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Ε
να από τα «κλασικά και αγαπημένα» της
Αριστεράς και των κομμάτων που την
ευαγγελίζονται είναι αυτό του «ηθικού
πλεονεκτήματός της». Το πλεονέκτημα

των ενάρετων, αλτρουιστών, υπεράνω δόξης και χρη-
μάτων αλλά με αξίες και αρχές κομματικών στελε-
χών, το οποίο παράλληλα διατρέχει κάθετα και ορι-
ζόντια και «πιάνει» φίλους, ψηφοφόρους, χρηματο-
δότες, πάσης φύσεως υποστηρικτές.

Ήταν τσιτάτο, κυριάρχησε για κάποιες δεκαετίες
αλλά και δοκιμάστηκε παγκοσμίως σε όσες περι-
πτώσεις η Αριστερά βρέθηκε σε θέσεις εξουσίας,
γεύτηκε τη δύναμη και μοίρασε χρήμα. Σε αυτές τις
περιπτώσεις ούτε ανακλαστικά που να δικαιολο-
γούν το αξίωμα έδειξε, ούτε θέληση να το αποδεί-
ξει στην πράξη.

Και για να το φέρουμε και στα δικά μας, στην προ-
ηγούμενη κυβέρνηση όποτε προέκυπτε θέμα -όχι

εξ ανάγκης παράνομο αλλά ας το περιγράψουμε ως
«νόμιμο αλλά μη ηθικό»- εξελισσόταν με μια στάν-
ταρ λογική, αυτή που σε πρώτο στάδιο περιελάμβα-
νε την έκρηξη οργής για την αποκάλυψη του σκαν-
δάλου, εντός ή εκτός εισαγωγικών, που γινόταν από
συμφέροντα που θέλουν να ρίξουν τη λαοπρόβλητη
κυβέρνηση και με κατάληξη «να το κρύψουμε κάτω
από το χαλί».

Το είδαμε να συμβαίνει πλειστάκις, από τις
«αθώες» προσλήψεις των δικών μας παιδιών (της
συντρόφου, του «κολλητού» και του αδερφού) μέχρι
τα «βοσκοτόπια» και τους εκβιασμούς επιχειρημα-
τιών που διερευνά ακόμη η Δικαιοσύνη. Έπεσε κάνα
κεφάλι όταν προέκυπτε θέμα ηθικής τάξης; Διεγρά-
φη κανένας βουλευτής, αποπέμφθηκε κανένας
υπουργός, υπήρξε καμία δημόσια συγγνώμη, αν κά-
τι «σκανδάλιζε» την κοινή γνώμη και προκαλούσε το
δημόσιο αίσθημα;

Αντιθέτως, στη σημερινή κυβέρνηση «που βάζει
πλάτη στα συμφέροντα», που είναι «dealer επιχειρη-
ματιών», που «λειτουργεί ως ΑΕ», κατά τον Αλέξη
Τσίπρα και την Κουμουνδούρου, όποτε προκύπτει
έστω και οσμή σκανδάλου ή υποψία έκνομης δρα-
στηριότητας πέφτει πέλεκυς βαρύς. Όπως πέφτει και
όταν πρόκειται για ζήτημα αρχών - ηθικών αρχών, για
να ακριβολογούμε.

Γιατί η διαγραφή Πάτση έρχεται να προστεθεί στην
αποπομπή Μπογδάνου, ο οποίος προκάλεσε με την
αναφορά του στον εθνικό διχασμό, με τον πρωθυ-
πουργό να «εκτελεί» άμεσα για λόγους αρχής, και
κυρίως στην παραίτηση Λιβανού από τη θέση του
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, όταν για έναν άτυχο
αστεϊσμό αποπέμφθηκε ένας επιτυχημένος υπουρ-
γός. Γιατί το ηθικό πλεονέκτημα δεν πρέπει να το
αποκτάς ex officio αλλά στην πράξη.
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Διαγραφή Πάτση από ΝΔ
Εκτός ΝΔ με απόφαση του πρωθυ-

πουργού τίθεται ο βουλευτής Γρεβενών
Ανδρέας Πάτσης, καθώς οι εξηγήσεις
που έδωσε για τις καταγγελίες πως αγό-
ραζε «κόκκινα» δάνεια κρίθηκαν ανε-
παρκείς. «Οι εξηγήσεις του βουλευτή
Ανδρέα Πάτση για επαγγελματικές του
δραστηριότητες, που δεν συνάδουν με
την ιδιότητα του βουλευτή και τις αρχές
της Νέας Δημοκρατίας, δεν κρίθηκαν
επαρκείς. Κατόπιν τούτου, με απόφαση
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτά-
κη, ο βουλευτής Γρεβενών Ανδρέας Πά-
τσης τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής
Ομάδας της ΝΔ», ανέφερε χαρακτηριστι-
κά η ανακοίνωσης της διαγραφής του
«γαλάζιου» βουλευτή.

Το κλίμα για τον Ανδρέα Πάτση ήταν
ιδιαίτερα βαρύ τα τελευταία 24ωρα, κα-
θώς τα όσα άρχισαν να έρχονται στο φως
της δημοσιότητας τον έφεραν σε δεινή
θέση, αφού εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης
ξένων εταιρειών ειδικού σκοπού, οι
οποίες αγόρασαν «κόκκινα δάνεια» 63
εκατ. ευρώ στην τιμή των 4,3 εκατ. ευρώ.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χωρίς δεύτερη
σκέψη έδωσε ξεκάθαρη εντολή προς τα
αρμόδια όργανα της ΚΟ, ώστε να διαλευ-
κανθεί αμέσως η υπόθεση και στην περί-
πτωση που διαπιστωθούν ευθύνες του
βουλευτή Γρεβενών, να αποδοθούν.

Χωρίς να αναφερθεί στο επίμαχο ζήτη-
μα, ο Ανδρέας Πάτσης με ανάρτησή του
στα κοινωνικά δίκτυα ξεκαθάρισε πως
δεν θα παραδώσει την έδρα. «Παραμένω
βουλευτής σας, ανεξάρτητος. Μέχρι τε-
λευταίας στιγμής θα είμαι ο Ανδρέας που
ξέρετε. Σας ευχαριστώ θερμά», τόνισε
απευθυνόμενος προς τους ψηφοφόρους
των Γρεβενών.

Την παραίτησή του επικαλούμενος λό-
γους ευθιξίας για την υπόθεση Πάτση
υπέβαλε λίγη ώρα μετά τη διαγραφή του
«γαλάζιου» βουλευτή και ο διευθύνων
σύμβουλος των ΕΛΤΑ Γιώργος Κωνσταν-
τόπουλος. Ως προς τα ΕΛΤΑ, αρμόδιες
πηγές του υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης επισημαίνουν ότι τα ΕΛΤΑ ΑΕ
δεν είναι υπό την εποπτεία του υπουργεί-
ου, αλλά έχουν περάσει στην κυριότητα
του Υπερταμείου, εδώ και αρκετά χρόνια.

Μ
ε το βλέμμα στην επόμενη
μέρα κινείται η κυβέρνηση,
που τοποθετεί από τώρα τις
βάσεις για τις μεταρρυθμί-

σεις που θα ακολουθήσουν. Δεν είναι τυ-
χαίο πως η σημερινή συνεδρίαση του
Υπουργικού Συμβουλίου θα ασχοληθεί με
δύο νομοσχέδια που αφορούν κυρίως το
αύριο της χώρας. 

Μπορεί η αντιμετώπιση της ενεργειακής
κρίσης και της ακρίβειας να βρίσκεται στο
επίκεντρο, ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει τον
πρωθυπουργό να σχεδιάζει το επιτελικό κρά-
τος της επόμενης τετραετίας. Η θεσμοθέτησή
του για πρώτη φορά είχε ορισμένες παρενέρ-
γειες, τις οποίες επιχείρησε αρκετές φορές
να εκμεταλλευτεί η αξιωματική αντιπολίτευ-
ση, χωρίς αποτέλεσμα.  Ο πρωθυπουργός και
οι αρμόδιοι υπουργοί εντόπισαν τις δυσλει-
τουργίες και τις διόρθωσαν, γεγονός που επι-
βεβαιώθηκε το καλοκαίρι κατά την αντιμετώ-
πιση των πυρκαγιών. Πρόκειται για ένα ση-
μαντικό ζήτημα, στο οποίο ποντάρει ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης, καθώς θα αλλάξει την εικό-
να της χώρας αλλά και τον τρόπο που θα λει-
τουργεί ο κρατικός μηχανισμός. 

Για πρώτη φορά ξεκαθαρίζονται οι
αρμοδιότητες που έχει ο κάθε φορέας,
προκειμένου να μην επαναληφθεί το
φαινόμενο να ρίχνει ο ένας τις ευθύνες
στον άλλον, όπως έχει συμβεί αρκετές
φορές κατά την αντιμετώπιση ακραίων
καιρικών φαινομένων. 

Το νομοσχέδιο είχε προαναγγείλει ο
πρωθυπουργός αμέσως μετά το κατα-
στροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας
«Μήδεια» τον Φεβρουάριο του 2021 και
πλέον γίνεται πράξη. 

Στόχος είναι η δημιουργία του Εθνι-
κού Συμβουλίου Πολυεπίπεδης Διακυ-
βέρνησης, το οποίο για πρώτη φορά θα
χαρτογραφήσει τις αρμοδιότητες που
έχει ο κάθε φορέας, προκειμένου να γί-
νει ένα νοικοκύρεμα και να ξεκαθαρίσει
η εικόνα. 

Στη συνέχεια θα γίνει η αντιστοίχιση,
ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις και να
αποφευχθεί το μπάχαλο που δημιουργού-
ταν κάθε φορά όλα τα προηγούμενα χρό-
νια. Με τον τρόπο αυτό θα γνωρίζουν όλοι
όσοι υπάγονται στον κρατικό μηχανισμό
τον τομέα της κρίσης τον οποίο έχουν την
αρμοδιότητα να διαχειριστούν ή με ποιον
άλλον φορέα θα πρέπει να συνεργαστούν.
Επίσης εικόνα θα έχουν και οι πολίτες μό-
λις ολοκληρωθούν όλα τα στάδια της χαρ-
τογράφησης από το Εθνικό Συμβούλιο
Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης. 

Δεν υπάρχει μητρώο αρμοδιοτήτων! 
Πριν καταθέσει το νομοσχέδιο, ο Μά-

κης Βορίδης ζήτησε από τις υπηρεσίες
του υπουργείου Εσωτερικών να κάνουν
έρευνα για το τι συμβαίνει με τις αρμο-
διότητες των φορέων, αν είναι συγκεν-
τρωμένες, ποιες επικαλύπτονται κ.ά.
Ωστόσο το πόρισμα που πήρε στα χέρια
του ήταν αποκαρδιωτικό. Διαπιστώθηκε
πως δεν υπάρχει κεντρικό μητρώο των
αρμοδιοτήτων και των διατάξεων που
τις προβλέπουν, όπως επίσης και ψη-
φιακή βάση δεδομένων, ώστε να διευ-
κολύνεται η προσπέλαση στα στοιχεία.
Με δεδομένες τις παραπάνω βασικές
ελλείψεις δεν γίνεται να βρεθούν οι
επικαλύψεις των αρμοδιοτήτων μεταξύ
των δημόσιων φορέων. 

Η έρευνα διαπίστωσε ακόμα ασάφει-
ες και κενά στο περιεχόμενο των αρμο-
διοτήτων των δημόσιων φορέων, ενώ
χαρακτηρίζει από ανεπαρκή έως ανύ-
παρκτα τα νομικά κείμενα που καθορί-
ζουν το τι ακριβώς ισχύει, δημιουργών-
τας δομικά προβλήματα. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλάζει
την εικόνα της χώρας αλλά 
και τον τρόπο που θα λειτουργεί 
ο κρατικός μηχανισμός

Το επιτελικό κράτος 
της επόμενης τετραετίας

Γράφει 
ο Σωτήρης 
Σταθόπουλος 



Τ
ην ώρα που το ένα μετά το άλλο τα κυ-
βερνητικά στελέχη κλείνουν τη συζή-
τηση περί ενός πιθανού Fuel Pass 3,
ήτοι μιας επικείμενης νέας επιδότησης

στην αντλία σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης προδιέγραψε πως η στή-
ριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα συνεχι-
στεί για όσο χρειαστεί. 

Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ο
πρωθυπουργός και η ελληνική κυβέρνηση έχουν
πρωτοστατήσει για την ανάγκη ενεργοποίησης
δραστικότερων ευρωπαϊκών παρεμβάσεων με
στόχο την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του
φυσικού αερίου και μολονότι έχει διανυθεί ση-
μαντική απόσταση, ιδίως μετά τις αποφάσεις του
πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Μέγα-
ρο Μαξίμου μεριμνούν, ώστε το δίχτυ ασφαλείας
που έχει απλωθεί πάνω από την ελληνική κοινω-
νία να ενισχύεται ανεξάρτητα από τις όποιες ευ-
ρωπαϊκές παρεμβάσεις. Στο φόντο, λοιπόν, της
κρίσιμης Συνόδου των Υπουργών Ενέργειας της
ΕΕ, που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τη Σύνοδο
Κορυφής να εξειδικεύσουν τις «ντιρεκτίβες» της
Κομισιόν, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ενώπιον
της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σα-
κελλαροπούλου ότι «η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι
μπορεί στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αντο-
χών για να στηρίξει την ελληνική κοινωνία, δίνον-
τας πάντα έμφαση στους πιο ευάλωτους συμπο-
λίτες μας, για αυτό εξάλλου θα υπάρξει και η πα-
ρέμβαση στο τέλος του έτους με το έκτακτο επί-

δομα των 250 ευρώ». Ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε
πως το μήνυμα είναι ότι το μέρισμα ανάπτυξης
που προκύπτει θα μοιραστεί δίκαια στους πολί-
τες, πάντα εντός των δημοσιονομικών στόχων
που έχουν τεθεί. Είχε, εξάλλου, προηγηθεί μία
ημέρα πριν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης
Οικονόμου που είχε επικαλεστεί το παράδειγμα
της πολύπαθης Μεγάλης Βρετανίας για να επιχει-

ρηματολογήσει ότι οι ακοστολόγητες υποσχέ-
σεις, ίδιον της καθημερινής ρητορικής του κόμ-
ματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εγκυμο-
νούν κινδύνους, καθώς οι διεθνείς αγορές καιρο-
φυλακτούν, πολλώ μάλλον στην περίπτωση της
χώρας μας, που έχει και βεβαρυμένο παρελθόν.

Υπ ’αυτό το πρίσμα, στην κυβέρνηση παρακο-
λουθούν στενά την ανοδική πορεία που καταγρά-

φουν εσχάτως οι τιμές του πετρελαίου κίνησης,
έχουν ξεκαθαρίσει ότι όποιο δημοσιονομικό πε-
ριθώριο προκύπτει, αυτό θα αξιοποιείται προς
όφελος καταναλωτών, νοικοκυριών και επιχει-
ρήσεων, ωστόσο, επισημαίνουν ότι προς ώρας
δεν υπάρχει πρόβλεψη για κάποια παρέμβαση
τις επόμενες ημέρες.

Ηχηρό μήνυμα
Ανήμερα της θλιβερής επετείου του θανάτου

της Φώφης Γεννηματά, αλλά και της Παγκό-
σμιας Ημέρας για την Πρόληψη κατά του Καρκί-
νου του Μαστού, ο πρωθυπουργός επέλεξε την
τακτική του συνάντηση με την Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, προ-
κειμένου να υπογραμμίσει ότι «η πρόληψη σώ-
ζει ζωές». Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης επι-
καλέστηκε το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά»
για να τονίσει ότι έχουν ήδη αποσταλεί πάνω
από 1 εκατομμύριο sms σε γυναίκες από 50 έως
69 ετών, ώστε να κάνουν δωρεάν προληπτικές
εξετάσεις. Προσέθεσε ότι 40.000 έχουν ήδη κά-
νει χρήση των δωρεάν παροχών και σε περίπου
2.000 εντοπίστηκαν κακοήθειες, οι οποίες είναι
πιθανότερο να θεραπευθούν, εφόσoν είναι σε
πρώιμο στάδιο. Μάλιστα, τόνισε πως είναι ση-
μαντικό άπαντες να ενθαρρύνουν τις συγκεκρι-
μένες γυναίκες να προβούν στις απαραίτητες
προληπτικές εξετάσεις. 
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Ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε
πως το μήνυμα είναι 
ότι το μέρισμα ανάπτυξης 
που προκύπτει 
θα μοιράζεται δίκαια

Παρόντες οι Αμερικανοί στην Ανατολική Μεσόγειο
H δήλωση πριν από λίγες ημέρες του Αμερικανού πρέσβη
στην Αθήνα Τζορτζ Τσούνη κατά την επίσκεψή του στην Τα-
νάγρα ότι «η Ελλάδα είναι ο πιο σημαντικός και αξιόπιστος
εταίρος για την επίλυση των προκλήσεων της περιοχής»
δεν ήταν τυχαία. 
Ο δραστήριος πρέσβης, αν και δεν έχει συμπληρώσει χρό-
νο από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, έχει επισκεφτεί
στρατηγικά σημεία της χώρας, την Αλεξανδρούπολη, τη
βάση της Σούδας, έχει συναντηθεί πολ-
λές φορές με τον πρωθυπουργό, τους
υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας αλλά
με άλλους υπουργούς πρώτης γραμμής.
Ο κ. Τσούνης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα
ενεργειακά και έχει χαρακτηρίσει ενερ-
γειακό κόμβο την Ελλάδα μετά και την
κρίση που προέκυψε από την πολιτική που ακολουθεί η
Ρωσία απέναντι στη Δύση. «Η Ελλάδα δεν σκέφτεται μόνο
τον εαυτό της αλλά ολόκληρη την περιοχή», για αυτό και
εκτιμάται ιδιαίτερα η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση
για την εξεύρεση εναλλακτικών πόρων. 
Η τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον Αμε-
ρικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν αφορούσε

τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και επί της ουσίας
οι Αμερικανοί δηλώνουν παρόντες σε μια ενδεχόμενη ελ-
ληνοτουρκική κρίση. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η αμοιβαία
αμυντική συμφωνία Ελλάδας - ΗΠΑ είναι ένα εργαλείο για
να αισθανθούμε ασφαλείς εσωτερικά και να μπορέσουμε
να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας, να μεγαλώσουμε την
αντίληψή μας για τα πράγματα και όχι να επανέλθουμε σε
φοβικά σύνδρομα που αντί να μας ενδυναμώνουν, μας απο-

δυναμώνουν και μας εγκλωβίζουν. Και
όπως έχει διαμηνύσει ο Νίκος Δέν-
διας, όχι μόνο η αμερικανική κυβέρνη-
ση, όχι μόνο η αμερικανική διοίκηση,
όχι μόνο ο πρόεδρος, αλλά συνολικά το
αμερικανικό σύστημα έχει αντιληφθεί
ότι η Ελλάδα είναι ένας πιστός σύμμα-

χος που έχει ενταχθεί σε ένα σύστημα αξιών: στο σύστημα
των δημοκρατιών, στο σύστημα των χωρών οι οποίες πι-
στεύουν ότι ο κόσμος πρέπει να διέπεται από νόμους και
κανόνες. Και από την άλλη πλευρά, ότι η Τουρκία είναι ένας
ιδιόρρυθμος εταίρος, ο οποίος δεν διστάζει να παραβεί κα-
νόνες και πολλές φορές λειτουργεί με έναν έντονο αναθε-
ωρητισμό.

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Στήριξη
για όσο χρειαστεί 

στην ενέργεια 

Γράφει η 
Αλεξία Τασούλη
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Δ
εν έχει τεθεί θέμα για Fuel
Pass 3, όπως ξεκαθάρισε ο
υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας, σημειώνον-

τας ότι η οριζόντια μείωση του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης έχει τεράστιο δημο-
σιονομικό κόστος (1 δισ.) «που δεν το αν-
τέχουμε» και πως οριζόντια μείωση των
φόρων δεν μπορεί να γίνει γιατί, σύμφωνα
με το Eurogroup, οι μειώσεις πρέπει να
είναι στοχευμένες.

«Δεν έχει τεθεί θέμα για Fuel Pass 3.
Ισχύουν τα μέτρα της Θεσσαλονίκης, που
έχει υλοποιηθεί η επιδότηση, όχι τα άλλα
μέτρα», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός
Οικονομικών μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Ερωτη-
θείς για το πετρέλαιο κίνησης, επανέλαβε
πως «ισχύει ό,τι είπε ο πρωθυπουργός
στη Θεσσαλονίκη. Δεν είπε ούτε για το ένα
ούτε για το άλλο», προσθέτοντας: «Δεν
ισχυρίζομαι ότι δεν μπορεί να υπάρξουν
μελλοντικά νέες παρεμβάσεις, αλλά δεν
μπορούμε να μιλάμε κάθε εβδομάδα για
νέες παρεμβάσεις. Έχουμε δώσει περισ-
σότερα από κάθε άλλο κράτος, έχουμε
πρωτογενές έλλειμμα και ουσιαστικά από
την αντιπολίτευση μας λένε “αυξήστε το
έλλειμμα”. Εκτιμάμε ότι θα τρέξουμε με
έλλειμμα 1,7%».

Παράλληλα, τόνισε ότι υπάρχει το επί-
δομα θέρμανσης και ανοίγει προσεχώς η
πλατφόρμα με διευρυμένα τα κριτήρια
φέτος. Στην ερώτηση αν σχεδιάζεται επι-
ταγή ακρίβειας, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι
θα δοθούν 500 εκατ. ευρώ σε ευάλωτους,
όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Προς επιστροφή 
η επιδότηση στο diesel

Αναφορικά με την επιστροφή της επι-
δότησης στο πετρέλαιο κίνησης, σύμφω-
να με πληροφορίες, είναι σχεδόν κλειδω-
μένη, με τις ανακοινώσεις να πραγματο-
ποιούνται άμεσα. Εξάλλου ο ίδιος ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το
βήμα της Βουλής, στο πλαίσιο της απάν-
τησής του στην ερώτηση του αρχηγού της
αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσί-
πρα για την ακρίβεια, αναγνώρισε τη νέα
αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης ως ένα
πραγματικό πρόβλημα, σημειώνοντας

όμως πως δεν είναι ελληνικό φαινόμενο
αλλά παγκόσμιο: «Να συζητήσουμε ρεα-
λιστικές λύσεις για να αντιμετωπίσουμε το
πρόβλημα. Έχετε δίκιο ότι οι αυξήσεις
στο diesel έχουν επίπτωση στην εφοδια-
στική αλυσίδα. Μετράμε τις δυνατότητές
μας και θα δούμε αν μπορούμε να εξαγ-
γείλουμε κάτι και για το diesel κίνησης».

Η κατάργηση της επιδότησης στην αντ-
λία του πετρελαίου κίνησης αύξησε ση-
μαντικά την τιμή του πάνω από αυτήν της
αμόλυβδης βενζίνης στα πρατήρια, συμ-
παρασύροντας μαζί της υπηρεσίες και εμ-
πορεύματα, καθώς οι επαγγελματίες χρη-

σιμοποιούν κατά κύριο λόγο ντιζελοκίνη-
τα οχήματα για τις μεταφορές.

Η τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει
φτάσει και σε πολλές περιπτώσεις έχει
ξεπεράσει τα 2,1 ευρώ το λίτρο και πέραν
του κόστους του ίδιου του καυσίμου οι
καταναλωτές έχουν να αντιμετωπίσουν
και τις τιμές των προϊόντων στα οποία με-
τακυλίουν την αύξηση του κόστους μετα-
φοράς οι επαγγελματίες.

Η επιδότηση, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, αναμένεται να είναι και πάλι 15 λεπτά
που ήταν μέχρι την 1η Οκτωβρίου, όταν και
καταργήθηκε. Η πιθανότερη ημερομηνία
επιστροφής της επιδότησης είναι από την
1η Νοεμβρίου, κάτι βέβαια που αφήνει
ελάχιστες μέρες για τις ανακοινώσεις εκ
μέρους της κυβέρνησης.

Τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου στις 23.59 λήγει η προθεσμία
για την υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για τις 250 τε-
λευταίες διαθέσιμες θέσεις του προγράμματος απόκτη-
σης επαγγελματικής εμπειρίας 2.000 νέων ανέργων, που
υλοποιείται στο πλαίσιο του «κοινωνικού πακέτου» της
ΔΥΠΑ, συνολικού ύψους 107 εκατ. ευρώ, για τη στήριξη
της απασχόλησης στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας
και Πελοποννήσου και τη δίκαιη και ομαλή μετάβασή
τους στη μεταλιγνιτική εποχή. Μέχρι σήμερα έχουν καλυ-
φθεί 1.750 θέσεις του προγράμματος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις επιχειρήσεις του ιδιω-
τικού τομέα, καθώς και σε επιχειρήσεις, φορείς και οργα-
νισμούς του Δημοσίου και σε επιχειρήσεις Τοπικής Αυτο-
διοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τα-
κτικά οικονομική δραστηριότητα σε περιοχές των Περι-
φερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου (Δήμοι
Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας,
Καλαμάτας).

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι ηλικίας 18-29 ετών, εγγε-
γραμμένοι στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2)

των παραπάνω περιοχών. Η διάρκεια του προγράμματος
είναι 7 μήνες και στους συμμετέχοντες θα καταβάλλεται
από τη ΔΥΠΑ μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κα-
τώτατο μισθό, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και
επιδόματος αδείας.

Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα
υποβάλουν στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα
(ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ (e-services) μία μόνο ηλεκτρονική αίτη-
ση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα
dypa.gov.gr.

Κλείνουν οι τελευταίες θέσεις του προγράμματος για 2.000 ανέργους στις λιγνιτικές περιοχές

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Σταϊκούρας: Στον «πάγο» το Fuel Pass 3

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει 
η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης



Π
ικάντικες λεπτομέρειες από βραδινές εξόδους, γεύματα
σε ταβέρνες και ρεστοράν, οικογενειακές συνευρέσεις,
ακόμη και χοροί οριεντάλ σε δεξίωση βάφτισης «μονο-

πώλησαν» το ενδιαφέρον της δίκης στο Ειδικό Δικαστήριο.
Κατά την τρίτη μέρα εξέτασης της Ελένης Ράικου, η

οποία επανέλαβε πως ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος
ήθελε «εδώ και τώρα πολιτικά πρόσωπα στην υπόθεση της
Novartis», τη σκυτάλη των ερωτήσεων στη μάρτυρα πήρε
ο κατηγορούμενος πρώην υπουργός, σε μια προσπάθεια
να αναδείξει πως οι σχέσεις τους ήταν περισσότερο φιλι-
κές και οικογενειακές απ’ όσο η ίδια εμφανίζει.

ΔΔ. Παπαγγελόπουλος: Με αποκαλούσατε Δημήτρη και
εγώ Ελένη; Είναι σύνηθες ένας νεότερος κατά δέκα χρό-
νια εισαγγελέας να αποκαλεί τον αρχαιότερο με το μικρό
του όνομα;

Ελένη Ράικου: Υπηρετούσαμε στο ίδιο γραφείο…

Δ. Παπαγγελόπουλος: Έχετε έρθει στο σπίτι μου;
Ελένη Ράικου: Ναι, μία φορά και εσείς μία με τους συ-

ζύγους μας.
Πρόεδρος: Δεν θυμάμαι να μας το έχετε πει αυτό.
Ελένη Ράικου: Είπα στην κατάθεσή μου «εκτός γραφείου».
Δ. Παπαγγελόπουλος: Έχουμε βγει οι τέσσερίς μας με

τους συζύγους μας σε ρεστοράν;
Ε. Ράικου: Όχι, ποτέ.
Ο κ. Παπαγγελόπουλος απαρίθμησε συγκεκριμένες τα-

βέρνες της Αττικής, με την κυρία Ράικου να επιμένει στην
άρνησή της και εκείνον να της υπενθυμίζει τη βάφτιση
συγγενικού της προσώπου, όπου την παράσταση είχε…
κλέψει η χορεύτρια οριεντάλ «που ήταν κακόγουστο θέα-
μα, της το είπα και σηκώθηκα και έφυγα». 

Δ. Παπαγγελόπουλος: Επίτιμο με αποκαλούσατε;
Ε. Ράικου: Όχι, ποτέ.

Δ. Παπαγγελόπουλος: Υπουργάκο;
Ε. Ράικου: Όχι. Ρασπούτιν μόνο σας έλεγα.
Δ. Παπαγγελόπουλος: Σε μένα;
Ε. Ράικου: Όχι σε εσάς, σε άλλους.
Ο διάλογος έκλεισε με τον κ. Παπαγγελόπουλο να δεί-

χνει τη γραβάτα που φορούσε, αναμνηστικό δώρο που,
όπως ισχυρίστηκε, του είχε φέρει από ταξίδι στο εξωτερι-
κό. «Όταν επιστρέφατε από ταξίδια στο εξωτερικό, μου
φέρνατε δώρα;», ήταν η ερώτησή του, με την κυρία Ράικου
να απαντά με κατηγορηματικό τρόπο: «Όχι, ποτέ». «Αυτήν
τη γραβάτα που φοράω τη θυμάστε; Επίτηδες την έβαλα»,
είπε ο Δ. Παπαγγελόπουλος. «Είναι ντροπή», ήταν η αντί-
δραση της κυρίας Ράικου.

Πρόεδρος: Είναι σοβαρά τώρα αυτά;
Ε. Ράικου: Γιατί τα υπόλοιπα ήταν, κυρία πρόεδρε;
Πρόεδρος: Έδειξε κατά κάποιον τρόπο ότι είχατε κάποι-

ες περισσότερες σχέσεις από αυτές που μας είπατε.
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Τ
η δημιουργία πολιτικών εντυπώ-
σεων επεδίωξε και πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ
στη χθεσινή συνεδρίαση της Επι-
τροπής Θεσμών και Διαφάνειας,

που συνεκλήθη με αίτημα της μειοψηφίας
για τις υποκλοπές, επιτιθέμενος αυτήν τη
φορά με σφοδρότητα κατά της εισαγγελέως,
αρμόδιας για την ΕΥΠ, Βασιλικής Βλάχου.

Με βαρύγδουπες εκφράσεις, όπως ότι η
εισαγγελέας Εφετών επέμενε ότι οι απο-
φάσεις της είναι ανέλεγκτες από τη Βουλή
και κατέθεσε ότι θα έδινε άδεια επισύνδε-
σης ακόμη και για την Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας, αν υπήρχαν υπόνοιες, ενδείξεις
ή στοιχεία ότι πήγαινε να πουλήσει την πα-
τρίδα, ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε στην αντεπίθεση,
κάνοντας μάλιστα λόγο για «επιστροφή
του φαντάσματος Κόλλια». Ωστόσο, η κυ-
ρία Βλάχου με την απάντησή της επιβε-
βαίωσε την αρχή ότι «ουδείς εξαιρείται
από την ΕΥΠ», διατύπωση που έχουν δια-
τυπώσει κατ’ επανάληψη με άλλα λόγια

και άλλα κυβερνητικά στελέχη, ακόμη και
ο πρωθυπουργός.

Φτηνές σοφιστείες
Πηγές της ΝΔ ανέφεραν χαρακτηριστι-

κά ότι οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ κατέφυ-
γαν σε φτηνές σοφιστείες και μετέτρεψαν
σε μείζον θέμα μια υποθετική απάντηση
σε μια υποθετική ερώτηση. «Έφτασαν δε
στο έσχατο σημείο να εμπλέξουν με τις
ερωτήσεις τους μέχρι και τον θεσμό του
ανώτατου πολιτειακού παράγοντα της χώ-
ρας για να προσπαθήσουν να υποστηρί-
ξουν το ατεκμηρίωτο αφήγημά τους που
πανηγυρικά καταρρίφθηκε από την Εξε-
ταστική Επιτροπή», αναφέρουν οι ίδιες
πηγές κάνοντας λόγο για θεσμικό κατή-
φορο.

Σύμφωνα με τη ΝΔ και από τη χθεσινή
συνεδρίαση για μια ακόμη φορά αποδεί-

χτηκε και πάλι πως δεν υπήρξε χρήση ή
προμήθεια του Predator από την ΕΥΠ, ενώ
η εισαγγελέας της ΕΥΠ κυρία Βλάχου είπε
πως δεν πρέπει να συνδέεται η υπόθεση
επισύνδεσης Ανδρουλάκη με τις εσωκομ-
ματικές εκλογές, καθώς η συλλογή πλη-
ροφοριών δεν ξεκινά με απλό τρόπο, αλλά
προηγούνται δουλειά και έρευνα μηνών.
Επίσης, στην αιχμή του ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυρία
Βλάχου δήλωσε ότι είναι ανέλεγκτη, η ΝΔ
αναφέρει ότι ξεκαθαρίστηκε ότι η εισαγ-
γελέας κυρία Βλάχου ουδέποτε επικαλέ-
στηκε, όπως ψευδώς ο ΣΥΡΙΖΑ διέδιδε,
απόρρητο, αλλά ότι η Επιτροπή Θεσμών
και Διαφάνειας δεν είχε δικαίωμα να την
εξετάσει ως μάρτυρα για τα εισαγγελικά
καθήκοντα που άσκησε.

Σύμφωνα με «γαλάζιες» πηγές, ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ επιδιώκει τον έλεγχο των κρίσεων και
των απόψεων της εισαγγελικής λειτουρ-

γού, συνδέοντας τις αποφάσεις που λαμ-
βάνει με την εκτελεστική εξουσία. «Προ-
φανώς αυτά είναι απομεινάρια της λογικής
Παπαγγελόπουλου και κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ», αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Για ατυχή δήλωση της εισαγγελέως κά-
νουν λόγο από το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας
ότι η Ευαγγ. Λιακούλη ζήτησε από την κυ-
ρία Βλάχου να ανακαλέσει για να μην
υπάρχουν παρανοήσεις σχετικά με την
υπόθεση παρακολούθησης του κινητού
του Νίκου Ανδρουλάκη.

Όλα δείχνουν πάντως ότι η αντιπολίτευ-
ση, παρά το άνευ περιεχομένου αίτημα για
επανασυνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών
και Διαφάνειας, που από ένα σημείο και
μετά συνιστά κατάχρηση του δικαιώματος
της μειοψηφίας, θα συνεχίζει να συντηρεί
το θέμα των υποκλοπών. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται
να κατατεθεί αίτημα ώστε η Βουλή να ζη-
τήσει από τους παρόχους κινητής τηλε-
φωνίας και από την ΑΔΑΕ να ενημερώ-
σουν για το πότε και ποιοι πολιτικοί, βου-
λευτές και ευρωβουλευτές παρακολου-
θήθηκαν, κάτι που απορρίφθηκε χθες από
την πλειοψηφία, καθώς δεν υπάρχει σχε-
τική νομοθετική ρύθμιση που να το προ-
βλέπει.

Επιτροπή θεσμών
ή εντυπώσεων; 

spapamixail@yahoo.gr

της Στέλλας Παπαμιχαήλ

ΕΙΔΙΚO ΔΙΚΑΣΤHΡΙΟ

Η γραβάτα, 
οι ταβέρνες 
και η... χορεύτρια
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Τα αποτελέσματα
του προγράμματος
Γεννηματά
Πριν από τρεις μήνες ο πρωθυπουρ-
γός ανακοίνωσε το καθολικό πρό-
γραμμα «Φώφη Γεννηματά» για δω-
ρεάν μαστογραφίες. Μέσω του προ-
γράμματος «Φώφη Γεννηματά» μέσα
σε τρεις μήνες έχουν γίνει 40.000
μαστογραφίες, ενώ σε 2.411 γυναί-
κες εντοπίστηκαν ευρήματα εγκαί-
ρως, που πήραν τον δρόμο της θερα-
πείας. Αυτή είναι μια πραγματική χα-
ρακτηριστική περίπτωση πρόληψης
του κράτους με τεράστια οφέλη… 

Συγχαρητήρια
Κυρανάκη

Και πάμε στον βουλευτή της ΝΔ
Κώστα Κυρανάκη τώρα, ο οποίος
έδωσε συγχαρητήρια στον διευθυντή
του σχολείου «Ευκλείδης» στη Θεσ-
σαλονίκη, που για πρώτη φορά
έστειλαν τον λογαριασμό στους γο-
νείς για ζημιές που έκαναν τα καλό-
παιδά τους… Πράγματι, είναι άξιος
συγχαρητηρίων, καθώς τόσα χρόνια
τις ζημιές από τις καταλήψεις σε
σχολεία και πανεπιστήμια τις πλή-
ρωναν οι φορολογούμενοι.

Σ
ε εκδήλωση του Συνδέσμου Αποφοί-
των της Σχολής Ικάρων «Ο Ίκαρος»,
αφιερωμένη στη Σοφία Βέμπο, πα-

ραβρέθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Κώ-
στας Καραμανλής. Στην αίθουσα, εκτός από
γνωστά «γαλάζια» στελέχη, είδαμε και την
πρώην υπηρεσιακή πρωθυπουργό και
πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου Βασιλική
Θάνου, παρουσία που προκάλεσε ερωτήμα-
τα σε πολλούς. Η αλήθεια είναι ότι με την εί-
σοδο Καραμανλή η αίθουσα σείστηκε από το
παρατεταμένο χειροκρότημα. Όπως παρα-
τήρησε και εν ενεργεία βουλευτής που βρέ-
θηκε στην εκδήλωση, οι κινήσεις Καραμαν-
λή το τελευταίο διάστημα δεν δείχνουν πολι-
τικό που θέλει να αποστρατευτεί… 

Χειροκρότημα για Καραμανλή,
παρουσία-αίνιγμα Θάνου

Πληροφορούμαι πως τελευταία είναι ιδιαιτέρως υψηλές οι
μετοχές του Κωνσταντίνου Τσιάρα. Ο υπουργός Δικαιοσύνης
είχε προ ημερών συνομιλία με τον Γιάννη Μπρατάκο στο κα-
φενείο της Βουλής, ενώ κατά την πρόσφατη περιοδεία του
πρωθυπουργού στην Καρδίτσα, που είναι η εκλογική του πε-
ριφέρεια, ήταν συνεχώς δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Μάλιστα είναι τόσο καλό το κλίμα με το Μαξίμου που λέγεται
πως στην επόμενη κυβέρνηση της ΝΔ θα αναλάβει μεγαλύ-
τερο χαρτοφυλάκιο από αυτό της Δικαιοσύνης. Ίδωμεν…

Διαψεύσεις…
Ένας από τους λίγους που συντέλεσαν στο να παρθεί η απόφαση ότι οι επόμε-
νες εκλογές θα γίνουν με την απογραφή του 2021 ήταν ο τεχνοκράτης του Μα-
ξίμου, ο οποίος σε συνεννόηση με τον εκλογολόγο τέλειωσε το θέμα άπαξ διά
παντός. Το οποίο να πούμε ότι δεν άνοιξε τυχαία, αλλά το άνοιξε ο καθηγητής
και αυτός μετά το έδωσε σε συγκεκριμένο εκδοτικό σύστημα, που έβγαλε ότι
θα γίνουν εκλογές με την απογραφή του 2011 και ότι μπορεί να έχουμε εκλο-
γές ακόμη και τον Γενάρη! Γκανιάν, σας λέω! Εντέλει, ο καθηγητής όχι μόνο
διαψεύστηκε, αλλά αναγκάστηκε να κάνει και δηλώσεις ότι οι εκλογές θα γί-
νουν στο τέλος της τετραετίας και με την απογραφή του 2021. 

Ποιο κυβερνητικό 
στέλεχος, το οποίο όλοι

φωνάζουν «κουμπάρο»,
κάθεται στα κάρβουνα 
το τελευταίο διάστημα; 

Ποιο άλλο κυβερνητικό
στέλεχος, που ήταν στο

στόχαστρο του ανεξάρτη-
του βουλευτή, χάρηκε ιδιαίτερα
με τη διαγραφή του τελευταίου;
Είναι τέτοια η χαρά που σκέφτε-
ται να κάνει και μια βόλτα με τα
νέα γερμανικά τεθωρακισμένα...

Αναβαθμισμένες οι μετοχές του
Θα σας πω μια ιστορία. Ανεξάρτητος πλέ-

ον βουλευτής είχε πάει από υπουργείο για
να ζητήσει από τον υπουργό «δουλίτσα»
από έναν φορέα που είναι υπό την εποπτεία
του υπουργείου. Ο υπουργός, επειδή τα
προηγούμενα χρόνια έβλεπε ότι τις νομικές
υποθέσεις του φορέα πολλών εκατομμυ-
ρίων τις έπαιρναν νταβατζηλίκι συγκεκρι-
μένα άτομα, έβαλε πλαφόν στις υποθέσεις

που αναλάμβανε ο κάθε επαγγελματίας.
Οπότε ο βουλευτής έμεινε άπραγος με ψιλι-
κοκό που λένε. Τότε άρχισε ένας τεράστιος
πόλεμος κατά του υπουργού από βουλευτές
αλλά και κουμπάρο βουλευτή που είχε τε-
ράστια σχέση με τα ΜΜΕ. Εντέλει, εκπαρα-
θυρώθηκε ο υπουργός, εκπαραθυρώθηκε
όμως και ο βουλευτής, αν και πολύ αργότε-
ρα. Πώς το λένε; Karma is a bitch. 

Karma is a bitch

Αδειάστηκαν 
και οι δύο

Λίγο πριν από τη διαγραφή του Ανδρέα
Πάτση από την ΚΟ της ΝΔ, συγκεκριμένος
ΕΚΔΟΤΗΣ από τη στήλη του στο επιχειρη-
ματικό σάιτ του μεγάλου μιντιακού ομίλου
έβαλλε κατά του Χρήστου Σταϊκούρα για
την απόφαση της κυβέρνησης να πάρει
από τις εταιρείες διαχείρισης κόκκινων
δανείων -servicers- το δικαίωμα των
πλειστηριασμών. Δηλαδή τι ζητούσε; Να
προχωρήσει σε πλειστηριασμούς. Δεν πέ-
ρασε ένα 24ωρο και η ΝΔ «άδειασε» και
τον βουλευτή αλλά και τον εκδότη, καλύ-
πτοντας πλήρως τον υπουργό για τη θαρ-
ραλέα και ηθική απόφαση να σταματήσουν
οι πλειστηριασμοί. 



Η επιστροφή 
του Λιβάνη στο ΠΑΣΟΚ

Ένας «φίλος από τα παλιά» έκανε την εμφάνισή
του στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για
την παρουσίαση της πρότασης
σχετικά με την αναγέννηση
του ΕΣΥ. Ο λόγος για τον Ηλία
Λιβάνη, γιο του πιο στενού
συνεργάτη του Ανδρέα Πα-
πανδρέου, ο οποίος στις προ-
ηγούμενες εκλογές είχε «αλλα-
ξοπιστήσει» προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Φαί-
νεται, όμως, πως «το αίμα νερό δεν γίνεται» και,
όπως μαθαίνουμε, θα είναι και υποψήφιος βου-
λευτής προς τη Δυτική Αττική.

Ε
κεί λοιπόν που όλα κυλούσαν ομα-
λά(;) στην Κεντρική Επιτροπή του
ΣΥΡΙΖΑ, ανέβηκε ο Σπίρτζης και τά-

ραξε την επιφανειακή τους ηρεμία. Δεν εί-
ναι μόνο τα στελέχη της Ομπρέλας που αν-
τιτάχθηκαν στην πρόταση του Δικτύου ΤΑ
των 130, αλλά είναι και ορισμένοι φίλοι του
πρώην υπουργού. 

Όπως μας είπαν μάλιστα, επιφανές στέλε-
χος του κόμματος, την ώρα που ο… στρατη-
γός Χρήστος ανέλυε την πρότασή του, φώνα-
ξε πως θα έπρεπε πρώτα να έχει γίνει αυτο-
κριτική από το κόμμα για τους λόγους για
τους οποίους έχασαν τον συσχετισμό δύνα-
μης στις εκλογές του 2019, έχοντας στραμμέ-
νο το βλέμμα στον Σκουρλέτη. 

Μαθαίνουμε επίσης πως ο Βασιλειάδης
προσπάθησε να βάλει φρένο στην αντίδραση
αυτή. Λέτε τελικά να τιμωρήσουν τον σύντρο-
φό τους που τους θύμισε την αυτοκριτική; 
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Ο ΘΒ οδεύει 
προς την έξοδο
Μαθαίνουμε ότι ο διευθυντής του υπουργού
Εθνικής Άμυνας Θανάσης Βάλαρης, γνωστός
και ως «πράκτωρ ΘΒ 007», οδεύει προ την
έξοδο… Ζητήθηκε από τον Νίκο Παναγιωτό-
πουλο να απομακρυνθεί από τη θέση του κατ’
εντολή του Μεγάρου Μαξίμου. Σχόλιο ουδέν,
προς το παρόν…

Έδωσε τροφή στον
ΣΥΡΙΖΑ ο Πάτσης 
Τη σύγκληση της Επιτροπής Ελέγχου Πόθεν
Έσχες για την υπόθεση Ανδρέα Πάτση ζητεί ο
ΣΥΡΙΖΑ. Με επιστολή των βουλευτών του Σ.
Λάππα και Π. Πολάκη κάνει λόγο για
παράνομες και ανήθικες πρακτικές
του ανεξάρτητου πλέον βουλευτή
Γρεβενών, υπογραμμίζοντας πως,
με βάση νόμο του 2003, στους βου-
λευτές απαγορεύεται η συμμετοχή
στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρει-
ών που έχουν έδρα πραγματική ή
καταστατική στην αλλοδαπή είτε
αυτοπροσώπως είτε με παρένθετα
πρόσωπα. Όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, σύμφωνα δε με την παρ. 2 του ως
άνω άρθρου του ιδίου νόμου «η κατά πα-
ράβαση της παραγράφου 1 άμεση ή διά παρέν-
θετου προσώπου συμμετοχή σε εταιρεία που
έχει έδρα στην αλλοδαπή τιμωρείται με φυλά-
κιση τουλάχιστον 2 ετών και με χρηματική ποι-
νή από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ». 

Δεν βλάπτει και
λίγη αυτοκριτική 

Ο Ανδρέας Πάτσης
μετά το σημαντικό
αυτογκόλ που έβα-
λε, και μάλιστα σε
μια χρονική περίο-
δο που απαγο-
ρεύονται τα λάθη,
δεν παρέδωσε την
κοινοβουλευτική
του έδρα, προκα-
λώντας την έντονη
δυσφορία του Μα-
ξίμου. Εκείνος που
περίμενε με αγωνία τις εξελίξεις ήταν ο
πρώτος επιλαχών Θανάσης Σταυρόπουλος,
ο οποίος θα γινόταν βουλευτής Γρεβενών,
μιας μονοεδρικής εκλογικής περιφέρειας,
αλλά έμεινε με την όρεξη. Πάντως με το
κλίμα που επικρατεί στην κυβέρνηση, ο
ανεξάρτητος βουλευτής θεωρείται απίθανο
να είναι εκ νέου στα ψηφοδέλτια της ΝΔ. 

Το ΠΑΣΟΚ για τα 12 νμ 

Δειλά δειλά στο ΠΑΣΟΚ παίρνουν απο-
στάσεις από τον λαϊκισμό. Στην πρόταση
του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα
για επέκταση των χωρικών υδάτων της
χώρας νοτιοανατολικά της Κρήτης στα
12 ναυτικά μίλια αναφέρθηκε ο γραμμα-
τέας του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής
Ανδρέας Σπυρόπουλος, που προτίμησε
πάντως να επιμείνει στην άποψη του
κόμματός του για τα Ελληνοτουρκικά.
«Πρέπει να είναι ένα πακέτο επιλογών
και όχι να γίνεται αποσπασματικά για να
δημιουργείται ένα κλίμα στο εσωτερικό
της χώρας». 

Έμεινε με την όρεξη 

Χ
ρο
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κό
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Δεν θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια ο πρόεδρος
Αλέξης. Θα «οργώσει» όλη την Ελλάδα και ένας από
τους πρώτους σταθμούς θα είναι ο Πύργος, μετά την
28η Οκτωβρίου. Στον σχεδιασμό της Κουμουνδού-
ρου περιλαμβάνονται επισκέψεις και σε Καρδίτσα,
Δράμα, Γρεβενά, με τις δύο τελευταίες πόλεις να
θεωρούνται «κάστρα» της Νέας Δημοκρατίας που
δεν «αλώθηκαν» ούτε τον Ιανουάριο του 2015.

Χέρι χέρι Φωτόπουλος -
Βασιλόπουλος στην απεργία;
Μαθαίνουμε πως ο Τσίπρας θέλει στην απεργία
της 9ης του Νοέμβρη να δει στο μπλόκο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ χέρι χέρι τους συνδικαλιστές Φωτόπουλο
- Βασιλόπουλο που, όπως μας μεταφέρουν, εί-
ναι ορκισμένοι εχθροί, με μεγάλα αντίπαλα
στρατόπεδα. Θέλει να στείλει μήνυμα ενότητας,
λέει. Ας το πει πρώτα στους πρώην Πασόκους
συνδικαλιστές που πρόσκεινται αυτή τη στιγμή
στον ΣΥΡΙΖΑ και όπως μαθαίνουμε βγάζουν
σπυράκια στο άκουσμα του ονόματος «Βασιλό-
πουλος» και μετά το ξανασυζητά.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…
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Σας έχω και σπαζοκεφαλιά
άκρως πολιτική και γαργαλι-

στική. Ποιος βουλευτής από τη
Μακεδονία προτού αναλάβει τα κα-
θήκοντα υπουργού άνοιξε στούντιο
μασάζ και νυχάδικο στην περιοχή
της Γλυφάδας στη μελαμψή γαζέλα
από τη Νιγηρία φίλη του; Σαΐνι ο
υπουργός στα επιχειρηματικά... και
λάτρης της σοκολάτας. Αφήστε που
μετά τον υπουργό τακτικός επισκέ-
πτης ήταν και πασίγνωστος δημοσιο-
γράφος, ο οποίος στην αρχή ακουμ-
πούσε 500άρικο, αλλά η ταρίφα
έφτασε στα 1.000 ευρώ η συνεδρία...

Ο Ανδρέας Πάτσης δεν έπεισε
κανέναν και έφαγε το κεφάλι
του… Ελπίζω να μην τον διαβε-
βαίωνε ο κουμπάρος του ότι δεν
τρέχει κάστανο. Μη με ρωτήσετε
ποιος είναι ο κουμπάρος του, δεν
θα το αντέξω… Αφήστε που και
αυτός έχει τα προβληματάκια
του… Άλλου τύπου βέβαια, αλλά
δεν διάγει και τις καλύτερες ημέ-
ρες μέσα στην κυβέρνηση. 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Τo
...

 Π
ρό

σω
πo

Μ
εγάλη πολιτική σύναξη έγινε στην Αθηναϊκή Λέσχη χθες το βράδυ.
Στο τραπέζι βρέθηκαν 12-15 καλεσμένοι. Το «παρών» έδωσαν, με-
ταξύ άλλων, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο τέως
ΠτΔ Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην υφυπουργός Άμυνας Αλκι-

βιάδης Στεφανής και ο νυν υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Το μενού
είχε μέσα απ’ όλα: καλό φαγητό, καλό κρασί, υποκλοπές, ΝΔ και Κυριάκο Μητσο-
τάκη. Όπως έμαθα, ο κ. Παναγιωτόπουλος ήταν ιδιαιτέρως στενοχωρημένος κα-
θότι στη συνάντηση που είχε προηγηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου αλλά και με τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη δέχτηκε αυστηρές συστάσεις για την τελευ-
ταία «πατάτα» που έκανε σχετικά με τα γερμανικά άρματα... Θα μου πείτε, είναι η
πρώτη φορά που πέφτει σε γκάφες ο υπουργός; Όχι βέβαια... Έχει μια ροπή ο άν-
θρωπος προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι έμφυτο μάλλον.

Η Τουρκία μάς
κατηγορεί και 
για τα κουλούρια

Για προσπάθεια της Ελλάδας να κλέ-
ψει τις «γεύσεις» της τουρκικής κουζί-
νας κάνει λόγο τουρκική ιστοσελίδα.
«Μετά τον μπακλαβά και το ντονέρ, το
simit (κουλούρι) προστέθηκε στην προ-
σπάθεια της Ελλάδας να αγκαλιάσει τις
γεύσεις της τουρκικής κουζίνας», ανα-
φέρεται χαρακτηριστικά στο άρθρο της
τουρκικής ιστοσελίδας ekonomi.
haber7.com. Μάλιστα, με προκλητικό
τόνο γίνεται λόγος για επίμονη προσπά-
θεια της Ελλάδας εδώ και χρόνια να μην
εγκαταλείπει την προσπάθεια κλοπής
των «τουρκικών» εδεσμάτων όπως το
κεμπάπ και το κοκορέτσι, σημειώνοντας
πως τώρα θέλει να υιοθετήσει και το
στρογγυλό σνακ, το οποίο κρατά από την
Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Σίγουρη επιτυχία 
Τη σύσταση μιας νέας Επιτροπής που θα υπο-
στηρίζει τη συνολική πορεία του
κόμματος προς την επίτευξη
των στόχων του αποφασί-
στηκε στη συνεδρίαση της
Κεντρικής Επιτροπής του
ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η Επιτροπή
Πολιτικής Στρατηγικής και
Ανάλυσης, επικεφαλής της
οποίας ορίστηκε ο Στέφανος Τζουμάκας. Η
εμπειρία του, λένε οι προεδρικοί, θα εκτο-
ξεύσει το κόμμα!

Επάγγελμα: «Κατήγορος» υπουργών και βουλευτών!
Ο κανόνας είναι ότι καμία δουλειά δεν είναι ντροπή... Βέβαια, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις που επι-
βεβαιώνουν τον κανόνα. Μια τέτοια περίπτωση κατοικοεδρεύει εσχάτως στο Μέγαρο Μαξίμου,
έχοντας αναλάβει εργολαβικά να βομβαρδίζει τον πρωθυπουργό με επικριτικά σχόλια για υπουρ-
γούς, στελέχη και βουλευτές. Και εύλογα οι θιγόμενοι, που έχουν αντιληφθεί τη δράση του, διερω-
τώνται αν η διαβολή και συκοφάντηση που υφίστανται, όπως λένε, αποσκοπεί σε εξυπηρέτηση προ-
σωπικών φιλοδοξιών και επιδιώξεων.
Ο λόγος για τον γενικό γραμματέα της Βουλής Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος αντί να επικουρεί τον
πρόεδρο του Κοινοβουλίου στη διοίκηση των υπηρεσιών της Βουλής, όπως προβλέπεται στα καθή-
κοντά του, έχει αναλάβει αυτοβούλως (αλλά και λόγω της ανοχής που απολαμβάνει) τον ρόλο του
συμβουλάτορα του πρωθυπουργού κάνοντας κρίσεις και επικρίσεις για πρόσωπα και πράγματα βα-
σιζόμενες στην υποκειμενική του οπτική.

Μεγάλη πολιτική σύναξη
στην Αθηναϊκή Λέσχη

Ο Τσίπρας για τα καλά παιδιά…  
Με αφορμή τις προηγούμενες αυτοδιοι-

κητικές εκλογές, ο Τσίπρας δεν θέλει άλ-
λους καλούς αριστερούς που να χάνουν
στις κάλπες… «Το παιδί ήταν πολύ καλό, τι
να λέμε. Αλλά στο τέλος έχασε, δεν τράβα-
γε», είπε στα στελέχη του ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπονοώντας
ότι αυτήν τη φορά το να βρει ο ΣΥΡΙΖΑ για
να «κατεβάσει» καλούς αριστερούς που
θα... «πατώσουν» δεν είναι κάτι που μπορεί να επαναληφθεί. «Πράγματι, το παιδί
ήταν εξαιρετικό, εξαιρετικός σύντροφος ή συντρόφισσα, αλλά δεν πήγαμε καλά,
ρε παιδιά... Δεν πήγαμε. Άρα λοιπόν να κάνουμε δύο βήματα πίσω ενδεχομένως
από φιλοδοξίες, θεμιτές θα πω εγώ, να ενισχύσουμε τα ψηφοδέλτια ώστε να
έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια, τα Περι-
φερειακά Συμβούλια και να συγκροτήσουμε ψηφοδέλτια νίκης».

Δημοσιογράφοι και
υποψηφιότητες

Γυρίζω και μαθαίνω… Επειδή γράφεται
το όνομα του δημοσιογράφου Δημήτρη Οι-
κονόμου ότι θα κατέβει υποψήφιος με τη
ΝΔ στις επικείμενες εκλογές, εμένα δεν
μου προκύπτει κάτι τέτοιο. Άντε ο συνά-
δελφος να κατέβαινε στην καλύτερη των
περιπτώσεων για ευρωβουλευτής, αλλά
ούτε και αυτό το αγοράζω. Πάντως, για να
κατέβει στη μάχη του σταυρού το θεωρώ
δύσκολο. Για μια άλλη συνάδελφο μαθαίνω
ότι το σκέφτεται σοβαρά να κατέβει με το
ΠΑΣΟΚ, όπως φαντάζομαι… Παλαιά και
έμπειρη συνάδελφος που έχει κάνει τον
κύκλο της στη δημοσιογραφία. Για τη συγ-
κεκριμένη θα το έβλεπα πολύ πιθανό!
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Σ
ε νέες πολιτικές ράγες κινείται πλέον το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ,
σε μια προσπάθεια να καλυφθεί το χαμένο έδαφος μετά
τη στασιμότητα που παρατηρήθηκε εξαιτίας της μονοθε-

ματικής αντιπολίτευσης στην υπόθεση των υποκλοπών. Οι χει-
ρισμοί στην εν λόγω υπόθεση δεν απέδωσαν πολιτικά οφέλη
παρά τον αρχικό κρότο που προκάλεσε. Την ίδια στιγμή ο Νίκος
Ανδρουλάκης, παρά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο
γόνατο, ξαναμπαίνει δυναμικά στο πολιτικό παιχνίδι. Στενοί του
συνομιλητές λένε χαρακτηριστικά ότι «δεν κρατιέται με τίποτα».

Το δείχνει, άλλωστε, και η επίπονη προσπάθεια που κατα-
βάλλει, προκειμένου να βρίσκεται στις κομματικές επάλξεις.
Στους βασικούς πολιτικούς στόχους είναι να φύγει εντελώς ο
ΣΥΡΙΖΑ «από το ίδιο κάδρο», ώστε το ΠΑΣΟΚ να αντιπαρατίθεται
στα ίσια με τη ΝΔ. Εξάλλου η εντύπωση που κυριαρχεί είναι πως
ό,τι είχε να δώσει από διαρροές ψηφοφόρων η ΝΔ, το έχει κάνει
και πως η μόνη δεξαμενή που είναι ανοιχτή είναι αυτή του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Η αντιπαράθεση θα γίνεται σε υψηλούς τόνους αλλά σε συγ-

κεκριμένους τομείς, με προτάσεις και επιχειρήματα και όχι,
όπως λένε, με πολιτικά πυροτεχνήματα. Μια πρώτη γεύση δό-
θηκε ήδη με τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν για τα εθνικά
θέματα, την αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης αλλά και
τις οχτώ προτάσεις για την «αναγέννηση του ΕΣΥ» που παρου-
σιάστηκαν με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θά-
νατο της Φώφης Γεννηματά.

Στον βασικό σχεδιασμό των επόμενων ημερών, εκτός από την
έμφαση στην καθημερινότητα των πολιτών, αναμένεται η πα-
ρουσίαση του προγράμματος και έως το τέλος Νοεμβρίου η
ανακοίνωση του πρώτου κύματος των υποψήφιων βουλευτών.

Ταυτόχρονα έχουν ήδη αρχίσει και οι πρώτες βολιδοσκοπή-
σεις για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Με τα έως τώρα δεδομένα,
το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να εκλέξει έως και δυο βουλευτές Επι-
κρατείας και ήδη έχει πέσει στο τραπέζι να ηγηθεί εμβληματική
φυσιογνωμία του κόμματος. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα που
επιθυμούν να εκπέμπει το ψηφοδέλτιο της Επικρατείας είναι η
ανανέωση αλλά και το σωστό μπόλιασμα με το υγιές παρελθόν
της παράταξης. Στο παρασκήνιο, όμως, υπάρχει ένα κλίμα κα-
χυποψίας αλλά και μια υπόγεια γκρίνια από στελέχη που νιώ-
θουν ότι έχουν παραγκωνιστεί ή ότι δεν υπάρχουν στον σχεδια-
σμό της νέας πορείας. 

Στο πλαίσιο αυτό πληθαίνουν και οι φήμες για ορισμένους
που είτε έχουν αρχίσει να λοξοκοιτάζουν δεξιά-αριστερά είτε
βρίσκονται σε διαδικασία μεταγραφής. Εστία πονοκεφάλου, αν
και ακόμη είναι πολύ νωρίς, μπορεί να αποτελέσουν τα πολιτικά
deals ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ που επιχειρούνται σε διά-
φορες περιοχές με φόντο τις δημοτικές εκλογές. 

Ν I Κ Ο Σ  Α Ν Δ Ρ Ο Υ Λ A Κ Η Σ

«Πετάει τις πατερίτσες» 
και βγαίνει μπροστά

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Δ
ύο είναι τα ζητήματα που θα «ση-
κώσει» η αξιωματική αντιπολίτευ-
ση το επόμενο χρονικό διάστημα:
οι πλειστηριασμοί και τα συνδικα-

λιστικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την οικονομική φά-
ση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας προσπα-
θεί να εκμεταλλευτεί κομματικά και να κεφα-
λαιοποιήσει πολιτικά όποιο ζήτημα απασχολεί
την κοινωνία, για να καταφέρει έτσι να ξεκολ-
λήσει τους δημοσκοπικούς δείκτες.

Τώρα, λοιπόν, που δεν υπάρχει το κόμμα
του Παναγιώτη Λαφαζάνη, το οποίο είχε πάρει
«αγκαζέ» την παρεμπόδιση των πλειστηρια-
σμών, είναι ευκαιρία για τον ΣΥΡΙΖΑ να πρωτο-
στατήσει σε αυτό το πεδίο. Ήδη από την Κου-
μουνδούρου διαμηνύουν πως κάθε διαδικα-
σία πλειστηριασμών από funds και servicers
που πατά πάνω στον νόμο του 2003 και για την
οποία έχει απεφάνθη προσφάτως και ο Άρειος
Πάγος είναι εκτός νομιμότητας. 

Υποστηρίζουν, δε, πως ο νόμος που επικαλεί-
ται η κυβέρνηση δεν προβλέπει υποχρεωτικά
στάδια ρυθμίσεων και δίνει πλήρη φορολογική
απαλλαγή σε όλες τις πράξεις που διενεργούν
τα funds. Να θυμίσουμε ότι σε τέτοιες περιπτώ-
σεις καταβάλλεται φόρος υπεραξίας στην πώ-
ληση, πληρώνεται ΦΠΑ, υποβάλλεται φόρος
για τους τόκους που εισπράττονται από την εξυ-
πηρέτηση των δανείων. Όλα τα παραπάνω δεν
εφαρμόζονται από τον νόμο του 2003. 

Αντίθετα, ο νόμος του 2015 της διακυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει πως κάθε πράξη και
κάθε ενέργεια φορολογούνται, ενώ η διαδικα-
σία εκποίησης δανείων στους servicers μπο-

ρεί να προχωρήσει μόνο υπό την προϋπόθεση
της ύπαρξης συγκεκριμένων σταδίων για τη
ρύθμιση των δανείων με τους ιδιοκτήτες.

Όπως είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην
Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, η κυβέρ-
νηση έφτιαξε το σχέδιο «Ηρακλής», προ-
χωρώντας στη διαδικασία των πλειστηρια-
σμών χωρίς τα υποχρεωτικά στάδια ρυθμί-
σεων, γεγονός που εκ των πραγμάτων δεν
μπορεί να σταθεί. 

Όλες οι δυνάμεις της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης είναι στραμμένες στην απεργία της 9ης
Νοεμβρίου, όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας
στην Κεντρική Επιτροπή. Οι οργανώσεις του
κόμματος αλλά και τα λίγα εναπομείναντα σω-
ματεία θα δουλέψουν για όσο το δυνατόν με-
γαλύτερη συμμετοχή στην απεργία, ωστόσο,
όπως μαθαίνουμε, ο Τσίπρας δεν θέλει μόνο
αυτό. Πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης
μας επιβεβαίωσαν πως πρωτοκλασάτα στελέ-

χη δίπλα από τον Τσίπρα θέλουν ο ΣΥΡΙΖΑ να
αυξήσει τις «έδρες» και την επιρροή του κατ’
επέκταση στις επικείμενες εκλογές του Εργα-
τικού Κέντρου στο τέλος του 2022, ενεργοποι-
ώντας και τα νέα μέλη προς αυτή την κατεύ-
θυνση. Σε αυτό το πλαίσιο δεν αποκλείεται
στην απεργία ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας να
βρεθεί… αγκαζέ με αραχνιασμένους εργατο-
πατέρες από το παρελθόν, οι οποίοι δεν χαί-
ρουν και ιδιαίτερης εκτίμησης στον ΣΥΡΙΖΑ. 

Επιστροφή ΣΥΡΙΖΑ 
στον συνδικαλισμό 
και στους εργατοπατέρες
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Ε
κτός από τη διεθνοποί-
ηση της τουρκικής επιθε-
τικότητας, η Αθήνα ενι-
σχύει και τις στρατιωτικές

συμμαχίες της. Στο πλαίσιο αυτό, ο
αρχηγός των Χερσαίων Δυνάμεων
της Γαλλίας, στρατηγός Pierre
Schill, επισκέφτηκε επισήμως τη
χώρα μας και συναντήθηκε στο
Πεντάγωνο με τον αρχηγό ΓΕΣ, αν-
τιστράτηγο Χαράλαμπο Λαλούση,
και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό
Κωνσταντίνο Φλώρο.

Η επίσκεψη του Γάλλου στρατη-
γού ήταν προγραμματισμένη κατό-
πιν πρόσκλησης του αρχηγού ΓΕΣ
Χαρ. Λαλούση, στο πλαίσιο της υλο-
ποίησης των «Κατευθυντήριων
Οδηγιών για την Αναβάθμιση της Ελ-
ληνογαλλικής Στρατιωτικής Συνερ-

γασίας», που υπογράφηκε από τον
αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταν-
τίνο Φλώρο, και τον Γάλλο ομόλογό
του, στρατηγό Thierry Burkhard, τον
Ιανουάριο του 2022 στην Αθήνα.

Ο αρχηγός ΓΕΣ συζήτησε με τον
Γάλλο ομόλογό του για κοινές ασκή-
σεις και συνεκπαιδεύσεις που θα γί-
νουν σε Ελλάδα και Γαλλία το επόμε-
νο διάστημα, ενώ επισημάνθηκε η
σημαντική πρόοδος που έχει επι-
τευχθεί ως προς την υλοποίηση της
Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ
των δύο χωρών.

Η ξενάγηση τοθ Γάλλου στρατηγού
Σύμφωνα με πληροφορίες της

«Political», το ΓΕΕΘΑ και το Επιτε-
λείο Άμυνας της Γαλλίας έχουν σχε-
διάσει και προγραμματίσει πάνω

από 180 κοινές δράσεις μεταξύ των
Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών
και αρκετές από αυτές αφορούν τον
Στρατό Ξηράς.

Στην ατζέντα της συζήτησης του
αρχηγού ΓΕΕΘΑ με τον στρατηγό
Pierre Schill ήταν οι τρέχουσες
προκλήσεις άμυνας και ασφάλειας
στην Ανατολική Ευρώπη, οι επιπτώ-
σεις της ρωσικής εισβολής στην
Ουκρανία που οδήγησαν στη ρα-

γδαία μεταβολή του περιβάλλοντος
και της αρχιτεκτονικής ασφάλειας
στην περιοχή αλλά και οι συνέπειες
του αναθεωρητισμού για την ευρύ-
τερη περιοχή μας.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ τόνισε ότι
υπάρχουν χώρες στην περιοχή,
όπως η Τουρκία, που με τη συμ-
περιφορά τους και τον τρόπο με
τον οποίο αγνοούν το Διεθνές
Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασ-
σας λειτουργούν ως αποσταθε-
ροποιητικός παράγοντας. Η Ελ-
λάδα, όπως είπε σύμφωνα με
πληροφορίες, λειτουργεί πάντα
με βάση τους κανόνες Διεθνούς
Δικαίου και σε πλήρη συντονι-

σμό με την Ευρώπη, τις ΗΠΑ,
καθώς και με χώρες της Μέσης
Ανατολής και της Βόρειας Αφρι-
κής, με στόχο την ειρήνη, την
ασφάλεια και τη σταθερότητα
στα Βαλκάνια και στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο.

Ο Γάλλος αρχηγός Χερσαίων Δυ-
νάμεων Pierre Schill μετά το Πεντά-
γωνο αναχώρησε μαζί με τον αρχη-
γό ΓΕΣ Χαράλαμπο Λαλούση για το
Στεφανοβίκειο, όπου ξεναγήθηκε
στις εγκαταστάσεις, επισκέφτηκε
την 32 Ταξιαρχία Πεζοναυτών, πα-
ρακολούθησε δραστηριότητες των
σχηματισμών και ενημερώθηκε για
το έργο και την αποστολή τους.

Ιδιαίτερα σημαντική 
η επίσκεψη του αρχηγού 

των Χερσαίων Δυνάμεων της
Γαλλίας, στρατηγού Pierre Schill

Ε Λ Λ Α σ - Γ Α Λ Λ Ι Α  σ υ Μ Μ Α χ Ι Α

Το θηρίο «Σαρλ ντε Γκωλ» τον Νοέμβριο στη Μεσόγειο
Το γαλλικό πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε
Γκωλ», το καμάρι του γαλλικού ναυτικού, μαζί με την
αεροναυτική του δύναμη θα βρίσκεται τις επόμενες
εβδομάδες στη Μεσόγειο και θα προχωρήσει σε κοινές
ασκήσεις με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Η Γαλλία
στέλνει δεύτερη φορά εντός του 2022 το «Σαρλ ντε
Γκωλ» στη Μεσόγειο και, σύμφωνα με πληροφορίες,
θα κινηθεί και σε ελληνικά νερά νότια της Κρήτης.
Να θυμίσουμε ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μα-
κρόν είχε στείλει το θηριώδες «Σαρλ ντε Γκωλ» -απο-

τελεί τη ναυαρχίδα του γαλλικού ναυτικού- και πάλι
στη Μεσόγειο το καλοκαίρι του 2020 κατά τη διάρκεια
της ελληνοτουρκικής κρίσης, προκαλώντας τότε την
οργή της Άγκυρας, η οποία δεν βλέπει θετικά τη γαλλι-
κή ναυτική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο.
Το γαλλικό αεροπλανοφόρο σε επόμενη φάση θα ανα-
πτυχθεί μαζί με την ομάδα κρούσης του στον Ινδικό
Ωκεανό, στο πλαίσιο της διαρκούς παρουσίας των γαλ-
λικών δυνάμεων, σε περιοχές όπου η Γαλλία έχει συμ-
φέροντα.

Γράφει η 
Γεωργία 
Γαραντζιώτη

Μήνυμα στους
απέναντι οι 180
κοινές ασκήσεις
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του Νίκου Καϊμακούδη

Η
ρευστή και απρόβλεπτη κατά-
σταση που έχει διαμορφωθεί στη
μετα-Καντάφι εποχή στη Λιβύη
και ο ρόλος που επιχειρεί να παί-

ξει η Τουρκία στα εσωτερικά της συγκεκρι-
μένης χώρας, ώστε να επεκτείνει την επιρ-
ροή της στην Ανατολική Μεσόγειο στο πλαί-
σιο του αφηγήματος της «Γαλάζιας Πατρί-
δας», αποτελούν αυτήν τη στιγμή βασικές
προτεραιότητες της ελληνικής εξωτερικής
πολιτικής.

Η Τουρκία με το τουρκολιβυκό μνημόνιο
του 2019 αλλά και την πρόσφατη συμφωνία
με την κυβέρνηση της Τρίπολης θέλει να
προκαλέσει εξελίξεις στην περιοχή, εκμε-
ταλλευόμενη την προσπάθεια του πρωθυ-
πουργού της προσωρινής κυβέρνησης Αμ-
πντέλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά να κρατηθεί στην
εξουσία. Όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστι-
κά ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας
κατά την επίσκεψή του στο Κάιρο στις αρχές
του μήνα, όταν συναντήθηκε με τον Αιγύπτιο
ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι, «η Τουρκία εκ-
βιάζοντας τη Λιβύη δημιούργησε ένα νομικό
τερατούργημα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τούρκος
πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχεδιάζει
να επισκεφτεί τη Λιβύη μέσα στον Νοέμβριο
για να προωθήσει την εφαρμογή της πρό-
σφατης συμφωνίας με την Τρίπολη που προ-
βλέπει τη συνεργασία των δύο κρατικών
εταιρειών πετρελαίου TPAO - NOC για έρευ-
νες σε περιοχές του τουρκολιβυκού μνημο-
νίου και βέβαια να στηρίξει τον Ντμπεϊμπά.

Συζήτηση για επέκταση των 12
ναυτικών μιλίων κάτω από την Κρήτη

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει ανοίξει και η κου-
βέντα για επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων

κάτω από την Κρήτη ως αντίβαρο για να δια-
σφαλιστούν τα εθνικά συμφέροντα, καθώς η
Αθήνα δεν μπορεί να επηρεάσει άμεσα τις
λιβυκές εξελίξεις, καθώς υποχρεωτικά έχει
στραφεί προς την Ανατολική Λιβύη, αλλά
δεν έχει καταφέρει ακόμη να βρει άμεσα
ισορροπία με την Τρίπολη, που με τον
Ντμπεϊμπά στην εξουσία είναι δεμένη στο
άρμα της Τουρκίας.

Μετά τις εκλογές του 2014 η Λιβύη χωρί-
στηκε στα δύο, με την αναγνωρισμένη από
τον ΟΗΕ διοίκηση που είχε την έδρα της στην
Τρίπολη να συγκρούεται με τον Λιβυκό Εθνι-
κό Στρατό του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ
στα ανατολικά.

«Αποτυχημένο κράτος»
Η Λιβύη είναι ένα «αποτυχημένο κράτος»

(failed state, όπως λέγεται στη διπλωματική
γλώσσα ένα κράτος που δεν μπορεί να δια-
φυλάξει την εθνική του κυριαρχία), η κατά-
σταση είναι εξαιρετικά ρευστή, η Τουρκία
έχει πατήσει γερά το πόδι της στη χώρα,

όπου διακυβεύονται κρίσιμα ζητήματα και
για την Ελλάδα.

Η κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο
του 2020 οδήγησε σε μια νέα μεταβατική
κυβέρνηση υπό τον Ντμπεϊμπά, ο οποίος
διαδέχθηκε τον Φαγέζ αλ Σάρατζ (είχε
υπογράψει το παράνομο τουρκολιβυκό
μνημόνιο του 2019) και υποτίθεται ότι θα
οδηγούσε τη χώρα σε εκλογές στα τέλη του
2021. Εκλογές που αναβλήθηκαν όμως εν
μέσω νομικών διαφωνιών, με τον Ντμπεϊμ-
πά να παραμένει στην εξουσία (η κυβέρνη-
σή του αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινό-
τητα). Αυτό εξόργισε τους βουλευτές στα
ανατολικά, οι οποίοι διόρισαν πρωθυπουρ-
γό τον Φάτι Μπασάγκα με έδρα το Τομπρο-
ύκ - θεωρείται ότι κινείται στη σφαίρα
επιρροής της Τουρκίας, ενώ τον Μάιο του
2022 επιχείρησε ανεπιτυχώς να εισέλθει
στην Τρίπολη διεκδικώντας την εξουσία με
αποτέλεσμα να ακολουθήσουν σφοδρές
συγκρούσεις. Επίσης, στη Βεγγάζη
εδρεύει το Κοινοβούλιο που δεν αναγνωρί-

ζει τις τουρκολιβυκές συμφωνίες με πρό-
εδρο τον Ακίλα Σάλεχ.

Πώς αντιμετωπίζουν
το ζήτημα οι εταίροι

Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελί-
ξεις και έχει φέρει τις τουρκολιβυκές συμ-
φωνίες στα διεθνή φόρουμ. Τον Σεπτέμβριο
ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συναντηθεί με
τον επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλί-
ου της Λιβύης, που εδρεύει στην Τρίπολη,
Μοχάμεντ αλ Μένφι, ενώ ο Νίκος Δένδιας
είχε ενημερώσει πρόσφατα τους ομολόγους
του στο Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
στο Λουξεμβούργο για το νέο τουρκολιβυκό
μνημόνιο και τις αρνητικές συνέπειες που
θα έχει η εφαρμογή του στην ασφάλεια και
τη σταθερότητα της Μεσογείου.

Είναι γεγονός πάντως ότι και στο ζήτημα
της Λιβύης οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης δεν φαίνεται να έχουν ενιαία στάση. Η
Γαλλία έχει ξεκαθαρίσει ότι το τουρκολιβυ-
κό μνημόνιο για την αναζήτηση υδρογοναν-
θράκων «δεν είναι σύμφωνο με το Διεθνές
Δίκαιο της Θάλασσας». Παρόμοια θέση δια-
τύπωσε και η Γερμανία (το τουρκολιβυκό
μνημόνιο του 2019 δεν συνάδει με το Δίκαιο
της Θάλασσας), η οποία όμως φαίνεται ότι
έχει τη δική της ατζέντα για τη Λιβύη. Κάθε
άλλο παρά τυχαίο θεωρείται το γεγονός ότι
στις διασκέψεις που είχαν πραγματοποιηθεί
στο Βερολίνο για τη Λιβύη το 2020 και το
2021 δεν είχε προσκληθεί η Ελλάδα. Επίσης,
ξεχωριστή ατζέντα στο Λιβυκό φαίνεται ότι
έχει και η Ιταλία.

Οι ΗΠΑ φαίνεται ότι επί του παρόντος δεν
ενδιαφέρονται άμεσα για τη Λιβύη, παρότι η
οικογένεια του Χαφτάρ έχει καταφύγει στις
ΗΠΑ, ενώ η Ρωσία δεν έχει πλέον ενεργό
ρόλο στο Λιβυκό, καθώς έχει απορροφηθεί
από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Λιβύη: Παιχνίδια
με τον διάβολο 
και «παγίδες» 
για την Ελλάδα

Η αντίδραση της Αθήνας 
στην επιχείρηση της Τουρκίας
να παρέμβει στα εσωτερικά
της Λιβύης για να επηρεάσει
τις εξελίξεις στην Ανατολική
Μεσόγειο

O Νίκος Δένδιας
με τον Αιγύπτιο 

ομόλογό του 
Σάμεχ Σούκρι
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της
Ιφιγένειας 
Θεοχαρίδη

Ψυχολόγος, 
MSc Σχολική 
Ψυχολόγος, 

MSc διαταραχές
άγχους και φοβίας

του
Γιάννη 
Ξιφαρά

Γενικός 
γραμματέας 
Μεταφορών

Η
φετινή θερινή περίοδος αποδείχθηκε

εξαιρετική για την Ελλάδα, καθώς οι του-

ριστικές αφίξεις όχι μόνο επανήλθαν στα

προ πανδημίας επίπεδα, αλλά ξεπέρασαν τη χρο-

νιά-ρεκόρ του 2019. Αυτή η επίδοση κατέστη εφι-

κτή εν πολλοίς γιατί προηγουμένως, σχεδόν από

τη λήξη της προηγούμενης χρονιάς, είχαμε φρον-

τίσει να προετοιμάσουμε κατάλληλα τα αεροδρό-

μιά μας, ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν

αποτελεσματικά τον αυξημένο αριθμό των αναμε-

νόμενων αφίξεων. 

Η βελτιωμένη απόδοση της χώρας μας προκύπτει

εμφανώς από τα στοιχεία της Eurostat, που αποδει-

κνύουν ότι η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα

που κατάφερε το διάστημα Ιουνίου-Σεπτεμβρίου

2022 να σημειώσει αύξηση των εισερχόμενων πτήσε-

ων περί το +5%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κυ-

μάνθηκε στο -15%. Την αμέσως καλύτερη επίδοση εί-

χε το Λουξεμβούργο, που σημείωσε +2% μόνο τον

Αύγουστο. Οι δείκτες δε των υπόλοιπων κρατών-με-

λών ήταν κάθε μήνα αρνητικοί.

Παράλληλα, η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα που κατά-

φερε να πιάσει τον ευρωπαϊκό στόχο σε ό,τι αφορά τη

μείωση των καθυστερήσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει

ότι δεν υπήρξαν καθόλου καθυστερήσεις. Αυτό εξάλ-

λου δεν θα ήταν εφικτό, εφόσον οι καθυστερήσεις στην

αεροναυτιλία εμφανίζονται ως ένα ντόμινο που συνδέ-

εται με όλα τα αεροδρόμια και τις χώρες που εμπλέ-

κονται στην κυκλοφορία. Καθυστερήσεις υπήρξαν, λι-

γότερες όμως από το 2019, και ελάχιστες εξ αυτών

οφείλονται στην ελληνική αεροναυτιλία.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, λόγω της υπολειτουργίας

των αεροδρομίων στη μετά Covid εποχή, σημειώθηκε

μπαράζ ακυρώσεων πτήσεων, μεγάλων καθυστερή-

σεων και επικράτησε χάος από χαμένες αποσκευές.

Όσοι ταξίδεψαν στο εξωτερικό το διαπίστωσαν. Χαρα-

κτηριστικό παράδειγμα: μόνο ο Διεθνής Αερολιμένας

Αθηνών διαχειριζόταν καθημερινά περίπου 1.000

επιπλέον χαμένες-καθυστερημένες αποσκευές, οι

οποίες έπρεπε να παραδοθούν στους ιδιοκτήτες τους

όπου και αν βρίσκονταν ανά τον κόσμο τη δεδομένη

χρονική στιγμή.

Με έξυπνη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων θέ-

σαμε σε λειτουργία ένα μοντέλο πριμοδότησης των

ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας που είχαμε θε-

σμοθετήσει ήδη από το 2020. Με τη χρήση των κον-

δυλίων που πληρώνουν οι αεροπορικές εταιρείες

για τη χρήση του εναέριου χώρου δημιουργήσαμε

ένα μοντέλο υπεραπόδοσης. Συνεπώς, ενισχύσαμε

τις δυνατότητές μας χωρίς να επιβαρύνουμε τον

κρατικό προϋπολογισμό, ενώ την ίδια στιγμή οι αε-

ροπορικές εταιρείες είχαν τη δυνατότητα να εξυπη-

ρετήσουν τους επιβάτες με τον καλύτερο δυνατό

τρόπο και τις λιγότερες καθυστερήσεις.

Αξιοποιήσαμε, λοιπόν, τις διαθέσιμες ανθρωποώρες

των ελεγκτών, αναδιοργανώνοντας τον τόπο και τον

χρόνο τους ανάλογα με την αιχμή της κυκλοφορίας. Με

στοχευμένες παρεμβάσεις ξεκλειδώσαμε τα σημεία

που αποτελούσαν bottleneck στο σύστημα και προκα-

λούσαν ντόμινο καθυστερήσεων. Ως αποτέλεσμα, πε-

τύχαμε την κατά τόπους αύξηση της μεταφορικής ικα-

νότητας μέχρι και 27% και παράλληλα το ξεμπλοκάρι-

σμα του συνόλου του ελληνικού εναέριου χώρου.

Πέρα όμως από τις αλλαγές που έγιναν εκτάκτως για

τη φετινή σεζόν, έχουμε μπροστά μας τη συνολική ανα-

διοργάνωση της αεροναυτιλίας που περνά μέσα από

την ψήφιση ενός νέου θεσμικού πλαισίου για το σύνο-

λο της λειτουργίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπο-

ρίας, τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων και την

πρόσληψη επιπλέον προσωπικού.

Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και έχον-

τας σαφώς ολοκληρωμένη εικόνα για τις παρεμβάσεις

που χρειάζονται, προχωράμε σταθερά και μεθοδικά

στη δημιουργία ενός κλάδου-πρότυπο στα ευρωπαϊκά

και διεθνή δεδομένα. 

Το success story των ελληνικών 
αεροδρομίων κατά τη φετινή τουριστική περίοδο

Η
αρχή της ισοτιμίας προφανώς δεν αφορά

σχέσεις που η ιεραρχία και η ανάγκη για

εξουσία, για ανάληψη ευθύνης, είναι

προφανείς. Η ισοτιμία αφορά τις φιλικές, τις ερωτι-

κές και τις συνεργατικές σχέσεις. Όπου στεκόμα-

στε με τον άλλο στο ίδιο επίπεδο. Κοιταζόμαστε

πρόσωπο με πρόσωπο.

Ας εστιάσουμε στις φιλικές σχέσεις. Τα πράγμα-

τα θα έπρεπε να είναι απλά. Περνάμε χρόνο μαζί,

μοιραζόμαστε στιγμές, χαρές και βάσανα και με το

πέρασμα του χρόνου, ο βαθμός οικειότητας μας

συνδέει και μας κάνει να συμπορευόμαστε, να μοι-

ραζόμαστε τις ζωές μας.

Έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε τυχεροί. Και

αφηνόμαστε. Και γινόμαστε ολοένα και περισσότε-

ρο «ο εαυτός μας». Και βγαίνουν στην επιφάνεια τα

μοτίβα αλληλεπίδρασής μας. Ο τρόπος, δηλαδή,

που έχουμε μάθει να σχετιζόμαστε, ο οποίος είναι

πυρηνικός και είναι ίδιος σε όλα τα είδη σχέσεών

μας. Οι απαιτήσεις μας, η αίσθηση χρέους μας, οι

βαθιές πληγές μας, οι λαχτάρες μας. Και οι σχέσεις

γίνονται ευάλωτες. Και σταματάνε να είναι δεδομέ-

νες. Και χρειάζονται διαπραγμάτευση και δουλειά.

Εκεί έρχεται η αρχή της ισοτιμίας να δώσει

απαντήσεις, τις περισσότερες φορές. Η σχέση εί-

ναι πραγματικά ισότιμη; Υπάρχει ανταλλαγή φρον-

τίδας και νοιαξίματος με τον ίδιο τρόπο; Μήπως ο

ένας έχει αναλάβει τον ρόλο του Σωτήρα, του δυνα-

τού και ο άλλος απολαμβάνει τη φροντίδα και την

προστασία;

Μήπως ο ένας απολαμβάνει πολύ να συντρέχει,

να είναι αρωγός, αλλά δεν ξέρει και δεν ζητά ποτέ

βοήθεια; Μήπως ο άλλος συνήθως είναι αυτός που

έχει προβλήματα, που έχει μάθει να ακουμπά στον

ώμο σου για φροντίδα, αλλά οι δικοί του ώμοι είναι

αδύναμοι και εύθραυστοι;

Το σενάριο που φαίνεται να μας έρχεται στο μυα-

λό, ως πιθανή εξέλιξη μιας τέτοιας σχέσης, είναι

ότι ο Σωτήρας κάποτε θα κουραστεί να δίνει και θα

ζητήσει να πάρει από αυτόν που έχει ο ίδιος εκπαι-

δεύσει μόνο να δέχεται. 

Θα νιώσει ότι ο άλλος είναι αχάριστος, αγνώμο-

νας και ανεπαρκής και θα βγάζει λογύδρια αδικίας

και θυσίας. Συνήθως, όμως, στη ζωή τα πράγματα

δεν γίνονται έτσι.

Ο Σωτήρας έχει πλήρη συνείδηση του ρόλου του.

Ξέρει ότι είναι πιο δυνατός και παίρνει αυτοεκτίμη-

ση από αυτή του τη θέση. Ο ίδιος, άλλωστε, δεν έχει

μάθει να ζητά. Δεν ξέρει πώς είναι να βρίσκεσαι σε

θέση μη ισχύος.
Η σχέση με τον Σωζόμενο, με αυτόν που εξυπη-

ρετεί συμπληρωματικά τον ρόλο του, τον κρατά
ασφαλή. Ο Σωζόμενος είναι αυτός που αντιδρά στη
ζωή. Είναι αυτός που κάποτε νιώθει στο πετσί του
αυτή την ανισότητα, νιώθει ότι ο Σωτήρας δεν θα
έρθει ποτέ στη θέση του, δεν θα «πέσει» στο ίδιο
επίπεδο με αυτόν και εκρήγνυται. Διαμαρτύρεται.

Με μια ασήμαντη αφορμή, παίρνει των ομματιών
του και αποχωρεί. Είναι ωραίο να φροντίζεσαι, εί-
ναι ευχάριστο να νιώθεις ασφαλής, αλλά είναι αβά-
σταχτο να νιώθεις υποδεέστερος, μικρότερος,
αδύναμος. Και αυτό είναι, στο κάτω κάτω, υγιές.

Η εμπειρία λέει ότι οι περισσότερες φιλικές σχέ-
σεις τελειώνουν εξαιτίας της έλλειψης ισοτιμίας.
Οι σχέσεις είναι συμπληρωματικές. Θύμα χωρίς
Θύτη δεν υπάρχει, Θύτης χωρίς Θύμα δεν υπάρχει.
Δυνατός χωρίς Αδύναμο και Αδύναμος χωρίς Δυ-
νατό. Όταν είμαστε μόνοι, η ανάγκη για επιβίωση
παραμερίζει τους ρόλους που έχουμε μάθει να
παίζουμε. Οι ρόλοι, τα μοτίβα αλληλεπίδρασής
μας, στην πραγματικότητα, παίρνουν τα ηνία σε κά-
θε περίσταση συσχέτισης. Είναι μαθημένες φόρ-
μες επιβίωσης από την οικογένειά μας. 

Γιατί οι σχέσεις τελειώνουν άδοξα;



ΡOLITICAL ΚΟΣΜΟΣ14
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 OKTΩΒΡΙΟΥ 2022

Με τον πληθωρισμό στο 10% και την κοι-
νωνία σε αναβρασμό λόγω του συνεχώς
αυξανόμενου κόστους ζωής, ο νέος πρω-
θυπουργός Ρίσι Σούνακ, που έλαβε χθες
εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον
βασιλιά Κάρολο, δεν θα έχει καμία περίο-
δο χάριτος. 

«Τα δύσκολα αρχίζουν τώρα», εκτιμούν
οι αναλυτές, καθώς τα ανοιχτά μέτωπα εί-
ναι πολλά.

«Θα ενώσω τη χώρα όχι με λόγια αλλά
με έργα» , είπε ο 42χρονος Σούνακ, τονί-

ζοντας πάντως ότι «θα υπάρξουν δύσκο-
λες αποφάσεις».

Οι τιμές της ενέργειας και των τροφίμων
έχουν εκτοξευτεί και ο κίνδυνος της ύφε-
σης είναι ορατός. Ο νέος πρωθυπουργός
θα χρειαστεί επίσης να καθησυχάσει τις
αγορές, που κλονίστηκαν από τις χαοτικές
δημοσιονομικές ανακοινώσεις της προκα-
τόχου του Λιζ Τρας. 

Στο Μεταναστευτικό, ο Σούνακ, που ήταν
υπέρμαχος του Brexit, αναμένεται να ακο-
λουθήσει τη γραμμή του κόμματος, υπο-

σχόμενος να μειώσει δραστικά τον αριθμό
των μεταναστών που διαπλέουν τη Μάγχη. 

Κρατάει Χαντ στο Οικονομικών
Θα βρεθεί επίσης αντιμέτωπος με το

ακανθώδες πρόβλημα του Πρωτοκόλλου
για τη Βόρεια Ιρλανδία, το οποίο αποτελεί
σημείο τριβής με την ΕΕ.

Στους Τόρις, πάντως, επικρατεί ανατα-
ραχή, με κάποιους υπερσυντηρητικούς να
επιστρέφουν τις κομματικές ταυτότητες
οργισμένοι επειδή ο Σούνακ ανέβηκε στην

εξουσία χωρίς να ζητηθεί η γνώμη τους.
Ο Σούνακ θα κρατήσει στο υπουργείο

Οικονομικών τον Τζέρεμι Χαντ και θα διο-
ρίσει βουλευτές από τη δεξιά και την αρι-
στερή πτέρυγα των Τόρις μετά τη δέσμευ-
σή του να ενώσει το κόμμα. 

Εκτιμάται ότι με τον Χαντ, ο οποίος κα-
ταστρώνει τον προϋπολογισμό που θα
κατατεθεί στις 31 Οκτωβρίου, ο νέος
πρωθυπουργός θέλει να καθησυχάσει
τις αγορές ότι θα υπάρξει δημοσιονομι-
κή πειθαρχία. 

Μ
πορεί ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας
Ρίσι Σούνακ να έχει άψογο παρουσιαστικό,
ωστόσο φαίνεται κάτι παραπάνω από επιρ-
ρεπής σε περίεργες… γκάφες.

Ποτέ δεν ισχυρίστηκε ότι είναι άνθρωπος του λαού, αλ-
λά με τα Prada παπούτσια και τα ιδιαίτερα κοστούμια του
ο Ρίσι Σούνακ δείχνει κάτι παραπάνω από σχολαστικός
ως προς την εμφάνισή του. Δεν ισχύει, όμως, το ίδιο και
για τα λόγια του…

Τα επτά χρόνια στην πολιτική σκηνή της Βρετανίας δεν
πέρασαν χωρίς γκάφες για τον πρώην τραπεζίτη της
Goldman Sachs και πρώην υπουργό Οικονομικών.

Το δημόσιο χρήμα στους πλούσιους
και ο εθισμός του στην κόκα

Σε βίντεο που είχε διαρρεύσει, ο Σούνακ καυχιόταν στα

μέλη του Συντηρητικού Κόμματος στο Τούνμπριτζ Γουέλς
ότι πήρε δημόσιο χρήμα από στερημένες αστικές περιο-
χές για να βοηθήσει πλούσιες πόλεις.

«Κληρονομήσαμε ένα σωρό φόρμουλες από το Εργατι-
κό Κόμμα, που έδωσε όλη τη χρηματοδότηση σε υποβαθ-
μισμένες αστικές περιοχές», είχε πει ο Σούνακ.

«Είμαι εθισμένος στην κόκα, είμαι εντελώς εθισμένος
στην κόκα», είπε σε μια συνέντευξη με δύο μαθητές που
γελούσαν, πριν ξεκαθαρίσει και εξηγήσει γρήγορα, σε πε-
ρίπτωση που υπήρχε σύγχυση, ότι ήταν «εθισμένος στην
κόκα κόλα».

Το ψεύτικο αμάξι στο βενζινάδικο
Πριν από καιρό, ο Σούνακ κατηγορήθηκε ότι προσποι-

είται πως δεν είναι τόσο πλούσιος, στο πλαίσιο ενός δια-
φημιστικού κόλπου για τη μείωση στην τιμή της βενζίνης.
Αποδείχθηκε ότι το αυτοκίνητο Kia που γέμισε με βενζίνη
μπροστά στις κάμερες ανήκε στην πραγματικότητα σε
έναν υπάλληλο του πρατηρίου στο Sainsbury.

«Το πιο ντροπιαστικό πράγμα που μου συνέβη είναι ότι
πάλεψα να πληρώσω τη βενζίνη σε ένα αυτοκίνητο που

δεν ήταν δικό μου», παραδέχθηκε αργότερα.

Δεν ήξερε πώς λειτουργεί 
η τραπεζική κάρτα

Στο ίδιο φωτογραφικό καρέ, φάνηκε να προσπαθεί να
πληρώσει ένα αναψυκτικό σαρώνοντας την τραπεζική του
κάρτα σε συσκευή ανάγνωσης barcode. Αργότερα παρα-
δέχθηκε ότι κάποιος έπρεπε να του μάθει πώς να χρησι-
μοποιεί την ανέπαφη κάρτα.

«Από τότε, κάποιος με έμαθε πώς να χρησιμοποιώ αυτό
το ανέπαφο μηχάνημα. Και σας λέω, είναι ένα καταπλη-
κτικό σύγχρονο θαύμα αυτή η τεχνολογία».

Οι αριστοκράτες φίλοι του
Ο Σούνακ είχε δηλώσει κάποτε πως δεν έχει φίλους

από την εργατική τάξη. Σε ντοκιμαντέρ του BBC το 2001,
με τίτλο «Middle Classes: Their rise and sprawl», ο νεα-
ρός τότε Σούνακ είχε μιλήσει για τους αριστοκράτες φί-
λους του. «Έχω φίλους αριστοκράτες, έχω φίλους ανώτε-
ρης τάξης, έχω φίλους της εργατικής τάξης… Λοιπόν, όχι,
δεν έχω φίλους από την εργατική τάξη», είχε πει. 

Ένα «μπουκέτο» από
τις επικές γκάφες 
του νέου Βρετανού 
πρωθυπουργού

Τα μεγάλα ζόρια του Ρίσι Σούνακ

Οι δύσκολες αποφάσεις που
πρέπει να πάρει σε οικονομία,

Μεταναστευτικό, Πρωτόκολλο
για τη Β. Ιρλανδία και η σχέση

του με τους Τόρις, κάποιοι από
τους οποίους επέστρεψαν 
τις κομματικές ταυτότητες 



Η Διεθνής Αμνηστία κάλεσε χθες το Διεθνές Ποινικό Δι-
καστήριο (ΔΠΔ) να διερευνήσει πιθανά εγκλήματα πολέ-
μου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας 

«Η τελευταία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα τον Αύγουστο
διήρκεσε τρεις ημέρες, αλλά ήταν αρκετός χρόνος για να
προκαλέσει νέα τραύματα και καταστροφές στον πολιορ-
κημένο πληθυσμό», αναφέρει η οργάνωση, τονίζοντας ότι
«οι τρεις θανατηφόρες επιθέσεις που εξετάσαμε πρέπει να

διερευνηθούν ως εγκλήματα πολέμου -όλα τα θύματα των
παράνομων επιθέσεων και οι οικογένειές τους αξίζουν δι-
καιοσύνη και αποζημιώσεις». Μεταξύ των θυμάτων των ισ-
ραηλινών επιθέσεων «ακριβείας» ήταν ένα τετράχρονο
παιδί, ένας έφηβος και μια φοιτήτρια που σκοτώθηκε μέσα
στο σπίτι της. 

«Εκτός από τη διερεύνηση των εγκλημάτων πολέμου στη
Γάζα, το ΔΠΔ πρέπει να εξετάσει το έγκλημα κατά της αν-

θρωπότητας του απαρτχάιντ στο πλαίσιο της τρέχουσας
έρευνάς του στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη», προ-
σθέτει η οργάνωση. Από τις αρχές του 2022, τουλάχιστον
160 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές δυνά-
μεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γά-
ζας, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας. 

Η Παλαιστινιακή Αρχή υποστηρίζει την έρευνα του ΔΠΔ,
ενώ το Ισραήλ αμφισβητεί τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου.

Σ
ημάδια ερήμωσης εμφανίζει η
κατεχομένη Χερσώνα, στη Νότια
Ουκρανία, καθώς η εκκένωσή
της -κατόπιν προτροπής της το-

πικής ρωσικής διοίκησης- προκαλεί μα-
ζικά κύματα εγκατάλειψης της πόλης. Ου-
κρανοί και Ρώσοι ετοιμάζονται να συγ-
κρουστούν αποφασιστικά στη στρατηγική
περιοχή, την ώρα που το Κίεβο απορρίπτει
τις καταγγελίες της Μόσχας ότι ετοιμάζε-
ται να χρησιμοποιήσει μια «βρόμικη βόμ-
βα», ένα ολέθριο όπλο με συμβατικό αλλά
και ραδιενεργό υλικό.

Τα αντιμαχόμενα στρατόπεδα διαμορ-
φώνουν τη στρατηγική και τους όρους της
«μητέρας των μαχών» στη Χερσώνα, κα-
θώς οι ουκρανικές δυνάμεις βρίσκονται
πλέον σε μικρή απόσταση από το αστικό
κέντρο, με τον στρατό του Πούτιν να υπε-
ρασπίζεται τις θέσεις του, εξαπολύοντας
παράλληλα πυραύλους.

Αν και αρχικές πληροφορίες ήθελαν
τη Ρωσία να υποχωρεί, επιτρέποντας
την εύκολη ανακατάληψη της Χερσώνας
από τους Ουκρανούς, η Μόσχα ανακοί-
νωσε ότι θα υπερασπιστεί την περιοχή
που κατέλαβε από τις πρώτες ημέρες
του πολέμου.

Οι καταγγελίες του Κρεμλίνου περί κα-
τασκευής «βρόμικης βόμβας» από τους
Ουκρανούς έχουν ανάψει νέα εστία έντα-
σης με τη Δύση. Ήδη, ο Διεθνής Οργανι-
σμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) στέλνει
επιθεωρητές σε δύο πυρηνικές εγκατα-
στάσεις της Ουκρανίας, προκειμένου να
διερευνήσει τις ρωσικές αιτιάσεις, παρότι
η ουκρανική πλευρά τις διαψεύδει κατη-
γορηματικά, προσκαλώντας τους εμπει-
ρογνώμονες να ψάξουν όπου επιθυμούν.
Οι κατηγορίες της Ρωσίας αναμενόταν να
συζητηθούν σε κεκλεισμένων των θυρών
συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ αργά χθες το βράδυ.

Αναλυτές λένε ότι ενδεχόμενη νίκη του
Κιέβου στη Χερσώνα ίσως οδηγήσει τον
Πούτιν σε χρήση μη συμβατικών όπλων
για να αποτρέψει την ολική κατάρρευση.
Ουκρανία και Δύση εκλαμβάνουν τις ρω-
σικές κατηγορίες σαν μέρος προετοιμα-
σίας μιας επίθεσης που θα πραγματοποι-
ηθεί με κάποιο ψευδές πρόσχημα, κα-
θώς υποψιάζονται ότι η Ρωσία είναι έτοι-
μη να πυροδοτήσει η ίδια μια «βρόμικη
βόμβα», προκειμένου να δικαιολογήσει
μια στρατιωτική κλιμάκωση, για παρά-
δειγμα, χρησιμοποιώντας σε αντίποινα
ένα τακτικό πυρηνικό όπλο.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βο-
λοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα
ότι χρησιμοποιεί ιρανικά drones καμικά-
ζι για βομβαρδισμούς αμάχων, ψέγοντας
την ίδια στιγμή το Ισραήλ για την ουδέτε-
ρη στάση του στο θέμα. Καταγγέλλει, μά-

λιστα, την Τεχεράνη ότι συμφώνησε να
παραδώσει drones με αντάλλαγμα τη
«ρωσική βοήθεια στο πυρηνικό πρό-
γραμμα του Ιράν».

Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι «μέσα σε οκτώ
μήνες η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει σχε-
δόν 4.500 πυραύλους εναντίον μας, ενώ
έχει παραγγείλει περίπου 2.000 ιρανικά
Shahed-136 (σ.σ.: μη επανδρωμένα
drones καμικάζι), για να υποστηρίξει την
εισβολή της στην Ουκρανία».

ΗΗ «φιλοσοφική»
ανάρτηση
του Μασκ
στα ελληνικά

Σαν τον φιλόσοφο Σωκράτη, ο
πλουσιότερος άνθρωπος στον κό-
σμο Έλον Μασκ προκάλεσε απορία
σε εκατομμύρια χρήστες του διαδι-
κτύου με ένα αινιγματικό tweet που
περιλαμβάνει μόνο τη λέξη «διαλε-
κτική» στα ελληνικά.

Ο 51χρονος CEO της Space X και
της Tesla προκάλεσε πυρετό αναζη-
τήσεων στο Google Translate, κα-
θώς οι σχεδόν 110 εκατ. followers
του προσπαθούν να μαντέψουν τι
ακριβώς έχει στο μυαλό του ο Μασκ,
ο οποίος βρέθηκε στην Ελλάδα φέ-
τος το καλοκαίρι για ολιγοήμερες
διακοπές.

Κάποιοι λένε ότι μπορεί να αναφέ-
ρεται στη διάσημη μέθοδο του Σω-
κράτη, μέσω της οποίας δύο ή πε-
ρισσότεροι συνομιλητές φτάνουν
στην αλήθεια με τη συζήτηση και την
ανταλλαγή απόψεων.

Άλλοι θεωρούν ότι το μονολεκτικό
post αποτελεί άλλη μια παρέμβαση
του Μασκ στον πόλεμο στην Ουκρα-
νία και μια παραίνεση προς τις δύο
πλευρές να λύσουν τις διαφορές
τους μέσω του διαλόγου.

Μόλις μερικές ώρες μετά την
ανάρτηση, το post συγκέντρωσε
σχεδόν 6.000 απαντήσεις και πάνω
από 3.000 retweets.
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Οι καταγγελίες του Κρεμλίνου
περί κατασκευής «βρόμικης
βόμβας» από τους Ουκρανούς
έχουν ανάψει νέα εστία 
έντασης με τη Δύση

Πόλη-φάντασμα πριν 
από τη μάχη η Χερσώνα



Μ
ία σειρά σημαντικών αλλα-
γών στον Σωφρονιστικό Κώ-
δικα προανήγγειλε κατά την
ομιλία του στην Ολομέλεια

της Βουλής ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος
υποστήριξε πως με τις παρεμβάσεις αυτές
ο Σωφρονιστικός Κώδικας θα εναρμονι-
στεί πλέον με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο αλλά
και τις απαιτήσεις της κοινωνίας.

Μάλιστα, έκανε ξεχωριστή αναφορά
στο πλαίσιο λήψης αδειών κρατουμέ-
νων για ειδεχθή εγκλήματα, δο-
λοφόνων, παιδοβιαστών, εμπό-
ρων ναρκωτικών και τρομοκρα-
τών, το οποίο θα γίνει πιο αυστηρό.

«Θεσπίζουμε τη διαβάθμιση των
προϋποθέσεων χορήγησης αδειών
ανάλογα με την επικινδυνότητα και τη βα-
ρύτητα των εγκλημάτων και τη θέσπιση σε
κάποιες περιπτώσεις, ευμενέστερες σε
αρκετές περιπτώσεις, ευμενέστερων
προϋποθέσεων χορήγησης των τακτικών
αδειών», τόνισε αρχικά ο κ. Θεοδωρικά-
κος και εξήγησε: «Αυστηροποιούμε το
πλαίσιο για τις άδειες για όσους έχουν τι-
μωρηθεί με ισόβια φυλάκιση. Γίνεται 12
χρόνια το όριο για την άδεια και κλιμακώ-
νεται μέχρι τα 22 έτη για τους πολυϊσοβί-
τες. Δηλαδή για δολοφόνους, για μεγαλο-
ναρκεμπόρους, για βιαστές, για παιδοβια-
στές και τρομοκράτες. Αυτό, κατά τη γνώ-
μη μας, κύριοι, είναι ένα διαφορετικό κα-
θεστώς και πρέπει να παίρνει πολύ αργό-
τερα άδεια».

Διαχωρισμός κρατουμένων 
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη

αναφέρθηκε ακόμη στον «προωθούμενο
διαχωρισμό των σωφρονιστικών κατα-
στημάτων ανάλογα με το είδος και τη βα-
ρύτητα των αδικημάτων για να μη συμβιώ-
νουν άνθρωποι που δεν θα πρέπει σε κα-

μία περίπτωση να βρίσκονται στον ίδιο
χώρο. Πρώτα από όλα για την προστασία
των ίδιων των ανθρώπων, δεν είναι όλοι οι
κρατούμενοι το ίδιο και αυτό είναι προφα-
νές και το διδάσκει η ζωή και η εμπειρία
όλων. Στο πλαίσιο αυτό διευρύνουμε τη
διάκριση των κατηγοριών κρατουμένων,
ιδιαίτερα των επικίνδυνων κρατουμένων
ή κρατουμένων με σοβαρά απείθαρχη
συμπεριφορά σε σωφρονιστικά καταστή-
ματα αυξημένης ασφαλείας και για μέτρο
προστασίας των ίδιων των κρατουμένων,
καθώς δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται
όλοι με ισοπεδωτικό τρόπο».

Απαντώντας σε ερώτηση για τα νέα κατα-
στήματα κράτησης και ιδιαίτερα τη μεταφο-
ρά των φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρό-
πυργο, ο Τάκης Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε
ότι «έχουν πραγματοποιηθεί πρόδρομες
ενέργειες που αφορούν τον χωροταξικό το-
μέα και τη δυνατότητα μεταφοράς της φυ-
λακής στον συγκεκριμένο χώρο στον

Ασπρόπυργο. Στις 9 Αυγούστου 2022 υπε-
γράφη σύμβαση με το ΤΑΙΠΕΔ για το έργο
της μετεγκατάστασης, με το ΤΑΙΠΕΔ να
δρομολογεί τον διεθνή διαγωνισμό». Απο-
κάλυψε, δε, ότι μέχρι το τέλος του 2022 θα
λειτουργήσει και το νέο κατάστημα κράτη-
σης της Δράμας, 600 θέσεων, καθώς ολο-
κληρώθηκε η διαδικασία της πρόσληψης
των εργαζομένων, ενώ το πρώτο εξάμηνο
του 2023 θα ολοκληρωθεί και το νέο κατά-
στημα κράτησης στην Κρήτη και συγκεκρι-
μένα στις Κουρούνες Λασιθίου.

«Μειώσαμε 25% την εγκληματικότητα»
Τέλος, ο υπουργός απάντησε και στις

επιθέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης περί αύξησης της εγκληματικότητας,
τονίζοντας από το βήμα της Βουλής: «Σας
καλώ επιτέλους να αναγνωρίσετε ότι η χα-
μηλή και μεσαία εγκληματικότητα που
αφορά κάθε νοικοκυριό, το μέσο νοικοκυ-
ριό, δηλαδή, συγκεκριμένα κλοπές, λη-

στείες, διαρρήξεις, εισβολές στο σπίτι και
κλοπές αυτοκινήτων, είναι κατά τουλάχι-
στον 25% μικρότερη τώρα από τη δική σας
περίοδο. Το αμφισβητείτε; Αδιάσειστα
στοιχεία του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας δημοσιοποιημένα. Αυτή είναι
η αλήθεια και η πραγματικότητα, αναγνω-
ρίστε την, δεν κάνει κακό».
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Ο υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη προανήγγειλε 
τον εναρμονισμό του με 
τις απαιτήσεις της κοινωνίας και
το Ευρωπαϊκό Δίκαιο -
«Αυστηρότερες οι άδειες για
μεγαλοναρκεμπόρους, βιαστές
και τρομοκράτες»

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Κολωνός: Ίσως και την επόμενη εβδομάδα η κατάθεση-κλειδί της 12χρονης
«Κλειδί» για τις περαιτέρω εξελίξεις στην υπόθεση βια-

σμού και μαστροπείας του 12χρονου κοριτσιού από τον
Κολωνό είναι η νέα κατάθεση (σ.σ.: τέταρτη κατά σειρά)
που θα κληθεί να δώσει τις προσεχείς ημέρες. Για την
ώρα, πηγές της ΕΛΑΣ σημειώνουν ότι δεν έχει αποφασι-
στεί ο χρόνος -αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει
αυτό ακόμη και την ερχόμενη εβδομάδα- αλλά ούτε και το
μέρος, εάν δηλαδή θα είναι στον ειδικά διαμορφωμένο
χώρο της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων ή ενώ-

πιον της ανακρίτριας. Σε κάθε περίπτωση, όπως και στις
προηγούμενες καταθέσεις, η διαδικασία θα γίνει παρου-
σία παιδοψυχολόγου, καθώς το ανήλικο κορίτσι θα υπο-
βληθεί στη δύσκολη διαδικασία της επίδειξης φωτογρα-
φιών από άνδρες που οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει ότι
ήρθαν σε επαφή μαζί της. Στις πρώτες καταθέσεις της, η
12χρονη είχε αναφέρει ότι 11 άνδρες την είχαν βιάσει στα
ΙΧ αυτοκίνητά τους στα Σεπόλια, με την ΕΛΑΣ να έχει προ-
χωρήσει μέχρι στιγμής σε 4 συλλήψεις (σ.σ.: ο 53χρονος

Ηλίας Μίχος αποτελεί άλλη περίπτωση), ενώ καλά δια-
σταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι ακόμη 3 από
τους 11 που προσήλθαν αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ και παρα-
δέχτηκαν διαδικτυακή συνομιλία μάλλον δεν έχουν μείνει
μόνο εκεί. Αίσθηση προκαλεί, επίσης, το γεγονός ότι οι
περισσότεροι έχουν οικογένεια (σ.σ.: γυναίκα και παιδιά),
ενώ φέρονται να επιδίωξαν ευνοϊκότερη ποινική μεταχεί-
ριση με την εμφάνισή τους ενώπιον των αστυνομικών.

Κ. Παπ.

Eκσυγχρονίζεται 
ο Σωφρονιστικός Κώδικας
TAKHΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ:



Μ
άχη για να αλλάξει την «εικό-
να» της Ρούλας Πισπιρίγκου
φαίνεται ότι δίνει ο συνήγορός
της Αλέξης Κούγιας, ο οποίος

προσπαθεί να αποδομήσει το βαρύ κατηγο-
ρητήριο που αντιμετωπίζει η 33χρονη, δί-
νοντας έμφαση στον ισχυρισμό της ότι είναι
αθώα και δεν ευθύνεται για τους θανάτους
των τριών κοριτσιών της.

«Η ταλαιπωρία της είναι πολύ μεγάλη»,
υποστήριξε ο Αλέξης Κούγιας αμέσως μετά
την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε η
Ρούλα Πισπιρίγκου προκειμένου να απο-
λογηθεί στις 16 Νοεμβρίου κατηγορούμενη
για τις δολοφονίες των δύο μικρότερων
παιδιών της, Ίριδας και Μαλένας. Ο κ. Κού-
γιας άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να ζητή-
σουν και νέα προθεσμία, επαναφέροντας
παράλληλα τις αιτιάσεις που είχε προβάλει
η οικογένειά της περί ξυλοδαρμού, ενώ
ήταν κρατούμενη για τη δολοφονία της
πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας. Μάλι-
στα, δήλωσε για πρώτη φορά πως υποχρέ-
ωσαν την 33χρονη να υπογράψει ότι αυτό
δεν συνέβη. «Μου μετέφεραν ότι την έδει-
ραν», είπε, ενώ άφησε αιχμές σε βάρος του
τότε συνηγόρου της Ρούλας Πισπιρίγκου
Όθωνα Παπαδόπουλου, τον οποίο ωστόσο
δεν κατονόμασε, κατηγορώντας τον ότι δεν
αντέδρασε με την κατάθεση μήνυσης. Η
«κόντρα» άλλωστε των δύο συνηγόρων πα-
ραμένει «ζωντανή», καθώς με κάθε ευκαι-
ρία ανταλλάσσουν πυρά μεταξύ τους.

Η απάντηση Παπαδόπουλου
Ο Όθωνας Παπαδόπουλος, την ώρα που η

33χρονη βρισκόταν στο ανακριτικό γραφείο,
έδωσε στη δημοσιότητα ανακοίνωση στην
οποία, επικαλούμενος δηλώσεις του Αλέξη
Κούγια, ανέφερε πως «διέψευσε τους αβάσι-
μους και συκοφαντικούς ισχυρισμούς» περί
αντισυναδελφικής συμπεριφοράς. «Θα συμ-
φωνήσω με τη δήλωσή του, ότι πράγματι
υπάρχει δυνατότητα αθώωσης της συγκεκρι-

μένης κατηγορουμένης. Για να γίνει όμως αυ-
τό θα πρέπει να πάψει να ασχολείται μαζί μου
και να ασχοληθεί μαζί της», σημείωσε με νόη-
μα ο πρώην συνήγορος, με τον Αλέξη Κούγια
να απαντά εμμέσως πλην σαφώς πως η κατη-
γορούμενη «βασανίστηκε» και εκείνος παρέ-
μεινε άπραγος.

Η υπερασπιστική γραμμή της Ρούλας Πι-
σπιρίγκου, σύμφωνα με πληροφορίες, «χτίζε-
ται» με προσοχή, καθώς πρόθεση είναι να

αναδειχτούν ενδεχόμενες αδυναμίες της δι-
κογραφίας, μιας και εκτιμάται ότι η έρευνα
ήταν «επιδερμική».

Ο Αλέξης Κούγιας στρέφει τα βέλη του στο
ιατροδικαστικό πόρισμα των Καρακούκη -
Καλόγρηα για τους θανάτους των δύο μικρό-
τερων παιδιών της οικογένειας Δασκαλάκη,
το οποίο χαρακτήρισε «κατάπτυστο» και «έκ-
θεση ιδεών». 

Μάλιστα, έκανε λόγο για «ανεπίτρεπτη»

παρέμβαση του υπουργού Δικαιοσύνης Κ.
Τσιάρα, εστιάζοντας στο γεγονός ότι κλήθη-
καν σε πειθαρχική απολογία ιατροδικαστές
«λες και έπρεπε να δικαστούν επειδή κά-
ποιοι έβγαιναν καθημερινά στην τηλεόραση
και έλεγαν διάφορα». 

Επιπλέον αναφέρθηκε και σε πληρο-
φορίες, σύμφωνα με τις οποίες πρόσωπα
που έχουν αναδειχτεί με αφορμή τη συγ-
κεκριμένη υπόθεση προτίθενται να πολι-
τευτούν εκμεταλλευόμενα «ανθρώπινες
τραγωδίες».

Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος μετρά αντί-
στροφα για τον προσδιορισμό της δίκης της
Ρούλας Πισπιρίγκου σχετικά με τη δολοφονία
και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος
της κόρης της, Τζωρτζίνας, ενώπιον του Μει-
κτού Ορκωτού Δικαστηρίου. 
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«Βόμβες» Κούγια
και προθεσμία
απολογίας  
για Πισπιρίγκου

Στο μέτωπο της πανδημίας η επιδημιολογική έκθεση
της Τρίτης, που αφορά την εβδομάδα 17-23/10, αποκάλυ-
ψε την είσοδο στη χώρα μας των νέων απειλητικών υπο-

παραλλαγών BQ.1 με 16 κρούσματα και BQ.1.1 με 5 κρού-
σματα, που πολλαπλασιάζονται με γρήγορο ρυθμό σε
ΗΠΑ και Ευρώπη. Παράλληλα, εντοπίστηκαν 35 νέα
κρούσματα της παραλλαγής Κένταυρος, έτσι στο σύνολό
τους έχουν καταγραφεί 66 κρούσματα αυτής της παραλ-

λαγής. Έχουμε μείωση 4% στα κρούσματα της εβδομάδας
σε σχέση με την προηγούμενη, τα οποία είναι 52.966 για
την τελευταία εβδομάδα, εκ των οποίων το 22% αποτελεί
επαναλοιμώξεις. 

Ο δείκτης θετικότητας επί των τεστ είναι 7,66% και ο
δείκτης μεταδοτικότητας Rt είναι στο 0,96%. Μεγαλύτερη
αύξηση του ιού στα λύματα παρατηρείται στην Αλεξαν-
δρούπολη με +101%. Οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 23% και
είναι 138, ενώ οι διασωληνωμένοι είναι 82.

Πάνω από 40.000 δωρεάν μαστογραφίες
Ο Οκτώβριος είναι ένας μήνας αφιερωμένος στην πρό-

ληψη για τον καρκίνο του μαστού. Είναι σημαντικό η γυ-
ναίκα να εντοπίζει εγκαίρως ένα εύρημα ώστε να οδηγεί-
ται στη θεραπεία με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές. Η

χθεσινή μέρα ήταν η Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης κατά
του Καρκίνου του Μαστού και, σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία των υπουργείων Υγείας και Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, έχουν διενεργηθεί πάνω από 40.000 μαστο-
γραφίες, έχουν εντοπιστεί καλοήθη ευρήματα σε 17.605
γυναίκες, ενώ για 5.104 γυναίκες ο περαιτέρω έλεγχος
ήταν αρνητικός και δεν προέκυψε κάποιο εύρημα. Σε
2.411 γυναίκες εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα χάρη
στις προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος προσυμ-
πτωματικού ελέγχου και στην πλειονότητά τους δεν χρει-
άζονται μαστεκτομή ή χημειοθεραπεία. 

Το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» απευθύνεται σε
όλες τις γυναίκες ηλικίας 50-69 ετών που βρίσκονται στη
χώρα μας και διαθέτουν ΑΜΚΑ. Συνολικά αφορά
1.300.000 δικαιούχους.

Έφτασαν στην Ελλάδα τα πρώτα κρούσματα των νέων απειλητικών υποπαραλλαγών 

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Ο δικηγόρος χαρακτήρισε
«κατάπτυστο» και 
«έκθεση ιδεών» 
το ιατροδικαστικό πόρισμα
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Χειροπέδες σε παππού
για σεξουαλική 
κακοποίηση 
της εγγονής του

Για τουλάχιστον επτά χρόνια κατη-
γορείται ότι βίαζε την ανήλικη εγγονή
του ένας αλλοδαπός, ο οποίος συνελή-
φθη στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πηγές
από την ΕΛΑΣ, ο δράστης βίαζε συστη-
ματικά το άτυχο κοριτσάκι από το 2013
ή 2014 έως το 2020 σε περιοχή της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Η σύλληψή του έγινε από αστυνομι-
κούς του Αστυνομικού Τμήματος Μυ-
λοποτάμου. Χθες ο δράστης επρόκειτο
να οδηγηθεί στον εισαγγελέα για να
εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψής του
και στη συνέχεια στον ανακριτή προ-
κειμένου να απολογηθεί. Σε βάρος του
εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από τον
ανακριτή Ρεθύμνου για τις κατηγορίες
του βιασμού, της απόπειρας βιασμού
και της κατάχρησης ανηλίκου σε
ασέλγεια. Όπως λένε πληροφορίες, το
θύμα πριν από λίγες μέρες έκανε από-
πειρα αυτοκτονίας. Από τη στιγμή που
μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αποκά-
λυψε στο προσωπικό τον εφιάλτη που
ζούσε από πολύ μικρή ηλικία στα χέρια
του 68χρονου σήμερα παππού της.
Όπως έχει προκύψει έως τώρα, οι Ιν-
δοί γονείς του παιδιού που ζουν και
εργάζονται στο Ρέθυμνο δεν γνώριζαν
τίποτα για τη δράση του παππού.

Μ.ΣΑΚ.

Σ
τα χέρια της αστυνομίας βρί-
σκεται η 38χρονη που κατηγο-
ρείται ότι έριξε καυστικό υγρό
στον εν διαστάσει σύζυγό της.

Ύστερα από τρεις ημέρες που παρέμεινε
ασύλληπτη, η γυναίκα εμφανίστηκε χθες
το απόγευμα στο Αστυνομικό Μέγαρο
Ηρακλείου και παραδόθηκε. Σε βάρος
της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για από-
πειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε
ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η ίδια δήλωνε
τις τελευταίες μέρες πως επρόκειτο να
παραδοθεί στις Αρχές, καθώς σε βάρος
της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για από-
πειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε
ήρεμη ψυχική κατάσταση. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστα-
ση της υγείας του 36χρονου άνδρα, ο
οποίος νοσηλεύεται στο Θριάσιο, κρίνε-
ται σοβαρή αλλά σταθερή, ενώ το μεγα-
λύτερο πρόβλημά του εντοπίζεται στο
αριστερό του μάτι που έχει υποστεί με-
γάλη βλάβη στον κερατοειδή. Οι θερά-
ποντες ιατροί δίνουν τεράστια μάχη για
να το σώσουν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εκτεταμέ-
να και βαθιά εγκαύματα έχει υποστεί στο
πρόσωπό του και στο υπόλοιπο σώμα
του. «Θα προχωρήσουμε σε χειρουργείο
τις επόμενες μέρες άμεσα, θα προσπα-
θήσουμε και αύριο. Το έγκαυμα είναι βα-
θύ, είναι μεγάλο, αφορά μια πλευρά του
προσώπου, τον λαιμό, τον θώρακα, την
πλάτη και τμήματα από το χέρι», ανέφερε
χθες η Μαρία Καλοφώνου, διευθύντρια
Tμήματος Πλαστικής Χειρουργικής και

Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας Εγκαυ-
μάτων στο Θριάσιο.

Σοκάρει η εικόνα του
Από την πρώτη στιγμή στο νοσοκομείο

μαζί με τους συγγενείς του θύματος ήταν
και ο δικηγόρος του Αλέξης Κούγιας.
«Θα πρέπει να αρχίσει αυτή η σειρά των
ιδιαίτερα επώδυνων επεμβάσεων αισθη-
τικού χαρακτήρα ώστε, αν είναι δυνατόν,
να βελτιωθεί η εικόνα του προσώπου του,
γιατί σχεδόν σε όλο το πρόσωπό του δεν
βλέπεις τίποτε άλλο παρά ένα μαύρο
πράγμα και το ίδιο βλέπεις και στο σώμα
του ολόκληρο, δηλαδή είναι μια εικόνα
που σε σοκάρει», είπε ο Αλέξης Κούγιας.

Σύμφωνα με όσα έχει υποστηρίξει η
κατηγορούμενη, ο λόγος για τον οποίο
επιτέθηκε στον άτυχο άνδρα ήταν επειδή
ο 36χρονος την απειλούσε και φοβόταν.
Όπως είπε σε δηλώσεις της τις τελευταί-
ες μέρες, είχε το καυστικό υγρό μαζί της
«σε περίπτωση που δεχόταν κάποια επί-
θεση». «Με απείλησε, θόλωσα και του
έριξα το υγρό», είπε μεταξύ άλλων.

Παραδόθηκε η 38χρονη
που «έλουσε» με οξύ
τον πρώην σύζυγό της

Mάχη για να σωθεί το μάτι του
36χρονου δίνουν οι γιατροί

Βόλος: 16χρονη 
κατήγγειλε βιασμό
από 22χρονο μέσα
στο αυτοκίνητό του

Τον βιασμό της από έναν 22χρονο
άνδρα, ο οποίος είναι παντρεμένος
και πατέρας ενός ανήλικου παιδιού,
κατήγγειλε μια 16χρονη στον Βόλο.
Ειδικότερα, η μαθήτρια πήγε στις 3
τα ξημερώματα της Κυριακής στο
Αστυνομικό Τμήμα Βόλου και κατήγ-
γειλε τον βιασμό της εντός ΙΧ αυτοκι-
νήτου σε παραθαλάσσια περιοχή.

Βάσει των όσων υποστήριξε, όλα
έγιναν το βράδυ του Σαββάτου, όταν
ο κατηγορούμενος πήγε στο Αθλητι-
κό Κέντρο Χιλιαδούς για να λύσει τις
διαφορές του με έναν 26χρονο. Εκεί
ξέσπασε άγριος καβγάς, με τη
16χρονη κοπέλα που βρισκόταν στην
παρέα του 26χρονου να παρεμβαίνει
για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Έπειτα από λίγο ο 22χρονος κατη-
γορούμενος με έναν φίλο του και η
16χρονη με έναν δικό της φίλο έφυ-
γαν με κατεύθυνση ένα χωριό της
περιοχής. Τότε οι δύο άνδρες βγήκαν
από το όχημα και ο κατηγορούμενος
έμεινε με την ανήλικη μέσα σε αυτό.
Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, ο νεα-
ρός τής επιτέθηκε και τη βίασε μέσα
στο αυτοκίνητο.

Η ανήλικη, όταν έφτασε με την πα-
ρέα της στον Βόλο, πήγε στην αστυ-
νομία και κατήγγειλε τον βιασμό της.
Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο Πα-
νεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
για να υποβληθεί σε εξετάσεις που
θα διαλευκάνουν την υπόθεση. Ο κα-
τηγορούμενος, ο οποίος εντοπίστηκε
από τους αστυνομικούς, αρνείται
όλες τις κατηγορίες που του αποδί-
δονται.

Μ.ΣΑΚ. 

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Ένα άγριο επεισόδιο, που είχε
ως αποτέλεσμα να πέσει νεκρός
ένας 53χρονος άνδρας, εκτυλίχθη-
κε το βράδυ της περασμένης Πέμ-
πτης σε περιοχή της Κασσάνδρας,
στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής.
Στις 22.00 δύο αδέρφια από την
Αλβανία, ηλικίας 27 και 47 ετών,
λόγω προσωπικών διαφορών ήρ-
θαν στα χέρια με έναν 53χρονο και
τα δύο παιδιά του, ηλικίας 24 και 18 ετών, αγόρι και κορί-
τσι αντίστοιχα.

Ο 27χρονος με τη χρήση μαχαιριού τραυμάτισε τον
24χρονο και έσπρωξε τη 18χρονη κοπέλα, με την οποία,

σύμφωνα με πληροφορίες, διατη-
ρούσε ερωτική σχέση. Ο 47χρονος
αδερφός του άρπαξε τσεκούρι και
με το πίσω μέρος του χτύπησε τον
53χρονο πατέρα των παιδιών στο
στήθος και στον θώρακα με απο-
τέλεσμα να βρει τον θάνατο.

Παρότι ο 53χρονος μεταφέρθη-
κε στο Κέντρο Υγείας Κασσάν-
δρας, εκεί διαπιστώθηκε ο θάνα-

τός του. Τα δύο αδέρφια συνελήφθησαν από αστυνομι-
κούς του τμήματος Πολυγύρου και μετά την απολογία
τους στον ανακριτή κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι
και μεταφέρθηκαν στις φυλακές της Νιγρίτας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
«Η πόλη δεν έχει
πάρει όσα αξίζει»

«Ζω σε μια υπέροχη πόλη.
Πανέμορφη, με κουλτούρα,
μνημεία, πολιτισμό, διασκέδα-
ση, αξιοθέατα. Περνάω καλά.
Αλλά η πόλη αυτή έχει ακόμη
κάτι γκρίζο, έχει μια μιζέρια που
πλανάται από πάνω της και ίσως
φταίμε και εμείς που δεν έχει
πάρει όσα δικαιούται, όσα αξί-
ζει». Τάδε έφη Ανδρέας Παπα-
μιμίκος στο TedX του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας. Μάλιστα,
επισήμανε την ανάγκη η Θεσσα-
λονίκη να πάρει τις τύχες της στα
χέρια της. 

Στη Θεσσαλονίκη
ο Ανδρουλάκης

Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται σή-
μερα, ανήμερα την 26η Οκτωβρίου, ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλα-
γής Νίκος Ανδρουλάκης. Θα παρα-
στεί στην επίσημη δοξολογία για τον
διπλό εορτασμό της απελευθέρωσης
της Θεσσαλονίκης και του πολιούχου
της. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε βάλει
ως προτεραιότητα στο πρόγραμμά
του την παρουσία του στη μέρα εορ-
τασμού της πόλης, καθώς η Θεσσα-
λονίκη είναι από τις πόλεις όπου το
ΠΑΣΟΚ έχει ισχυρή δυναμική μετά
την εκλογή του.

Η τούρτα-έκπληξη
του Σιμόπουλου 
Τα γενέθλιά του είχε ο Στράτος Σιμό-
πουλος και επέλεξε να τα γιορτάσει πα-
ρέα με την οικογένεια και τους συνερ-
γάτες του. Μια τούρτα-έκπληξη περί-
μενε τον βουλευτή της ΝΔ στην Α’ Θεσ-
σαλονίκης στο γραφείο του, που μπο-
ρεί επάνω να είχε μόνο ένα κεράκι, αλ-
λά, όπως ο ίδιος έγραψε κάτω από τη
φωτογραφία που ανήρτησε στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, έκλεισε τα 63.
Χιλιόχρονος! 

Την υποψηφιότητά της για τον δημαρχιακό θώκο της Κασ-
σάνδρας ανακοίνωσε η δημοτική σύμβουλος Μαρία Παπα-
δημητρίου. Το όνομα του συνδυασμού με τον οποίο θα κα-
τέλθει στις δημοτικές εκλογές, όπως η ίδια ανακοίνωσε, θα
είναι «Κασσάνδρα Μπροστά», καθώς, όπως είπε, η Κασσάν-

δρα χρειάζεται νέα αυτοδιοικητική αντίληψη και αποτελε-
σματικές κινήσεις. Λέτε η μάχη για τον δήμο να είναι μόνο
γυναικεία υπόθεση; Το βέβαιο είναι ότι η Χαλκιά βρήκε (και)
γυναίκα αντίπαλο, εκτός από τον πρώην δήμαρχο Κώστα
Παπαγιάννη. 

Υποψήφια δήμαρχος Κασσάνδρας η Μαρία Παπαδημητρίου

Πρεμιέρα Αλεξανδρίδη
σε Κορδελιό - Εύοσμο

Ποδαρικό με το... δεξί φαίνεται πως έκανε στην
προσπάθεια διεκδίκησης του Δήμου Κορδελιού -
Ευόσμου ο Λευτέρης Αλεξανδρίδης. Ο υποψήφιος
δήμαρχος στην πρώτη του επίσημη εκδήλωση είχε
πάρα πολύ κόσμο. Γέμισε ασφυκτικά την αίθουσα
του Πολιτιστικού Κέντρου Ευόσμου και παρουσίασε
περίπου 50 υποψήφιους που θα βρίσκονται στο ψη-
φοδέλτιό του. Το σίγουρο είναι ότι ο κ. Αλεξανδρίδης
ανέβασε τον πήχη και περιμένουμε τις απαντήσεις
των συνυποψηφίων του.

Επίσκεψη των παιδιών
από τη «Ζωή» στο ΥΜΑΘ
Πρωινές επισκέψεις δέχτηκε ο Σταύρος Καλαφά-
της στο διοικητήριο. Η χορωδία του Σωματείου Ει-
δικής Αγωγής «Η Ζωή» τραγούδησε στον υφυ-
πουργό Εσωτερικών,
αρμόδιο για θέματα Μα-
κεδονίας - Θράκης, για
την εθνική επέτειο της
28ης Οκτωβρίου. «Συγ-
κίνηση και υπερηφά-
νεια, ειδικά για το τρα-
γούδι για την προσφυγιά που έγραψε ο Χρήστος
Μπρούντζιος Σαββίδης και μελοποίησε ο Γιάννης
Σαλαμάνης. Ήταν μοναδικό», έγραψε ο υφυπουρ-
γός. Η συγκεκριμένη χορωδία του Σωματείου επι-
σκέπτεται συχνά το Διοικητήριο στις γιορτές χαρί-
ζοντας όμορφες μοναδικές στιγμές.

«Χαρές που θα κάνει  το... ΚΚΕ»
Παρέα αυτοδιοικητικών έπινε καφέ στο κέντρο

χθες, στην περιοχή των Λαδάδικων. Μεταξύ άλλων,
πήρε το αυτί μας τη συζήτηση για τον «κοκκινοπρά-
σινο» χάρτη του Τσίπρα που ανέφερε για τις επιλογές
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. «Χαρές που θα κάνει το
ΚΚΕ», σχολίασε ένας από τους παρευρισκόμενους,
εκτιμώντας ότι οι παραδοσιακοί αριστεροί δεν θα
στηρίξουν τις επιλογές της Κουμουνδούρου. 

Τσαβλής κατά Ζέρβα
για το Κυκλοφοριακό

Για «λουδοβίκειο φιλοτομαρισμό» κατηγόρησε
τον Κωνσταντίνο Ζέρβα ο Δρόσος Τσαβλής εξαιτίας
του τρόπου αντίδρασης για το έντονο Κυκλοφοριακό
της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της Agrotica. Ο κ.
Τσαβλής είπε ότι ο δήμαρχος βγήκε με μια βαρύ-
γδουπη ανακοίνωση να τραβήξει το... αυτάκι της Τρο-
χαίας μετακυλίοντας πάνω της όλη την ευθύνη της
κυκλοφοριακής κόλασης. «Όπως πάντα δηλαδή.
Φταίνε όλοι εκτός από εκείνον. Δεν διστάζει να απα-
ξιώσει στο άψε σβήσε όλα τα σύμφωνα συνεργασίας
και τα κοινά επιχειρησιακά κέντρα με την Τροχαία,
που τόσο διαφήμιζε, αρκεί ο ίδιος πάλι να βγει λάδι»,
τόνισε ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος.

Με τσεκούρι δολοφονήθηκε 53χρονος
σε καβγά οικογενειών στη Χαλκιδική



Την έντονη αντίθεσή τους εκφράζουν επαγγελματίες και μέρος της αντιπολίτευσης του
Δήμου Ηλιούπολης για την απόφαση που πήρε η δημοτική αρχή του Γιώργου Χατζηδάκη
να προχωρήσει σε αύξηση των τελών για τα τραπεζοκαθίσματα, που κυμαίνεται, όπως κα-
ταγγέλλουν, από 25% στις κεντρικές πλατείες έως 33% στις γειτονιές. Τη «σημαία της επα-
νάστασης» σήκωσε η παράταξη της «Λαϊκής Συσπείρωσης», που επιτίθεται τόσο στον δή-
μαρχο όσο και σε μέρος της αντιπολίτευσης, ανάμεσα σε αυτούς και στην παράταξη του
ΣΥΡΙΖΑ, που έδειξαν ανοχή στην πρόταση για αύξηση των τελών που, όπως υποστηρίζουν,
θα είναι ανυπόφορη για τους επαγγελματίες στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Μάλι-
στα, καλούν τους φορείς αλλά και τους κατοίκους της πόλης «να μη συμβιβαστούν με τη
φορομπηχτική πολιτική της δημοτικής αρχής» και να διεκδικήσουν δυναμικά την άμεση
μείωση των τελών για τους μικροεπαγγελματίες της πόλης, την απόλυτη μείωση των τε-
λών στους κοινόχρηστους χώρους που σήμερα επιβαρύνονται, όπως η κατοικία, και την
αντιστάθμιση μιας γενναίας μείωσης των τελών για μικρομάγαζα, κοινόχρηστους χώ-
ρους, κατοικία με αύξηση τελών στα μεγάλα σουπερμάρκετ της περιοχής που παράγουν
τον μεγάλο όγκο απορριμμάτων, στις τράπεζες και στις επιχειρήσεις που συγκεντρώνον-
ται στον παράδρομο της Βουλιαγμένης. 

«Άνοιγμα» στα αριστερά
Σε μια σημαντική συνεργασία προχώρησε ο επικε-

φαλής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας στο Δημο-
τικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης Σάββας Νάνος, στη
λογική της... πολυσυλλεκτικότητας. Να θυμίσουμε ότι
στις προηγούμενες εκλογές με τον χαρακτήρα κυ-
ρίως της κεντροδεξιάς υποψηφιότητας ο κ. Νάνος
ήταν στην τέταρτη θέση με 9,55%, ωστόσο σε ολόκλη-
ρη τη θητεία θέλησε να διευρύνει τους ορίζοντες της
παράταξής του και τώρα προχωρά σε αποφασιστικές
κινήσεις. Ήδη ανακοίνωσε τη συνεργασία του με το
γνωστό στέλεχος της Αριστεράς Δημήτρη Περιβολα-
ράκη, ενώ φαίνεται ότι βρίσκεται σε συζητήσεις και
με κάποια σημαντικά στελέχη από την παράταξη του
πρώην δημάρχου Μιλτιάδη Καρπέτα (προέρχεται από
το ΠΑΣΟΚ) και δεν αποκλείεται σύντομα να προχωρή-
σει σε ανακοινώσεις. 

Από τον συνδικαλισμό στον δήμο
Πολύ δυναμικά κινείται στην πόλη της Λυκόβρυσης

- Πεύκης μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς
του για τον δήμο ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ Νικηφόρος
Κωνσταντίνου. Ήδη έχει ανακοινώσει την πρώτη ομά-
δα υποψηφίων του με ιδιαίτερη έμφαση σε στελέχη
άφθαρτα που κρατούν χαμηλούς τόνους και έχουν να
προσφέρουν στην ανανέωση της πόλης. Σύνθημά του
για τη διεκδίκηση του δήμου φαίνεται να είναι η πο-
λυσυλλεκτικότητα, συνταγή που ακολούθησε πολύ
πετυχημένα στην Ομοσπονδία των καθηγητών, καθώς
για την εκλογή του υπερψηφίστηκε από τις παρατά-
ξεις της ΔΑΚΕ (Νέα Δημοκρατία), του ΣΥΝΕΚ (ΣΥΡΙ-
ΖΑ), της ΠΕΚ (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ) και του ΠΑΜΕ (ΚΚΕ).
Μάλιστα, οι πληροφορίες τον θέλουν να βρίσκεται
ήδη σε συνεννοήσεις τόσο με στελέχη της παράταξης
του δημάρχου Τάσου Μαυρίδη (προέρχεται από τη
ΝΔ), που δεν θα ξανακατέβει, και του Γιάννη Θεοδω-
ρακόπουλου (προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ). 

!
Φιλική μετακίνηση 
σε Ελληνικό - Αργυρούπολη
Στην εποχή της
ηλεκτροκίνησης
μπήκε και επι-
σήμως η δημο-
τική συγκοινω-
νία Ελληνικού -
Αργυρούπολης,
καθώς, όπως
ενημερώνει ο
δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος, μέσω του προγράμμα-
τος «Αντώνης Τρίτσης» εξασφάλισε τη χρηματοδότηση
πέντε ηλεκτρικών λεωφορείων προκειμένου να αναβαθ-
μίσει τη δημοτική συγκοινωνία, να εξοικονομήσει πόρους
και να φέρει νέα δεδομένα στη φιλική μετακίνηση στην
πόλη. Όπως επισημαίνει ο κ. Κωνσταντάτος, «ο εκσυγχρο-
νισμός των λεωφορείων συνεπάγεται μηδενική χρήση
καυσίμων, 220 χιλιόμετρα αυτονομία και πάνελ για αυτο-
φόρτιση». Όσον αφορά τη χρησιμότητα της δημοτικής
συγκοινωνίας που, όπως υποστηρίζει ο δήμαρχος, αποτε-
λεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα της διοίκησής του που εγ-
καινιάστηκε τον Ιανουάριο του 2015, μετακινούνται δωρε-
άν μηνιαίως 20.000 επιβάτες και στις τρεις γραμμές με
πρώτους τους συνταξιούχους αλλά και τους μαθητές.
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Δήμος Ηλιούπολης

Αντιδράσεις για την αύξηση έως 33% των τελών

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα βό-
ρεια της Αθήνας, ο δήμαρχος αντιμετω-
πίζεται με ειρωνεία από την αντιπολί-

τευση, καθώς εδώ και καιρό υποστήριζε
με θέρμη ότι οι δημοτικές εκλογές του 2023

θα αναβληθούν; Μάλιστα, μετά την πρόσφατη επανα-
διαβεβαίωση του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορί-
δη ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά έφτασαν να βγά-
ζουν ανακοινώσεις και να κάνουν λόγο για ευσεβείς
πόθους του δημάρχου να επεκτείνει κατά μερικούς
μήνες τη θητεία του!

«Φτωχή» σίτιση 
των παιδιών

Σε κινητοποίηση για το πρόβλημα στη σίτιση των
παιδιών και στους τρεις παιδικούς σταθμούς της
πόλης του Περάματος προχώρησαν γονείς σε συ-
νεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών Περάματος «Η
Εστία της Γυναίκας». Σύμφωνα με την καταγγελία
τους προς τη δημοτική αρχή, που, όπως υποστηρί-
ζουν, βασίζεται στην ενημέρωση που είχαν από γο-
νείς αλλά και σε δική τους αυτοψία, από τη διατρο-
φή των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς της πε-
ριοχής απουσιάζουν βασικές τροφές όπως το ψω-
μί, το κρέας, τα λαχανικά κ.λπ. Προτού φτάσει στο
σημείο της κινητοποίησης ο Σύλλογος είχε επικοι-
νωνία με την αρμόδια αντιδήμαρχο, ωστόσο, όπως
υποστηρίζουν, πήραν την απάντηση πως «όλα δου-
λεύουν ρολόι στους παιδικούς σταθμούς». Κατά τη
συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν
έξω από δημαρχείο απαίτησαν τα παιδιά να τρώνε
κανονικά, σύμφωνα με το διατροφολόγιο που έχει
διαμορφωθεί από τους ειδικούς.
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Τ
ροχιά αποκλιμάκωσης καταγρά-
φουν οι τιμές ενέργειας σε Ελ-
λάδα και Ευρώπη τις τελευταίες
δύο μέρες, με ξεχωριστό αξιο-

σημείωτο γεγονός την τιμή του φυσικού
αερίου στο Χρηματιστήριο της Ολλανδίας
να διαπραγματεύεται με μια σχετική στα-
θερότητα στα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα. 

Χωρίς να μπορούμε να κάνουμε λόγο
για τέλος της ενεργειακής κρίσης, καθώς
τα σύννεφα παραμένουν και μάλιστα σε
πυκνό σχηματισμό, η εξέλιξη των τιμών
και ιδιαίτερα αυτή του ολλανδικού TTF
προκαλεί αίσθηση, αν σκεφτεί κανείς ότι
μόλις δύο μήνες πριν ο ολλανδικός δεί-
κτης για το φυσικό αέριο είχε ξεπεράσει
τα 300 ευρώ/MWh, καταγράφοντας
εφιαλτικά ρεκόρ. 

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι τη Δευτέρα η
τιμή του ολλανδικού συμβολαίου TTF
(συγκεκριμένα του ωριαίου συμβολαίου)
βρέθηκε σε αρνητικό πρόσημο προτού
ανακάμψει θυμίζοντας την αντίστοιχη πε-
ρίσταση το 2020, όταν το πετρέλαιο WTI
είχε πέσει στα -37 δολάρια/βαρέλι. 

Και τώρα, όπως και τότε, η πτώση σημει-
ώθηκε ενώ οι αποθήκες είναι γεμάτες και
δεν μπορούν να δεχτούν παραπάνω ποσό-
τητες, πράγμα που προκαλεί την ανάγκη οι
κάτοχοι των θέσεων να πληρώσουν τους
αγοραστές για να πάρουν τις ποσότητες
από πάνω τους πριν από τη λήξη των συμ-
βολαίων. Αναλυτές εκτιμούν ότι η περί-
πτωση να βρεθεί σε αρνητικό πρόσημο το
μηνιαίο συμβόλαιο του TTF είναι σχεδόν
ανύπαρκτη, δεδομένης της μεγάλης ρευ-
στότητας που το χαρακτηρίζει. 

Η τιμή του φυσικού αερίου έχει πέσει
στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο,
ωστόσο κίνδυνοι εξακολουθούν να ελλο-
χεύουν στην τιμολόγηση της αγοράς. Τα
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης
Φεβρουαρίου διαπραγματεύονται με
premium 44% έως τον Νοέμβριο και το
κόστος για τον επόμενο χειμώνα είναι
επίσης υψηλότερο, γεγονός που δείχνει
ότι τα προβλήματα προσφοράς αναμένε-
ται να επιμείνουν. Τα καλά επίπεδα πλη-
ρότητας των αποθηκών της Ευρώπης που
προσεγγίζουν το 93% σε συνδυασμό με τις
ήπιες καιρικές συνθήκες που «καθυστε-
ρούν» τον χειμώνα στη Γηραιά Ήπειρο
συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τι-
μών προς ώρας, χωρίς, ωστόσο, να δια-
μορφώνουν μόνιμους όρους εξισορρό-
πησης και εξομάλυνσης. 

Η περίπτωση της Ελλάδας
Αντίστοιχα «σήματα» αποκλιμάκωσης

των τιμών καταγράφονται και στην ελλη-

νική αγορά ενέργειας, με την τιμή ηλε-
κτρισμού στην προημερήσια αγορά να
υποχωρεί από 234 ευρώ/MWh τη Δευτέ-
ρα 24 Οκτωβρίου σε 155 ευρώ /MWh την
Τρίτη και να επανακάμπτει στα 193 ευ-
ρώ/MWh για σήμερα, Τετάρτη, απέχον-
τας, ωστόσο, από τα υψηλά ρεκόρ του
προηγούμενου διαστήματος. 

Σε ημερίδα για την εξέλιξη των τιμών
της ενέργειας που διοργάνωσε το Ινστι-
τούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώ-
πης τη Δευτέρα, επισημάνθηκε η ανάγκη
αποσύνδεσης της τιμής του ρεύματος από
την τιμή του φυσικού αερίου. Ταυτόχρονα,
καταδείχθηκε η ανάγκη για τη δημιουργία
των συνθηκών που απαιτούνται, προκει-
μένου να αναπτυχθούν και στην ελληνική

αγορά τα διμερή συμβόλαια μεταξύ πα-
ραγωγών και τελικών καταναλωτών που
θα επιτρέψουν αφενός την ανάπτυξη των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αφε-
τέρου την προστασία των καταναλωτών
από την έντονη διακύμανση των τιμών στο
χρηματιστήριο. 

Θα τα ξαναπούν… αργότερα
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνεχίζεται

αμείωτο το «μπρα ντε φερ» Βορρά – Νό-
του, καθώς για ακόμη μία φορά οι αποφά-
σεις μετατίθενται για αργότερα. 

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Τσέχος
υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τζόζεφ Σίκελα σε συνέντευξη Τύπου
αμέσως μετά το πέρας των εργασιών του

Συμβουλίου των Υπουργών Ενέργειας της
ΕΕ, οι αποφάσεις θα ληφθούν σε επόμενη
Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας στις 24
Νοεμβρίου.

Οι υπουργοί συμφώνησαν να εστιά-
σουν στις κοινές προμήθειες αερίου και
στήριξαν τη δημιουργία ενός «δυναμικού
διαδρόμου» για τις τιμές του αερίου που
θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα των βίαιων
μεταβολών στις τιμές.

Για το πλαφόν στο αέριο και τον μηχανι-
σμό που θα ελέγξει τις τιμές του TTF
υπήρξαν διαφορές μεταξύ των υπουρ-
γών. Το στοιχείο-κλειδί είναι πώς θα προ-
χωρήσει ένα τέτοιο σχέδιο χωρίς να τε-
θούν σε κίνδυνο οι προμήθειες. Σύμφωνα
με όσα ανακοίνωσε η Επίτροπος Ενέργει-
ας Κάντρι Σίμσον, ο Οργανισμός Συνεργα-
σίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
(ACER) θα προχωρήσει στην ανάπτυξη
ενός συμπληρωματικού δείκτη αναφοράς
για το φυσικό αέριο που θα διασφαλίζει
«διαφάνεια και προβλεψιμότητα», όπως
χαρακτηριστικά ειπώθηκε. 

Παράλληλα, όπως είπε, κάποιοι
υπουργοί ζήτησαν μέτρα για να στηριχθεί
η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής
βιομηχανίας.

Χωρίς απόφαση 
το Συμβούλιο Υπουργών
Ενέργειας της ΕΕ, στον 
απόηχο του σκληρού «μπρα
ντε φερ» Βορρά - Νότου

Υπό τον φόβο νέου…
ράλι πέφτουν οι τιμές

Σκρέκας: Με ενότητα η Ευρώπη 
θα αντιμετωπίσει την κρίση
Την άμεση εξειδίκευση, εντός των επόμενων ημε-
ρών, των μέτρων που περιλαμβάνονται στις αποφά-
σεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Πράγας ζήτη-
σε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώ-
στας Σκρέκας, στο χθεσινό Συμβούλιο των Υπουργών
Ενέργειας της ΕΕ, υπογραμμίζοντας ότι «τώρα είναι η
ώρα να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες,
καθώς έχει εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η επάρκεια εφοδιασμού της ΕΕ». 
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει τον
μηχανισμό των κοινών αγορών μέσω της πλατφόρμας ενιαίας αγοράς φυσι-
κού αερίου, ενώ εξέφρασε τη συμφωνία του με την πρόταση της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής να αναθέσει στον Σύνδεσμο των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέρ-
γειας της ΕΕ (ACER) τον καθορισμό ενός εναλλακτικού δείκτη τιμών για τις
εισαγωγές LNG. 
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Η
διαχείριση της κρίσης να
χρησιμοποιηθεί ως ευκαι-
ρία αποτελούσε το μομέν-
τουμ για την Ελλάδα και το

κέρδισε καθώς αυτό αποτυπώνεται εν
τοις πράγμασι με τις επενδύσεις που
υλοποιούνται αδιαλείπτως το τελευ-
ταίο διάστημα στη χώρα μας σε μια
μεγάλη «ομπρέλα» τομέων και δρα-
στηριοτήτων.

Η οικονομική δραστηριότητα κατα-
γράφεται και στις παραδοσιακές
επενδύσεις, στο real estate και στον
τουρισμό, τομείς στους οποίους ση-
μειώνεται «οργασμός» δραστηριότη-
τας. «Βάλαμε έναν στόχο να ξανα-
βρούμε το brand, γιατί τα τελευταία
δέκα χρόνια η Ελλάδα δεν ήταν στις
προτεραιότητες των ξένων επενδύσε-
ων. Σε τρία χρόνια έχουμε 8 δισ. στρα-
τηγικές επενδύσεις έναντι 1 δισ. τα
προηγούμενα 8 χρόνια», σημείωσε
εμφατικά ο Γιάννης Σμυρλής, γενικός
γραμματέας Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων και Εξωστρέφειας και πρό-
εδρος της Enterprise Greece, στην

ομιλία του στο 23ο Συνέδριο Prodex-
po για την ανάπτυξη ακινήτων και τις
επενδύσεις που διοργανώθηκε στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η καλή προοπτική θα πρέπει να συ-
νοδεύεται με σταθερότητα και με το
ανάλογο ισχυρό προφίλ της χώρας
μας προς τα έξω, όπως επισημαίνουν
οι ειδικοί, και η στόχευση να μπει η
χώρα στο top 10 των επενδυτικών
προορισμών το 2021 αποδείχτηκε η
σωστότερη επιλογή.

Η προώθηση της «ασημί οικονομίας»
Η Πολιτεία προωθεί τη «silver e-

conomy» -ή «ασημί οικονομία»- που
αφορά το σύστημα παραγωγής, διανο-
μής και κατανάλωσης αγαθών και
υπηρεσιών που στοχεύουν στη χρήση
του δυναμικού αγορών ηλικιωμένων
ατόμων και στην ικανοποίηση των
αναγκών κατανάλωσης, διαβίωσης
και υγείας τους.

Βιώσιμος χειμερινός τουρισμός και
νέες επενδύσεις είναι κρίκοι αλλη-
λένδετοι με ξεχωριστά πλεονεκτήμα-
τα του κάθε τομέα σε κάθε περιφέ-
ρεια, καθώς όλες οι περιοχές δεν
έχουν το ίδιο επενδυτικό «ανάγλυφο».

Παράλληλα, και στον τομέα των ακι-
νήτων η Ελλάδα θα επικεντρωθεί στην

ανάπτυξη ακινήτων τουριστικού εν-
διαφέροντος, ενεργειακών υποδο-
μών, logistics και ακινήτων του πρω-
τογενούς τομέα. Η χώρα μας ξεχωρί-
ζει στην ευρωπαϊκή αγορά, ας μην ξε-
χνάμε πως η Ελλάδα βγήκε από μια
δεκαετή οικονομική κρίση και το κα-
τάλληλο θεσμικό πλαίσιο με το σωστό
προϊόν δημιουργήθηκε τελευταία. 

Με επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδο-
μές προχωρούν οι επιχειρηματίες του κλάδου. Η κα-
τάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και η στελέχωση
των ξενοδοχειακών μονάδων είναι τα ζητούμενα για τη
βιωσιμότητα των τουριστικών επιχειρήσεων. Τα επίπε-
δα ποιότητας, η επιμόρφωση του προσωπικού, οι ανα-
καινίσεις και όλα εκείνα τα σπουδαία projects θα προ-
σελκύσουν τον ίδιο αριθμό τουριστών, μιας και η χώρα
μας δεν στερείται τουριστικών ροών, πετυχαίνοντας
όμως έτσι μεγαλύτερη μέση τιμή.

«Πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική για το κάθε ξενο-
δοχείο ξεχωριστά ανάλογα με τον προορισμό στον οποίο
βρίσκεται. Δεν μπορούν να είναι όλα τα ξενοδοχεία πολυ-

τελή, αλλά όλα πρέπει να είναι αξιοπρεπή», τόνισε ο Πά-
νος Παλαιολόγος, ιδρυτής και πρόεδρος της HotelBrain.

Κανείς δεν γνωρίζει πώς θα διαμορφωθεί το τουρι-

στικό προϊόν του μέλλοντος. Ο Νικόλαος Ρουπακάς,
country manager της Everty Greece, εκτιμά πως κα-
νείς δεν μπορεί να φανταστεί τι μπορούμε να δούμε στο
μέλλον στον τομέα του τουρισμού. Πρόκειται άλλωστε
για ένα ιδιαίτερα δυναμικό κομμάτι της αγοράς που συ-
νεχώς εξελίσσεται και διαφοροποιείται ανάλογα με το
πώς διαμορφώνονται ανά περίοδο οι ανάγκες της.

Η συλλογή εμπειριών, οι νέες πρακτικές, οι υψηλές
αμοιβές και η διά βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση
θα δώσουν τα κίνητρα για βιωσιμότητα και ανάπτυξη
αλλά και θα συνδράμουν στην επέκταση της τουριστι-
κής περιόδου.

Ρ.Σ.

Απίστευτη πρόοδος 
σε σχέση με 
την προηγούμενη οκταετία,
όταν είχαμε μόνο 1 δισ. 

Ξενοδοχεία: Οι προκλήσεις για το βιώσιμο τουριστικό μοντέλο

Στρατηγικές
επενδύσεις
8 δισ. ευρώ
σε 3 χρόνια

Γράφει 
η Ρεγγίνα Σαβούρδου



Υ
πό το… άγρυπνο μάτι της
Εφορίας τίθενται τα στοι-
χεία που δήλωσαν οι ιδιο-
κτήτες ακινήτων στο Κτη-

ματολόγιο, μέσω του νέου ηλεκτρο-
νικού συστήματος καταγραφής. Η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσό-
δων θέτει σε εφαρμογή τη νέα
πλατφόρμα, η οποία θα αξιοποιεί τα
στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογί-
ου, προκειμένου στη συνέχεια να
διενεργούνται εκτεταμένες δια-
σταυρώσεις, με βάση και τα στοι-
χεία που έχουν δηλωθεί στο Ε-9.

Πιο αναλυτικά στοιχεία
Η Εφορία επί της ουσίας δημι-

ουργεί μια νέα βάση δεδομένων
από την αρχή, έχοντας αυτή τη φορά
πιο αναλυτικά στοιχεία σε σχέση με
τα ακίνητα που κατέχουν τα φυσικά
πρόσωπα και οι επιχειρήσεις. Εκτι-
μάται ότι η διασταύρωση των αρχεί-
ων της Εφορίας και του Κτηματολο-
γίου θα φέρει στο προσκήνιο χιλιά-
δες περιπτώσεις υποδηλωμένων ή
μη δηλωμένων ακινήτων, γεγονός
που συνεπάγεται την αναζήτηση
πρόσθετων φόρων από ΕΝΦΙΑ,
τεκμήρια και πρόστιμα. 

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ θα τε-
θούν οι περιπτώσεις κατοχύρωσης

ιδιοκτησιών στο Κτηματολόγιο χω-
ρίς αυτές να έχουν δηλωθεί στο Ε-
9, προκειμένου να γλιτώσουν φό-
ρους. Στις περιπτώσεις αυτές οι…
παραβάτες θα ενημερωθούν μέσω
e-mail από την Εφορία, προκειμέ-
νου να προχωρήσουν στις σχετικές
διορθώσεις, να πληρώσουν τους
αναλογούντες φόρους και φυσικά
να δώσουν… εξηγήσεις! Από την
άλλη πλευρά, στις περιπτώσεις που
έχουν δηλωθεί στο Ε-9 περισσότε-
ρα τετραγωνικά μέτρα σε σχέση με
τα στοιχεία του Κτηματολογίου, η
Εφορία θα κινήσει τις διαδικασίες
για τον υπολογισμό του επιστρεφό-
μενου φόρου στους ιδιοκτήτες των
ακινήτων.

Πού απαιτείται διόρθωση
Το πρόβλημα είναι εκτεταμένο,

καθώς σε πολλές περιπτώσεις στα
συμβόλαια αναγραφόταν μικρότερη
επιφάνεια, η οποία ήταν στρογγυλο-
ποιημένη κυρίως στις περιπτώσεις
των αγροτεμαχίων. Σε τέτοιες περι-

πτώσεις, μάλιστα, απαιτείται και η
διόρθωση των συμβολαίων, προκει-
μένου μια μεταβίβαση να είναι έγ-
κυρη, καθώς δεν μπορεί να ισχύει
άλλη επιφάνεια για το Κτηματολόγιο
και άλλη για την Εφορία. Υπάρχουν
χιλιάδες περιπτώσεις όπου το εμ-
βαδόν αγροτεμαχίων στα συμβό-
λαια αναγράφει, πχ, 4.000 τετραγω-
νικά μέτρα και το Κτηματολόγιο
«μέτρησε» 4.100 τμ. Οι περιπτώσεις
αυτές είναι και οι πιο δύσκολες, κα-
θώς πρόκειται για πρόδηλο σφάλμα
και δεν υπάρχει δόλος από την
πλευρά του ιδιοκτήτη, οπότε θα
χρειαστεί νομοθετική ρύθμιση για
τη διόρθωση των στοιχείων.

Αντίθετα, αν ένα αγροτεμάχιο
φαίνεται στα συμβόλαια και στο Ε9,
πχ, με εμβαδόν 3.000 τμ και μετά
την καταμέτρηση του Κτηματολογί-
ου βρέθηκε στα 2.890 τμ, τότε η
Εφορία θα πρέπει να επιστρέψει τον
επιπλέον ΕΝΦΙΑ που πλήρωσε ο
ιδιοκτήτης την τελευταία πενταετία.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ένεση ρευστότητας 
975 εκατ. μέσω δημοπρασίας
5ετούς ομολόγου

Με προσφορές ύψους 1,865 δισ. ευρώ, εκ
των οποίων έγινε δεκτό το ποσό των 975 εκατ.
ευρώ, και με ελκυστικό επιτόκιο 2,77%, με
βάση τις τρέχουσες αρνητικές συνθήκες, το
Ελληνικό Δημόσιο πραγματοποίησε ακόμη
μία επιτυχημένη έξοδο στις αγορές. Σύμφω-
να με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου
Χρέους, η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,5
φορές, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο, από την
επανέκδοση του πενταετούς ομολόγου λή-
ξεως Δεκεμβρίου 2027, επεδίωκε την άντλη-
ση ποσού 750 εκατ. ευρώ. Ισχυρό ενδιαφέ-
ρον εκδήλωσαν κυρίως ξένοι θεσμικοί
επενδυτές, καθώς και εγχώριες τράπεζες, Η
έξοδος στις αγορές σε μια περίοδο όπου τα
επιτόκια όλων των κρατικών τίτλων των χω-
ρών κινούνται σε υψηλά επίπεδα, αλλά και το
χαμηλό επιτόκιο που αποδέχθηκαν οι αγορα-
στές στη δημοπρασία, αποδεικνύουν την αυ-
ξημένη εμπιστοσύνη στις προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας. 

Προϋπολογισμός: Κάθετη
πτώση ελλείμματος 
με άλμα εσόδων

Περίπου 5,8 δισ. ευρώ μικρότερο έλ-
λειμμα σε σχέση με τις προβλέψεις του
προϋπολογισμού σημειώθηκε στο εννεά-
μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, με βασι-
κό… τροφοδότη την υπέρβαση των φορο-
λογικών εσόδων κατά 5,2 δισ. ευρώ! Σύμ-
φωνα με τα οριστικά στοιχεία του υπουρ-
γείου Οικονομικών, την περίοδο Ιανουα-
ρίου-Σεπτεμβρίου το έλλειμμα περιορί-
στηκε στα 4,221 δισ. ευρώ έναντι στόχου
για 10,081 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να
δημιουργηθεί πρωτογενές πλεόνασμα 52
εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογε-
νές έλλειμμα 5,943 δισ. ευρώ και 5,96 δισ.
ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή πε-
ρίοδο. Τα καθαρά έσοδα του προϋπολογι-
σμού ανήλθαν σε 44,024 δισ. ευρώ, πα-
ρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,219 δισ. ευ-
ρώ σε σχέση με τον στόχο, ενώ… πλάτη
στα δημοσιονομικά έβαλαν και οι δαπά-
νες, οι οποίες ήταν μειωμένες κατά 1,355
δισ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι.
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Διασταυρώσεις  στοιχείων
σε μια υπερβάση 
δεδομένων 

«Big Brother» της Εφορίας για
τις δηλώσεις στο Κτηματολόγιο



Το 2021 η ΑΜΒΥΞ κατέγραψε μια εξαιρε-
τική πορεία καταγράφοντας σημαντική
ανάπτυξη καθαρού τζίρου και μεικτών κερ-
δών σε σχέση με το 2020, +18% και +22,5%
αντίστοιχα, με παράλληλη θεαματική βελ-
τίωση της τελικής κερδοφορίας κατά 400%!
Η ΑΜΒΥΞ, η παλαιότερη εταιρία του Κλάδου
των Αλκοολούχων, επιβεβαίωσε για μια
ακόμη φορά την ηγετική της θέση επιδει-
κνύοντας ισχυρά ανακλαστικά. Αντικατέ-
στησε με τον καλύτερο και ταχύτερο τρόπο
τα προϊόντα του οίκου Bacardi, ενισχύοντας τη θέση της με την ενσωμάτωση ολόκληρου του χαρτοφυλα-
κίου του εμβληματικού Οίκου Moët-Hennessy (με τη super premium βότκα Belvedere, τις σαμπάνιες
Veuve Clicquot και Krug, το ρούμι Eminente, την τεκίλα Volcan και τα ουίσκι Ardbeg & Glenmorangie),
της Proximo και της Charter Brands (με το τζιν Langley’s και το ρούμι Nusa Cana). Oι πωλήσεις το 2021
κατέγραψαν επίπεδο-ρεκόρ με αύξηση 10% έναντι του 2019.
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T
o θετικό διεθνές κλίμα
συνέβαλε ώστε το ελ-
ληνικό χρηματιστήριο
να κινείται ανοδικά κα-

τά τον τρέχοντα μήνα και ο γενι-
κός δείκτης να σημειώνει κέρδη
μέχρι στιγμής. Και τώρα αυτό
που μένει να διαφανεί είναι αν
αυτή η κίνηση των αγορών, συμ-
περιλαμβανομένης και της ελλη-
νικής, αποτελεί ένα κλασικό
bear market rally, δηλαδή μια
ανοδική κίνηση σε timing που η
τάση παραμένει πτωτική, ή έχει
αντιστραφεί πραγματικά το κλί-
μα. Πάντως, οι αγοραστές διατη-
ρούν προβάδισμα στο ΧΑ, ενώ
θετικά αποτιμάται και το «ξύπνη-
μα» των τραπεζικών μετοχών.
Τεχνικά ο τραπεζικός δείκτης

έχει δώσει σήμα επανατοποθε-
τήσεων, το οποίο ακυρώνεται με
επιστροφή και κλείσιμο χαμηλό-
τερα των 502 μονάδων. Αν ο εν
λόγω δείκτης συνεχίσει να δίνει
κλεισίματα υψηλότερα της ζώ-

νης 586 - 562, μέσα στην οποία
συνωστίζονται οι ΚΜΟ 200 ημε-
ρών, δεν μπορεί να αποκλειστεί
κίνηση προς τις 600 και 650 μο-
νάδες, όμως ο δεύτερος στόχος
θα χρειαστεί είδηση.

Ελλάκτωρ: Έγκριση 
σχεδίου διάσπασης

Η Ελλάκτωρ ανακοίνωσε ότι κατά τη
συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβου-
λίου της 23ης Οκτωβρίου 2022 εγκρίθη-
κε το σχέδιο διάσπασης της εταιρείας δι’
απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας
εταιρείας (η «Επωφελούμενη»), σύμφω-
να με τα άρθρα 57 παρ. 3 και 59 έως και
74 του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018 και
του Ν.Δ. 1297/1972, όπως ισχύουν. Ειδι-
κότερα, όπως αναφέρει η εισηγμένη σε
σχετική ανακοίνωση, η διάσπαση θα
αφορά την απόσχιση του κλάδου ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας της εταιρείας,
τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού
του οποίου περιλαμβάνονται στη λογιστι-
κή κατάσταση του αποσχιζόμενου κλά-
δου με ημερομηνία 31/12/2021.

Ξεκινά η SKY express απευθείας
πτήσεις Αθήνα - Μιλάνο

Από την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου η Sky
express συνδέει απευθείας πέντε μέρες
την εβδομάδα τον Διεθνή Αερολιμένα
Αθηνών με το Διεθνές Αεροδρόμιο
Malpensa. Η απόφαση έρχεται σχεδόν
έναν χρόνο μετά την ένταξη της Ρώμης
στο δίκτυο διεθνών προορισμών της SKY
express ως απάντηση στην ανάγκη του
επιβατικού κοινού για περισσότερες επι-
λογές. Με την ένταξη του Μιλάνου στο δί-
κτυο εξωτερικού της, η SKY express κα-
θιστά την Ιταλία την πρώτη ευρωπαϊκή
πόλη στην οποία εξυπηρετεί δύο προορι-
σμούς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ideal Holdings: Επιστροφή
κεφαλαίου €0,12

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλεί
στις 14 Νοεμβρίου στις 10 πμ η Ideal Hold-
ings ΑΕ με μοναδικό θέμα την επιστροφή
κεφαλαίου. Η επιστροφή κεφαλαίου
ύψους 0,12 ευρώ ανά μετοχή και απόδοση
πάνω από 3,5% θα γίνει με ισόποση αύξηση
και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και
αποτελεί συνέχεια της επιστροφής κεφα-
λαίου 0,07 ευρώ ανά μετοχή που ολοκλη-
ρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022. Η Ideal
Holdings ολοκληρώνει με αυτό τον τρόπο,
για το έτος 2022, συνολική επιστροφή κε-
φαλαίου ύψους 0,19 ευρώ ανά μετοχή και
απόδοση πάνω από 5,5%.

Εκτίναξη κερδών και κύκλου εργασιών σε ετήσια βάση
στο εννεάμηνο κατέγραψε ο Όμιλος Mytilineos ως απόρ-
ροια της ισόρροπης ανάπτυξης όλων των επιμέρους το-
μέων αλλά και ως αποτέλεσμα των στρατηγικών επιλο-
γών της εταιρείας. Πιο ειδικά, ο όμιλος ανακοίνωσε:
169% αύξηση του Κύκλου Εργασιών που ανήλθε σε
€4.573 εκατ., σε σύγκριση με €1.698 εκατ. το εννεάμηνο
του 2021 και 171% αύξηση στα καθαρά κέρδη μετά από δι-
καιώματα μειοψηφίας που ανήλθαν σε €312 εκατ. έναντι
€115 εκατ. το εννεάμηνο του 2021. Αντίστοιχα, τα κέρδη
ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €2,618, αυξημένα κατά
151% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προ-
ηγούμενου έτους: 121% αύξηση των κερδών προ φόρων,
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €533
εκατ., έναντι €241 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προ-
ηγούμενου έτους.

Τα ηνία στους αγοραστές στο χρηματιστήριο

Mytilineos: Αύξηση 169% στον κύκλο εργασιών

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

ΑΜΒΥΞ: Θεαματική ανάκαμψη τζίρου και κερδών
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πειτα από δεκαπέντε χρόνια επιτυχημένης
πορείας στη Μοτοδυναμική ο Σωτήρης Χα-
τζίκος ολοκληρώνει τη θητεία του την 31η

Δεκεμβρίου 2022. Δυναμικός, διορατικός και ορα-
ματιστής, διακρίνει τάσεις, αναγνωρίζει τις ευκαι-
ρίες και δρα αποφασιστικά. Το 2008 ανέλαβε τη δι-
οίκηση της Μοτοδυναμικής, έχοντας εξαρχής ως
προσανατολισμό του την ισχυρή ανάπτυξη, όπως
αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, και
προσθέτει: «Νέος διευθύνων σύμβουλος θα αναλά-
βει από την 1η Ιανουαρίου 2023 ο πρόεδρος της Μο-
τοδυναμικής Πάρης Κυριακόπουλος, αφού ολοκλη-
ρωθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Ο Πάρης Κυ-
ριακόπουλος είναι ενεργά εμπλεκόμενος με τη Μο-
τοδυναμική. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
ήδη από το 2013 και πρόεδρος του ομίλου από το
2015, έχει βαθιά γνώση της διαδρομής και της ιστο-
ρίας της Μοτοδυναμικής και ισχυρή αντίληψη, όρα-
μα και στρατηγική για το μέλλον».

Public: Επενδύει 100 εκατ. 
και ξεπερνά τα 500 εκατ. τζίρο

Νέα προγράμματα 
από την Interamerican

Η Interamerican αναβαθμίζει τα προγράμ-
ματα ασφάλισης κατοικίας και προσφέρει τρία
νέα προϊόντα με εμπλουτισμένη σύνθεση κα-
λύψεων. Σύμφωνα με σχετικά ανακοίνωση,
μέσα από τις νέες επιλογές ασφάλισης κατοι-
κίας οι ασφαλισμένοι με προσιτό κόστος προ-
στατεύουν την περιουσία τους τόσο από
ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν ενταθεί
λόγω της κλιματικής κρίσης όσο και από άλ-
λους καθημερινούς και αστάθμητους παρά-
γοντες. Τα ανανεωμένα προγράμματα ασφά-
λισης κατοικίας βασίζονται στη φιλοσοφία του
Classic - Extra - Total, μια κατηγοριοποίηση
που δίνει τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να
επιλέξει το πρόγραμμα και τις καλύψεις που
επιθυμεί ανάλογα με τις ανάγκες και την οικο-
νομική δυνατότητα που έχει.

Grivalia Hospitality: Τρία μεγάλα
τουριστικά projects το 2023

Τρία τουριστικά projects ύψους εκατοντά-
δων εκατ. ευρώ συνολικά και υψηλής ποιότη-
τας, εκ των οποίων τα δύο στην Αθηναϊκή Ρι-
βιέρα, ετοιμάζεται να λειτουργήσει εντός του
2023 η Grivalia Hospitality με αφετηρία το εμ-
βληματικό «One & Only Aesthesis» στα Αστέ-
ρια Γλυφάδας, το οποίο αναμένεται να είναι
έτοιμο για λειτουργία το καλοκαίρι του 2023.
Αυτό δήλωσε από το βήμα του συνεδρίου της
Prodexpo o Γιώργος Χρυσικός, διευθύνων
σύμβουλος της Grivalia Hospitality, που
έσπευσε να συμπληρώσει ότι πρόκειται για
ένα εντελώς διαφορετικό προϊόν, μια συνολι-
κή δόμηση μόλις 25.000 τμ σε 280 στρέμματα
που καταλαμβάνει αυτήν τη στιγμή η έκταση
του συγκροτήματος.

Νέος CEO της Mega Brokers 
ο Τάσος Χατζηθεοδοσίου

Επίσημα καθήκοντα διευθύνοντος συμβού-
λου αναλαμβάνει στη Mega Brokers ο Τάσος
Χατζηθεοδοσίου. Έπειτα από μια επιτυχημένη
επαγγελματική πορεία 10 ετών στην ασφαλι-
στική αγορά, εκ των οποίων τα 7 χρόνια στη
Mega Brokers σε διάφορες διοικητικές θέ-
σεις, ο Τάσος Χατζηθεοδοσίου ανέλαβε καθή-
κοντα διευθύνοντος συμβούλου από τη Δευ-
τέρα 24 Οκτωβρίου.

Αλλαγή σκυτάλης 
στη Mοτοδυναμική - Νέος CEO 
o Πάρης Κυριακόπουλος

Η OKTABIT 30 χρόνια παρουσίας
στην ελληνική αγορά

Τριάντα χρόνια δυναμικής παρουσίας στην ελληνι-
κή αγορά συμπληρώνει φέτος η OKTABIT, που αποτε-
λεί μια από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες εται-
ρείες στον κλάδο των ψηφιακών τεχνολογιών. Η
ΟΚΤΑΒΙΤ, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, ξεκίνησε
τη λειτουργία της τον Οκτώβριο του 1992 από την Αθή-
να με αρχική δραστηριότητα τη διανομή σκληρών δί-
σκων και σήμερα εκπροσωπεί ολοκληρωμένα περισ-
σότερους από 50 κορυφαίους παγκοσμίως κατα-
σκευαστές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Η OK-
TABIT τα τελευταία χρόνια έχει επεκτείνει το εύρος
των συνεργασιών της και τους εμπορικούς άξονες
στους οποίους δραστηριοποιείται. Η εταιρεία δραστη-
ριοποιείται και στην ανάπτυξη εξειδικευμένου λογι-
σμικού για επιχειρήσεις που ασχολούνται με το ηλε-
κτρονικό εμπόριο μέσω της δημιουργίας ενός νέου
brand με την εμπορική ονομασία Reccodo.

Το Public Group ενημερώνει ότι με μια νέα δυ-
ναμική στρατηγική επενδύει 100 εκατ. ευρώ για
να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες των κατανα-
λωτών με κύρια χαρακτηριστικά την ευελιξία και
την ελευθερία στις αγορές τους. «Νέας γενιάς»
καταστήματα, ανάπτυξη της αλυσίδας i-Repair
εντός των Public, πρωτοποριακές ψηφιακές
πληρωμές σε συνεργασία με την κορυφαία παγ-
κοσμίως εταιρεία Klarna, διεύρυνση προϊοντι-
κής γκάμας αλλά και νέα αποκλειστική εμπορι-
κή συμφωνία με την Box Now, το μεγαλύτερο δί-
κτυο lockers στη χώρα. Στο πλαίσιο της νέας δυ-
ναμικής στρατηγικής Public, ο οργανισμός
επενδύει σε ένα μοναδικό οικοσύστημα καινο-
τόμων νεοφυών εταιρειών, ταλέντων και τεχνο-
λογίας, μετασχηματίζοντας το Public Group σε
έναν προορισμό σύγχρονων αγοραστικών εμ-
πειριών με επίκεντρο τις αναδυόμενες ανάγκες
του καταναλωτή.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

HSBC: Βουτιά 42% 
στα προ φόρων κέρδη
Η HSBC εμφάνισε «βουτιά» 42% στα προ φόρων
κέρδη γ’ τριμήνου, εξέλιξη που αποδίδεται κατά
κύριο λόγο στις ζημίες από την πώληση της γαλλι-
κής μονάδας και στα ολοένα και αυξανόμενα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια. Ωστόσο, τα καθαρά έσοδα
από τόκους κινήθηκαν ανοδικά το ίδιο διάστημα,
καθώς οι ανά τον κόσμο τράπεζες επωφελούνται
από την αύξηση των επιτοκίων. Αναλυτικότερα, η
τράπεζα που εδρεύει στο Λονδίνο κατέγραψε προ
φόρων κέρδη 3,15 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο έως
τις 30 Σεπτεμβρίου. Το μέγεθος ήταν χαμηλότερο
από τα 5,4 δισ. δολάρια που είχε εμφανίσει στο αντί-
στοιχο περσινό διάστημα, αλλά αρκετά υψηλότερο
από τα 2,45 δισ. δολάρια που ανέμεναν οι αναλυτές.
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H
ΑΕΚ πέρασε εύκολα 2-
0 από τον Λεβαδειακό
και την προσεχή Κυ-
ριακή ακολουθεί το

ντέρμπι «αποκαλύψεων» με τον
ΠΑΟΚ στη νεότευκτη «ΟΠΑΠ Are-
na - Αγιά Σοφιά». Και όχι μόνο για
αυτήν αλλά και για τον «δικέφαλο
του Βορρά», που μετά την ισοπα-
λία 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης
την περασμένη Κυριακή στην
Τούμπα έμεινε 11 ολόκληρους
βαθμούς πίσω. Η Ένωση είναι η
μόνη αξιόπιστη κυνηγός του Πα-
ναθηναϊκού προς τον τίτλο. Απέχει
έξι βαθμούς από τον πρωτοπόρο, ο
οποίος έχει το απόλυτο στα εννέα
ματς μέχρι τώρα.

Υπάρχει μια θεωρία στο ποδό-
σφαιρο, την οποία εκπόνησε ο άλ-
λοτε σέντερ φορ της εθνικής Γαλ-
λίας Ζιστ Φοντέν, πρώτος σκόρερ

στο Μουντιάλ του 1958 στη Σουη-
δία με 13 γκολ, ρεκόρ ακατάρρι-
πτο. Έπειτα από μελέτη 20 και
πλέον ετών, ο Φοντέν αποφάνθηκε
πως ό,τι βλέπουμε στο γήπεδο εί-
ναι κατά 67% έργο του προπονητή
και το υπόλοιπο 33% των παικτών.
Το είπε κάπως διαφορετικά ο
Γκουαρντιόλα, αλλά στην ουσία το
ίδιο υπονόησε. Πως έργο του προ-
πονητή είναι να βάλει την μπάλα
στην αντίπαλη περιοχή. «Μετά θα
πρέπει να πληρώσεις». Για να
βρεις σκόρερ, εννοούσε.

Ο Ματίας Αλμέιδα, Αργεντινός
προπονητής της Ένωσης, όταν είδε
τη σωματοδομή του Λιβάι Γκαρσία
πέταξε κάθε άλλη σκέψη για τη θέ-
ση του σέντερ φορ. Θα έπαιζε αυ-
τός ως frontman της επίθεσης. Οι
ημιμαθείς «ειδήμονες του καφενεί-
ου» βιάστηκαν να τον ψέξουν, διό-

τι ο Αργεντινός Αραούχο είχε σχε-
δόν καπαρωμένη τη θέση. Ο Αλμέι-
δα, ο οποίος έμαθε ποδόσφαιρο
(όχι μπάλα αλλά ποδόσφαιρο - εί-
ναι διαφορετικό) στην Αργεντινή

και την Ιταλία κυρίως, ήταν ανέν-
δοτος και δικαιώνεται εκ των πραγ-
μάτων. Ο Λιβάι Γκαρσία από... ρε-
ζέρβα την περασμένη σεζόν, όταν
έπαιζε στα πλάγια, έγινε το βασικό
σημείο αναφοράς της ΑΕΚ τη φετι-
νή σεζόν. Δικά του και τα δύο γκολ
στη Λιβαδειά. Ο δε «αγαπημένος»
της εξέδρας και συμπατριώτης του
Σέρχιο Αραούχο παίζει και αυτός,
αλλά περισσότερο σε δημιουργικό
ρόλο. Συμπέρασμα; Ο προπονητής
είναι το «Α» και το «Ω» της κάθε
ομάδας. Στην Ελλάδα τις περισσό-
τερες φορές είναι το «Ω»... σκέτο.

Πώς ο Αργεντινός 
προπονητής μεταμόρφωσε
την ΑΕΚ και κυρίως 
τον Λιβάι Γκαρσία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 9 αγώνες)
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Σ
την Ιταλία, ως γνωστόν, δεν
βασιλεύει μονάχα η μαφία αλ-
λά και η δικαιοσύνη. Έτσι,

σχηματίστηκε μια ομάδα δικαστών
της Ομάδας Ποινικού Δικαίου της
Οικονομίας, αποτελούμενη από
τους αναπληρωτές εισαγγελείς Τσί-
ρο Σαντοριέλο, Μάριο Μπεντόνι και
τον αναπληρωτή εισαγγελέα Μάρκο
Τζανόλιο, και μπούκαρε απροειδο-
ποίητα στα γραφεία της Γιουβέντους
για επιτόπιο έλεγχο των χρηματοοι-
κονομικών της. Αποτέλεσμα; Ελέγ-
χεται και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της Γι-
ουβέντους Αντρέα Ανιέλι, γόνος της
γνωστής αυτοκρατορίας των Ανιέλι
με τα αυτοκίνητα κ.λπ. Οι εισαγγε-
λείς ανακάλυψαν πληθώρα «πλα-
στών» συμβολαίων μεταξύ της Γιου-

βέντους και παικτών προκειμένου
να αποφεύγουν τα νόμιμα προς την
εφορία της Ιταλίας. «Εγκέφαλος»
φέρεται να είναι ο γενικός διευθυν-
τής της Γιουβέντους και παλιά δόξα

της, ο Τσέχος Πάβελ Νέντβεντ. Η Γι-
ουβέντους, όπως είναι γνωστό, είχε
κατηγορηθεί και στο παρελθόν για
παρόμοιες μεθοδεύσεις φοροαπο-
φυγής, αλλά τη γλίτωσε.

Εισαγγελείς στη Γιουβέντους Δίωξη στον Ζερβίνιο
Με δύο αγωνιστικές τιμωρίας κινδυνεύει ο

διεθνής Ιβοριανός επιθετικός του Άρη Ζερβίνιο
μετά το κατηγορητήριο του ποδοσφαιρικό εισαγ-
γελέα Κωνσταντίνου Σιμιτζόγλου. Στην πειθαρχι-
κή δίωξη αναφέρεται ότι στο παιχνίδι Παναθη-
ναϊκός - Άρης 1-0 ο Ζερβίνιο είχε «υβριστική
συμπεριφορά» προς τους οπαδούς των «πρασί-
νων». Και όχι μόνο με λόγια αλλά και με «έργα»,
όπως αναφέρει το κατηγορητήριο.

«Κοκκινίζει» 
το Φράιμπουργκ

Επισήμως η ΠΑΕ Ολυμπιακός πήρε 2.500 εισι-
τήρια για το αυριανό παιχνίδι με τη Φράιμπουργκ

στη Γερμανία. Λόγω όμως της απροθυμίας των
Γερμανών να γεμίσουν το γήπεδο -η ομάδα τους
έχει πάρει ήδη την 1η θέση στον όμιλο του Europa
League- οι «ερυθρόλευκοι» υπολογίζουν ότι στο
γήπεδο αναμένονται 5.000 Έλληνες.

Σαράντα εκατ. 
σε παράνομο τζόγο

Κύκλωμα παράνομου στοιχήματος αποκόμισε
κέρδη 40 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις Αρχές του
Χονγκ Κονγκ, οι οποίες προχώρησαν σε συλλή-
ψεις των δραστών. Και όλα αυτά σε διάστημα μό-
λις τεσσάρων μηνών. Το κύκλωμα αυτό προσέ-
φερε τότε μια χρηματική ανταμοιβή για να παρα-
σύρει τους ενδιαφερόμενους να δημιουργήσουν
λογαριασμούς σε εικονικές τράπεζες. Ανοίχτη-
καν 25 λογαριασμοί και αναμένονται και άλλοι,
όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Έστηναν» αγώνες 
στη Super League 1

Στην αθλητική υπερεισαγγελέα του Αρείου Πά-
γου Βιργινία Σακελλαροπούλου έφτασαν επώνυ-
μες επιστολές, σύμφωνα με τις οποίες πρόεδρος
ομάδας Super League 1 σε συνεργασία με δύο
ποδοσφαιριστές του «έστηναν» ποδοσφαιρικούς
αγώνες. Ήδη κλήθηκαν και εξετάστηκαν ως μάρ-
τυρες ένας τεχνικός διευθυντής και δύο παί-
κτες. Είχαν προηγηθεί δύο αναφορές από τον
πρώην αθλητικό εισαγγελέα Αθηνών Κωνσταντί-
νο Σιμιτζόγλου, ενώ η επιστολή διαβιβάστηκε
στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.

Για το εύκολο χρήμα...
Η 34χρονη σήμερα Φλορίκα Λεονίντα με τα αμέτρητα μετάλ-
λια στην ενόργανη γυμναστική αποφάσισε πριν από περίπου
επτά χρόνια να τα παρατήσει όλα και να γίνει συνοδός πολυ-
τελείας στη Γερμανία και την Αυστρία. Ο λόγος, απλός. Το
εύκολο χρήμα. Μια περίοδο με το όνομα Σάσα Μπράουν ερ-
γαζόταν σε οίκο ανοχής στη Βιέννη, κερδίζοντας περίπου
1.000 ευρώ τη βραδιά.

Ένα απίστευτο στατιστικό συνοδεύει τον διεθνή γκαρντ του Ολυμπιακού Γιαννούλη Λαρεντζάκη.
Είναι ο πρώτος σκόρερ στη EuroLeague στην 4η περίοδο! Βάζει κατά μέσο όρο 8,3 πόντους 
στην τέταρτη περίοδο και είναι στην κορυφή, ενώ το σημαντικό είναι ότι στη δεύτερη 
θέση είναι ακόμη ένας «ερυθρόλευκος», ο Κώστας Σλούκας, με 7,8 πόντους κατά μέσο όρο.

SPORTS
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Τρομερό  στατιστικό Λαρεντζάκη
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

O
ανερχόμενος θεσμός
των διεθνών βραβείων
Greek International
Women Awards (GIWA)

καθιερώνεται από το 2023 και στη
χώρα μας με σκοπό την αναγνώριση
και την επιβράβευση των Ελληνί-
δων που έχουν διακριθεί μέσω των
επαγγελματικών επιτευγμάτων, των
δράσεων και των επιδόσεών τους.

Πρέσβειρα των GIWA ανακηρύχθη-
κε η πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Γκε-
ρέκου, η οποία αγκάλιασε θερμά τη
δράση από την πρώτη στιγμή, ενώ
έδωσε το «παρών» στη συνέντευξη
Τύπου που δόθηκε στο φουαγέ του
θεάτρου «Παλλάς». Στην ομιλία της
προέτρεψε όλες τις Ελληνίδες παγ-
κοσμίως να συμμετάσχουν στον θε-
σμό αναφέροντας πως «όταν ανεβαί-
νει μια γυναίκα, ανεβαίνουμε όλες
μαζί της».

Η πρόεδρος των GIWA Σοφία Κων-
σταντοπούλου γνωστοποίησε ότι η
φετινή καμπάνια αφορά τη γυναικεία
ενδυνάμωση, το λεγόμενο women’s
empowerment: «Η συλλογική επιτυ-
χία είναι πιο δυνατή από το άθροισμα
της ατομικής. Όταν βοηθάς μια γυναί-
κα να αναδείξει το έργο της, έρχεσαι
και λίγο πιο κοντά στο να σπάσεις τη
λεγόμενη γυάλινη οροφή. Οι γυναί-
κες είναι η ίδια η κοινωνία και καθε-
μία μόνη αλλά και όλες μαζί μπορού-
με να δημιουργήσουμε το λεγόμενο
“domino effect”».

Κατηγορίες και κριτική επιτροπή
Η τελετή απονομής των βραβείων

GIWA θα παρουσιαστεί στον Ελληνικό

Κόσμο στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνι-
σμού στις 18 Μαΐου 2023.

Οι κατηγορίες για τις υποψηφιό-
τητες αφορούν τους εξής τομείς:
Τέχνη και Πολιτισμός (Arts and Cul-
ture), Σχέδιο (Design), Επιχειρημα-
τικότητα (Business and Entrepre-
neurship), Μόδα (Fashion), Οικο-
νομικές Επιστήμες (Finance), Του-
ρισμός και Φιλοξενία (Hospitality),
Θετικές Επιστήμες (Science), Κοι-
νωνικές Επιστήμες (Social Sci-
ence), Ναυτιλιακά (Shipping),
Αθλητισμός (Sports), Κοινωνική

Υπευθυνότητα (Social Responsibil-
ity), Young Star Award 18-23 και
Διά βίου επίτευγμα (Life Time
Achievement).

Στην κριτική επιτροπή συμμετέ-
χουν οι Κατερίνα Γκαγκάκη, Ελένη
Δούκα, Λάζαρος Καραγιαννίδης,
Ελπίδα Κόκκοτα, Μαρίνα -Λήδα
Κουταρέλλη, Ειρήνη Νικολαΐδη,
Έλενα Παπαδοπούλου, Θοδωρής
Αναγνωστόπουλος, Σεβαστή - Σοφία
Ανθοπούλου, Κωστής Γεωργίου, Να-
τάσσα Λιανού, Μαρίνα Παπαϊωάννου
και Τζίμης Αθανασόπουλος.

Το βραβείο
Το αγαλματίδιο The Rise είναι εμ-

πνευσμένο από την αιθέρια αλλά δυ-
ναμική φύση κάθε γυναίκας. Η ιδέα
και ο στόχος του σχεδιασμού από
τους Νατάσσα Λιανού και Ερμή Χαλ-
βατζή είναι η δημιουργία ενός σύγ-
χρονου icon, ξεχωριστού, μοναδικού
και θηλυκού, ικανού να αναδεικνύει
το πάθος κάθε γυναίκας για ζωή,
πρόοδο και επιτυχία. Το εικονίδιο GI-
WA όπως και το βραβείο The Rise αν-
τιπροσωπεύουν ένα σύγχρονο σύμ-
βολο των φτερών, ένα διαχρονικό και
ισχυρό σύμβολο συνεχούς προόδου
και θριάμβου.

GIWA: Βραβεία για
σπουδαίες Ελληνίδες

Λιλή Πυράκη, Κατερίνα Γκαγκάκη, Σοφία Κωνσταντοπούλου, 
Μαρίνα - Λύδα Κουταρέλλη

Μαρία Παπαλάμπρου, Σοφία Κωνσταντοπούλου, Αλίκη Δανάλη



Η ευτυχισμένη μανούλα Ιωάννα Σιαμπάνη απο-
κάλυψε την πραγματική εικόνα της σιλουέτας της
μόλις δεκαπέντε μέρες μετά τον τοκετό. Αν και η
κοιλίτσα παραμένει φουσκωμένη, το γνωστό μον-
τέλο φαίνεται να επανέρχεται σιγά σιγά στα κιλά
του χωρίς άγχος, στέλνοντας ένα γλυκό μήνυμα:
«Μανούλες, αυτές οι μικρές αλλαγές στο σώμα κα-
τά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αλλά και μετά εί-
ναι μια πολύ μικρή θυσία για κάτι τόσο μεγάλο. Και
να μην ξεχνάτε ότι η φύση έχει προνοήσει».

Επανέρχεται στα κιλά της

Ερωτευμένοι για πάντα

Μα τι ωραίο ζευγάρι είναι ο Βλαδίμηρος Κυ-
ριακίδης και η Έφη Μουρίκη! Αν και φέτος
γιορτάζουν τριάντα τέσσερα χρόνια γάμου, οι
δύο ηθοποιοί παραμένουν ερωτευμένοι, όπως
στις αρχές της γνωριμίας τους. Ο πρωταγωνι-
στής της σειράς «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα»,
γνωστός για το απίθανο χιούμορ του, αποκάλυ-
ψε σε πρόσφατη συνέντευξη: «Το καλύτερο
κομπλιμέντο που μου έχουν κάνει είναι ότι η
γυναίκα μου είναι καλύτερη ηθοποιός από εμέ-
να! Είμαι ακόμη ερωτευμένος μαζί της».

Η Καλομοίρα το τόλμησε! Άλ-
λαξε για πρώτη φορά χρώμα
μαλλιών και από καστανή μετα-
μορφώθηκε σε μια ολόξανθη
εντυπωσιακή μακρυμάλλα
καλλονή, ποζάροντας χαμογε-
λαστή στο πλευρό του hair styl-
ist των χολιγουντιανών σταρ
Δημήτρη Γιαννέτο σε βραδινή
τους έξοδο. «Πραγματικά οι
ξανθιές διασκεδάζουν περισ-
σότερο; Ας το ανακαλύψουμε»,
αναρωτήθηκε με νάζι η τρα-
γουδίστρια στο Instagram, ει-
σπράττοντας χιλιάδες κολα-
κευτικά σχόλια για το νέο look.

Σούπερ αλλαγή

ΠΠόσο θεά
Η μπριόζα Ζωζώ Σαπουντζάκη είναι πολύ στα χάι της! Η
αειθαλής «βασίλισσα της νύχτας» έκανε αισθητή την πα-
ρουσία της στο κέντρο της Αθήνας, όταν σε βραδινή έξοδο
με καλή παρέα έριξε μια γυροβολιά έτσι για το καλό. «Είμαι
στα πάνω μου, είμαι στα ωραία μου! Αχ πόσο όμορφη είναι η
ζωή όταν είσαι και ερωτευμένη», παραδέχτηκε ποζάρον-
τας με νάζι στο Instagram.

Ο πρίγκιπας Φίλιππος Γλύξμπουργκ και η
billionaire Νίνα Φλορ γιόρτασαν την πρώτη
τους επέτειο γάμου! Πέρυσι τέτοια εποχή το
αριστοκρατικό ζευγάρι παντρευόταν στη
Μητρόπολη Αθηνών σε μια εντυπωσιακή τε-
λετή που συγκέντρωσε πλήθος VIP προσκε-
κλημένων, καθώς και τα φώτα των παγκό-
σμιων media. Η επιχειρηματίας με μια τρυ-
φερή ανάρτηση στα προσωπικά της social
media ευχήθηκε στον σύζυγό της «χρόνια
μας πολλά, σ’ αγαπώ!».
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Έρχεται λαμπερός γάμος

Πριγκιπική επέτειος

Σ
τις κοσμοπολίτικες Σπέτσες θα τελεστεί το ερχόμενο
καλοκαίρι ο λαμπερός γάμος της Θεοδώρας Γλύξμ-
πουργκ, της μικρότερης κόρης τού τέως βασιλιά Κων-
σταντίνου. Η 39χρονη ηθοποιός του Χόλιγουντ, γνωστή

ως Theodora Greece, θα παντρευτεί τον επί χρόνια αγαπημένο
της Μάθιου Κουμάρ στο αγαπημένο νησί της οικογένειας, εκεί
όπου αντάλλαξαν όρκους αγάπης και πίστης ο αδελφός της,
πρίγκιπας Νικόλαος, με την Τατιάνα Μπλάτνικ. Ο γάμος του ζευ-
γαριού θα πραγματοποιηθεί με όλες τις τιμές, όπως ορίζει το βα-
σιλικό πρωτόκολλο, και φυσικά οι καλεσμένοι θα είναι γαλαζο-
αίματοι της Ευρώπης και επιχειρηματίες του διεθνούς τζετ σετ.
Η τελετή έχει αναβληθεί μέχρι σήμερα δύο φορές, τη μία το
2020 λόγω της πανδημίας και το 2021 λόγω των καταστροφικών
πυρκαγιών. Η μέλλουσα νύφη, η οποία έπαιξε στη διάσημη σει-
ρά «Τόλμη και γοητεία», βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμα-
σίες προκειμένου και ο δικός της γάμος να γράψει ιστορία!



Η
οστεοπόρωση, σύμφωνα με τους ειδι-
κούς, εξελίσσεται σε σιωπηρή επιδη-
μία. Είναι μια από τις πιο συχνές πα-
θήσεις των οστών. Στους πάσχοντες

παρατηρούνται μειωμένη οστική μάζα και διατα-
ραχές στην αρχιτεκτονική της δομής των οστών
που αυξάνει την επικινδυνότητα για κάταγμα.

Τα κατάγματα έχουν σημαντική επίπτωση στην
ποιότητα ζωής και μειώνουν το προσδόκιμο επι-
βίωσης των οστεοπορωτικών ασθενών. Μία στις
τρεις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση και ένας
στους πέντε άνδρες άνω των 50 ετών θα την εμ-
φανίσουν. Η οστεοπόρωση διακρίνεται στην πρω-
τοπαθή, σχετιζόμενη με την εμμηνόπαυση ή την
πάροδο της ηλικίας, και στη δευτεροπαθή.

«Η οστεοπόρωση είναι μια ύπουλη νόσος. Η
απουσία συμπτωμάτων για μεγάλο χρονικό
διάστημα είναι χαρακτηριστικό της. Μπορεί να
περάσουν χρόνια με συνεχή αλλοίωση της
οστικής μάζας έως ότου εμφανιστεί το πρώτο
σύμπτωμα, που είναι το κάταγμα. Ασθενείς που
έχουν υποστεί ένα οστεοπορωτικό κάταγμα
έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ενός επό-
μενου κατάγματος κατά 86%. Το συντριπτικό
ποσοστό των οστεοπορωτικών καταγμάτων
αφορά τη σπονδυλική στήλη, την πηχεοκαρπι-
κή άρθρωση και το ισχίο. Επίσης, οστεοπορωτι-
κά κατάγματα μπορεί να εμφανιστούν και σε
άλλα οστά. Υπάρχει περίπτωση το κάταγμα να
εκδηλώνεται με την εμφάνιση έντονου και αιφ-
νίδιου πόνου στην πλάτη ή την οσφυϊκή μοίρα
της σπονδυλικής στήλης και χωρίς να έχει προ-
ηγηθεί τραυματισμός», επισημαίνει η Ελένη

Κομνηνού, ρευματολόγος, διευθύντρια Κλινι-
κής Αυτοάνοσων Ρευματικών Παθήσεων.

Η πιο συχνή μορφή οστεοπόρωσης είναι η με-
τεμμηνοπαυσιακή, η οποία εμφανίζεται σε γυναί-
κες την περίοδο της εμμηνόπαυσης και είναι αλ-
ληλένδετη με τη μείωση οιστρογόνων (πρωτοπα-
θής). Η οστεοπόρωση των ηλικιωμένων εμφανί-
ζεται μετά τα 70 και μπορεί να επηρεάσει και τα
δύο φύλα. Η δευτεροπαθής οστεοπόρωση εμφα-
νίζεται είτε σε ασθενείς με συγκεκριμένες παθή-
σεις (πχ, αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα: ρευμα-

τοειδής αρθρίτιδα, ΣΕΛ κ.ά.) είτε σε ασθενείς που
λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή που περιλαμ-
βάνει κορτιζόνη, αντιεπιληπτικά χάπια κ.ά.

Οι παράγοντες κινδύνου διαχωρίζονται σε αυ-
τούς που μπορούν να τροποποιηθούν με τις καθη-
μερινές συνήθειες ή σε μη τροποποιήσιμους πα-
ράγοντες, όπως είναι γενετικοί, η κληρονομικό-
τητα, το ιστορικό κατάγματος, το γυναικείο φύλο,
η ηλικία άνω των 50 ετών, η εμμηνόπαυση, διάφο-
ρες παθήσεις και η συνεχής λήψη κορτιζόνης.

Η διάγνωση της οστεοπόρωσης είναι απλή και
γίνεται με τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας. Η
οστική πυκνότητα (bone mineral density-BMD,
g/cm2) αποτελεί την καθιερωμένη μέθοδο διά-
γνωσης της οστεοπόρωσης και παρακολούθησης
των οστεοπορωτικών ασθενών.

Μέτρηση οστικής πυκνότητας πρέπει να γίνεται
σε όλες τις γυναίκες άνω των 65, είτε εμφανίζουν
παράγοντες κινδύνου είτε όχι, σε γυναίκες και άν-
δρες που λαμβάνουν κορτιζόνη για μεγάλο χρονι-
κό διάστημα, σε ασθενείς με παραμόρφωση
σπονδύλων, σε ασθενείς που έχουν υποστεί κά-
ταγμα, σε όλους όσοι βρίσκονται ήδη σε θεραπεία
για οστεοπόρωση, προκειμένου να αξιολογηθούν
τα αποτελέσματα.
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Μία στις τρεις γυναίκες μετά 
την εμμηνόπαυση και ένας 
στους πέντε άνδρες άνω 
των 50 ετών θα την εμφανίσουν

Θεραπεία
Με τις σύγχρονες θεραπευτικές δυνα-
τότητες για την οστεοπόρωση μπορεί να
επιτευχθούν η αναστολή της επιπλέον
οστικής απώλειας, η αύξηση της οστι-
κής μάζας και η μείωση της πιθανότη-
τας κατάγματος. «Ανάμεσα στα φάρμα-
κα που λαμβάνονται είναι το ασβέστιο
και η βιταμίνη D. Το θεραπευτικό πλάνο
καθορίζεται από τον ιατρό, για τον κάθε
ασθενή ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπό-
ψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
ασθενούς. Πρέπει να δοθεί προσοχή
στην απώλεια οστικής μάζας στις ρευ-
ματικές νόσους. Επιπλέον, ένας υγιει-
νός τρόπος ζωής είναι σημαντικός, κα-
θώς και συμπληρώματα ασβεστίου και
βιταμίνης D», καταλήγει η κυρία Κο-
μνηνού.

Ελένη Κομνηνού,
ρευματολόγος, διευθύντρια
Κλινικής Αυτοάνοσων
Ρευματικών Παθήσεων

O Σ Τ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Σ Η

Η σιωπηρή επιδημία



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Σήμερα εσείς του τρίτου δεκαημέρου θα
έχετε μια άμεση θετική λεκτική προσέγ-
γιση σε ένα θέμα που αφορά κυρίως την
προσωπική σας ζωή. Επίσης, σημαντικές
αποφάσεις είστε έτοιμοι να πάρετε έπει-
τα από μια ειλικρινή συζήτηση με αγαπη-
μένο σας πρόσωπο. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Δυναμικές λύσεις θα δώσετε σε θέματα οι-
κονομικών, όπως επίσης και στη γενικότερη
επαγγελματική σας εικόνα. Είστε έτοιμοι να
αποδείξετε την αξία σας ακόμη και σε άτομα
που δεν συμφωνούν με τις απόψεις σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Το πολύ θετικό τρίγωνο του Άρη με Ερ-
μή ενεργοποιεί τις αποφάσεις σας,
προωθεί τις ιδέες σας και σας κάνει πε-
ρισσότερο διπλωμάτες. Ίσως μια και-
νούργια γνωριμία σάς κερδίσει λόγω
νοητικής συμβατότητας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η ψυχολογία σας είναι αρκετά καλύτερη
σήμερα και πολύ πιθανόν να βρεθούν οι
καλύτερες λύσεις σε οικογενειακές υπο-
θέσεις. Ίσως να είναι μια καλή στιγμή να
λήξετε μια παρεξήγηση με αγαπημένο
σας πρόσωπο.

Λέων
(23/7-22/8)
Μια νέα γνωριμία θα σας ξεσηκώσει, αλ-
λά και οι φιλικές σας επαφές θα μονο-
πωλήσουν σήμερα το ενδιαφέρον σας. Η
διάθεσή σας είναι αρκετά καλή και μάλ-
λον θα βρεθείτε σε μια μετακίνηση με
πρόσωπα που σας κάνουν να νιώθετε
όμορφα.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Πολύ καλές συνθήκες για την εργασία
σας αλλά και τα οικονομικά σας. Ίσως
μάλιστα κερδίσετε μια προαγωγή ή αλ-
λάξετε τις συνθήκες εργασίας σας προς
θετική για εσάς κατεύθυνση. 

.Ζυγός
(23/9-23/10)
Είστε σήμερα πολύ ευνοημένοι με το θε-
τικό τρίγωνο που σχηματίζεται ανάμεσα
στον Άρη και τον Ερμή. Πραγματοποιούν-
ται κάποια σχέδιά σας, ενώ θα σας στηρί-
ξουν φιλικά πρόσωπα αλλά και το άτομο
που σας ενδιαφέρει συναισθηματικά. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Έντονο παρασκήνιο θα έχετε σήμερα που
θα σας προσφέρει επιτυχημένες συμφω-
νίες. Μια καλή συζήτηση θα σας απαλλά-
ξει από ένα παλιό πρόβλημα που σας βα-
σανίζει. Βέβαια, αυτή την περίοδο έχετε
να αντιμετωπίσετε μια πληθώρα συναι-
σθηματικών ανακατατάξεων, οπότε και
κρατήστε την ενέργειά σας γιατί θα σας
χρειαστεί.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Με το θετικό τρίγωνο του Ερμή με
Άρη μπορεί να πετύχετε και τους πιο
απαιτητικούς σας στόχους. Σε προ-
σωπικό επίπεδο είστε έτοιμοι να κερ-
δίσετε την καρδιά του προσώπου που
σας ενδιαφέρει. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Μια πολύ καλή στιγμή για εσάς όσον αφο-
ρά τα επαγγελματικά σας, τις επαφές σας
με συνεργάτες και με πρόσωπα που σας
βοηθούν να υλοποιήσετε τους στόχους
σας. Ίσως να κάνετε νέες συμφωνίες με
ενδιαφέροντα πρόσωπα.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Πολύ καλές προοπτικές για εσάς του
τρίτου δεκαημέρου, μια και τα γεγονό-
τα εξελίσσονται με τον καλύτερο τρόπο.
Αν και οι εκλείψεις αυτής της περιόδου
σάς έχουν κουράσει, θα έχετε την ευ-
καιρία να ανασυνταχτείτε με τις θετικό-
τατες πλανητικές όψεις που θα συμβαί-
νουν αυτή την περίοδο.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Είναι μια πολύ καλή στιγμή να φροντίσε-
τε τις σχέσεις σας με το οικογενειακό
σας περιβάλλον, όπως επίσης και εκκρε-
μότητες από το παρελθόν. Επίσης, ένα
οικονομικό θέμα θα ολοκληρωθεί με τον
καλύτερο τρόπο. 
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O Ερμής σχηματίζει όψη τριγώνου με τον
Άρη, είναι η στιγμή για να προωθήσετε
πνευματικές σας εργασίες, να ταξιδέψετε
και να βρεθείτε σε χώρους εκμάθησης.

Επηρεάζονται θετικά τα ζώδια του Αέρα (Δίδυμοι,
Ζυγός και Υδροχόος) του τρίτου δεκαημέρου.



Τ
ο 1947, χρονιά κατά την οποία η Ινδία
απέκτησε την ανεξαρτησία της από
το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Ουίνστον
Τσόρτσιλ φέρεται να είπε ότι «όλοι

οι Ινδοί ηγέτες θα είναι χαμηλού διαμετρήμα-
τος και αχυράνθρωποι». Ποιος θα το έλεγε ότι
ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι
Σούνακ θα διέψευδε τον δημοφιλέστερο πο-
λιτικό της χώρας στην παγκόσμια Ιστορία.
Διότι ο Σούνακ γεννήθηκε στο Σαουθάμπτον
της Νότιας Αγγλίας από γονείς ινδικής κατα-
γωγής, οι οποίοι όμως είχαν μεταναστεύσει
στη Βρετανία από την Ανατολική Αφρική.

Η οικογένειά του μετανάστευσε στη Βρετα-
νία τη δεκαετία του ’60, μια περίοδο κατά την
οποία πολλοί άνθρωποι από τις πρώην αποι-
κίες της Βρετανίας έφταναν για να βοηθήσουν
στην ανοικοδόμηση της χώρας μετά τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο. Αφού αποφοίτησε από το
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, πήγε αργότερα
στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, όπου γνώ-

ρισε τη σύζυγό του Αξάτα Μούρτι, πατέρας της
οποίας είναι ο Ινδός δισεκατομμυριούχος Να-
ραγιάνα Μούρτι.

Η ειρωνεία είναι ότι ο Σούνακ είχε δηλώσει
στο παρελθόν φανατικός θαυμαστής του
Ουίνστον Τσόρτσιλ. Και ας έχει μείνει στην
Ιστορία μια δήλωση που αποδίδεται στον
Τσόρτσιλ και έγινε στο βρετανικό Κοινοβού-
λιο: «Αν παραχωρηθεί η ανεξαρτησία στην Ιν-
δία, η εξουσία θα πάει στα χέρια απατεώνων.
Όλοι οι Ινδοί ηγέτες θα έχουν γλυκές γλώσσες
και ανόητες καρδιές. Θα πολεμήσουν μεταξύ
τους για την εξουσία και η Ινδία θα χαθεί σε
πολιτικές διαμάχες. Θα ερχόταν μια μέρα που
ακόμη και ο αέρας και το νερό θα φορολο-
γούνταν στην Ινδία».

Ο Σούνακ, ο οποίος παρεμπιπτόντως είναι
Βρετανός πολίτης και δεν είχε ποτέ ινδικό
διαβατήριο, αρκετές φορές έχει αναφερθεί
στην αξία του προκατόχου του. Είχε πει στο
παρελθόν ότι «ένα από τα καλύτερα πράγματα

για να είσαι υπουργός Οικονομικών είναι να
εργάζεσαι σε μερικά από τα πιο ιστορικά κτί-
ρια της Βρετανίας. Αυτή την εβδομάδα πήγα
στο μπαλκόνι όπου ο Τσόρτσιλ έκανε τη νικη-
τήρια ομιλία του πριν από 75 χρόνια. Μου θύ-
μισε ότι όταν ενωθεί η Βρετανία μπορούμε να
ξεπεράσουμε τα πάντα».

Η έγκυρη αμερικανική εφημερίδα «Wall
Street Journal» δημοσίευσε άρθρο με τίτλο «Η
πτώση από τον Τσόρτσιλ στον Σούνακ» ανα-
λύοντας τη φθορά της βρετανικής πολιτικής
ηγεσίας. Η αλήθεια είναι ότι οι Βρετανοί χρω-
στούν πολλά στον Τσόρτσιλ, είναι ο πατέρας της
συμμαχικής νίκης και κανείς δεν μπορεί να πά-
ρει τη θέση του. Και ούτε ο Σούνακ ασφαλώς
διεκδικεί οποιαδήποτε σύγκριση μαζί του. Αλλά
έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, οι αναφορές του
Τσόρτσιλ ότι μισεί τους Ινδούς που είναι κτηνώ-
δεις άνθρωποι με μια κτηνώδη θρησκεία ηχούν
περίεργα σήμερα. Και σίγουρα το κάρμα, που
είναι και ινδική λέξη, έχει μαύρο χιούμορ.

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Όταν ο Σούνακ διέψευσε τον Τσόρτσιλ

Σίγουρα 
το κάρμα, που 
είναι και ινδική 
λέξη, στη συγκεκριμένη
περίπτωση 
έχει μαύρο 
χιούμορ


