος καταχειροκροτήθηκε από
περίπου 50 οπαδούς του, προκαλώντας την
αντίδραση της προέδρου, η οποία έκανε
αυστηρή επίπληξη στον επικεφαλής των
αστυνομικών δυνάμεων, ο οποίος το επέ-
τρεψε «απλά κοιτάζοντάς τους».

Όπως παλιά
Ο Ηλίας Κασιδιάρης απευθύνθηκε στο

δικαστήριο από το εδώλιο με μία τοποθέ-
τηση που θύμιζε το… παρελθόν, όταν μι-
λούσε από το βήμα της Βουλής.

«Εκτίω ποινή κάθειρξης για τον πολυετή
δυναμικό μου αγώνα ενάντια στη διαφθο-
ρά. Πλέον όσα φώναζα για τις μίζες απο-
δεικνύονται αληθή στις ξένες χώρες από
τα ξένα συστήματα. Εδώ το δικαστικό σύ-
στημα ανέχεται διαφθορά», ανέφερε και
πρόσθεσε: «Γιατί έμεινα στη φυλακή το
2015; Γιατί είχαμε εκλογές. Πρέπει και τώ-

ρα να βρίσκομαι στις φυλακές. Όλα τα
εθνικά κόμματα στην Ευρώπη σχηματί-
ζουν κυβερνήσεις, στην Ελλάδα δεν πρέ-
πει να υπάρχουν με μεγάλα ποσοστά για
πολιτικές σκοπιμότητες. Έχουμε άμεση
παρέμβαση στις ελεύθερες εκλογές. Η ου-
σιαστική ανεπανόρθωτη βλάβη είναι αυτή
που θα υποστούν εκατοντάδες Έλληνες
πολίτες που ψηφίζουν το κόμμα μου».

Ο Ηλίας Κασιδιάρης υποστήριξε πως το
κόμμα του έχει 23 εκατομμύρια θεάσεις
στο διαδίκτυο σημειώνοντας πως κάθε
παρέμβασή του, μέσα από τη φυλακή,
ακούγεται από χιλιάδες πολίτες… «Τα
κριτήρια του να βρίσκομαι μέσα στη φυ-
λακή είναι για μην κάνω προεκλογικό
αγώνα», υποστήριξε χαρακτηριστικά,
ενώ αναρωτήθηκε για ποιον λόγο βρί-

σκεται στη φυλακή εδώ και 3,5 χρόνια.
«Για τις ομιλίες. Από πότε οι ομιλίες απο-
τελούν εγκληματική οργάνωση; Όλα εί-
ναι γενικότητες. Ότι υπήρχε ιεραρχία. Σε
ποιο κόμμα δεν υπάρχει ιεραρχία; Η από-
φαση του πρωτοβάθμιου, η οποία είναι
ντροπιαστική, έχει 12 σημεία με ενέργει-
ές μου. Ένα από αυτά είναι ότι πήγα σε
μία συναυλία το 2005 και κάποιοι δίπλα
έκαναν βλακείες. Αν είχα κάνει ληστεία
χρηματαποστολής, θα είχε παραγραφεί».

Η συνήγορός του Βάσω Πανταζή ανέφερε
πως πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για
την αποφυλάκιση του εντολέα της, σημει-
ώνοντας πως έχει ήδη εκτίσει τα 10 έτη,
συμπεριλαμβανομένων των ημερομισθίων.

Σοκ προκαλούν τα ευρήματα του ιατροδικαστή που εξέ-
τασε τη σορό της άτυχης 22χρονης, η οποία μαχαιρώθηκε
πριν από λίγες ημέρες μέχρι θανάτου από τη 17χρονη φίλη
της στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», ο ιατροδικα-
στής Δημήτρης Γαλεντέρης που διενήργησε τη νεκροψία
- νεκροτομή έκανε λόγο για «πολυπλοκότητα τραυμά-
των», κυρίως στο κρανίο, όπου η 17χρονη -που βρισκόταν
σε κατάσταση αμόκ- φαίνεται πως χτυπούσε και μαχαί-

ρωνε με βαναυσότητα την 22χρονη. Βάσει των όσων εν-
τόπισε, κατά τη διάρκεια της στυγερής δολοφονίας η κα-
τηγορούμενη χρησιμοποίησε ένα γυάλινο μπουκάλι για
να «ανοίξει» το κεφάλι της άτυχης κοπέλας και στη συνέ-
χεια, πιθανότατα, όχι με ένα, αλλά με δύο μαχαίρια την
κατακρεούργησε με περισσότερες από 40 μαχαιριές στο
πρόσωπο και τον λαιμό. 

Ενδεικτικό της σφοδρότητας και της αγριότητας των
χτυπημάτων είναι πως το κεφάλι του θύματος πολτοποι-

ήθηκε. Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης ανέφερε
σε δηλώσεις του: «Έχουμε έναν μεγάλο αριθμό από ένα
αιχμηρό όργανο και από ένα μη αιχμηρό. Ένα μεγάλο
τραύμα, το οποίο προκλήθηκε από αμβλύ όργανο, πιθανό-
τατα να έχει προκληθεί από κάποιο γυάλινο μπουκάλι. Τα
τραύματα ήταν αρκετά, δεν τα έχουμε μετρήσει ακόμα συ-
νολικά, είναι πάρα πολλά…. Μαζί με τα αποτελέσματα των
τοξικολογικών και το DNA που έχουμε στείλει θεωρώ ότι
περίπου σε ένα τρίμηνο θα έχουμε τα αποτελέσματα».

Ζητούν αποφυλάκιση 

και προκαλούν
Ένταση στο δικαστήριο στη συζήτηση για την αίτηση αναστολής 

της ποινής των Κασιδιάρη, Λαγού, καταδικασμένων για 
την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή  



Ετοιμάζουν αντάρτικα
Πολύ δύσκολα θα περάσει από τα τοπικά στελέ-

χη του ΣΥΡΙΖΑ η κεντρική απόφαση περί συμμα-
χιών στις δημοτικές εκλογές. Ειδικά για τη στήρι-
ξη νυν δημάρχων που για χρόνια ήταν αντικείμε-
νο σκληρής κριτικής για τα στελέχη στις γειτονιές
και στα καφενεία. Και ετοιμάζονται αντάρτικα
που αλλού θα εκφραστούν με υποψηφιότητες και
αλλού με στήριξη άλλων ψηφοδελτίων από τη
γραμμή του κόμματος. 

ΟΟι κακές γλώσσες για την Εύα
Επειδή «παίζει» πολύ καλά το όνομα της Εύας

Καϊλή, να σας πω ότι κυκλοφορεί μια φήμη για
λίστα με δημοσιογράφους που ήταν στο pay roll
της αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου. Αυ-
τοί είχαν διάφορους τίτλους, μεταξύ αυτών και
Service Providers. Μισθουλάκος δηλαδή κάθε
μήνα, μια στο τόσο… κανείς δεν ξέρει. Αυτό
που καταλαβαίνουμε ωστόσο ήταν πως ο καλός
ο λόγος για την ευρωβουλευτή πληρωνόταν.
Ετσι λένε οι κακές γλώσσες.

Τι είπε στον ανακριτή ο 38χρονος 
που κατηγορείται ότι ποδοπάτησε γατάκι

Ε
νώπιον του ανακριτή έδωσε εξηγήσεις ο
38χρονος που κατηγορείται ότι τον περα-
σμένο Αύγουστο ποδοπάτησε μέχρι θανά-

του αδέσποτο γατάκι που ήταν στο πεζοδρόμιο
της οδού Ερμού. Είχε ταυτοποιηθεί από βιντεο-
ληπτικό υλικό που κατέγραψε κάμερα καταστή-
ματος και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για θα-
νάτωση ζώου συντροφιάς σε βαθμό κακουργή-
ματος, ενώ του επιβλήθηκε και πρόστιμο 30.000
ευρώ. Στην απολογία του αρνήθηκε ότι είναι αυ-
τός που διακρίνεται στο βίντεο, λέγοντας ότι δεν
έχει καμία σχέση με τη θανάτωση του ζώου. Αφέ-
θηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους. 

Το όνομα του αείμνηστου Θρασύβουλου Λαζαρί-
δη θα πάρει ο πεζόδρομος της Κομνηνών στην Κα-
λαμαριά με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμ-
βουλίου. Την πρόταση για μετονομασία έκανε ο δή-
μαρχος Γιάννης Δαρδαμανέλης, παρουσία της συ-

ζύγου και της μεγάλης κόρης του Θρασύβουλου
Λαζαρίδη, ο οποίος διετέλεσε δήμαρχος Καλαμα-
ριάς από την 1η Ιανουαρίου 1983 έως τις 10 Σεπτεμ-
βρίου 1998 και άφησε την τελευταία του πνοή πριν
από 12 χρόνια.

Καλαμαριά: Πεζόδρομος «Θρασύβουλος Λαζαρίδης»

Διαρροές περί μη στήριξης
υποψηφίου από τη ΝΔ

Τελειώνει η κλεψύδρα 
για τους διεκδικητές

Ο χρόνος τρέχει για όσους επιθυμούν να δη-
λώσουν υποψηφιότητα για τη διεκδίκηση του
Δήμου Θεσσαλονίκης στις εκλογές του 2023.
Όσοι γνωρίζουν καλύτερα τα αυτοδιοικητικά
πράγματα αναφέρουν πως τα περιθώρια αρχί-
ζουν να στενεύουν και ότι οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να ανοίξουν τα χαρτιά τους το αργότερο
έως τα τέλη Φεβρουαρίου. Ειδάλλως, το πουλά-
κι (η ευκαιρία) ίσως πετάξει!
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στη Θεσσαλονίκη 
για το Flyover
ο πρωθυπουργός
Τη Θεσσαλονικη πρόκειται να επι-
σκεφτεί την ερχόμενη Δευτέρα ο
πρωθυπουργός, όπου θα παραστεί
στην εκδήλωση υπογραφής σύμ-
βασης για το Flyover αλλά και
στην παράδοση ενός κλάδου της
νέας γέφυρας του ποταμού
Αλιάκμονα. Οι πληροφορίες λένε
ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα
δώσει το «παρών» και στα εγκαί-
νια του Πολυκεντρικού Μουσείου
Αιγών στη Βεργίνα, όπου θα τον
περιμένει η Λίνα Μενδώνη.

Νιώθει υπερήφανη
για τις ΤΟΜΥ 
η Νοτοπούλου
Τα πέντε χρόνια από την ίδρυση
των ΤΟΜΥ (Τοπικές Μονάδες
Υγείας) γιόρτασε η Κατερίνα Νο-
τοπούλου μαζί με τους εργαζόμε-
νους σε ειδική εκδήλωση. Ως
υπεύθυνη του γραφείου Πρωθυ-
πουργού το 2017 είχε πρωτοστα-
τήσει στον καινοτόμο θεσμό που
ισχύει μέχρι σήμερα. 

Δουλεύει ο Λεκάκης
την υποψηφιότητά του
Στην Κατερίνα Καινούργιου είδαμε ότι
έκανε εμφάνιση ο πρόεδρος του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, ο
οποίος μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για
την υπόθεση της Εύας Καϊλή, η οποία,
όπως είπε, τα τελευταία χρόνια ζούσε
μεταξύ Αθήνας και Βρυξελλών, ενώ
τόνισε πως «σε κάθε περίπτωση η γε-
νιά μας δίνει μάχη για να είναι η σχέση
πολίτη - πολιτικής σχέση εμπιστοσύ-
νης». Πάντως, όπως μαθαίνουμε, ο
Πέτρος Λεκάκης «δουλεύει» την υπο-
ψηφιότητά του με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
στην Α’ Θεσσαλονικης και μάλιστα
σύντομα θα λάβουμε πρόσκληση για
τα εγκαίνια του γραφείου που θα στε-
γάσει τον προεκλογικό του αγώνα.

Αφήνεται βέβαια να
εννοηθεί ότι η ΝΔ δεν
θα κατεβάσει επισή-
μως υποψήφιο για
τον Δήμο Θεσσαλονί-
κης στις δημοτικές
εκλογές και πως θα
αφήσει ελεύθερο το
πεδίο στον Κωνσταν-
τίνο Ζέρβα. Για τον
λόγο αυτόν του κλεί-
νουν το μάτι αρκετά
«γαλάζια» στελέχη
σε ομιλίες και τοπο-
θετήσεις τους. Μάλ-
λον φαίνεται ότι η ΝΔ
θα λειτουργήσει περισσότερο βασιζόμενη στην
ατάκα που χρησιμοποιούσε παλαιότερα ο Γιάννης
Μπουτάρης: «Αφήστε τα γίδια ελεύθερα...».



Στην αξιοποίηση του Κέντρου Διαχείρισης της Κυκλοφορίας
ως εργαλείου προάσπισης της οδικής ασφάλειας, της μεί-
ωσης της ταλαιπωρίας των πολιτών και βελτίωσης της λει-
τουργικότητας του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περι-
φέρειας Αττικής αναφέρθηκε ο περιφερειάρχης Γιώργος
Πατούλης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, που πραγματοποι-
ήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση των τριών ετών λειτουρ-
γίας του Κέντρου.  
Ο περιφερειάρχης επισήμανε ότι το Κέντρο Διαχείρισης Κυ-
κλοφορίας αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την
ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Μάλιστα τόνισε ότι σύγχρο-
να έργα υποδομών και εξυπηρέτησης στις μετακινήσεις των
πολιτών, όπως το μετρό, μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον
κυκλοφοριακό φόρτο, φέρνοντας ως ενδεικτικό παράδειγμα
τον Πειραιά, όπου η κίνηση έχει μειωθεί σε κεντρικές αρτη-
ρίες έως και 25%. Για μία ακόμη φορά ο περιφερειάρχης επε-

σήμανε την υψηλή προτεραιότητα που έχει βάλει η Διοίκησή
του για την οδική ασφάλεια και επικαλέστηκε ως τις πιο βα-
σικές δράσεις τις ασφαλτοστρώσεις, που πραγματοποιούν-
ται για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες στις κεντρικές οδικές
αρτηρίες. Ακόμη αναφέρθηκε στον εκσυγχρονισμό της φω-
τεινής σηματοδότησης του ηλεκτροφωτισμού των οδικών
αξόνων με την τοποθέτηση τηλεδιαχειριζόμενων φωτιστι-
κών σωμάτων Led, στην ενίσχυση των οχημάτων έκτακτης
επέμβασης, στη λειτουργία σύγχρονων πινακίδων «fullma-
trix» και στην τοποθέτηση έξυπνων διαβάσεων, καθώς και
στη λειτουργία του τετραψήφιου αριθμού 1544. Ιδιαίτερη
αναφορά έκανε και στην ανάπτυξη σύγχρονων διαβάσεων,
στις πεζογέφυρες που κατασκευάζονται, αλλά και στο πρό-
γραμμα πρόληψης ατυχημάτων που υλοποιείται πιλοτικά σε
σχολεία της Αττικής σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς».

Διπλή επιτυχία
«Με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια» πέτυχε ο δή-

μαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, καθώς σε εκ-
δήλωση εγκαινίασε μία δομή υγείας κι εξασφά-
λισε τη χρηματοδότηση για μία δεύτερη! Τα εγ-
καίνια αφορούσαν το ΚΕΠ Υγείας στα Άνω Λιό-
σια, ενός σημαντικού θεσμού πρόληψης σε θέ-
ματα υγείας, που πραγματοποιηθήκαν από τον
περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη. Το πιο
σημαντικό γεγονός, όμως, ήταν η ανακοίνωση
από τον περιφερειάρχη ότι η Περιφέρεια θα
χρηματοδοτήσει, μέσω του νέου ΕΣΠΑ, την ανέ-
γερση Κέντρου Υγείας αστικού τύπου στα Άνω
Λιόσια, ικανοποιώντας ένα πάγιο και διαχρονικό
αίτημα του Δήμου Φυλής. Όπως είναι γνωστό, τα
Κέντρα Υγείας Αστικών Περιοχών έχουν σκοπό
να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού σε
πρωτοβάθμια περίθαλψη και κοινωνική φροντί-
δα, στα μεγάλα αστικά κέντρα.

ΚΚάλεσμα για συμπαράταξη
Όλο και πιο έντονες γίνονται οι πολιτικές-προ-

εκλογικές ζυμώσεις στον Δήμο Χαϊδαρίου με στό-
χο να δημιουργηθεί ένα μέτωπο που θα αντιμετω-
πίσει αποτελεσματικά τον δήμαρχο Βαγγέλη Ντη-
νιακό. Χαρακτηριστικό είναι το δημόσιο κάλεσμα
που έχει κάνει ο επικεφαλής παράταξης της αντι-
πολίτευσης, προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ, Κώ-
στας Ασπρογέρακας προς όλες τις «δημοκρατικές
δυνάμεις που ειλικρινά το επιθυμούν δίχως να λέ-
νε άλλα μπρος και άλλα πίσω» με στόχο να δημι-
ουργηθεί μια «συμπαράταξη που θα δημιουργή-
σει ένα νικηφόρο σαρωτικό ρεύμα ανατροπής».
Στη βάση αυτής της προσπάθειας προφανώς βά-
ζουν σαν δεδομένο ότι ο δήμαρχος πολιτεύεται με
«νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση», την οποία στο-
χεύουν να ανατρέψουν… 

!
«Επαναφορά» των Ολυμπιακών
Εγκαταστάσεων

Με μεγάλη ανακούφιση υποδέχθηκε ο δήμαρχος Παιανίας Ισίδω-
ρος Μάδης την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ
του Δήμου, της Περιφέρειας Αττικής και του υφυπουργείου
Αθλητισμού για την αξιοποίηση των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
Όπως επισημαίνει, «ύστερα από 12 χρόνια εγκατάλειψης και λεη-
λασιών και μετά από επίμονη προσπάθεια της δημοτικής αρχής
που κατάφερε να ολοκληρώσει τις μελέτες σε χρόνο ρεκόρ, έρχε-
ται η ώρα να καρπωθούν οι πολίτες το όφελος από το πρόγραμμα
αξιοποίησης Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων». Σύμφωνα με τον
σχεδιασμό, για τα κλειστά του στίβου και του βόλεϊ προβλέπονται
η πλήρης ανακαίνισή τους, ύψους 6,5 εκατ. ευρώ, η κατασκευή
νέου κλειστού, η ανακατασκευή 16 ξενώνων φιλοξενίας αθλητών
και η δημιουργία ανοιχτών εγκαταστάσεων μπάσκετ και στίβου.
Τα έργα είναι προϋπολογισμού 6.500.000 ευρώ και αναμένεται να
έχουν ολοκληρωθεί στα μέσα του 2024. 
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Τρία χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας 
Περιφέρεια Αττικής

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα ανατολι-
κά της Αθήνας, η αντιπολίτευση έχει αρχί-

σει να κάνει «καψόνια» στον δήμαρχο και
δεν προσέρχεται στις συνεδριάσεις του Δημο-

τικού Συμβουλίου; Βέβαια, έχουν κι αυτοί ένα δίκιο,
καθώς, όπως καταγγέλλουν, η δημοτική αρχή επιμέ-
νει να κάνει τις συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη, γεγο-
νός που, όπως υποστηρίζουν, υποβαθμίζει τις συζητή-
σεις και τον ρόλο της αντιπολίτευσης… Γι’ αυτό απαν-
τούν με αποχή και «λαϊκές συγκεντρώσεις» έξω από
το Δημαρχείο.

Σκληρή επίθεση στον δήμαρχο Χαλαν-
δρίου Σίμο Ρούσσο εξαπέλυσε η επικεφα-
λής της μείζονος αντιπολίτευσης και υπο-
ψήφια δήμαρχος Κρίστη Αγαπητού, με
αφορμή ένα κτίριο που έχει νοικιάσει ο δή-
μος για να μεταφέρει εκεί υπηρεσίες του,
αλλά παραμένει κενό για πάνω από δύο
χρόνια!.. Όπως επισημαίνει στην καταγγε-
λία της, το συγκεκριμένο κτίριο «έχει νοι-
κιαστεί πριν από 27 μήνες, ωστόσο παρα-
μένει ακόμη και ημιτελές και αναξιοποίητο
και δεδομένου ότι η σύμβαση προβλέπει
την καταβολή μηνιαίου ενοικίου 6.500
προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα». Έτσι η κ.
Αγαπητού καλεί τον δήμαρχο να απαντήσει
άμεσα «Ως πότε ο Δήμος Χαλανδρίου θα
πληρώνει ενοίκιο για ένα κτίριο που έχει
νοικιάσει εδώ και 27 μήνες και παραμένει
κενό;» και ακόμη να δώσει στοιχεία για το
πότε θα είναι έτοιμο και ποιο είναι το ακρι-
βές ποσό που έχει δοθεί ως τώρα…

Πού πάνε τα λεφτά… 
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ι στρατιωτικές συμφωνίες
της Ελλάδας με τις ΗΠΑ και
τη Γαλλία ανοίγουν τον δρό-
μο για την εισροή κεφαλαί-

ων από αμερικανικούς και γαλλικούς
ομίλους σε κρίσιμους τομείς της οικο-
νομίας μέσα στα επόμενα χρόνια.

Αυτό είναι το συμπέρασμα από τις
επαφές που είχαν σε Νέα Υόρκη και
Παρίσι οι υπουργοί Οικονομικών και
Ανάπτυξης-Επενδύσεων, Χρήστος
Σταϊκούρας και Άδωνις Γεωργιάδης.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Politi-
cal», οι δύο υπουργοί εμφανίζονται
ενθουσιασμένοι με το ενδιαφέρον και
τις υποσχέσεις που έλαβαν από τους
δύο κορυφαίους συμμάχους της χώ-
ρας και η παρουσία τους σε Νέα Υόρ-
κη και Παρίσι κρίνεται ως άκρως επι-
τυχημένη. 

Επιπλέον, οι επαφές του υπουργού
Οικονομικών στο Λονδίνο και το ενδια-
φέρον του Σίτι για την Ελλάδα στέλνουν
το μήνυμα ότι το κλίμα για τη χώρα μας
έχει αλλάξει ριζικά και αναμένεται να
μετατραπεί σε ανάληψη επενδυτικών
πρωτοβουλιών, όταν το επιτρέψουν οι
συνθήκες, με δεδομένο ότι στην πα-
ρούσα φάση υπάρχει και το στοιχείο
της επιφυλακτικότητας για τις προοπτι-
κές της παγκόσμιας οικονομίας την
επόμενη χρονιά. 

Κυρίως οι αμερικανικοί και γαλλι-
κοί επενδυτικοί όμιλοι, πεπεισμένοι
για τη βελτίωση των προοπτικών της
ελληνικής οικονομίας, αναμένεται να
αυξήσουν τη συμμετοχή τους στην
αγορά ελληνικού χρέους αλλά και στο
Χρηματιστήριο Αθηνών.

Εδώ το σημείο-κλειδί είναι η ανά-
κτηση της επενδυτικής βαθμίδας από
την Ελλάδα, κάτι που αναμένεται μέσα
στο 2023, με την υποσημείωση ότι δεν

θα υπάρξουν ανατροπές σε πολιτικό
και οικονομικό επίπεδο. 

Επιπλέον, οι Χρήστος Σταϊκούρας
και Άδωνις Γεωργιάδης στις επαφές
που είχαν τόσο στη Νέα Υόρκη όσο και
στο Παρίσι έγιναν αποδέκτες ερωτή-
σεων σχετικά με το πρόγραμμα με-
ταρρυθμίσεων της ελληνικής κυβέρ-
νησης, καθώς υπάρχει αυξημένο
επενδυτικό ενδιαφέρον για την εξα-
γορά ή και ίδρυση επιχειρηματικών

μονάδων στη χώρα μας. Ο τομέας αιχ-
μής που φαίνεται να μαγνητίζει το εν-
διαφέρον των Αμερικανών και των
Γάλλων είναι η ενέργεια, γεγονός που
αποδεικνύει ότι η Ελλάδα θα αποτελέ-
σει στο μέλλον έναν εξαιρετικά ανα-
βαθμισμένο ενεργειακό «παίκτη» λό-
γω των κοιτασμάτων που υπάρχουν
τόσο στην επικράτεια, όσο και των αν-
τίστοιχων που βρίσκονται στον άξονα
Ισραήλ-Κύπρου-Αιγύπτου. 

Ο δεύτερος τομέας που συγκεντρώ-
νει το ενδιαφέρον των Αμερικανών
και των Γάλλων σχετίζεται με τις επεν-
δύσεις στην τεχνολογία, όπου ειδικά
οι Αμερικανοί έχουν ήδη αποδείξει
εμπράκτως το ενδιαφέρον τους μέσω
των projects που έχουν ανακοινώσει
κολοσσοί, όπως οι Μikrosoft, Ama-
zon, Cisco κλπ. Όπως δήλωσαν στο
συνέδριο του ελληνο-γαλλικού Εμπο-
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρί-
ου με θέμα το Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» οι
Χρήστος Σταϊκούρας και Άδωνις Γε-
ωργιάδης, το 2023 θα σημειωθεί και
νέο ρεκόρ επενδύσεων, παρά το γεγο-
νός ότι η παγκόσμια οικονομία θα μπει
σε φάση επιβράδυνσης των ρυθμών
ανάπτυξης. 

Σενάριο επιστροφής των αναδρομικών από δώρα
και επικουρικές συντάξεις σε όλους, για το διάστημα
από τον Ιούνιο του 2015 έως την έναρξη εφαρμογής
του Νόμου Κατρούγκαλου τον Μάιο του 2016, επε-
ξεργάζεται η κυβέρνηση, μετά τον θόρυβο που έχει
δημιουργηθεί με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της
Επικρατείας για την καταβολή των ποσών μόνο σε
όσους προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο σενά-

ριο θα αποτελέσει ένα από τα ισχυρά χαρτιά της κυ-
βέρνησης κατά την προεκλογική περίοδο, αν και στην
παρούσα φάση δηλώνουν... άγνοια στα υπουργεία
Οικονομικών και Εργασίας, προκειμένου να μη χαθεί
το στοιχείο του αιφνιδιασμού. 

Σημειώνεται ότι το 2020 ο τότε υπουργός Εργασίας
Γιάννης Βρούτσης είχε καλέσει τους συνταξιούχους
να μην προχωρήσουν σε μαζικές αγωγές, καθώς θα
λάβουν όλοι τα αναδρομικά. Τελικώς, το Συμβούλιο

της Επικρατείας δικαίωσε μόνο τους 260.000 συντα-
ξιούχους που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και έτσι η
κυβέρνηση βρέθηκε με μια «καυτή πατάτα» στα χέ-
ρια της, λίγο πριν την τελική ευθεία των εκλογών.

Ο «κουμπαράς» των τουλάχιστον 1,6 δισ. ευρώ
εκτιμάται ότι αποτελεί ένα υπερ-όπλο στα χέρια της
κυβέρνησης, έτσι ώστε να μην κατηγορηθεί από τα
κόμμα της αντιπολίτευσης ότι αθέτησε την υπόσχε-
σή της.

Σενάριο επιστροφής αναδρομικών σε όλους επεξεργάζεται η κυβέρνηση

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ΗΠΑ και Γαλλία προωθούν 
μεγάλα projects στην Ελλάδα

Ρεκόρ επενδύσεων και το 2023 βλέπουν 
Σταϊκούρας και Γεωργιάδης - Άριστο κλίμα 

στις επαφές σε Νέα Υόρκη και Παρίσι
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Τ
ις τελευταίες λεπτομέρειες
για το πρόγραμμα επιδότη-
σης φωτοβολταϊκών στις
στέγες επεξεργάζονται οι

αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ και του
ΔΕΔΔΗΕ, θέλοντας να διασφαλίσουν
την απόλυτη απλοποίηση στις προϋπο-
θέσεις υπό τις οποίες θα μπορούν νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις να εγκατα-
στήσουν ένα τέτοιο σύστημα.

Συγκεκριμένα, προωθείται η τροπο-
ποίηση της Κοινής Υπουργικής Από-
φασης με σαφή προσανατολισμό από
την πολιτική ηγεσία του υπουργείου να
καταργηθεί οποιοδήποτε περιττό δι-
καιολογητικό ώστε όπως αναφέρουν
πηγές με γνώση του θέματος: «Αν είναι
δυνατόν, η διαδικασία να είναι τόσο
απλή όπως όταν κάποιος εγκαθιστά
ηλιακό θερμοσίφωνα».

Βεβαίως, στην εγκατάσταση φωτο-
βολταϊκού τα πράγματα δεν μπορεί να
είναι τόσο απλά, δεδομένου ότι απαι-
τείται η σύνδεση με το δίκτυο διανο-
μής για να γίνεται ο συμψηφισμός.
Ωστόσο, μέχρι τον αριθμό των δικαιού-
χων που έχει κριθεί ότι «χωράει» το
σύστημα (δηλαδή τουλάχιστον 10 Με-
γαβάτ ανά υποσταθμό), η διαδικασία
θα γίνεται σε λίγα μόλις «βήματα»,
αποκλειστικά ηλεκτρονικά, και με τα
απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά,
ώστε να μη χρειάζεται καν η προσφυ-
γή σε μηχανικό για την ολοκλήρωση
της αίτησης. Πρακτικά, σύμφωνα του-
λάχιστον με όσα υποστηρίζουν στελέ-
χη που γνωρίζουν το θέμα, με την υπο-
βολή της αίτησης και κάποιες υπεύθυ-

νες δηλώσεις ο πολίτης θα παίρνει
σύμβαση σύνδεσης.

Παράλληλα με την προετοιμασία για
την τροποποίηση της ΚΥΑ, ο ΔΕΔΔΗΕ
κάνει ήδη τις απαραίτητες προσαρμο-
γές στο πληροφοριακό σύστημα «υπο-
δοχής» αιτήσεων σύνδεσης έτσι ώστε
να μπορεί να τις εφαρμόσει άμεσα.

Ο οδηγός του προγράμματος 
επιδότησης

Σε ό,τι αφορά το κρίσιμο θέμα της
επιδότησης που έχει εξαγγείλει η κυ-

βέρνηση, στις αρχές του επόμενου
έτους αναμένεται η προδημοσίευση
από το ΥΠΕΝ του οδηγού του προ-
γράμματος επιδότησης τουλάχιστον
250.000 «μικρών» φωτοβολταϊκών με
net-metering για νοικοκυριά, αγρότες
και επιχειρήσεις.

Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρος ο χρο-
νικός ορίζοντας για την «ενεργοποί-
ηση» της κατάθεσης αιτήσεων από
τους ενδιαφερόμενους μετά την προ-
δημοσίευση του οδηγού. Το βέβαιο
πάντως είναι ότι θα υπάρξει επαρκές

διάστημα ώστε να προετοιμαστούν
όσοι θέλουν να υπαχθούν στο πρό-
γραμμα.

Με το πρόγραμμα θα παρασχεθεί
ενίσχυση για την εγκατάσταση τουλά-
χιστον 100.000 φωτοβολταϊκών από
νοικοκυριά, 75.000 από μικρές επι-
χειρήσεις και 75.000 από αγρότες.
Για τη χρηματοδότηση των επιδοτή-
σεων θα διατεθεί ένα κονδύλι 700
εκατ., όπως αναφέρεται στην εισηγη-
τική έκθεση του προϋπολογισμού του
2023. Για τη σύνδεση των συστημά-
των, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει
διαθέσιμος ηλεκτρικός «χώρος» από
την ισχύ 10 Μεγαβάτ που «απελευθε-
ρώθηκε» σε κάθε υποσταθμό του
ΔΕΔΔΗΕ για εφαρμογές αυτοπαρα-
γωγής και το πρόγραμμα «φωτοβολ-
ταϊκά στη στέγη». 

Βασική προτεραιότητα του ΥΠΕΝ, η απόλυτη απλοποίηση 
στη διαδικασία εγκατάστασης από νοικοκυριά 

και επιχειρήσεις ώστε να γίνει τόσο εύκολη 
σαν να βάζεις έναν θερμοσίφωνα

Την είσοδό της στην ελληνική αγορά πράσινης
ενέργειας με ενεργό «χαρτοφυλάκιο» πράσινης
ισχύος σηματοδοτεί η συμφωνία της γαλλικής εται-
ρείας Valorem με την Alpha Bank για τη χρηματοδό-
τηση της κατασκευής του αιολικού πάρκου «Μαγού-
λα» εγκατεστημένης ισχύος 27 MW. Το έργο, συνολι-
κής επένδυσης 40 εκατ. ευρώ, είναι ορόσημο για την
εταιρεία, καθώς πρόκειται για το πρώτο της αιολικό
πάρκο στην Ελλάδα.

Το συγκεκριμένο έργο, που ανήκει εξολοκλήρου
στη Valorem, εξασφάλισε εγγυημένη σταθερή τιμή
(feed in tariff) τον Ιούλιο του 2020 μέσω της δημο-
πρασίας που διοργάνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέρ-
γειας. Το αιολικό πάρκο βρίσκεται στο όρος Άσκιο
(Σινιάτσικο), βορειοδυτικά της Κοζάνης, σε υψόμε-
τρο 1.700 μέτρων. Θα συνδεθεί στο εθνικό δίκτυο μέ-

σω του υποσταθμού Γρατσιάνη και θα φιλοξενήσει
έξι ανεμογεννήτριες Vestas V150-4,5 MW. Η ετήσια
παραγωγή εκτιμάται στα 71 GWh, η οποία καλύπτει
τις ανάγκες περίπου 18.000 νοικοκυριών.

Την κατασκευή, που θα ξεκινήσει στα τέλη του 2022
και αναμένεται να ολοκληρωθεί το α’ τρίμηνο του
2024, θα διαχειρίζεται η Valrea, θυγατρική της Val-
orem, ενώ ο κύριος ανάδοχος EPC του έργου είναι η
Air Energy. Η εταιρεία θα διαχειρίζεται το αιολικό

πάρκο, τη λειτουργία και συντήρηση του οποίου έχει
αναλάβει η Vestas με ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο.

«Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε την παρουσία
μας εκτός Γαλλίας και να υποστηρίξουμε την ενερ-
γειακή μετάβαση της Ευρώπης ώστε να πετύχει τους
πράσινους στόχους της, να γίνει ενεργειακά αυτόνο-
μη και να εξασφαλίσει την προμήθεια προσιτής πρά-
σινης ενέργειας», σημείωσε σχετικά ο Philippe Tav-
ernier, COO Valorem Group.

Πρόσθεσε ακόμη πως «ακολουθώντας το ολοκλη-
ρωμένο στρατηγικό μας σχέδιο, από το 2019 ανα-
πτύσσουμε ένα χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ στην Ελλάδα με
φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα. Η Ελλάδα είναι
κομβική αγορά για εμάς και χαιρόμαστε που η επέ-
κτασή μας εκεί υποστηρίζεται από την Alpha Bank,
τον οικονομικό μας συνεργάτη».

Valorem: Ο νέος «παίκτης»
στα αιολικά με έργο 27 MW 
«έκλεισε» χρηματοδότηση

40 εκατ. από την Alpha Bank

Φωτοβολταϊκά στέγης, όπως... ηλιακός
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E
να ακόμη ιστορικό κεφά-
λαιο της Mytilineos άνοιξε
χθες με την ανακοίνωση
του νέου μετασχηματισμού

της εταιρείας. Η εταιρεία παρουσίασε
τη νέα στρατηγική της για τη δημιουρ-
γία αξίας και συνεχούς ανάπτυξης. Ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
Ευαγγ. Μυτιληναίος καλωσόρισε τη
νέα εποχή της εταιρείας που αφουγ-
κράζεται τις τάσεις της ενεργειακής
μετάβασης και του ψηφιακού μετα-
σχηματισμού με άξονες τη βιώσιμη
ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία.

Ο νέος μετασχηματισμός δημιουργεί τη
Mytilineos - Energy & Metals και τη μετα-
τρέπει σε μια ακόμη πιο δυναμική και
ευέλικτη εταιρεία, έτοιμη να αντιμετωπί-
σει τις προκλήσεις που διαμορφώνονται,
αλλά και αυτές που θα διαμορφωθούν τα
επόμενα πολλά χρόνια. Εξάλλου, ο μετα-

σχηματισμός αυτός έρχεται σε συνέχεια
του επιτυχημένου μετασχηματισμού που
έκανε η εταιρεία το 2017, καταφέρνοντας
να δημιουργήσει μια μεγάλη βιομηχανική
και ενεργειακή ελληνική πολυεθνική που
πολλαπλασίασε τα μεγέθη της, επέκτεινε
τις δραστηριότητές της και στις πέντε
ηπείρους και βελτίωσε την πιστοληπτική
της ικανότητα.  

Ποιες είναι οι επιδιώξεις
Μέσα από νέο μετασχηματισμό η εται-

ρεία επιδιώκει μια νέα οργανωτική δομή
προσαρμοσμένη στο νέο περιβάλλον και
στα νέα μεγέθη της εταιρείας, η οποία θα
υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξή της
και θα παρέχει στην επενδυτική κοινότη-
τα άμεση κατανόηση των δραστηριοτήτων
της Mytilineos.

Ο νέος εταιρικός μετασχηματισμός
αναβαθμίζει τη Mytilineos στον χώρο των

υποδομών με τη δημιουργία δύο νέων
θυγατρικών που θα τοποθετηθούν στρα-
τηγικά για να αξιοποιήσουν κατάλληλα τις
ευκαιρίες που ανοίγονται τόσο στην Ελ-
λάδα όσο και διεθνώς. Συγκεκριμένα, δη-
μιουργούνται οι εξής εταιρείες:
� ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ που θα εξειδικεύεται στον
κλάδο των κατασκευών (general con-
tracting) με επικεφαλής τον προέδρο Ε.
Χρυσάφη και CEO τον Ν. Μπενρουμπή.
� Μ Παραχωρήσεων που θα αποτελεί τον
επενδυτικό βραχίονα σε έργα παραχωρή-
σεων και ΣΔΙΤ στην Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό με επικεφαλής τον πρόεδρο Ε. Κα-
ραΐνδρος και CEΟ τον Π. Γαρδελίνο.

Η νέα εταιρική δομή της Mytilineos
προβλέπει δύο επιχειρηματικούς κλά-
δους:
� Τον κλάδο Ενέργειας με επικεφαλής
τον Ι. Καλαφατά, Chief Executive Director
Energy.

� Τον κλάδο Μεταλλουργίας με επικεφα-
λής τον Δ. Στεφανίδη, Chief Executive Di-
rector Metallurgy.

Με αυτές τις αλλαγές η Mytilineos το-
ποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμ-
μή της ενεργειακής μετάβασης ως κορυ-
φαίου και ολοκληρωμένου «πράσινου»
utility με διεθνή παρουσία, ενώ καθιερώ-
νεται ως σημείο αναφοράς της ανταγωνι-
στικής «πράσινης» μεταλλουργίας σε ευ-
ρωπαϊκό τοπίο.

Υπεγράφη μεταξύ της ΣΤΑΣΥ και της αναδόχου εταιρεί-
ας Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, παρουσία
του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καρα-
μανλή, η σύμβαση για την αναβάθμιση 14 συρμών της
γραμμής 1 του μετρό της Αθήνας (ηλεκτρικός).

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο διευθύ-
νων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ Αθανάσιος
Κοταράς και ο CEO και μέλος της
εκτελεστικής επιτροπής της CAF SA
(Construcciones y Auxiliar de Ferro-
carriles) Urtzi Montalvo Ibargoyen.
Παραβρέθηκαν ο γγ Μεταφορών
Γιάννης Ξιφαράς, ο πρόεδρος της
ΣΤΑΣΥ Χάρης Δαμάσκος, ο Mikel Maiz (Managing Direc-
tor, Engineering Modernizations) και ο διευθυντής πω-
λήσεων Inigo Ruz de Apodaca.

Αντικείμενο του έργου είναι η πλήρης αναβάθμιση 14
συρμών, 8ης παραλαβής, που μπήκαν στην κυκλοφορία
μεταξύ 1983 και 1985. Οι αναβαθμισμένοι συρμοί θα είναι
λειτουργικά ικανοί για 25 ακόμη χρόνια.

Σε δηλώσεις του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφο-
ρών Κώστας Καραμανλής ανέφερε: «Σήμερα βάζουμε
τέλος σε έναν κύκλο τριακονταετούς αποεπένδυσης στη
γραμμή 1 του μετρό, την ιστορική γραμμή του ηλεκτρικού
της Αθήνας, για τους παλιότερους». Οι συρμοί της λει-

τουργούν από το 1984. Έχουν ξεπε-
ράσει τον προσδοκώμενο χρόνο
ζωής, που είναι τα 30 χρόνια. Εδώ και
χρόνια η έλλειψη ανταλλακτικών και
η ελλιπής τεχνική υποστήριξη από
την αγορά δυσκόλεψαν πολύ τη συν-
τήρηση, αύξησαν τις βλάβες και εντέ-
λει αύξησαν το κόστος. Δεν είναι αυτό

το επίπεδο υπηρεσιών που αξίζουν οι πολίτες.
Χθες λοιπόν υπογράφηκε η σύμβαση για την αναβάθ-

μιση 14 συρμών, που μπήκαν στην κυκλοφορία μεταξύ
1983 και 1985. Οι αναβαθμισμένοι συρμοί θα είναι λει-
τουργικοί για άλλα 25 χρόνια. Και έτσι θα έχουμε περισ-
σότερους και καλύτερους συρμούς στη γραμμή 1. Και
βέβαια συχνότερα δρομολόγια και σημαντική μείωση

των χρονοαποστάσεων. Η παράδοση των συρμών θα γί-
νει τμηματικά. Ξεκινά στους 19 μήνες και ολοκληρώνε-
ται στους 34.

«Κατασκευαστικό άλμα για τη χώρα»
Επίσης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώ-

στας Καραμανλής βρέθηκε πρόσφατα στο Παρίσι και σε
ομιλία του στο Ελληνογαλλικό Φόρουμ αναφέρθηκε στο
ολοκληρωμένο σχέδιο έργων άνω των 13 δισ. ευρώ, τα
οποία προωθεί και υλοποιεί το υπουργείο.

«Μέσα σε τριάμισι χρόνια έχουμε δημοπρατήσει έργα
πάνω από 10 δισ. ευρώ και από αυτά έχουν συμβασιοποι-
ηθεί σχεδόν τα 5 δισ. ευρώ, που σημαίνει ότι τα έργα αυτά
ήδη υλοποιούνται», υπογράμμισε στην τοποθέτησή του ο
Έλληνας υπουργός Υποδομών.

Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την περίοδο στη χώρα μας
125 projects δημόσιων και ιδιωτικών έργων με προϋπο-
λογισμό που ξεπερνά τα 40 δισ. ευρώ, γεγονός που απο-
δεικνύει την επανεκκίνηση του κατασκευαστικού κλά-
δου, ο οποίος διανύει περίοδο άνθησης.

Ο μετασχηματισμός
αναβαθμίζει τον όμιλο 
στον χώρο των υποδομών 
με τη δημιουργία δύο 
θυγατρικών για κατασκευές
και παραχωρήσεις

Παρουσία Καραμανλή η υπογραφή σύμβασης αναβάθμισης 14 συρμών του ηλεκτρικού

Δύο νέες εταιρείες
και νέα εταιρική
δομή για 
τη Mytilineos



Κ
αταβολή του 50% του επι-
πλέον ποσού που θα
προκύψει από τις αυξή-
σεις των επιτοκίων στις

μηνιαίες δόσεις περίπου 25.000-
30.000 ενήμερων και ευάλωτων δα-
νειοληπτών από τις τράπεζες προ-
βλέπει το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ
του υπουργού Οικονομικών Χρή-
στου Σταϊκούρα και των διοικήσεων
των συστημικών τραπεζών. 

Όπως είχε γράψει την προηγούμε-
νη εβδομάδα η «Political» με βάση
πληροφορίες από την Τράπεζα της
Ελλάδος, το μοντέλο αυτό είναι και
το μόνο συμβατό με βάση τις πα-
ραδοχές του Ενιαίου Εποπτι-
κού Μηχανισμού της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Επιπλέον, φημολογείται
ότι η ανακοίνωση της πρότα-
σης των τραπεζών το αργότε-
ρο έως αύριο το βράδυ θα συν-
δυαστεί με ανακοινώσεις από τον
ίδιο τον πρωθυπουργό στην ομιλία
του επί της συζήτησης του προϋπο-
λογισμού του 2023, το βράδυ του
Σαββάτου. 

Το κριτήριο για τη στήριξη των
ευάλωτων δανειοληπτών είναι οι
διατάξεις του εξωδικαστικού συμβι-
βασμού, δηλαδή αφορά εισοδήματα
από 7.000-21.000 ευρώ, με βάση τον
αριθμό των τέκνων. 

Επιπλέον, η αξία της ακίνητης πε-
ριουσίας σε Ελλάδα και εξωτερικό
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000
ευρώ όταν πρόκειται για μονοπρό-
σωπο νοικοκυριό και αυξάνεται κατά
15.000 ευρώ για κάθε μέλος του νοι-
κοκυριού, με ανώτατο όριο τα
180.000 ευρώ. 

Το μέτρο στήριξης της μηνιαίας
δόσης αναμένεται να τεθεί σε εφαρ-
μογή από την 1η Ιανουαρίου 2023 και
οι τράπεζες μέσα από ένα κοινό τα-
μείο θα καταβάλλουν τα μισά χρήμα-
τα που αντιστοιχούν στη νέα αυξημέ-
νη δόση, λόγω των υψηλότερων επι-
τοκίων. Έτσι, αν πέρυσι η μηνιαία δό-
ση ήταν 500 ευρώ τον περασμένο
Ιούλιο και αυξηθεί στο τέλος Φε-

βρουαρίου στα 580 ευρώ, ο δανει-
ολήπτης θα πληρώσει 540 ευρώ και
τα υπόλοιπα 40 ευρώ θα καταβλη-
θούν από την τράπεζα. 

Σε 12μηνη λειτουργία 
το πρόγραμμα

Στον προϋπολογισμό της επόμενης
χρονιάς δεν περιλαμβάνεται καμία οι-

κονομική ενίσχυση προς τους δανει-
ολήπτες, όπως συμβαίνει μέχρι σή-
μερα με το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»,
οπότε οι επιβαρύνσεις θα μοιραστούν
μεταξύ δανειστή και δανειζόμενου.

Το πρόγραμμα στήριξης των ευά-
λωτων νοικοκυριών θα έχει 12μηνη
λειτουργία, ενώ οι τράπεζες μέσα στο
α’ τετράμηνο του έτους διαβεβαίωσαν

τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο
Σταϊκούρα ότι θα κάνουν προσαρμο-
γές στις προμήθειες, έτσι ώστε να πά-
ρουν ανάσα οι συναλλασσόμενοι. Σε
σχέση με το θέμα της αύξησης των
επιτοκίων καταθέσεων, φαίνεται ότι
έχει αρχίσει να λειτουργεί ο ανταγω-
νισμός, καθώς μία μη συστημική τρά-
πεζα, η Attica Bank, ανακοίνωσε χθες
την αύξηση του επιτοκίου στο 1,30%
για προθεσμιακό λογαριασμό διάρ-
κειας ενός έτους και για ποσό άνω
των 10.000 ευρώ. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει
ο Λουκάς 
Γεωργιάδης
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Με... αστερίσκους η συμφωνία

Άγρια κόντρα Σταϊκούρα με τραπεζίτες 
Έντονους διαλόγους, αντιπαραθέσεις και σκληρές

εκφράσεις χαρακτήρισαν τη χθεσινή συνάντηση του
υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα με τους επι-
κεφαλής των τεσσάρων συστη-
μικών τραπεζών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα
ανώτατα τραπεζικά στελέχη
προσήλθαν στο ραντεβού χωρίς
καμία ουσιαστική πρόταση στα
θέματα που αφορούν τη μείωση των χρεώσεων και τις
αναπροσαρμογές στα επιτόκια, με αποτέλεσμα ο υπουρ-
γός Οικονομικών να εκνευριστεί, καθώς ανέμενε να έχει
στα χέρια του τους βασικούς άξονες των παρεμβάσεων

για τη στήριξη των δανειοληπτών.
Κατά τις ίδιες πηγές, αναμένεται ανακοίνωση από τις
τράπεζες για τη συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών,

ο οποίος με τη σειρά του θα εκδώσει
σχετικό δελτίο Τύπου. Πάντως, με εν-
διαφέρον αναμένεται και η τοποθέτηση
για το συγκεκριμένο θέμα του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το Σάβ-
βατο στη Βουλή κατά τη διάρκεια της

συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Στο μεταξύ, ο υπουργός Οικονομικών σε συνομιλία που
είχε με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ανέφερε:
«Επί δύο ώρες μπινελικωνόμασταν με τους τραπεζίτες».

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Σχέδιο για τη στήριξη  των ευάλωτων-ενήμερων 
δανειοληπτών -  Αναμένονται ανακοινώσεις στη Βουλή
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Κ λιμακώνονται οι προσπάθειες της Ευρώ-
πης για απεξάρτηση από την Κίνα, την ηγέ-
τιδα δύναμη στην κατασκευή μπαταριών

για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η νέα συμφωνία της EE
αλλάζει τα δεδομένα.

Με την ηλεκτροκίνηση να προελαύνει και τη ζή-
τηση για σχετικής τεχνολογίας μοντέλα να αυξάνε-
ται με ραγδαίο ρυθμό, οι αυτοκινητοβιομηχανίες
προσπαθούν να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες πο-
σότητες λιθίου, βασικού συστατικού για την κατα-
σκευή των μπαταριών.

Ενδεικτικές είναι κάποιες προβλέψεις που ανα-
φέρουν ότι η ζήτηση για τον «λευκό χρυσό» θα
εκτοξευτεί από τους 500.000 μετρικούς τόνους το
2021 στα 3-4 εκατ. μτ το 2030, ενώ μέχρι το 2050 θα
χρειαστεί 60 φορές περισσότερο λίθιο απ’ όσο σή-
μερα. Αν και η Κίνα έχει μόλις το 7% των παγκό-
σμιων αποθεμάτων, αυτό ισοδυναμεί με το 17% της
παραγωγής, ενώ ως κορυφαίος επενδυτής στη διύ-
λιση λιθίου ελέγχει το 60% της παγκόσμιας επεξερ-
γασίας του μετάλλου, παράγοντας τα τρία τέταρτα
των επαναφορτιζόμενων μπαταριών.

Σε αναζήτηση... συμμάχων
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας

(IEA) έχει χαρακτηρίσει αυτή την κα-
τάσταση «οιονεί μονοπωλιακή»
προκαλώντας πονοκέφαλο στην
ΕΕ που επιθυμεί να μειώσει
την εξάρτησή της από την Κίνα υπό τον φόβο ότι ο
«λευκός χρυσός» μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
εργαλείο πολιτικής πίεσης σε βάρος της.

H ΕΕ επιδιώκει να αποκτήσει αυτάρκεια στην
εφοδιαστική αλυσίδα και ήδη έχει αρχίσει να χα-
ράσσει τη δική της εξορυκτική στρατηγική.

Παράλληλα, οι Βρυξέλλες βρίσκονται σε δια-
πραγματεύσεις με πιθανούς εταίρους και εκτός
Ευρώπης με φόντο τη σύναψη στρατηγικής σημα-
σίας συμμαχιών. Μια τέτοια συμφωνία επετεύχθη
με τη Χιλή, η οποία με περίπου 8 εκατ. μτ λιθίου
εκτιμάται ότι διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα λι-
θίου στον κόσμο. Η χώρα παρέχει το 40% της παγκό-
σμιας προσφοράς λιθίου και αντιπροσωπεύει το
80% των εισαγωγών του μετάλλου της ΕΕ.

Αναλυτικότερα, στις 9 Δεκεμβρίου η ΕΕ και η Χι-
λή ήρθαν σε συμφωνία με σκοπό την περαιτέρω
απελευθέρωση του διμερούς εμπορίου μέσω του
οποίου οι επιχειρήσεις με έδρα την Ευρωπαϊκή
Ένωση θα έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε πρώτες
ύλες, όπως το λίθιο (και ο χαλκός), που είναι κρίσι-
μες για την «πράσινη» μετάβαση και φυσικά την
κατασκευή μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Πρόσβαση στις ξηρές αλυκές
της ερήμου Ατακάμα

Ειδικότερα, βάσει της συμφωνίας οι επιχειρή-
σεις με έδρα την ΕΕ θα παρεμποδίζονται πολύ λιγό-
τερο από το σύστημα διπλής τιμολόγησης της Χιλής
που ορίζει διαφορετικές χρεώσεις για εγχώρια
χρήση ή εξαγωγές. Παράλληλα, θα εξασφαλίσει
στην Ευρώπη πρόσβαση στα μεγαλύτερα αποθέμα-
τα λιθίου στον κόσμο, στις ξηρές αλυκές της ερή-
μου Ατακάμα.

«Η συμφωνία σίγουρα θα μας βοηθήσει να δια-
φοροποιήσουμε τους πόρους μας και να ξεφύγου-
με από την εξάρτηση από την Κίνα, ιδιαίτερα όσον
αφορά το λίθιο και τον χαλκό», δήλωσε αξιωματού-
χος της ΕΕ την Παρασκευή, όπως αναφέρει η «Sou-
th China Morning Post».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα εμπορική συμφωνία,
που υπεγράφη από τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, αρμόδιο για θέματα οικονομίας, Βάλντις
Ντομπρόβσκις, τον ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ για θέ-
ματα εξωτερικής πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ και την
υπουργό Εξωτερικών της Χιλής Αντόνια Ουρεχόλα,
επεκτείνει την υπάρχουσα συμφωνία που είχε συνα-
φθεί το 2003 και είχε απελευθερώσει το εμπόριο στο
96% των προϊόντων.

Με την «ενισχυμένη» συμφωνία απελευθερώνε-
ται το εμπόριο και των εναπομείναντων προϊόντων,
εξαιρούμενης της ζάχαρης.

Το μεγάλο ευρωπαϊκό
deal για το τεράστιο

κοίτασμα λιθίου
της Χιλής που σπάει 

την εξάρτηση από
την Κίνα η οποία ελέγχει

την παγκόσμια αγορά

Πώς ο «κόκκινος
δράκος» χάνει

την πρωτοκαθεδρία
στον «λευκό χρυσό»

Πώς ο «κόκκινος
δράκος» χάνει

την πρωτοκαθεδρία
στον «λευκό χρυσό»



Η Costamare Participations Plc σε συνέχεια
της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
στις 09.11.2022 με την οποία ζητούνταν από τις
εταιρείες με κινητές αξίες που αποτελούν αντι-
κείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγο-
ρά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και λόγω της τρέ-
χουσας ενεργειακής κρίσης, σε συνδυασμό με
τις πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία και
του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εν γένει,
να παράσχουν πληροφόρηση αναφορικά με την
εξέλιξη των δραστηριοτήτων τους και τη διαμόρ-
φωση θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών τους
κατά το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2022. Ειδικότερα, τα EBITDA στο εννεάμηνο διαμορφώθηκαν στα 46,89 εκατ. ευρώ
έναντι 16,77 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους και τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων
ανήλθαν στα 36,97 εκατ. ευρώ από 12,88 εκατ. πέρυσι.
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Μ
ε NPE ratio χαμηλότερο
του 7,5%, σε pro forma βά-
ση θα κλείσει το έτος η

Τράπεζα Πειραιώς, μετά την επί της
αρχής συμφωνία ανταλλαγής χρέ-
ους με τη MIG. 

Η Πειραιώς εισέφερε τον περα-
σμένο μήνα στην 100% θυγατρική
της, Strix Holdings, ομολογίες της
MIG από κοινό ομολογιακό, ανεξό-
φλητου, σήμερα, υπολοίπου 282,9
εκατ. ευρώ και μετατρέψιμο ομολο-
γιακό, ανεξόφλητου υπολοίπου
160,8 εκατ. ευρώ (σ.σ.: μαζί με τό-
κους). Πρόκειται για δάνεια που τα-
ξινομούνται σταθερά τα τελευταία
χρόνια στα μη εξυπηρετούμενα
ανοίγματα (Non Performing Expo-
sures). Η καθαρή λογιστική τους

αξία (σ.σ.: μετά την αφαίρεση των
προβλέψεων) ανέρχεται, με βάση
την πρόσφατη ανακοίνωση της Πει-
ραιώς, σε 329 εκατ. ευρώ. Μετά την
εισφορά τους στην Strix Holdings,
τον Νοέμβριο, τα εν λόγω δάνεια δεν
ενοποιούνται από την τράπεζα. Η

τράπεζα θα ανταλλάξει απαιτήσεις
από δάνεια ονομαστικής αξίας 443,8
εκατ. ευρώ με το 79,38% της Attica
Group. Μειώνεται το απόθεμα των
μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
(NPE) και αυξάνει ο συντελεστής
κάλυψης.

Εριουργία 3Α: Έσοδα 702
χιλιάδων ευρώ στο εννεάμηνο

Έσοδα 702 χιλιάδων ευρώ και κέρδη
προ φόρων 42 χιλιάδων κατέγραψε στο
εννεάμηνο η Εριουργία Τρία Άλφα,
όπως ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο. Η
Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί
σε συστηματική βάση τις εξελίξεις του
ενεργειακού προβλήματος λόγω του
πολέμου στη Ουκρανία και μεριμνά για
την εφαρμογή πολιτικών που κρίνονται
αναγκαίες και ενδεδειγμένες, προκει-
μένου να διασφαλισθεί η επιχειρηματι-
κή της συνέχεια, η απρόσκοπτη λει-
τουργία της και ο περιορισμός των αρ-
νητικών συνεπειών στο μικρότερο δυ-
νατό βαθμό, επισημαίνει στη σχετική
ανακοίνωση.

Inform: Αύξηση 68,8% 
στις πωλήσεις 9μήνου

Σε συνέχεια της από 09/11/2022 επι-
στολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο
Όμιλος Inform ανακοινώνει τα βασικά οι-
κονομικά μεγέθη, καθώς και τις εξελί-
ξεις στη δραστηριότητά του κατά το γ’ τρί-
μηνο και προοδευτικό εννεάμηνο της
χρήσης 2022. Οι πωλήσεις του Ομίλου το
εννεάμηνο του 2022 παρουσίασαν αύξη-
ση κατά €37,1 εκατ., ή +68,8% σε σύγκρι-
ση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2021.
Τα EBITDA του Ομίλου ανήλθαν στα €11,1
εκατ. έναντι €5,2 εκατ. το αντίστοιχο εν-
νεάμηνο του 2021, αυξημένα κατά €5,9
εκατ. ή +113,7% λόγω κυρίως του έργου
στην Κένυα και του θετικού μίγματος των
πωλήσεων.

Παΐρης: Στο €1,42 εκατ.
αυξήθηκαν τα EBITDA 

Στο εννεάμηνο ο κύκλος εργασιών αυ-
ξήθηκε στα 14,76 εκατ. ευρώ έναντι 9,63
εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2021 και
τα EBITDA ανήλθαν στα 1,42 εκατ. ευρώ
από 907,9 χιλ. ευρώ πέρυσι. Αντίστοιχα,
τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν
στα 613 χιλ. ευρώ έναντι 110,9 χιλ. το 9μη-
νο του 2021.

Για την Alumil οι συνολικά 1.361 εργαζόμενοι της
μητρικής εταιρείας αποτελούν πολύτιμο κεφάλαιο,
κάτι που αντικατοπτρίζεται στη σημαντική αύξηση
του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας στην Ελλά-
δα το 2022 κατά σχεδόν 13% σε σχέση με την περσινή
χρονιά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Οι εργα-
ζόμενοι συμβάλλουν καθοριστικά στην ανοδική ανα-
πτυξιακή πορεία που ακολουθεί η εταιρεία. Συγκε-
κριμένα, το πρώτο 9μηνο του 2022 ο κύκλος εργα-
σιών του Ομίλου ALUMIL αυξήθηκε κατά 38,4% στο
σύνολο των χωρών όπου δραστηριοποιείται, ξεπερ-
νώντας τα 300 εκατ. ευρώ, ενώ η λειτουργική του
κερδοφορία αυξήθηκε κατά 50,8%, στα συνολικά 52,4
εκατ. ευρώ. Με γνώμονα τα ιδιαίτερα θετικά αποτε-

λέσματά της, η Alumil προχώρησε στην καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης συνολικού ύψους άνω των
500.000 ευρώ για το σύνολο των εργαζομένων της στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσχερείς οικονομικά
συνθήκες που έχει επιφέρει η ακρίβεια λόγω του πληθωρισμού.

Πειραιώς: To swap με MIG ρίχνει το NPE ratio κάτω του 7,5%

Alumil: Οικονομική ενίσχυση €500.000 στους εργαζόμενους 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Costamare Participations: Στα €46,89 εκατ. τα EBITDA 



ΠΕΜΠΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL BUSINESS27

Ο
ΙΚ

Ο
Ν

Ο
Μ

ΙΑ

Interlife: Ζημίες προ φόρων
€14,55 εκατ. έναντι κερδών 

Νέα εξαγορά από τη Σκλαβενίτης

Στον έλεγχο της εταιρείας Ελληνικές Υπε-
ραγορές Σκλαβενίτη πέρασαν τέσσερα κατα-
στήματα της αλυσίδας Γέγος. Οι υπογραφές
μεταξύ των δύο πλευρών «έπεσαν» τη Δευτέ-
ρα. Τα συγκεκριμένα καταστήματα που είναι
ιδιόκτητα βρίσκονται στο Μαρκόπουλο, στο
Πόρτο Ράφτη και στη Λούτσα και κάνουν τζίρο
περί τα 14 εκατ. ευρώ. Στην αλυσίδα Γέγου πα-
ραμένουν δύο καταστήματα, τα οποία δεν θα
περάσουν στον έλεγχο της Σκλαβενίτης.

Ξεκινά ο 4ος κύκλος 
του VentureGarden

Tο δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα
VentureGarden, που στηρίζει την επιχει-
ρηματικότητα, δέχεται αιτήσεις για 4η χρο-
νιά για τον νέο κύκλο στο Ηράκλειο. Η συ-
νεργασία του Alba Graduate Business
School, The American College of Greece με
το Bizrupt εδραιώνει στην Κρήτη το επιτυ-
χημένο πρόγραμμα VentureGarden για την
υποστήριξη επιχειρηματιών, startupers
και όσων έχουν μια επιχειρηματική ιδέα.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους
με όραμα και αφοσίωση, που φιλοδοξούν
να ενταχθούν στο επιχειρηματικό οικοσύ-
στημα ή να εξελίξουν την ήδη υπάρχουσα
επιχείρησή τους.

Πρωτοπόρος στην αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής ο Τιτάν 

Ο Όμιλος Τιτάν αναγνωρίστηκε ως μία από
τις εταιρείες που ηγούνται διεθνώς στην αντι-
μετώπιση της κλιματικής αλλαγής από τον παγ-
κόσμιο μη κερδοσκοπικό περιβαλλοντικό ορ-
γανισμό CDP λαμβάνοντας την ανώτατη βαθ-
μολογία «Α». Όπως ανέφερε η εταιρεία σε
σχετική ανακοίνωση, ο Τιτάν είναι μία από τις
μόλις τρεις εταιρείες τσιμέντου διεθνώς που
έλαβαν αντίστοιχη βαθμολογία για το κλίμα το
2022 ως αναγνώριση της διαφάνειας στις δη-
μοσιοποιήσεις του και τις άριστες επιδόσεις
του. Επιπλέον, ο Τιτάν έλαβε την υψηλή βαθμο-
λογία «Α» στα θέματα ασφάλειας των υδάτων.

Κλουκίνας-Λάππας: 
Ζημίες προ φόρων 
€855 χιλ. έναντι κερδών 

ΣΙΔΜΑ: Άνοδος τζίρου 28,7% 
αλλά και μείωση κερδών 

Κατόπιν της από 09/11/2022 επιστολής της Επιτρο-
πής Κεφαλαιαγοράς, η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική ενημέ-
ρωσε το επενδυτικό κοινό ότι το εννεάμηνο ο κύκλος
εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €208,5 εκατ.
ή 28,7%, υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίο-
δο του 2021, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας
διαμορφώθηκε στα €246,7 εκατ. από €197,2 εκατ., αυ-
ξημένος κατά 25,1% σε σχέση με πέρυσι. Τα κέρδη προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε
€16.324 χιλ. από €25.170 χιλ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέ-
σματα προ φόρων ανήλθαν σε €12.320 χιλ. από
€32.184 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στο πλαίσιο της επιστολής της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς, η Διοίκηση της Interlife ΑΑΕΓΑ
ενημερώνει σχετικά με την εξέλιξη των δρα-
στηριοτήτων της και τη διαμόρφωση των θεμε-
λιωδών οικονομικών μεγεθών κατά το εννεά-
μηνο της χρήσης 2022. Τα εγγεγραμμένα ασφά-
λιστρα (παραγωγή) αυξήθηκαν κατά 10,83% σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και
ανήλθαν στο ποσό των €61,58 εκατ. έναντι
€55,56 εκατ. το εννεάμηνο του 2021. Αντίστοι-
χα, τα δεδουλευμένα μικτά ασφάλιστρα αυξή-
θηκαν κατά 12,06% και ανήλθαν στο ποσό των
€58,54 εκατ. έναντι €52,24 εκατ. το εννεάμηνο
του 2021. Οι ζημίες επενδύσεων και λοιπών
εσόδων ανήλθαν σε €18,22 εκατ. έναντι κερδών
€7,94 εκατ. το εννεάμηνο του 2021. Οι ζημίες
προ φόρων ανήλθαν σε €14,55 εκατ. έναντι
κερδών €13,22 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο
του 2021. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων
(EBITDA) ανήλθαν σε €14,28 εκατ. έναντι
€13,45 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2021.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Λύση e-τιμολόγησης της SoftOne
επέλεξε η Eurocatering
Η Eurocatering, εταιρεία που δραστηριοποιείται
στον χώρο της καλλιέργειας, διαλογής, μεταποί-
ησης και διάθεσης φρέσκων, ποιοτικών οπωρο-
κηπευτικών, επέλε-
ξε την πολυβραβευ-
μένη cloud υπηρε-
σία Einvoicing της
SoftOne (Πιστοποι-
ημένος Πάροχος
Ηλεκτρονικής Τιμο-
λόγησης από την
ΑΑΔΕ), στο πλαίσιο
του ψηφιακού μετασχηματισμού της λειτουρ-
γίας της, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. «Η
Einvoicing μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε
γρήγορα μεγάλο όγκο τιμολογίων, ενώ παράλλη-
λα μειώνεται το λειτουργικό μας κόστος», δήλω-
σε ο CFO της εταιρείας, Ιωάννης Κωστάκης.

Η
Ι.Κλουκίνας-Ι.Λάππας ΑΕ, σε απάντηση
της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγο-
ράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για

τα βασικά οικονομικά μεγέθη του γ’ τριμήνου της
χρήσης 2022, καθώς και για κάθε σημαντική πλη-
ροφορία σχετική με τις επιπτώσεις της ενεργειακής
κρίσης, των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρα-
νία και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εν
γένει, που αφορά στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέ-
θη και στις προοπτικές της. Αναλυτικότερα, παρα-
θέτουμε τα ως άνω στοιχεία για την περίοδο
01.01.2022-30.09.2022: Ο κύκλος εργασιών του
Ομίλου ανήλθε σε €19.801 χιλ. έναντι €20.108 χιλ.,
μειωμένος κατά 1,53% σε σχέση με το εννεάμηνο
του 2021.Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε
€9.326 χιλ. έναντι €9.973 χιλ. το εννεάμηνο του
2021, σημειώνοντας μείωση κατά 6,49%. Τα αποτε-
λέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBIT-
DA) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε €2.474
χιλ. έναντι €4.638 χιλ. το εννεάμηνο του 2021, μει-
ωμένα κατά 46,66%. Τα αποτελέσματα προ φόρων
και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε ενοποιημένο επίπεδο
σε ζημίες €137 χιλ. έναντι κερδών €2.209 χιλ. το εν-
νεάμηνο του 2021. Τα αποτελέσματα προ φόρων
ανέρχονται σε ζημίες €855 χιλ. έναντι κερδών
€1.451 χιλ. του εννεαμήνου του 2021. 
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Η «δευτέρα
παρουσία» 

του Μαραντόνα

Ο
Λιονέλ Μέσι με μαγικό παιχνίδι -γκολ και ασίστ- οδήγη-
σε την Αργεντινή σε μεγάλη νίκη 3-0 επί της Κροατίας
στον ημιτελικό του Μουντιάλ του Κατάρ και πλέον απέ-
χει... δύο ημίχρονα από την αιωνιότητα. Αν καταφέρει και

κρατήσει στα χέρια του το τρόπαιο στον μεγάλο τελικό της προσε-
χούς Κυριακής, τότε η Ιστορία θα τον βάλει δίπλα στον Πελέ και τον
Μαραντόνα. Αν όχι, θα είναι «ένας βασιλιάς δίχως στέμμα». Ο τελι-
κός θα είναι το τελευταίο του ματς σε Μουντιάλ, το είπε ο ίδιος και ας
μην ήθελε κανένας να το ακούσει, αλλά ο πανδαμάτωρ χρόνος είναι
ανίκητος. Ο Λίο είναι 35 ετών.
Οι εποχές από τότε, το 1986 στο Μεξικό, που ο Μαραντόνα έχοντας
δίπλα του μόνο υπασπιστές-τρεχαντήρια κέρδισε το τρόπαιο μόνος
του (3-2 τη Δυτική Γερμανία), άλλαξαν μεν, αλλά παρέμειναν και
ίδιες. Ο Ντιέγκο τότε είχε ανατρέψει τους κανόνες περί «ομαδικού
αθλήματος» και το πήρε μόνος του. Ενός ανδρός αρχή. Επί των ημε-
ρών μας ο Λίο Μέσι έχει και αυτός τους πολεμιστές που θυσιάζονται
για χάρη του πάνω στο χορτάρι. Κανένας συμπαίκτης του δεν παίζει
σε τοπ κλαμπ. Και ο σκόρερ των δύο τερμάτων σε βάρος της Κροα-
τίας, ο Χούλιαν Αλβάρες, είναι αναπληρωματικός του Χάαλαντ στη
Μάντσεστερ Σίτι. Όμως, ο Μέσι είναι ο ήλιος και οι άλλοι οι πλανήτες
που περιστρέφονται γύρω από αυτόν. Και ο ήλιος στρογγυλός είναι,
όπως και η μπάλα. Το ίδιο πράγμα, δηλαδή. Και ο Λίο τον χωράει στο
«τετράγωνο» μυαλό του, που είτε κυκλώνει τον κύκλο είτε ο ήλιος
τετραγωνίζεται στο μυαλό του. Όπως στη φάση του τρίτου γκολ, όταν
έκανε εκείνα τα απίθανα που μόνο αυτός ξέρει, πέρασε με ζαβολιά
τον Κροάτη αμυντικό και σέρβιρε το γκολ. Ο Μέσι το ’χει δηλώσει ότι
αντλεί δύναμη από τον Ντιέγκο, ο οποίος εδώ και δύο χρόνια βρίσκε-
ται στο πάνθεον των αθανάτων και του τείνει το χέρι κάθε φορά που
τον μιμείται στο γήπεδο. Και του έδωσε ραντεβού με την Ιστορία για
την Κυριακή στο Κατάρ. Εκεί όπου 40 χιλιάδες Αργεντινοί μέσα και
46 εκατομμύρια ψυχές στην πατρίδα περιμένουν με αγωνία τη «δευ-
τέρα παρουσία» του Ντιέγκο Μαραντόνα με άλλο όνομα...

Ο Λίο Μέσι 
οδήγησε 
την Αργεντινή
στον τελικό (3-0 
την Κροατία) 
και απέχει 
90 λεπτά από 
την αιωνιότητα



Σ
ε διαδικτυακό γκάλοπ της
ισπανικής εφημερίδας «Mar-
ca» με θέμα «Ο κορυφαίος πο-

δοσφαιριστής όλων των εποχών στη
χώρα σου», στο οποίο συμμετείχαν
πάνω από 500.000 χρήστες, ο Λιονέλ
Μέσι επελέγη ως ο κορυφαίος Αργεν-
τινός με μεγάλο ποσοστό (64%) σε
σχέση με τον Μαραντόνα (25%) και τον
Αλφρέδο ντι Στέφανο (11%). Όπως εί-
ναι λογικό, οι πιο σύγχρονοι ποδο-
σφαιριστές έχουν την τιμητική τους,
αφού σε τέτοια γκάλοπ παίρνουν μέ-
ρος κυρίως πιο νέοι σε ηλικία άνθρω-
ποι, οι οποίοι έχουν δει τον Μέσι να
αγωνίζεται, αλλά τον Μαραντόνα μόνο
από δεκάλεπτα βίντεο. Οι έχοντες κά-
ποια ηλικία μπορεί να μην είναι καν
χρήστες του Διαδικτύου. Κάτι ανάλο-

γο ωστόσο δεν συνέβη στη Βραζιλία.
Ο «βασιλιάς» Πελέ κυριάρχησε με

άνεση (51%) του Ρονάλντο (28%), Ρο-
ναλντίνιο (20%) και Νεϊμάρ (1%).

Γκάλοπ: Ο Μέσι ανώτερος του Μαραντόνα Μόντριτς: «Δίκαια η Αργεντινή,
αλλά δεν ήταν πέναλτι»

Παράπονα για τη διαιτησία του Ιταλού Ντανιέλε
Ορσάτο εξέφρασε ο αρχηγός της Κροατίας Λού-
κα Μόντριτς μετά τον αποκλεισμό από την Αρ-
γεντινή στον ημιτελικό του Μουντιάλ. Σχετικά
δήλωσε: «Η Αργεντινή ήταν δίκαιη νικήτρια του
αγώνα, αλλά υπάρχουν πράγματα που πρέπει να
επισημανθούν. Δεν μου αρέσει να μιλάω για τους
διαιτητές, αλλά αυτή ήταν μια από τις χειρότερες.
Δεν έχω καλές αναμνήσεις από αυτόν, είναι κα-
ταστροφή. Για εμένα δεν ήταν πέναλτι». 

Ο Γιάννης 30 πόντους, 
128-111 οι Μπακς 
τους Γουόριος

Με τον Γιάννη Αντε-
τοκούνμπο να σημει-
ώνει άλλο ένα double
double, οι Μιλγουόκι
Μπακς επικράτησαν
εύκολα (128-111) των
Γουόριορς. Εκτός από
τους 30 πόντους, ο
Γιάννης είχε 12 ριμπά-
ουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ, 4 λάθη, 4 φά-
ουλ σε 29.52. Στο ματς χρησιμοποιήθηκε και ο
Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο οποίος σημείωσε 2
πόντους. Μελανό σημείο για τους Μπακς, ο νέος
τραυματισμός του Μίντλεντον.

Απαγορεύτηκαν οι μπίρες,
καμία σύλληψη
Η Αγγλία έχασε 2-1 από τη Γαλλία στον προημι-

τελικό του Μουντιάλ, αποκλείστηκε, αλλά έχει
έναν λόγο εξωαγωνιστικό για να περηφανεύεται.
Είναι το πρώτο διεθνές τουρνουά που πήρε μέ-
ρος η εθνική της ομάδα χωρίς να γίνει ούτε μία
σύλληψη οπαδού της! Στο Κατάρ για τα ματς της
Αγγλίας βρέθηκαν 3.500 Άγγλοι. Επεισόδια
ωστόσο δεν σημειώθηκαν γιατί είχε απαγορευτεί
η πώληση αλκοόλ.

Αργεντινοί διεθνείς:
Συνθήματα κατά Βραζιλίας
και... Φόκλαντς

Κατά τα άλλα, το ποδόσφαιρο... ενώνει τους
λαούς. Το σύνθημα των παικτών της εθνικής Αρ-
γεντινής μετά την πρόκριση στον τελικό: «Βραζι-
λιάνα, τι συνέβη, τσαλακώθηκε ο πέντε φορές
πρωταθλητής, ο Μέσι πήγε στο Ρίο και έμεινε με
το κύπελλο. Είμαστε το συγκρότημα της Αργεντι-
νής, θα το ενθαρρύνουμε πάντα. Γιατί έχουμε το
όνειρο να γίνουμε παγκόσμιοι πρωταθλητές. Εί-
μαι έτσι, είμαι Αργεντινός, Άγγλε πούσ… δεν ξε-
χνάω τις Μαλβίνες. Είμαι έτσι, έρχομαι να σε εν-
θαρρύνω, ακολουθώ την Αργεντινή παντού».

Τρομερός Ολυμπιακός 
94-67 τη Φενέρ
Ο Ολυμπιακός ήταν ισοπεδωτικός στο ΣΕΦ κόντρα στη Φενερμπαχτσέ
(έπαιζε με ελλείψεις) του Δημήτρη Ιτούδη και τη διέλυσε 94-67, αρχίζοντας
με τον καλύτερο τρόπο τη διαβολοβδομάδα του στη EuroLeague. Εκπληκτι-
κός ήταν για μια ακόμη φορά ο Σάσα Βεζένκοφ με 22 πόντους. Στη 14η αγω-
νιστική ο Ολυμπιακός θα παίξει απόψε στη Λιόν με τη Βιλερμπάν (22.00).

Ο Παναθηναϊκός το πάλεψε, πήγε στο παιχνίδι στην παράταση (84-84), αλλά στάθηκε άτυχος και έχασε 94-91 από
τη Βαλένθια στην Ισπανία. Όμως έδειξε ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο, καθότι έχασε στις λεπτομέρειες. Πρώτος
σκόρερ, ο Μπέικον με 22 πόντους. Στη διαβολοβδομάδα στη EuroLeague ο Παναθηναϊκός θα πάει στο «Παλαού
Μπλαουγκράνα» της Βαρκελώνης, όπου θα αντιμετωπίσει αύριο την Μπαρτσελόνα (21.30). 
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Άδικη ήττα 
94-91 για 
τον Παναθηναϊκό
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Επιμέλεια:
Δήμητρα

Δάρδα

Γ
ιορτινή αυλαία με το διασημότερο μουσικό παραμύθι όλων των εποχών «Ο
Πέτρος και ο λύκος» σε λιμπρέτο και μουσική του Σεργκέι Προκόφιεφ στο
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Η κεντρική σκηνή φόρεσε τα καλά της και είναι
έτοιμη να υποδεχτεί τους εξαιρετικούς ηθοποιούς Δημήτρη Λάλο και Μα-

ριλίτα Λαμπροπούλου ως αφηγητές, σε μια σειρά από αγαπημένα κλασικά έργα και
κάλαντα, συνοδεία της «Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών» σε μουσική διεύθυνση της
Ζωής Ζενιώδη. Ο Σουηδός εικαστικός Daniel Egneus μαζί με τη βραβευμένη Ελληνί-
δα σκηνοθέτιδα και animator Έφη Παππά θα ντύσει οπτικά με τις ατμοσφαιρικές ει-
κόνες στη χριστουγεννιάτικη αυτή συναυλία, που θα κάνει πρεμιέρα στις 26 Δεκεμ-
βρίου και θα ολοκληρωθεί στις 30 του ίδιου μήνα.

Αποτελώντας ένα ευφάνταστο μουσικό όχημα, μέσω του οποίου τα παιδιά θα γνω-
ρίζουν τα όργανα της ορχήστρας, οι χαριτωμένες περιπέτειες του μικρού Πέτρου και
του κακού λύκου φιλοδοξούν να χαρίσουν μοναδικές στιγμές μαγείας και απόλαυσης
στο κοινό που αγαπά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Το παραμύθι
Ο Πέτρος δεν φοβάται τους λύκους κι ας λέει ο παππούς ότι είναι επικίνδυνοι… Εί-

ναι επειδή ο παππούς είχε δει λύκους εκεί τριγύρω, ενώ το αγόρι όχι. Μέχρι, βέβαια,
τη μέρα που άφησε ανοιχτή την πόρτα του φράχτη και βγήκε έξω από το κτήμα τους. Η
συντροφιά του παράξενη: Το μικρό πουλί που τσακώνεται με τη στρουμπουλή πάπια
στη λίμνη, η παρδαλή γάτα που παραμονεύει να τους φάει και κάπου πιο πέρα κρυμ-
μένος… ο λύκος!

Όμως, όταν αποφασίσει να επιτεθεί, ο Πέτρος θα φανεί πιο έξυπνος από τον λύκο
και θα του στήσει παγίδα. Θα σώσει όμως τους μικρούς του φίλους; Κι ο λύκος τι θα
απογίνει τώρα που στο αγρόκτημα έφτασαν οι κυνηγοί;

Το μαγευτικό κείμενο του Ρώσου συνθέτη Σεργκέι Προκόφιεφ γράφτηκε το 1936
και θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά μουσικά παραμύθια όλων των εποχών.

Μαγεία στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά



Ο Κώστας Βασάλος και ο Fipster αναδείχθηκαν οι
μεγάλοι νικητές του «Asia Express»! O πρώην «Sur-
vivor» και ο Φίλιππος Ιωάννου κατέκτησαν το τρό-
παιο και το χρηματικό βραβείο των 50.000 ευρώ -κι
άλλων 10.000 ευρώ bonus- τινάζοντας την μπάνκα
του ταξιδιωτικού ριάλιτι στον αέρα: «Το πήραμεεεε,
Bro, μου έβγαλες το λάδι, αλλά ήσουν ο πιο δυνατός
παίχτης. 4.000km με auto stop, τρεις χώρες, αμέ-
τρητες αποστολές. Τα καταφέραμε», ανακοίνωσε με
ενθουσιασμό ο πρωταθλητής του body building.

Το σήκωσαν

Welcome -άντα

Γενέθλια για την πιο sexy αθλήτρια! Η Ελληνί-
δα βολεϊμπολίστρια Πωλίνα Τριγωνίδου πάτησε
τα 30 και το γιόρτασε με μια απίθανη Happy
Birthday τούρτα υπέρ-παραγωγή, κάνοντας τον
απολογισμό της: «Τελικά νομίζω ότι μάλλον
άδικα με φόβιζαν τα πρώτα -άντα. Δεν βρίσκω
τίποτα κακό, πάρα μόνο το 3 που αντικαθιστά το
2. Και τι έγινε; Τίποτα! Άλλωστε θα έρθουν και
άλλα -άντα, στα πρώτα είμαι ακόμα, ε; Είμαι ευ-
γνώμων για τους ανθρώπους που μου έχει φέ-
ρει το σύμπαν!». 

Ένα από το πιο αγαπημένα
ζευγάρια της showbiz, ο Αντύ-
πας και η σύζυγός του Στέλλα,
είχε επέτειο γάμου γιορτάζον-
τας σχεδόν τέσσερις δεκαε-
τίες ευτυχισμένης κοινής
ζωής. Ο λαϊκός τραγουδιστής
σε ένδειξη αγάπης δημοσίευ-
σε κοινή τους φωτογραφία
σχολιάζοντας τρυφερά: «39
χρόνια πριν! Σαν σήμερα, πριν
μπούμε μέσα σε εκείνο το μι-
κρό εκκλησάκι, σου είχα πει:
Όλα ή Τίποτα και μου είπες
εσύ: Όλα... για πάντα!».

Όλα για πάντα

ΑΑλέξια: In a jazz mood
Η Αλέξια (Βασιλείου), η Κύπρια αγαπημένη τραγουδί-
στρια, έρχεται στην Ελλάδα για μια σειρά γιορτινών live σε
γνωστή μουσική σκηνή. Η σημαντική ερμηνεύτρια με την
αυθεντική ζεστή φωνή θα ερμηνεύσει jazz τραγούδια που
αγαπήσαμε, ανακοινώνοντας περιχαρής στο Instagram
την άφιξή της: «Είμαι πολύ χαρούμενη που θα βρίσκομαι
στην Αθήνα για περισσότερες από μια εμφανίσεις στο πιο
ιστορικό jazz club».

Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν από τον πο-
λιτικό γάμο της billionaire Νίνα Φλορ και
του πρίγκιπα Φίλιππου Γλύξμπουργκ στο
Σεν Μόριτς της Ελβετίας και η επιχειρη-
ματίας ευχήθηκε δημόσια στον σύζυγό
της μέσω Instagram: «Ευτυχισμένα δύο
χρόνια. Εσύ κι εγώ!». Η τελετή πραγματο-
ποιήθηκε το 2020 σε στενό οικογενειακό
κύκλο λόγω των αυστηρών μέτρων κατά
του κορονοϊού και προηγήθηκε του θρη-
σκευτικού αριστοκρατικού γάμου τους
στη Μητρόπολη Αθηνών. 
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Θα ντυθεί νυφούλα;

Απόλυτη ευτυχία

«Ε
δώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος» ανάμεσα στην
Πάολα και τον γοητευτικό σύντροφό της Λάζαρο Βα-
φειάδη. Η σχέση του ζευγαριού πάει από το καλό στο
καλύτερο και δεν είναι απίθανο να φτάσει μέχρι τα

σκαλιά της εκκλησίας. Αυτό άφησε να εννοηθεί η δημοφιλής λαϊκή
τραγουδίστρια, αποκαλύπτοντας στις τηλεοπτικές κάμερες πως:
«Αν παντρευτώ, θα είστε όλοι καλεσμένοι, δεν θα είναι κρυφός ο
γάμος», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ντυθεί νυφούλα για
δεύτερη φορά. Ο Λάζαρος Βαφειάδης δραστηριοποιείται επιχει-
ρηματικά στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο. Είναι ιδιοκτήτης ενός ξε-
νοδοχείου και καταστημάτων εστίασης και μοιράζει τον χρόνο του
ανάμεσα στην Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη για να βλέπει την αγαπη-
μένη του, κρατώντας, ωστόσο, το παθιασμένο ειδύλλιο μακριά από
τα φώτα της δημοσιότητας.



Ο
συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες εί-
ναι ο καρκίνος του μαστού, σε παγκό-
σμιο επίπεδο. Μία στις οκτώ γυναίκες
θα τον παρουσιάσει, ενώ στην Ελλάδα

αναφέρονται περί τις 7.700 νέες περιπτώσεις τον
χρόνο. 

Ο τακτικός προληπτικός έλεγχος, η έγκαιρη
διάγνωση και οι αποτελεσματικές σύγχρονες θε-
ραπείες έχουν αυξήσει σημαντικά τη δυνατότητα
ίασης των γυναικών που πάσχουν από καρκίνο
του μαστού. Ωστόσο, κάποιες ασθενείς θα ανα-
πτύξουν μεταστατική νόσο. 

«Οι εξελίξεις στη θεραπεία του μεταστατικού
καρκίνου του μαστού είναι καταιγιστικές και αυτό
οφείλεται στην εξατομίκευση της θεραπευτικής
προσέγγισης. Ο καρκίνος του μαστού δεν αντιμε-
τωπίζεται πια ως μία νόσος με τα ίδια χαρακτηρι-
στικά σε όλες τις γυναίκες, αλλά εστιάζουμε στα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του στην κάθε ασθενή.
Η εξατομικευμένη θεραπεία έχει ως σκοπό την
επιλογή της ιδανικής θεραπείας της ασθενούς και
βασίζεται σε καινοτόμα φάρμακα, τα οποία στο-
χεύουν σε εξειδικευμένα μόρια των καρκινικών
κυττάρων, που εμπλέκονται στον πολλαπλασια-
σμό και την επιβίωσή τους», εξηγεί η δρ Ελένη
Γαλάνη, Παθολόγος-Ογκολόγος. 

Για τη θεραπεία του μεταστατικού ορμονοευαί-
σθητου καρκίνου του μαστού (ER, PR θετικοί και
Her-2 αρνητικοί όγκοι) υπάρχει μια νέα κατηγο-
ρία φαρμάκων, οι αναστολείς της κυκλίνης
(CDK4/6 inhibitors), οι οποίοι χαρίζουν στις
ασθενείς περισσότερα χρόνια ποιοτικής ζωής.
Μία ασθενής μπορεί πλέον λαμβάνοντας θερα-

πεία από του στόματος, να αποφύγει για μεγάλο
χρονικό διάστημα τη χημειοθεραπεία και να επι-
στρέψει στη ζωή της χωρίς απώλεια μαλλιών και,

γενικά, με ελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες.
Τρία νέα φάρμακα αυτής της κατηγορίας είναι
διαθέσιμα σήμερα στη χώρα μας. 

Επιπλέον, πολύ σημαντικές εξελίξεις υπάρχουν
και για τη δύσκολη κατηγορία του τριπλά αρνητι-
κού καρκίνου του μαστού. Πρόσφατα δεδομένα
δείχνουν ότι οι ασθενείς με μεταστατική τριπλά
αρνητική νόσο έχουν σημαντικό κλινικό όφελος,
εάν λάβουν συνδυασμό ανοσοθεραπείας και χη-
μειοθεραπείας. «Σε ένα μικρό ποσοστό (5%-10%)
των ασθενών ο καρκίνος του μαστού είναι κληρο-
νομικός. Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο κληρονομικός
καρκίνος του μαστού και των ωοθηκών συνήθως
οφείλεται σε παθολογικές μεταλλάξεις στα γονί-
δια BRCA1/2. Πρέπει, όμως, να τονιστεί ότι γονι-
διακός έλεγχος πρέπει να γίνεται σε επιλεγμένο
πληθυσμό που πληροί συγκεκριμένα κριτήρια.
Όσον αφορά τις ασθενείς με μετάλλαξη στα γονί-
δια BRCA1/2, μια νέα κατηγορία φαρμάκων σε
μορφή χαπιών, οι αναστολείς της PARP, που επι-
διορθώνουν τις βλάβες στο DNA, έχουν ανοίξει
νέους, σημαντικούς θεραπευτικούς δρόμους»,
αναφέρει η ιατρός.  
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Ο τακτικός προληπτικός έλεγχος, 
η έγκαιρη διάγνωση και 
οι αποτελεσματικές σύγχρονες
θεραπείες έχουν αυξήσει σημαντικά 
τη δυνατότητα ίασης

Αποφεύγουμε
«κακές» συνήθειες
Εκτός από τις προτεινόμενες προληπτι-
κές ιατρικές εξετάσεις, καλό είναι να
αποφεύγουμε συνήθειες που σχετίζονται
με την αύξηση του κινδύνου εμφάνισης
καρκίνου αλλά και να υιοθετούμε έναν
τρόπο ζωής που σχετίζεται με τη μείωση
του ίδιου κινδύνου. Η δρ Γαλάνη αναλύει
τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν
οι ασθενείς για την πρόληψη του καρκί-
νου του μαστού. Αποφυγή του καπνίσμα-
τος, της παχυσαρκίας, δηλαδή του πρώ-
του και του δεύτερου μεγαλύτερου παρά-
γοντα κινδύνου εμφάνισης καρκίνου,
ακόμα και της μέτριας κατανάλωσης αλ-
κοόλ, που αυξάνει την πιθανότητα εμφά-
νισης καρκίνου του μαστού. Υιοθέτηση
υγιεινής διατροφής και άσκησης, που
αποτελούν ασπίδα προστασίας από τον
καρκίνο. Κατάλληλες για το φύλο, την ηλι-
κία και το ιστορικό προληπτικές εξετά-
σεις. «Αυτόν τον δρόμο είναι που έχουμε
υποχρέωση, τόσο προς τον εαυτό μας όσο
και προς αυτούς που αγαπάμε, να ακο-
λουθούμε», καταλήγει η ιατρός.

Μεταστατικός
καρκίνος μαστού 
και νέα φάρμακα Δρ Ελένη Γαλάνη, 

Παθολόγος-Ογκολόγος



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς, οι μέρες αυτές έχουν
μία πολύ ιδιαίτερη ενέργεια, όπου η προ-
ετοιμασία του Δία να περάσει στο δικό σας
ζώδιο, σας δίνει μία τάση αισιοδοξίας και
λύση πολλών προβληματισμών σας. Η Σελή-
νη στον τομέα της καθημερινότητάς σας θα
σας βγάλει κάποιες εμμονές σε θέματα
υγείας αλλά και εργασίας.  

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους του δευτέρου δεκαη-
μέρου, η ημέρα σας θα έχει κάποιες ξαφνι-
κές εξελίξεις σε προσωπικά θέματα, αλλά
και σε οικονομικά. Φροντίστε να μην κάνετε
υπερβολές στην αγοραστική σας συμπερι-
φορά λόγω της εορταστικής περιόδου.   

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Είναι αλήθεια ότι τα πράγματα είναι πολύ έν-
τονα λόγω της παραμονής του ανάδρομου
Άρη στο ζώδιό σας. Ίσως να πρέπει να αφή-
σετε τα δύσκολα για αργότερα, ιδίως αν πρέ-
πει να βάλετε καινούριους στόχους.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Έντονη θα είναι η επικοινωνία σας σήμερα
και οι γραφειοκρατικές υποθέσεις, εφόσον
έχετε αφήσει σε εκκρεμότητα συμβόλαια και
ζητήματα που σας εκθέτουν, ακόμη και νομι-
κά. Είναι μία ημέρα που μάλλον θα σας κου-
ράσει αρκετά. 

Λέων
(23/7-22/8)
Σήμερα είναι πολύ σημαντικό για εσάς να
νιώσετε ότι μπαίνουν κάποια θέματα σε μία
σειρά. Ίσως είστε γεμάτοι με υποχρεώσεις,
τόσο επαγγελματικές όσο και συναισθημα-
τικές. Φροντίστε να είστε ήρεμοι, για να μη
χάσετε τους στόχους σας.  

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο σήμερα λει-
τουργεί με έναν έντονο τρόπο, οπότε και τα
θέματα που θα προκύψουν θα σας κουρά-
σουν και θα σας γεμίσουν με άγχος. Μετά τις
18.00 θα υπάρξουν νέες ιδέες και κάποια
μηνύματα, που θα σας βοηθήσουν σημαντι-
κά σε ένα θέμα που σας απασχολεί.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η Σελήνη στον 12ο τομέα σας θα σας γεμί-
σει με έντονη ανησυχία και φοβία για
πράγματα που αφορούν τα επαγγελματικά
σας, αλλά και με κάποιες κοινωνικές προ-
εκτάσεις. Φροντίστε να είστε ήρεμοι και να
μην αναλώνεστε με το παρελθόν, αν αυτή
τη χρονική στιγμή δεν σας προσφέρει τίπο-
τα σημαντικό.   

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς του δευτέρου δεκαημέρου, τα
πράγματα είναι έντονα, αλλά και ρευστά. Μη
βάλετε βάσεις σήμερα, έρχονται καλύτερες
μέρες για να τοποθετήσετε τη σφραγίδα σας
εκεί που πρέπει.     

Τοξότης
(22/11-21/12)
Επαγγελματικά θέματα σας απασχολούν
σήμερα και ο τρόπος που θα τα διαχειρι-
στείτε θα είναι για το καλό ή όχι της εξέλι-
ξής σας. Η συμβουλή μου είναι να αποφύ-
γετε σήμερα τις εντάσεις με πρόσωπα από
το περιβάλλον σας.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Πολύ ιδιαίτερη ημέρα για εσάς, όπου έχετε
την πεποίθηση ότι όλα τα έχετε σκεφτεί σω-
στά… και σίγουρα δεν κάνετε λάθος σε αυτό.
Νιώθετε αρκετά πιεσμένοι με τις καταστά-
σεις, αλλά σύντομα θα έρθουν τα καλύτερα
για εσάς.    

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Αυτήν τη χρονική στιγμή δεν μπορείτε εύκο-
λα να διαχειριστείτε τα πράγματα, ιδίως ό,τι
έχει να κάνει με τα οικονομικά σας, αλλά και
με τη συναισθηματική σας ζωή. Βέβαια, η
ρευστότητα των ημερών ίσως σας αφήσει
χρόνο να σκεφτείτε τα πράγματα περισσότε-
ρο από μία φορά, οπότε τα ποσοστά λαθών
θα είναι λιγότερα.  

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η Σελήνη βρίσκεται στο διαμετρικά απέναντι
ζώδιο από το δικό σας, οπότε και όλη σας η
προσοχή πέφτει στις σχέσεις σας με τους
άλλους. Είστε έτοιμοι να κάνετε τα επόμενα
βήματα σε μία σχέση ή συνεργασία.
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HΣελήνη συνεχίζει την πορεία της στο
ζώδιο της Παρθένου, ενώ δέχεται
αρκετές πλανητικές όψεις, 
κάνοντας την ημέρα αυτή αρκετά

επικοινωνιακή και ρευστή.
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Γαλοπούλες 
και αρνάκια

Γ
ια τις γαλοπούλες που βιάζονται να έρ-
θουν τα Χριστούγεννα, τα αρνάκια που
δεν βλέπουν την ώρα να έρθει το Πά-

σχα και τον λαγό που -κακό της κεφαλής του-
τη φτέρη έσειε, θα έχετε ακούσει. Αυτή την
περίοδο είναι πιθανό να ακούτε συχνά το
πρώτο, καθώς οι της ΝΔ απαντούν με το παρά-
δειγμα του νόστιμου και συμπαθέστατου πτη-
νού στους συναδέλφους τους της Κουμουν-
δούρου που ζητούν εκλογές. Παρακολουθών-
τας, όμως, τις διεργασίες έχω μία απορία: Θέ-
λει στα αλήθεια ο Αλέξης Τσίπρας εκλογές;

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. 

Σκηνή πρώτη: «Έχω πληροφορία»,
έλεγε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σε
συναδέλφους του στο εντευκτήριο
της Βουλής (σ.σ.: σε διακομματική
παρέα). «Ο Μητσοτάκης θα προ-
κηρύξει εκλογές το Σάββατο (σ.σ.:
ψήφιση του προϋπολογισμού) για
τις 22 Ιανουαρίου». 

Σκηνή δεύτερη: Ο Αλέξης Τσίπρας
δίνει συνέντευξη στο Star Κεντρι-
κής Ελλάδας και δηλώνει ότι «είναι

πολύ πιθανό ο πρωθυπουργός να μην ξανανοί-
ξει τη Βουλή (σ.σ.: μετά τη διακοπή για την
εορταστική περίοδο) και να πάει σε εκλογές».   

Σκηνή τρίτη: Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εξηγούσαν
σε εκπροσώπους του Τύπου ότι «ο Μητσοτά-
κης φοβάται νέο κύμα αποκαλύψεων και θα
πάει σε εκλογές»! 

Και επιστρέφουμε στην απορία: Θέλουν στα
αλήθεια στον ΣΥΡΙΖΑ εκλογές ή προσπαθούν
να τις αποφύγουν;

Εσείς, αν ήσασταν στη θέση του Μητσοτάκη
και σας έλεγαν ότι θα κλείσετε τη Βουλή γιατί
φοβάστε νέες αποκαλύψεις, θα κάνατε εκλο-
γές; Είναι προφανές ότι το ερώτημα ισχύει
μόνο για την περίπτωση που ο πρωθυπουργός
το σκέφτεται, γιατί, αν έχει πάρει την απόφασή
του, δεν θα την αλλάξει ό,τι και να ακούει, ό,τι
και να του λένε. 

Μάλλον στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα προ-
σπαθούν να παίξουν μονά ζυγά δικά τους. Αν
γίνουν εκλογές, τα στελέχη της αξιωματικής
αντιπολίτευσης θα λένε ότι «ο Μητσοτάκης
έπεσε» ή πως «ο Μητσοτάκης φεύγει». Αν δεν
γίνουν, θα λένε ότι «ξέρει ότι θα χάσει και για
αυτό εξαντλεί τον χρόνο του στην εξουσία». 

Αλλά επειδή άλλοι το παίζουν ρεπόρτερ και
άλλοι είναι, η στήλη εμπιστεύεται τις δικές

της πηγές. «Οι εκλογές θα γίνουν άνοιξη.
Και οι δύο γύροι. Ούτε χειμώνα ούτε
καλοκαίρι», λένε οι «παλιοί». 

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η
κυβέρνηση στήριξε την κοινω-
νία τα προηγούμενα 3,5 χρόνια.
Σχεδόν 50 δισ. ευρώ δόθηκαν
για την πανδημία και την ακρί-
βεια. Αλλά αυτά δεν είναι λεφτά
που βγάλαμε με τον ιδρώτα μας.
Είναι δανεικά. Έστω και με ευ-
νοϊκούς όρους. Έστω και με την
ελληνική οικονομία σε ανάπτυ-
ξη. Οπότε κάποτε -κάπως- θα
πρέπει να τα επιστρέψουμε. Αν,
λοιπόν, δεν θέλουμε να ζήσουμε
ξανά τα «καλά» του 2010, φρόνι-

μο θα ήταν να δούμε τι μπορού-
με να κάνουμε για να το αποφύ-
γουμε. Στο πλαίσιο αυτό, η στή-
λη καταθέτει τις προτάσεις της.

Πρώτον, έσοδα-έξοδα για
όλους! Φορολογικό σύστημα λί-
γων λέξεων. 

Δεύτερον, απελευθέρωση του
Έλληνα από την πολυνομία, τις
ειδικές ρυθμίσεις και τα μπα-
λώματα. Παράδειγμα: Απλοποί-
ηση της πολεοδομικής νομοθε-
σίας. Δεν είναι σοβαρό ένα κρά-
τος που πηγαίνει από νομιμο-

ποίηση σε νομιμοποίηση να
υποχρεώνει τον πολίτη να εί-
ναι αιωνίως απολογούμενος. 

Η συζήτηση του προϋπολογι-
σμού είναι ευκαιρία, όπως βέ-
βαια και οι εκλογές που
θα ακολουθήσουν.
Αν, κύριε πρόεδρε,
θέλετε διευκρινί-
σεις ή άλλες προ-
τάσεις, απλά…
στείλτε μήνυ-
μα στο in-
box. 

� Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε η υπο-
ψηφιότητα Πιερρακάκη στην Α’ Αθηνών, χθες είχαμε

συνάντηση του υπουργού που προώθησε τον ψηφιακό
μετασχηματισμό του κράτους με τον δήμαρχο της Αθή-
νας. Αν έτυχε ή αν πέτυχε, δικά σας τα συμπεράσματα, η
στήλη δίκη προθέσεων -το έχουμε πει- δεν κάνει.

••••••••••••

� Κυριάκος Πιερρακάκης και Κώστας Μπακογιάν-
νης θέλουν να κάνουν την Αθήνα «έξυπνη πόλη»

και για την επίτευξη του στόχου έχουν εξασφαλιστεί
σχεδόν 20 εκατ. ευρώ. Με έναν σμπάρο δυο τρυγόνια,
καθώς μετά τις εθνικές της άνοιξης έρχονται οι δημοτι-
κές και περιφερειακές του φθινοπώρου. Θα χορτάσου-
με κάλπες -και όχι μόνο- το 2023.

••••••••••••

� Μόνο καλά λόγια είχε για τη Γιάννα Αγγελοπούλου ο
πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας στη

χθεσινή τελευταία πράξη της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».
Στον προ του Περιστυλίου χώρο του Μεγάρου της Βου-
λής των Ελλήνων φιλοξενείται από χθες η αρχειακή

προθήκη με το φυσικό και ψηφιακό αρχειακό του εορ-
τασμού των 200 ετών. Τα επετειακά νομίσματα, η «Λευ-
κή Βίβλος για την Ελλάδα το 2040», τα αναμνηστικά
προϊόντα κ.ά.  

••••••••••••

� Συνέντευξη στην «Ελευθερία της Καλαμάτας»
έδωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. «Φίλοι και εχθροί

συμφωνούν ότι λείπετε από την πολιτική ζωή και το ελ-
ληνικό Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν σας λείπουν και εσάς,
αλλά, αν υποθέσουμε ότι σας προταθεί από το ΠΑΣΟΚ η
τιμητική θέση του επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρα-
τείας, θα αρνηθείτε;», ρωτήθηκε ο πρώην πρόεδρος του
Κινήματος. 

••••••••••••

� «Αν όντως η δημόσια παρουσία μου έχει ευρύτερη
αποδοχή, γιατί θέλετε να την περιορίσετε στα όρια

ενός κόμματος;», απάντησε ο κ. Βενιζέλος. Πώς το λέγα-
νε παλιά; Πέρα και πάνω από τα κόμματα. Σε κάθε περί-
πτωση, αν ήσασταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, ποιο θα ήταν
το συμπέρασμά σας; 

Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε…

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

Έχασε το 
ποδόσφαιρο,
«κέρδισε»
η πολιτική…


