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Η
πρόσφατη αποκάλυψη του πρέσβη επί
τιμή Γιώργου Αϋφαντή στο Κρήτη TV
σχετικά με ένα περιστατικό στη Σύνοδο
του Συμβουλίου της Ευρώπης μέσα στο

2019, με πρωταγωνιστή τον τότε ΥΠΕΞ Γιώργο Κα-
τρούγκαλο, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ εμφανίζε-
ται να εκλιπαρούσε τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου να
συναντηθούν και εν συνεχεία να συμφωνήσουν
στην ανανέωση του περίφημου «καλοκαιρινού mo-
ratorium», έρχεται να χτυπήσει για ακόμα μία φορά
στο μαλακό υπογάστριο τον ΣΥΡΙΖΑ και να αναστα-
τώσει τους επάνω ορόφους της Κουμουνδούρου με
αφορμή τα εθνικά. 

Βλέπετε, στο κόμμα της ανανεωτικής Αριστεράς,
τα συγκεκριμένα θέματα δεν ήταν ποτέ το… φόρτε
τους, ασχέτως με τη συνεχή προσπάθεια των στελε-
χών του ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτόν τον τομέα να βαφτί-
σουν το κρέας ψάρι. 

Ακόμα και η φιλότιμη, ομολογουμένως, προσπά-
θεια του Αλέξη Τσίπρα να ντυθεί… Κανάρης και να
ζητήσει επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτι-

κά μίλια είναι καταδικασμένη να πέσει στο κενό,
αφού οι υπόλοιποι απλώς δεν μπορούν να το υποστη-
ρίξουν. Γιατί και αυτή η πρόταση του προέδρου του
ΣΥΡΙΖΑ, όπως και η ψήφιση υπέρ της ενταξιακής δια-
δικασίας της Σουηδίας και της Φινλανδίας, σκόνταψε
στην… Ομπρέλα, που διαφώνησε τόσο με… Στοκχόλ-
μη και Ελσίνκι όσο και με τον ίδιο τον πρόεδρο, παρα-
πέμποντας το θέμα της επέκτασης στις καλένδες.

Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, στην
Κουμουνδούρου υπάρχουν πολλοί από την εποχή του
«3%» υπέρμαχοι της θέσης «το Αιγαίο ανήκει στα ψά-
ρια του» και «η θάλασσα δεν έχει σύνορα», ΑΟΖ,
υφαλοκρηπίδες και χωρικά ύδατα. Πιθανώς και ο
ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας να ποιεί την ανάγκη φιλοτιμία
στην προσπάθεια να επανέλθει στην εξουσία και παί-
ζει το εθνικοπατριωτικό χαρτί. 

Ωστόσο δεν… Και οι αιτίες του «δεν» ξεπροβάλ-
λουν μέσα από τα όσα είπε ο Γιώργος Κατρούγκαλος
ως απάντηση σε όσα του προσήψε ο πρέσβης επί τιμή
περί «ικεσίας στον Τούρκο ΥΠΕΞ». «Η περίοδος εκεί-
νη ήταν περίοδος σημαντικών επιτυχιών για την ελ-

ληνική διπλωματία και καθόλου δεν είχαμε ανάγκη
να “ικετεύουμε” την Τουρκία», είπε ο πρώην επικε-
φαλής της ελληνικής διπλωματίας, προφανώς ανα-
φερόμενος στη Συμφωνία των Πρεσπών. Και εκεί εί-
ναι το πρόβλημα, αφού ο καθ’ ύλην αρμόδιος, παρα-
βλέποντας σωστά το προσφυγικό τσουνάμι του 2016,
την «αιχμαλωσία» των δυο Ελλήνων στρατεύσιμων,
την απουσία της χώρας από τα κρίσιμα φόρουμ για τα
Δυτικά Βαλκάνια, την επίσκεψη Ερντογάν που προ-
κάλεσε ανοιχτά σε Αθήνα και Θράκη, τις παλινωδίες
στις διμερείς σχέσεις από τη Γερμανία μέχρι τη Ρω-
σία και από τις ΗΠΑ μέχρι την Αίγυπτο, θεωρεί ως κο-
ρυφαίο επίτευγμα της εξωτερικής πολιτικής της τε-
τραετίας 2015-19 τις Πρέσπες, με τις δεκάδες εκκρε-
μότητες-κληροδότημα στον επόμενο και τις χαλαρές
δεσμεύσεις των Σκοπίων, που ακόμα και σήμερα κα-
τεβαίνουν στις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις με
το Macedonia στην πλάτη. Τις Πρέσπες, που μαζί με
το Μάτι αποτέλεσαν τα βασικά στοιχεία του εκλογι-
κού βατερλό του 2019.
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Με τις Πρέσπες απαντά 
στο «ικέτης στον Τσαβούσογλου» 



Μ
ήνυμα συνέχισης, ου μην
και ενίσχυσης της στήριξης
προς καταναλωτές, νοικο-
κυριά και επιχειρήσεις εξέ-

πεμψε και με την ευκαιρία της χθεσινής
συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλί-
ου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης, ο οποίος υπενθύμισε εμμέσως πλην
σαφώς ότι ο επιπρόσθετος δημοσιονομι-
κός χώρος θα μετατρέπεται σε πακέτο
στήριξης με έμφαση τους πλέον αδύνα-
μους συμπολίτες μας.

Όπως εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης, η οι-
κονομία μας πηγαίνει πολύ καλύτερα, γε-
γονός που μας επιτρέπει να επιστρέφου-
με το μέρισμα ανάπτυξης με τρόπο δίκαιο
στην ελληνική κοινωνία, χωρίς πάντως,
όπως προειδοποίησε χαρακτηριστικά, να
μπορεί να αποκλίνει από τους συμφωνη-
μένους δημοσιονομικούς στόχους για το
2022 και 2023.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο
πρωθυπουργός προέτρεψε τους υπουρ-
γούς του να ολοκληρώνουν τάχιστα ό,τι
προαπαιτούμενο εκκρεμεί ώστε να προ-
ωθούνται άμεσα οι ανά χαρτοφυλάκιο
δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς,
όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, είναι
άμεση ανάγκη να πέσει ζεστό χρήμα στην
πραγματική οικονομία. Μάλιστα, ο κ. Μη-
τσοτάκης επέμεινε πως η έγκαιρη υλοποί-
ηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η
κυβέρνηση από τον περασμένο Σεπτέμ-
βριο και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
είναι απολύτως κρίσιμη, καθώς αυξάνει εν
τοις πράγμασι το διαθέσιμο εισόδημα σε
μια περίοδο οικονομικής δυσπραγίας
ελέω της οξείας ενεργειακής κρίσης.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός έκανε ειδική
μνεία και στο πρόγραμμα για εξασφάλιση
φτηνής στέγης για νέους έως 39 ετών υπό

τον τίτλο «Σπίτι μου», που, όπως προανήγ-
γειλε, μπαίνει στη δημόσια διαβούλευση
τις επόμενες μέρες. «Είναι μια πολύ ση-
μαντική πρωτοβουλία με στόχο την προσι-
τή στέγη, πρωτίστως για τους νέους συμ-
πολίτες μας. Παρεμβάσεις που αγγίζουν το
1,8 δισ. ευρώ, με πιο σημαντική ίσως τα ευ-
νοϊκά δάνεια με στήριξη και του ελληνικού
Δημοσίου, έτσι ώστε ουσιαστικά το αντίτι-
μο για τη δόση του στεγαστικού δανείου να

είναι μικρότερο από το ενοίκιο που θα
πλήρωνε κανείς για ένα διαμέρισμα ίσου
μεγέθους».

Ηχηρή παρέμβαση για τη σεξουαλική
κακοποίηση ανηλίκων

Πάντως, ο πρωθυπουργός, αφουγκρα-
ζόμενος την αγωνία της ελληνικής κοινω-
νίας, δεν έχασε την ευκαιρία να αναφερθεί
και στις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποί-

ησης ανηλίκων. «Αναφέρομαι στα τραγικά
περιστατικά παιδικής σεξουαλικής κακο-
ποίησης. Είναι μια μάστιγα της εποχής, εί-
ναι εγκλήματα αποτρόπαια, τα οποία κι-
νούνται στα υπόγεια της κοινωνίας, όμως
πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι εξιχνιάζον-
ται πια από την αστυνομία. Όλοι αυτοί θα
λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη», σημείωσε
ο πρωθυπουργός και καυτηρίασε τη στάση
του ΣΥΡΙΖΑ -χωρίς να τον κατονομάσει-
κατηγορώντας «τους χυδαίους που βά-
ζουν πολιτικά πρόσημα σε ανατριχιαστικές
πράξεις, είναι απλώς ντροπή αυτό που έχει
γίνει τις τελευταίες εβδομάδες». Μάλιστα,
ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως δεν είναι τυ-
χαίο ότι «εκείνοι που σήμερα υπαινίσσον-
ται ευθύνες του “συστήματος” ήταν οι ίδιοι
το “σύστημα” για 4,5 χρόνια. Δεν εντόπισαν
καν τον κίνδυνο, αντίθετα μειώθηκαν και
οι ποινές για τέτοια ειδεχθή εγκλήματα».
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Ειδική μνεία 
του πρωθυπουργού 
στη φτηνή στέγη 
για νέους έως 39 ετών 

Την κατάθεση τροπολογίας για φορολόγηση των υπερ-
κερδών και στον κλάδο της προμήθειας ενέργειας την
επόμενη ή τη μεθεπόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο
υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας, σημει-
ώνοντας ότι η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να πατάξει

την αισχροκέρδεια ώστε
να μην απειλείται η κοινω-
νία. Στο πλαίσιο της συζήτη-
σης του νομοσχεδίου για την ενσω-
μάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας σχετικά με τους
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρι-
κής ενέργειας, ο κ. Σκρέκας επεσήμανε ότι η τρο-
πολογία θα φορολογεί τα υπερέσοδα που θα δημι-
ουργηθούν στον κλάδο της προμήθειας για το ενδε-

κάμηνο μέχρι τον Νοέμβριο. Όπως επισήμανε ο κ. Σκρέκας, έχουμε θέσει μηχανι-
σμό φορολόγησης υπερκερδών στην παραγωγή (και τώρα) «ερχόμαστε και κλεί-
νουμε και το παράθυρο στην προμήθεια».

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

O Σκρέκας 
φορολογεί 
τα υπερκέρδη 
στην ενέργεια

Εργαλείο
κοινωνικής πολιτικής
το Ταμείο Ανάκαμψης 



Ο
ι δημοσκοπήσεις δικαιώνουν
την κυβερνητική πολιτική στα
εθνικά θέματα και τη μετανα-
στευτική πολιτική, σε αντίθεση

με την αντιπολίτευση που βλέπει πως με τη
στρατηγική που ακολουθεί δεν αποκομίζει
πολιτικά οφέλη. Ωστόσο, το γεγονός ότι η
εικόνα αυτή εξακολουθεί να παραμένει
σχεδόν αναλλοίωτη λίγους μήνες πριν από
τις κάλπες έχει προκαλέσει προβληματι-
σμό στην Κουμουνδούρου, καθώς πλέον τα
χρονικά περιθώρια αρχίζουν να στενεύουν.

Σύμφωνα με τη μέτρηση της Marc για τον
ΑΝΤ1, η ΝΔ προηγείται του ΣΥΡΙΖΑ με 8,7
μονάδες, ενώ η ίδια ακριβώς διαφορά είχε
καταγραφεί πριν από έναν μήνα. Συγκεκρι-
μένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει
32,4% και η αξιωματική αντιπολίτευση
23,7%, ενώ ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 11,2
(πτώση 0,2%), το ΚΚΕ με 5,2%, η Ελληνική
Λύση με 4,4% και το ΜέΡΑ25 με 3,1%.

Η Pulse για τον ΣΚΑΪ καταγράφει τη δια-
φορά ανάμεσα στα δύο κόμματα στο 7,5%,
ενώ το MέΡΑ25, σύμφωνα με τη μέτρηση,
μένει εκτός Βουλής. Η ΝΔ συγκεντρώνει
33,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 26%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, το
ΚΚΕ 5,5%, η Ελληνική Λύση 4% και το Μέ-
ΡΑ25 2,5%.

Η έκπληξη των οπαδών Τσίπρα
Στο Μαξίμου τονίζουν πως δεν θα πρέπει

να υπάρξει κανένας εφησυχασμός, σημει-
ώνοντας πως μοναδικός αντίπαλος της ΝΔ
είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
πολίτες στην καθημερινότητα. Στον αντίπο-
δα, ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που
παραχώρησε στον ΣΚΑΪ εξέφρασε την αι-
σιοδοξία του πως το κόμμα του θα κερδίσει
την εκλογική μάχη, αφήνοντας αιχμές
εναντίον των δημοσκόπων. «Πρώτον, οι δη-
μοσκοπήσεις δείχνουν μια διαφορά υπέρ
της ΝΔ διαρκώς μειούμενη, δεύτερον, δεί-
χνουν ότι η δεξαμενή των αναποφάσιστων
αυξάνει και, τρίτον, υπάρχει διαρκώς διογ-
κούμενη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυ-
βέρνηση. Θεωρώ ότι αυτό που θα κρίνει τις
εκλογές είναι, πρώτον, πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα
ορθώσει μια εναλλακτική λύση στα προ-
βλήματα και, δεύτερον, ποιοι θα πάνε στην
κάλπη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ενδεικτικά είναι τα δημοσκοπικά ευρή-
ματα για την αντιμετώπιση των μετανα-
στευτικών ροών, με τους ερωτηθέντες σε
ποσοστό 64,1% να υποστηρίζουν πως θα
πρέπει να είναι ακόμη πιο αυστηρή, το
23,4% να εκτιμά πως θα πρέπει να συνεχί-

σει όπως είναι σήμερα και το 8,1% να επιθυ-
μεί να είναι λιγότερο αυστηρή. Ωστόσο, έκ-
πληξη προκάλεσαν οι απαντήσεις που
έδωσαν ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ στο ίδιο
ερώτημα, καθώς 6 στους 10 ζητούν να είναι
πιο αυστηρά τα μέτρα απέναντι στις μετα-
ναστευτικές ροές, κάτι που έρχεται σε αντί-
θεση με τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στον
ΣΚΑΪ. «Αν η Ελλάδα αρέσκεται σε ρόλο δε-
σμοφύλακα σε μια Ευρώπη-φρούριο, θα
έχει κακά ξεμπερδέματα», είπε χαρακτηρι-
στικά, ενώ εξέφρασε τη διαφωνία του και
για τον φράχτη στον Έβρο: «Ο φράχτης εί-
ναι ένα σύμβολο που είναι αναποτελεσμα-
τικό. Σε κάποια σημεία, στα τελωνεία, θα
έχεις, αλλά μπορείς να στήσεις παντού;».
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Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

«Κανένας εφησυχασμός»,
λένε στο Μαξίμου - Στάσιμος
στα γκάλοπ ο ΣΥΡΙΖΑ, 
σε καθοδική πορεία το ΠΑΣΟΚ 

Προβάδισμα
στη ΝΔ από 7,5% 
έως 8,7% σε δύο 
δημοσκοπήσεις

Στην Αθήνα ο Σολτς
Στην επανεκκίνηση των σχέσε-
ων με τη Γερμανία στοχεύει ο
πρωθυπουργός στη συνάντηση
που θα έχει στο Μαξίμου με τον
Όλαφ Σολτς. Το πρώτο θετικό
δείγμα έχει σταλεί ήδη από το
Βερολίνο με τις ξεκάθαρες απο-
στάσεις που πήρε από την Άγκυ-
ρα για τις συνεχείς προκλήσεις
απέναντι στη χώρα μας. Ωστόσο,
το ζήτημα που θα κυριαρχήσει
δεν θα είναι άλλο από αυτό της
ενεργειακής κρίσης, για το
οποίο η Γερμανία μπορεί να έχει
κάνει ορισμένα βήματα, αλλά
δεν είναι αρκετά για να προχω-
ρήσει η ΕΕ σε μέτρα για τον
έλεγχο της τιμής του φυσικού
αερίου.
«Είναι πάντα μια ευκαιρία αυτές
οι επισκέψεις για να τονίσουμε
τη μεγάλη πρόοδο που έχει κά-
νει η Ελλάδα και να ξεκαθαρί-
σουμε και στο γερμανικό ακροα-
τήριο ότι η Ελλάδα της προηγού-
μενης δεκαετίας, που ήταν πάν-
τα μια πηγή προβλημάτων για την
Ευρώπη και θα έλεγα και η δύ-
σκολη σχέση που είχαμε με τη
Γερμανία, ανήκει πια -θέλω να
πιστεύω- στο παρελθόν», είχε
δηλώσει ο πρωθυπουργός για τη
συνάντηση που θα έχει με τον
Όλαφ Σολτς.
Κατά τη διάρκεια της στρατιωτι-
κής παρέλασης της Θεσσαλονί-
κης θα κάνουν την εμφάνισή
τους τα γερμανικά οχήματα
Marder που έρχονται στην Ελλά-
δα προς αντικατάσταση των σο-
βιετικής κατασκευής ΒΜΡ-1
που θα σταλούν στην Ουκρανία.
Η επίσκεψη του Γερμανού Καγ-
κελάριου είχε συμφωνηθεί από
τον περασμένο Ιούλιο. Είναι η
τρίτη φορά που θα συναντηθεί με
τον Κυριάκο Μητσοτάκη - η πρώ-
τη ήταν στις 31 Μαΐου στο περι-
θώριο της Συνόδου Κορυφής
στις Βρυξέλλες, όταν ο πρωθυ-
πουργός έδειξε τους χάρτες των
τουρκικών προκλήσεων.
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Α
γαπημένο... ρεσεψιονίστ ή...
προξενητή αποτελεί ο αρχη-
γός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσί-
πρας για τα funds, τα οποία με

δικό του νόμο και με υπόδειξη των δανει-
στών αγόρασαν με σημαντική έκπτωση
κόκκινα δάνεια δεκάδων δισ. ευρώ, ανοί-
γοντας την Κερκόπορτα των πλειστηρια-
σμών στα ξένα κοράκια. Το καταπληκτικό
της ιστορίας είναι ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, εκμεταλλευόμενος την υπόθεση Αν-
δρέα Πάτση, επιχειρεί να πετάξει το μπα-
λάκι της δικής του αποτυχημένης διαχείρι-
σης του φλέγοντος ζητήματος στην κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη.

Η... περήφανη διαπραγμάτευση του 2015
επέφερε ζημία άνω των 200 δισ. ευρώ στην
οικονομία, ενώ στη συνέχεια μετά το φιά-
σκο του δημοψηφίσματος οι τότε κυβερνη-
τικοί εταίροι Τσίπρας και Καμμένος αποδέ-
χτηκαν πλήρως τους όρους που έθεσαν οι
δανειστές, καθώς θα κατέρρεε η χώρα,
συμπαρασύροντας και τους ίδιους στον
πάτο. Τεράστιες είναι οι ευθύνες και του 
Γ. Βαρουφάκη, ο οποίος παύτηκε από τη
θέση του υπουργού Οικονομικών στις 6
Ιουλίου 2015 (την επομένη του δημοψηφί-
σματος) και αντικαταστάθηκε από τον Ευ-
κλείδη Τσακαλώτο, ο οποίος αποδέχθηκε
πλήρως τα... τελεσίγραφα των δανειστών,
οι οποίοι ήθελαν να τιμωρήσουν τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ για τις... αυταπάτες του και τη ζημία που
προκάλεσε στη χώρα.

Με το τρίτο και αχρείαστο μνημόνιο η
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποδέχτηκε
πλήρως δύο βασικούς όρους της νέας δα-
νειακής σύμβασης. Ο ένας αφορούσε την
εκχώρηση της δημόσιας περιουσίας στο
ΤΑΙΠΕΔ για 99 χρόνια και ο δεύτερος την
πώληση των κόκκινων δανείων των τραπε-
ζών σε ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα, «πα-
κέτο» με τους πλειστηριασμούς. Οι προ-
εκλογικές... μπαρούφες Τσίπρα περί «Σει-
σάχθειας» και η συνολική ζημία στην οικο-
νομία οδήγησαν στην εξαΰλωση της αξίας
των τραπεζών, στον μηδενισμό της αξίας
των περιουσιακών στοιχείων που διατηρού-

σε το Δημόσιο μέσω κυρίως των ασφαλιστι-
κών ταμείων και στην αλλαγή των διοικήσε-
ων στα πιστωτικά ιδρύματα, με υπόδειξη
των δανειστών, καθώς οι ξένοι απέκτησαν
τον έλεγχο του μετοχικού κεφαλαίου.

Όταν κυνηγούσαν τον Λαφαζάνη
Τσίπρας και Καμμένος ξεκίνησαν από το

2017 να υλοποιούν το σχέδιο των πλειστη-
ριασμών, ενώ παράλληλα εγχώρια και ξένα
funds άρχιζαν να αγοράζουν κόκκινα δά-
νεια... κοψοχρονιά, με δεδομένο το ρίσκο
της μη αποπληρωμής που αναλάμβαναν. Η
διαδικασία αυτή ήταν... φυσιολογική σύμ-
φωνα με δηλώσεις του τότε υπουργού Οικο-
νομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου και μάλιστα,
όταν ο τέως επικεφαλής της ΛΑΕ Παναγιώ-
της Λαφαζάνης πρωτοστατούσε σε κινητο-
ποιήσεις κατά των ηλεκτρονικών πλειστη-
ριασμών, προσήχθη στην Κρατική Ασφάλεια

με την κατηγορία για «προπαρασκευαστικές
πράξεις ανατροπής του πολιτεύματος»!

Στη συνέχεια, η κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας έφερε τον εξωδικαστικό
συμβιβασμό έτσι ώστε να ρυθμιστούν οι
συνολικές οφειλές προς Δημόσιο και τρά-
πεζες σε 180, 240 και 420 δόσεις. Ταυτό-
χρονα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρα-
τίας έπρεπε να εφαρμόσει κατά γράμμα τις
συμφωνίες των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την εξυ-
γίανση των τραπεζών, καθώς ο κίνδυνος
μόνιμης τιμωρίας από τις αγορές ήταν χει-
ροπιαστός. 

Η ραγδαία μείωση των κόκκινων δα-
νείων λόγω πώλησης σε ιδιωτικές εται-
ρείες απαιτήσεων βελτίωσαν την ποιότη-
τα του ενεργητικού των τραπεζών, απο-
τελώντας μεταξύ άλλων έναν κρίσιμο πα-
ράγοντα για τις 13 διαδοχικές θετικές
αξιολογήσεις από τους δανειστές, αλλά
και για τις συνεχείς αναβαθμίσεις του
αξιόχρεου της χώρας από τους οίκους
αξιολόγησης. Ωστόσο, αν δεν συνέβαινε
το ατύχημα του 2015, σήμερα η εικόνα θα
ήταν εντελώς διαφορετική για χιλιάδες
νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο κυνικός κύριος Τσακαλώτος του 2017
Στις 27/9/2017 στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 ο τότε υπουργός Οικονομικών Ευ-
κλείδης Τσακαλώτος ερωτάται από τον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου αν η
κυβέρνηση θα νομοθετήσει το δικαίωμα του δανειολήπτη να αγοράζει το κόκκινο
δάνειό του από την τράπεζα στην ίδια τιμή που οι τράπεζες το πωλούν στα funds,
στα «κοράκια» όπως χαρακτηριστικά του είχε πει τότε ο δημοσιογράφος. «Θα το
θέσετε, κύριε Τσακαλώτο, στην τρόικα αυτό το θέμα ενόψει της 3ης αξιολόγη-
σης;», ήταν η ακριβής ερώτηση. Με απόλυτη κυνικότητα ο αριστερός κ. Ευκλείδης
απάντησε: «Δεν θα το θέσω γιατί δεν είναι λογικό! Δεν μπορούμε να περιμένουμε
ποια θα είναι η τιμή του fund για να το πάρει ο δανειολήπτης». 

Όλη η αλήθεια τού σήμερα μέσω
του μακρινού 2015 -
«Ρεσεψιονίστ» των funds ο ΣΥΡΙΖΑ

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Πώς ο Τσίπρας άνοιξε 
την Κερκόπορτα 
στα κοράκια των
πλειστηριασμών
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Παρέμβαση και του
οικονομικού εισαγγελέα
για την υπόθεση Πάτση

Η εκλογική δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ θέλει… αίμα και η Κου-
μουνδούρου πρέπει να ρίξει λιοντάρια στην αρένα. Κάπως
έτσι η υπόθεση της διαγραφής του βουλευτή Γρεβενών της
ΝΔ, Ανδρέα Πάτση, μετά τις αποκαλύψεις για την εξαγορά
κόκκινων δανείων και την εμπλοκή των ΕΛΤΑ έγινε βούτυρο
στο ψωμί του ΣΥΡΙΖΑ με τη γνωστή διασπορά και ψευδών ει-
δήσεων πάνω στις αλήθειες, αλλά και με το πασπάλισμα της
γενίκευσης ενός μεμονωμένου περιστατικού. «Από όπου και
αν τους πιάσεις θα βρεις σκάνδαλο», λένε κύκλοι της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης, αλλά και επίσημα το κόμμα μιλά για
σκάνδαλο με ισχυρές προεκτάσεις στην κυβέρνηση, βάζον-
τας στο κάδρο τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυ-
ριάκο Πιερρακάκη. Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως η κοροϊδία
συνεχίζεται «και μάλιστα στα μούτρα του ελληνικού λαού.
Μας λέει, δεν ήξερε για το ασυμβίβαστο. Κανείς στη ΝΔ δεν
ήξερε τις δραστηριότητες του κ. Πάτση; Εδώ υπάρχουν σοβα-
ρές κυβερνητικές ευθύνες και θα αναζητηθούν», επισημαί-
νουν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Για την υπόθεση Πάτση μίλησε εκτενώς

ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας στον ΣΚΑΪ κατά τη
συνέντευξή του το βράδυ της Τρίτης στη Σία Κοσιώνη. Ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διερωτήθηκε: «Γιατί διαγράφηκε ο Αν-
δρέας Πάτσης; Είχε συστήσει εισπρακτική εταιρεία που ανή-
κει στα λεγόμενα “κοράκια”, είχε απευθείας αναθέσεις από
τα ΕΛΤΑ και όλα αυτά ήταν γνωστά και δημοσιοποιημένα.
Μαζεύονται πολλά: Πάτσης, Μαραβέγιας, Νικολάου, Κοντο-
λέων… Είναι πάρα πολλά». 

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογράμμισε
πως «ο κ. Πάτσης συμβολίζει τη λεηλασία του δημόσιου
πλούτου από τις “γαλάζιες ακρίδες”». 

«Έχουμε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που λει-
τουργούν σαν τρωκτικά», είπε χαρακτηριστικά. «Είναι δυνα-
τόν να έχουμε πτωχευτικό νόμο που δεν προστατεύει την κα-
τοικία;», αναρωτήθηκε. «Υπήρχε όταν είχαμε την τρόικα, ενώ
τώρα βγαίνουν τα σπίτια του κόσμου στο σφυρί», λησμονών-
τας βεβαίως πώς ξεκίνησε η ιστορία με τα funds.

Τι είπε για Παππά
Αναφορικά με τις κατηγορίες που βαραίνουν τον πρώην

υπουργό Νίκο Παππά, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε: «Είναι
άλλο να κατηγορείται κάποιος για πολιτικούς λόγους όπως ο
διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες και άλλο να κατηγο-
ρούνται βουλευτές σαν τρωκτικά. Πρέπει να εστιάσουμε στο
γεγονός ότι υπάρχουν δεκάδες εταιρείες ΙΚΕ που παίρνουν
κόκκινα δάνεια έναντι πινακίου φακής». 

Δώστε Πάτση στον λαό του ΣΥΡΙΖΑ - Αναφορά Τσίπρα σε «γαλάζιες ακρίδες»

Μ
ε ταχύτατες διαδικασίες, η
αρμόδια επιτροπή πόθεν
έσχες της Βουλής θα αντιμε-
τωπίσει το θέμα της περιου-

σιακής δήλωσης του Ανδρέα Πάτση, καθώς
δόθηκε ήδη εντολή να γίνει φύλλο και φτε-
ρό η δήλωση που κατέθεσε και στην οποία
μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και η συμ-
μετοχή του σε τέσσερις offshore εταιρείες,
τρεις της Κύπρου και μία του Ηνωμένου
Βασιλείου, κάτι που παραβαίνει τον νόμο
για τις δραστηριότητες των βουλευτών. 

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες,
ο οικονομικός εισαγγελέας Χρήστος
Μπαρδάκης ζήτησε από την αρμόδια επι-
τροπή της Βουλής τα πόθεν έσχες του βου-
λευτή Πάτση, προκειμένου να διερευνήσει
σε πρώτη φάση εάν υπάρχουν ενδείξεις
τέλεσης από μέρους του και αξιόποινων
πράξεων όπως φοροδιαφυγή και ξέπλυμα
βρόμικου χρήματος.

Είχαν προηγηθεί οι σφοδρές αντιδρά-
σεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που
κατηγορούσαν την επιτροπή για πλημμελή
έλεγχο, υποστηρίζοντας πως δεν εντόπισε
την ύπαρξη των εξωχώριων εταιρειών, αν
και ο κ. Πάτσης τις δήλωνε κανονικά στα
πόθεν έσχες του.

Ανακρίβειες στη δήλωσή του
Από το γραφείο του προέδρου της επι-

τροπής Θ. Μπούρα εκδόθηκε χθες ανακοί-
νωση, η οποία στην ουσία επιρρίπτει ευθύ-
νες στον ανώτατο δικαστικό λειτουργό που
χειρίστηκε το πόθεν έσχες του Ανδρέα Πά-
τση, καθώς η συγκεκριμένη επιτροπή απο-
τελείται από πολλούς δικαστικούς εκπρο-
σώπους που δίνουν την τελική έγκριση στα
αποτελέσματα του ελέγχου των ορκωτών
λογιστών.

Στην προκειμένη περίπτωση, ο ορκωτός
λογιστής, σύμφωνα με το ενημερωτικό ση-
μείωμα, εντόπισε «ανακρίβειες στην κατα-

γραφή των συμμετοχών του (σ.σ.: κ. Πάτση)
και μη δηλωθείσα επένδυση, οι οποίες συμ-
πληρώθηκαν, καθώς προσκομίστηκαν τα
απαραίτητα παραστατικά στις εμπρόθεσμες
τροποποιητικές δηλώσεις του», ενώ υπο-
γραμμίζει ότι οι τροποποιητικές δηλώσεις
έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή «κατό-
πιν εισήγησης του ανώτατου δικαστικού λει-
τουργού που χειρίστηκε την υπόθεση». Πα-
ράλληλα, σημειώνει πως «δεδομένης της
ύπαρξης παραλείψεων εκ μέρους του και
στις επόμενες δηλώσεις του που βρίσκονται
τώρα υπό έλεγχο (χρήση 2020) ο έλεγχος
του περιεχόμενου των δηλώσεών του συνε-

χίζεται και ήδη έπειτα από εντολή του προ-
έδρου της επιτροπής ελέγχου δηλώσεων
περιουσιακής κατάστασης επισπεύδεται».

Σοβαρές ποινικές ευθύνες
Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος, θα συνε-

δριάσει εκ νέου η επιτροπή, ωστόσο σε
κάθε περίπτωση ο κ. Πάτσης έρχεται αντι-
μέτωπος με σοβαρές ποινικές ευθύνες,
καθώς σύμφωνα με τη νομοθεσία υπάρχει
καθολική απαγόρευση συμμετοχής πολι-
τικών προσώπων σε εξωχώριες και προ-
βλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών
και χρηματική ποινή έως 500.000 ευρώ.

Ανοιχτό είναι και το ενδεχόμενο ο ανε-
ξάρτητος βουλευτής να αντιμετωπίσει έκ-
πτωση από το βουλευτικό του αξίωμα, κα-
θώς η παράλληλη επαγγελματική του δρα-
στηριότητα, εκτός από τα ηθικά και νομικά
ζητήματα που εγείρει, φαίνεται ότι παρα-
βιάζει και τις συνταγματικές υποχρεώσεις
που ισχύουν για τους βουλευτές.

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι εταιρείες του
κ. Πάτση έχουν συνάψει συμβάσεις με
ΝΠΔΔ, εταιρείες ή οργανισμούς του Δημο-
σίου όπως με τα ΕΛΤΑ, νοσοκομεία, με
αποτέλεσμα να υπάρχει ασυμβίβαστο σύμ-
φωνα με το άρθρο 57 του Συντάγματος.

Φύλλο και φτερό το πόθεν έσχες

spapamixail@yahoo.gr

της Στέλλας Παπαμιχαήλ
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Και θηλυκός Πάτσης;
Και όμως, υπάρχει και θηλυκός Πάτσης

στην κοινοβουλευτική Ιερουσαλήμ. Μπορεί
να μην έχει ασχοληθεί με τα «κόκκινα δά-
νεια», αλλά έχει άλλου είδους πορτφόλιο.
Και όπως μαθαίνω, πήγαινε από υπουργείο
σε υπουργείο, ζητούσε «δουλίτσες» από
υπουργούς και όποτε δεν της έκαναν το χα-
τίρι, έκανε επερωτήσεις κατά του εκάστοτε
υπουργείου και κατά του υπουργού… Μέχρι
που την ανακάλυψαν από τα «κεντρικά» και
την έβαλαν στο περιθώριο… 

Ηττοπαθής Τσίπρας,
πιο σίγουρος για τον
ΠΑΟ παρά για ΣΥΡΙΖΑ

Όσοι παρακολούθησαν τη συνέν-
τευξη του Αλέξη Τσίπρα, για πρώτη
φορά είδαν έναν Τσίπρα τόσο ηττοπα-
θή για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ που πιο
σίγουρος εμφανίστη-
κε για τον Πανα-
θηναϊκό ότι
θα πάρει
πρωτάθλη-
μα παρά
για τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ ότι θα
είναι πρώτο
κόμμα στις εκλο-
γές. Μάλιστα, για πρώ-
τη φορά είπε ότι «για το μέλλον μου
στην παράταξη θα ρωτηθεί η κομματι-
κή βάση», που σημαίνει ότι, εάν χάσει
στις εκλογές, δεν θα φύγει. Αντιθέ-
τως, θα παραμείνει… 

Σ
το χθεσινό Υπουργικό Συμ-
βούλιο ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης έκανε συγκεκριμένη ανα-
φορά στο υπουργείο Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων ότι τηρεί τα
χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των με-
ταρρυθμίσεών του, αναφερόμενος, μά-
λιστα, και στη λύση του μεγάλου ζητή-

ματος των εκκρεμών συντάξεων που
μπαίνουν, πλέον, σε μια σειρά, αλλά και
στο πρόγραμμα «Σπίτι μου» για τη στε-
γαστική πολιτική που έφερε με νομο-
σχέδιο ο Κωστής Χατζηδάκης. Δεν είναι
τυχαία η αναφορά του. Η Σταδίου είναι
role model για τα υπόλοιπα υπουρ-
γεία… 

Η επιβράβευση Μητσοτάκη
στον Κωστή Χατζηδάκη

Χοντρό επεισόδιο είχαμε στο Ριάντ, στο συ-
νέδριο Future Investment Iniative, μεταξύ του
Άδωνι Γεωργιάδη και του Τούρκου υπουργού
Προϋπολογισμού και Οικονομικών Νουρεντίν
Νεμπάτι. Ρωτήθηκε ο Έλληνας υπουργός Ανά-
πτυξης για τη συμπεριφορά της Τουρκίας στην
ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσο-
γείου και ο Άδωνις ανέπτυξε ένα μεγάλο κατη-

γορώ για τον Eρντογάν που απειλεί την εδαφι-
κή κυριαρχία της Ελλάδας, καταλήγοντας ότι
κανένας γείτονας της Τουρκίας δεν θέλει να
έχει σχέση με την Άγκυρα. Όπως ήταν φυσικό,
αυτό ενόχλησε τον Τούρκο υπουργό, που αρ-
κέστηκε να πει ότι δεν περίμενε σε ένα συνέ-
δριο επενδύσεων να ασχοληθεί με διπλωματι-
κά ζητήματα… 

ΑΞΙΖΕΙ…

Του Αγίου Δημητρίου χθες -χρό-
νια πολλά στους εορτάζοντες- και
το πρωθυπουργικό επιτελείο
έψαχνε εκκλησία για να πάει
συμβολικά ο Κ. Μητσοτάκης να
ανάψει ένα κερί. Ο άγιος, ως γνω-
στόν, είναι πολιούχος της Θεσσα-
λονίκης και αφού δεν μπορούσε
να πάει στη συμπρωτεύουσα,
προτιμήθηκε η ενορία του Αγίου
Δημητρίου στο Μπραχάμι.

Είχε και ο Αλέξης
Τσίπρας τον «Πάτση»

του και ήταν και συνο-
νόματος… 

ΑΞΙΖΕΙ…

Μου λένε ότι πρόσφατα από
την Πειραιώς έκαναν παράπο-
να σε πρόεδρο ΔΕΕΠ που
«έπαιζε» με συγκεκριμένα
κυβερνητικά στελέχη εις βά-
ρος των άλλων συνυποψή-
φιων, υπουργών και βουλευ-
τών. Μετά το τράβηγμα αυτιού,
επήλθαν ξανά οι ίσες αποστά-
σεις προς όλους… 

Ο κοσμοπολίτης Αβραμόπουλος
Με τη Βάλερι Μπάιντεν, την αδερφή του προ-
έδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, βρέθηκε στην Αθή-
να ο πρώην κοινοτικός επίτροπος Δημήτρης
Αβραμόπουλος, που γιόρταζε χθες. Η αδερφή του
πλανητάρχη είναι και σύμβουλος στρατηγικής
του, για αυτό και η συνάντηση με τον κοσμοπολίτη
της διπλωματίας Αβραμόπουλο έχει μια διπλωμα-
τική υπεραξία…

Χοντρό επεισόδιο Άδωνι κατά Τούρκου υπουργού στο Ριάντ 



ΟΟ «Αβραμό» για
ειδικός απεσταλμένος;
Το είπε ο ίδιος σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ότι
έχει δεχθεί πρόταση από την ΕΕ να αναλάβει ει-
δικός απεσταλμένος της Ένωσης στις χώρες
του Περσικού Κόλπου. Βλέπετε, η Ευρώπη ανα-
γνωρίζει και τη θητεία του ως Επιτρόπου, αλλά
και βεβαίως τη διπλωματική του εμπειρία. Από
την άλλη μεριά, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος θα
πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει τελικώς, διότι
είναι «ανοιχτή» η υποψηφιότητά του για τις
εθνικές εκλογές.

Ο
πως πρώτοι σας γράψαμε από
την «Political», ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει
ασφυκτικό pressing με παλαι-
ούς εργατοπατέρες του ΠΑ-

ΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με εντολή του ίδιου του
Αλέξη Τσίπρα, το τελευταίο μεγάλο διά-
στημα προχωρά μέσω κο-
ρυφαίων στελεχών του
σε επίθεση «φιλίας»
σε «πράσινους»
συνδικαλιστές και
πασοκογενή σχήμα-
τα, προκειμένου να
διαμορφώσει το ανα-
γκαίο προγεφύρωμα,
ώστε να εμφανιστεί το
κόμμα της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης
ότι έχει ερείσματα
μέσα στο εργατικό
κίνημα. Τα δημοσιεύ-
ματα που καταγράφουν
ακριβώς αυτή τη στρατηγική
της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ είναι πλήθος το
τελευταίο διάστημα. Πάνω σε αυτό τον
καμβά, δεν ήταν τυχαία τα συγχαρητήρια
που μοίρασε δημόσια ο Αλ. Τσίπρας στη
Μαριλίζα Ξενογιαννακόπουλου, η οποία
ως προερχόμενη από το ΠΑΣΟΚ έχει ανα-
λάβει τον δύσκολο ρόλο της «προξενή-
τρας» ανάμεσα στους συνδικαλιστές του
ΣΥΡΙΖΑ και τους πασοκογενείς. Καθόλου
τυχαία δεν είναι και η επιλογή της Κατερί-
νας Νοτοπούλου να κατέλθει στις επικεί-
μενες εκλογές για ΔΣ του Συλλόγου Εργα-
ζομένων Δήμου Θεσσαλονίκης με το ψη-
φοδέλτιο της ΣΥΝΑΝ (πασοκογενές) και
όχι με το επίσημο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ! 
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Κουμπαριές
του ΣΥΡΙΖΑ
με το ΠΑΣΟΚ

Η κουβέντα περί Ταμεί-
ου Ανάκαμψης, που
έγινε κατά τη χθεσινή
συνεδρίαση του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου στο
φόντο της σχετικής πα-
ρουσίασης από τον ανα-
πληρωτή υπουργό Οι-
κονομικών Θεόδωρο
Σκυλακάκη, έφερε
στην επιφάνεια διχο-
γνωμίες και πικρίες ανάμεσα σε νυν και
πρώην υπουργούς. Σύμφωνα με αυτόπτες
μάρτυρες, ο υπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη Τάκης Θεοδωρικάκος διαπίστωσε με
πικρία ότι το υπουργείο του δεν έχει δρά-
σεις υπό το Ταμείο Ανάκαμψης, εκφράζον-
τας παράπονα για την… αβλεψία του προ-
κατόχου του, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Πάντως,
υπάρχει η σκέψη να μπει υπό τη σκέπη του
Ταμείου Ανάκαμψης η απόκτηση νέων
αστυνομικών οχημάτων, οι γνωστές σε
όλους… κλούβες.

Κριτήριο οι εθνικές
εκλογές για 
τους δημάρχους
Μετά την παρουσίαση του αναπληρωτή
υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα
στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο για
την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης με κρατικά κονδύλια, ύψους έως και
5 δισ. ευρώ, άνοιξε μια κουβέντα για τις
αυτοδιοικητικές εκλογές. Καθώς αυτές
θα διενεργηθούν μετά τις επικείμενες
εθνικές εκλογές, ήταν κοινό το συμπέ-
ρασμα πως η συμπεριφορά δημάρχων
και υποψηφίων ενόψει της κρίσιμης μά-
χης των εθνικών εκλογών θα αποτελέσει
ισχυρό πρόκριμα για τη θέση τους στις
δημοτικές εκλογές. Όπως ειπώθηκε, «η
κυβέρνηση ήταν εκεί για να κρατήσει
όρθιους τους δήμους εν μέσω πανδημι-
κής, κλιματικής και ενεργειακής κρί-
σης, τώρα ήλθε η ώρα να στηριχθεί η κυ-
βέρνηση στον νυν υπέρ πάντων αγώνα
του διπλού εκλογικού ραντεβού».

Καρφί κατά Χρυσοχοΐδη

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ
O Κυριάκος 
στα λουλουδάδικα… 
Την ανακαίνιση και αναβίωση των λεγόμε-
νων ιστορικών λουλουδάδικων εγκαινίασε
την Τετάρτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, γεμίζοντας και πάλι με ζωή την πε-
ριοχή κάτω από τον περίβολο της Βουλής και
μπροστά στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας. Η
απόφαση αναγέννησης των λουλουδάδικων
ήταν μια πρωτοβουλία της Βουλής των Ελλή-
νων, του υπουργείου Πολιτισμού και της
Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου. Δίπλα στον
Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν, εκτός από τη Μεν-
δώνη, ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τα-
σούλας και ο Χρήστος Σταϊκούρας. Ένα σύμ-
βολο της πλατείας Συντάγματος, τα ιστορικά
ανθοπωλεία στο πλάι της Βουλής, γνωστά ως
λουλουδάδικα, άνοιξαν ξανά έπειτα από δώ-
δεκα χρόνια. Πρόκειται για έντεκα νέα κατα-
στήματα με design αισθητική. Οι εσωτερικοί
χώροι έχουν ανακαινιστεί εξ ολοκλήρου και
πλέον στο νέο περιβάλλον των καταστημάτων
θα στεγαστούν εκτός από λουλούδια και δρά-
σεις πολιτισμού. Στον χώρο θα λειτουργεί
παράλληλα εκθετήριο-πωλητήριο της Βου-
λής των Ελλήνων και του ΟΔΑΠ.

Περί «ΘΒ 007» 
Στα τρία χρόνια που είναι υπουργός Εθνι-
κής Άμυνας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, εί-
ναι η πρώτη φορά που δεν πήρε μαζί
του σε επίσημη επίσκεψη
στις εκδηλώσεις της Θεσ-
σαλονίκης τον διευθυν-
τή του γραφείου του
Θανάση Βάλαρη, τον
αποκαλούμενο «πρά-
κτωρ ΘΒ 007» μετά την
οδηγία που δόθηκε στον
υπουργό ότι ο εν λόγω κύ-
ριος έχει μπει σε δυσμένεια…
Παρ’ όλα αυτά μαθαίνουμε ότι συνεχίζει
καθημερινά τις επαφές του με αξιωματού-
χους του υπουργείου και με κάποιους κά-
νει αρκετά γεύματα εργασίας…
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Β
όλτα πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου, από την πλευρά του Εθνικού Κή-
που, έκανε χθες το μεσημέρι ο γιος του τέως βασιλιά, Νικόλαος, συνε-
χίζοντας πεζή μέχρι την οδό που φέρει το όνομα του προπάππου του
Βασιλιά Γεωργίου Α’. Τον «συλλάβαμε», βεβαίως, γιατί είμαστε παν-

τού. Μάλιστα, την ώρα που περνούσε, προφανώς δεν ήξερε ότι ήταν σε εξέλιξη η
συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και έτσι αιχμαλωτίστηκε από τον φακό
της «Political». Πάντως η κουβέντα που είχε με τον συνομιλητή του έμοιαζε ιδιαί-
τερα ενδιαφέρουσα!

Το επεισόδιο
Παναγιωτόπουλου -
Βελόπουλου

Για άλλη μία φορά ο υπουργός Εθνι-
κής Άμυνας προέβη σε μια πολιτική
γκάφα, ανοίγοντας καβγάδες με τον Κυ-
ριάκο Βελόπουλο… Είχε μόλις ολοκλη-
ρωθεί η δοξολογία της 26ης/10 στον Ιε-
ρό Ναό Αγίου Δημητρίου που συμπίπτει
με την 110η επέτειο απελευθέρωσης της
Θεσσαλονίκης, παρουσία πλήθους κό-
σμου. Μετά το πέρας της δοξολογίας, ο
υπουργός Νίκος Παναγιωτόπουλος
πλησίασε τον επικεφαλής της Ελληνι-
κής Λύσης και με μάλλον περιπαικτική
διάθεση, τον «προσκάλεσε» να παρευ-
ρεθεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλα-
ση, για «να δει τα νέα άρματα να παρε-
λαύνουν»… Όμως, ο Βελόπουλος, που
είναι γάτα στους καβγάδες, σήκωσε το
γάντι και ρώτησε αμέσως τον Παναγιω-
τόπουλο «εάν τα άρματα θα μεταφερ-
θούν στα νησιά, για να αντικαταστήσουν
αυτά που στείλαμε στην Ουκρανία». Και
όχι μόνο αυτό. Ο Παναγιωτόπουλος κα-
τάπιε τη γλώσσα του, με αποτέλεσμα να
ακολουθήσει η «έκρηξη» του Κυριάκου
Βελόπουλου, ο οποίος άρχισε πλέον να
ρωτά επιτακτικά τον ΥΕΘΑ εάν και πότε
τα νέα άρματα θα μεταφερθούν στα νη-
σιά του Αιγαίου… Ήθελές τα κι έπαθές
τα, κύριε υπουργέ της Άμυνας… 

Δυσφορία για τον Πέτσα
Μαθαίνω από σοβαρή πηγή του Μεγάρου Μαξίμου ότι είναι
χολωμένοι με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο
Πέτσα σχετικά με την υπόθεση του κολλητού του και κουμπά-
ρου του, πρώην βουλευτή της ΝΔ, Ανδρέα Πάτση… Του χρεώ-
νουν ότι γνώριζε τα πάντα για τον βίο και την πολιτεία του και
σιωπούσε. Γιατί άραγε; Το αποτέλεσμα είναι ότι τώρα τα όσα
έκανε ο κ. Πάτσης τα φορτώνεται -αδίκως- όλη η ΝΔ! Να θυμί-
σουμε ότι ο πρόεδρος Κυριάκος Μητσοτάκης το 2019, όταν του
προτάθηκε να είναι υποψήφιος ο Ανδρέας Πάτσης, στο άκου-
σμα του ονόματός του ήταν αρνητικός. Κάποιοι, όμως, από το
περιβάλλον του προέδρου τον έπεισαν και είπε το ναι… 

Ο Νικόλαος πέριξ
του Μαξίμου

Στο ΠΑΣΟΚ σβήνουν και γράφουν 
για το Επικρατείας

Αν και πρέπει τουλάχιστον ένας εκ των υποψηφίων στις τρεις πρώτες θέσεις να
είναι ομογενής, τα ονόματα που ακούγονται στη Χαριλάου Τρικούπη είναι της
Ελένης Χρονοπούλου, μέλους του ΠΣ του ΠΑΣΟΚ, και του εκπροσώπου Τύπου
του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Δημήτρη Μάντζου, που είναι ένα στέλεχος της νεότερης γε-
νιάς με ικανότητες και συμπάθειες σε όλες τις εσωκομματικές τάσεις. Παράλλη-
λα εξετάζονται τα ονόματα του προέδρου της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Νίκου
Μήλη και του πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Χρυσόγονου. Μην τα δέ-
σετε κόμπο, βέβαια, όλα είναι ρευστά ακόμα… 

Στο «στόχαστρο»
Μυλωνάκη 
και η Μακρή;

Κοινό μυστικό στους κόλπους της ΝΔ
είναι πλέον ο ρόλος που παίζει ο γενικός
γραμματέας της Βουλής Γιώργος Μυλω-
νάκης. Όπως λένε, ο εν λόγω έχει εγκα-
ταλείψει ουσιαστικά τα καθήκοντα που
του έχουν ανατεθεί στο Κοινοβούλιο και
έχει αναγορεύσει εαυτόν σε κριτή των
πάντων, διαρρέοντας δεξιά και αριστερά
σχόλια και εκτιμήσεις του για βουλευ-
τές, υπουργούς και κομματικά στελέχη,
με αποτέλεσμα να έχει γίνει «κόκκινο
πανί» για τα «γαλάζια» στελέχη.

Μια τέτοια περίπτωση,
όπως λένε γνωρίζον-
τες τα εσωτερικά
του «γαλάζιου»
στρατοπέδου, μάλ-
λον είναι και η
υφυπουργός Παι-
δείας Ζέττα Μακρή.
Πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι η Βολιώτισ-
σα βουλευτής και
υφυπουργός δεν
είναι ιδιαίτερα
αρεστή στον κ. Μυ-
λωνάκη. Βέβαια, σε
αυτές τις περιπτώσεις
οι προθέσεις και οι λόγοι
δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας ή
αποκαλύπτονται σε βάθος χρόνου.

Εντύπωση, όμως, έχουν προκαλέσει
κάποια δημοσιεύματα που στοχοποί-
ησαν την κυρία Μακρή μέσω της επαγ-
γελματικής δραστηριότητας του γιου
της, θέτοντας ηθικό ζήτημα για την απα-
σχόλησή του στα ΕΛΤΑ. Βέβαια, σε κανέ-
να από τα δηκτικά ρεπορτάζ δεν ζητήθη-
κε η γνώμη της υφυπουργού. Η φημολο-
γία στο νεοδημοκρατικό στρατόπεδο δί-
νει και παίρνει και θέλει την «πληροφο-
ρία» να έχει φύγει από τη Βουλή και τον
Γιώργο Μυλωνάκη.

Πόσα… απίδια έπιασε 
η συνέντευξη του Αλέξη;
Καθόλου καλά δεν πήγε η τηλεθέαση της
συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα στον ΣΚΑΪ.
Στα νεανικά κοινά, που όπως υποστήριξε ο
ίδιος χθες στη Σία Κοσιώνη έχει συμπάθει-
ες, αποδείχθηκε πάτος! Η συνέντευξη του
προέδρου Αλέξη ήρθε τελευταία σε όλο τον
ανταγωνισμό. Έκανε μόλις 7,5%. Στο γενικό
σύνολο της τηλεθέασης πάλι δεν πήγε καλά.
Η συνέντευξη ήρθε τέταρτη πίσω από ΑΝΤ1,
Alpha και MEGA με ποσοστό 13%. 
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Η πρόσφατη ακύρωση της
επίσκεψης του υπουργού
Άμυνας Μπένι Γκαντς στην
Καλαμάτα δεν σημαίνει ότι
υπάρχει κάποια δυσαρέσκεια

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες η μεγάλη άσκη-
ση έρευνας και διάσωσης του Λιμενικού σε συνεργασία
με τη Frontex. Η πρακτική άσκηση διαχείρισης περι-
στατικού έρευνας και διάσωσης διάρκειας τριών ωρών
στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Ρόδου
αφορούσε ρεαλιστικό σενάριο το οποίο περιλάμβανε
ένα ιστιοφόρο με άτομα σε δυσχερή θέση, πυρκαγιά επί
του σκάφους και ανθρώπους στη θάλασσα.

Στην άσκηση συμμετείχαν με συντονιστικό ρόλο το
Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης Πει-
ραιά (ΕΚΣΕΔ) καθώς και πλωτά ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, γαλλικό πε-
ριπολικό σκάφος ανοιχτής θαλάσσης Γαλλικών Τελω-
νειακών Αρχών (FRA OPV), ιταλικό περιπολικό σκάφος
ανοιχτής θαλάσσης Ιταλικής Ακτοφυλακής (ITA OPV),
αεροσκάφος Λετονικής Κρατικής Συνοριοφυλακής

(LVA FWA), μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV), E/Π
της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α) και Τ/Χ σκάφος της
Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (ΕΟΔ).

Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Θα-
λάσσιας Επιτήρησης του Λιμενικού Σώματος - Ελληνι-
κής Ακτοφυλακής, πλοίαρχος Γεώργιος Χριστιανός, μι-
λώντας στην «Political» ανέφερε: «Τέτοιες συνθήκες

και ακόμη πιο δύσκολες αντιμετωπίζουν καθημερινά τα
στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Στόχος μας είναι να
σώζουμε όλες τις ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα». Αν-
τίστοιχα, ο κυβερνήτης του πλοίου «Γαύδος» του Λιμε-
νικού μάς είπε: «Είναι καθήκον και υποχρέωσή μας να
επιχειρούμε 24 ώρες το 24ωρο και να σώζουμε ανθρώ-
πινες ζωές. Ήταν μια επιτυχημένη άσκηση που δείχνει
την ετοιμότητα του Λιμενικού Σώματος». Είναι χαρα-
κτηριστικό πως το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί τα
περιστατικά έρευνες και διάσωσης. Πηγές από το Λιμε-
νικό Σώμα τόνιζαν χθες: «Η Τουρκία εργαλειοποιεί το
μεταναστευτικό ζήτημα και οι διακινητές έχουν γίνει
αδίστακτοι, καθώς θέτουν σε κίνδυνο ακόμη και μητέ-
ρες με τα παιδιά τους».

Μίλτος Σακελλάρης

Μεγάλη άσκηση του Λιμενικού στη Ρόδο σε συνεργασία με τη Frontex

Ο
ι ελληνοτουρκικές σχέσεις
επηρεάζουν τις γεωπολιτικές
ισορροπίες της ευρύτερης πε-
ριοχής, με τις στρατηγικές

συμμαχίες των προηγούμενων ετών να
αποδεικνύονται «χρυσοφόρες» σήμερα.

Στην... ημερήσια ατζέντα η Αθήνα απορ-
ρίπτει τους ισχυρισμούς του υπουργού
Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ, ο
οποίος κατηγόρησε την Ελλάδα για επε-
κτατισμό. «Δεν είναι η Ελλάδα που απειλεί
με casus belli, ούτε είναι η Ελλάδα που
έχει παρατάξει τη στρατιά της και προκα-
λεί», απαντούσαν πηγές από το υπουργείο
Εξωτερικών.

Ο Ακάρ έφτασε στο σημείο να κατηγορή-
σει τη χώρα μας ότι μπαίνει κάτω από τη
μύτη τους και είναι η Ελλάδα που υπονο-
μεύει και καταστρέφει τον δρόμο προς την
ειρήνη και τον διάλογο μεταξύ των δύο
χωρών.

Η Αθήνα επίσης δεν ανησυχεί και από τη
συνάντηση ανάμεσα στον Τούρκο υπουργό
Άμυνας με τον Ισραηλινό ομόλογό του
στην Άγκυρα, διότι, όπως έχει πει και ο
ίδιος ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δέν-
διας, τα επιτεύγματα που σημειώθηκαν τα
τελευταία χρόνια ενίσχυσαν περαιτέρω
τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

Τι λένε πηγές στην «Political»
Η εξομάλυνση των σχέσεων Τουρκίας -

Ισραήλ σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει
τις ελληνοϊσραηλινές σχέσεις, διαβεβαι-
ώνουν υψηλόβαθμες ισραηλινές πηγές με
τις οποίες συνομίλησε η «Political». Oι ισ-

ραηλινές πηγές μιλούν για ολοένα και πιο
δυνατές σχέσεις με την Ελλάδα, στρατηγι-
κή συνεργασία και κοινό συμφέρον. Η
πρόσφατη ακύρωση της επίσκεψης του
υπουργού Άμυνας του Ισραήλ στην Καλα-
μάτα δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποια δυ-
σαρέσκεια, άλλωστε μετά τις εκλογές που
θα διεξαχθούν την επόμενη εβδομάδα στο
Ισραήλ όποια και να είναι η νέα κυβέρνη-
ση, θα δρομολογηθεί επίσκεψη του
υπουργού Άμυνας.

Οι Ισραηλινοί ενδιαφέρονται για τη «γε-
ωπολιτική γεωμετρία», όπως την αποκα-
λούν. Οι τριμερείς συνεργασίες με την Κύ-

προ και την Αίγυπτο περιγράφουν αυτήν τη
φιλοσοφία στην οποία κινείται και ο Έλλη-
νας πρωθυπουργός, όπως πρόσθεταν με
νόημα. Η σχέση αναπτύσσεται όχι μόνο
μεταξύ των δύο κυβερνήσεων αλλά και
ανάμεσα στις δύο κοινωνίες. Όπως διαπί-
στωσαν, υπάρχουν μεταξύ των λαών θετι-
κά συναισθήματα.

Ενδεικτικό των στενών διμερών σχέ-
σεων και του βάθους τους είναι ο αριθ-
μός των διμερών εκατέρωθεν επισκέψε-
ων αξιωματούχων των δύο χωρών. Σε ό,τι
αφορά τις κοινές επισκέψεις αξιωματού-
χων του Ισραήλ με άλλες χώρες, η Ελλά-

δα βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκο-
σμίως, σημείωσαν. Περισσότερες επι-
σκέψεις πραγματοποιούνται μεταξύ Ελ-
λάδας και Ισραήλ παρά μεταξύ του Ισ-
ραήλ και των ΗΠΑ.

Γράφει η
Αλεξία Τασούλη

Μηνύματα στήριξης 
από τους Ισραηλινούς
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Σ
τα ύψη συντηρεί η Άγκυρα την
ένταση στα Ελληνοτουρκικά, με
τις επιθέσεις εναντίον της Αθή-
νας να βρίσκονται πλέον στο

ημερήσιο πρόγραμμα των Τούρκων αξιω-
ματούχων. 

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί
Ακάρ, ύστερα από ένα σύντομο διάλειμμα
από τις… γνωστές εμπρηστικές του δη-
λώσεις, επανήλθε κάνοντας για ακόμα
μία φορά το άσπρο μαύρο και έφτασε στο
σημείο να κατηγορήσει την Ελλάδα για
επεκτατισμό.

Όπως είπε ο Ακάρ: «Ορισμένοι γνωστοί
Έλληνες πολιτικοί επινόησαν ένα δόγμα
που το ονόμασαν νεο-οθωμανισμό για να
καλύψουν τα δικά τους όνειρα της Μεγά-
λης Ιδέας. Κατηγορούν στο μυαλό τους με
το δόγμα αυτό την Τουρκία για επεκτατι-
σμό. Αλλά αυτή που πραγματικά επεκτεί-
νεται είναι η ίδια η Ελλάδα, η οποία επε-
κτάθηκε τρεις φορές σε επτά στάδια και
έχει μπει στη μύτη μας από την ημέρα που
ιδρύθηκε και συνεχώς προκαλεί και
απειλεί την Τουρκία».

Τρεις εβδομάδες μετά την υπογραφή
της παράνομης τουρκολιβυκής συμφω-
νίας για τους υδρογονάνθρακες, η τουρ-
κική επιρροή στη Λιβύη ενισχύεται και
στον αμυντικό τομέα, με τις δύο στρατιω-
τικές συμφωνίες που υπέγραψαν στην
Κωνσταντινούπολη ο Χουλουσί Ακάρ και
ο Λίβυος προσωρινός πρωθυπουργός
Αμπντουλχαμίτ Ντμεϊμπά για τον εκσυγ-
χρονισμό της πολεμικής αεροπορίας της
Λιβύης και για την πώληση οπλισμένων
μη επανδρωμένων αεροσκαφών ΑΚΙΝCI.
Στο πλαίσιο αυτό η τουρκική πολεμική
αεροπορία θα αναλάβει και την εκπαίδευ-
ση Λίβυων ιπτάμενων.

Η δεύτερη στρατιωτική συμφωνία
Τουρκίας - Λιβύης προβλέπει, ωστόσο,
και τη δημιουργία δύο στρατιωτικών
βάσεων, μίας αεροπορικής και μίας
ναυτικής. Πρόκειται για την αεροπορική
βάση της Αλ Ουατίγια, που βρίσκεται
140 χλμ νοτιοδυτικά της Τρίπολης, και
τη ναυτική βάση στη Μισράτα.

Ο πτέραρχος ε.α. Κωνσταντίνος Ιατρί-
δης μάς εξηγεί τους κινδύνους που αν-
τιμετωπίζει η χώρα μας από αυτή την
εξέλιξη: «Αν αυτές οι δύο βάσεις συν-
δυαστούν επιχειρησιακά με τη ναυτική
βάση που διατηρεί η Τουρκία στον Αυ-
λώνα, τότε όλες αυτές οι κινήσεις περι-
λαμβάνονται σε ένα σχέδιο της Τουρ-

κίας, σε μια στρατηγική της Τουρκίας,
να περικυκλώσει τη χώρα μας και να
δημιουργήσει έναν κλοιό με πολεμικά
πλοία και μαχητικά αεροσκάφη, ώστε
να διασπάσει η Ελλάδα δυνάμεις σε κά-
ποια ένθερμη λύση που πιθανώς στο-
χεύει να δημιουργήσει η Τουρκία στο
μέλλον».

Κυκλωτικές κινήσεις 
Η Τουρκία παράλληλα επιθυμεί και τη

δημιουργία στρατιωτικής βάσης στη Βό-
ρεια Μακεδονία, για να δημιουργήσει ένα
αμυντικό τόξο που θα ξεκινά από την
Τουρκία, θα περνά από τη Βόρεια Μακε-
δονία, την Αλβανία και θα καταλήγει στη
Λιβύη, για να περικυκλώσει την Ελλάδα
από κάθε πλευρά. 

Το πιο πιθανό σενάριο που θα επιχει-
ρούσε η Τουρκία, σύμφωνα με τον πτέ-
ραρχο Κ. Ιατρίδη, είναι «να πιέσει την Ελ-
λάδα από Ανατολή και Δύση αυξάνοντας
το επίπεδο των απειλών, προκειμένου να
αποστρατιωτικοποιήσει τα νησιά και να

διευκολυνθεί η Τουρκία στα σχέδιά της
και στις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο».

Η στρατηγική της Αθήνας 
Η Αθήνα συνεχίζει τη διεθνοποίηση του

θέματος, παρακολουθεί στενά με ψυ-
χραιμία τις τουρκικές κινήσεις και διαμη-
νύει ότι, παρά την ανησυχία που υπάρχει
από την εχθρική συμπεριφορά της Άγκυ-
ρας, η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα εν-
δεχόμενα. Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου: «Εκεί-
νο που πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθα-
ρο είναι ότι έχουμε φροντίσει έτσι ώστε η
χώρα να έχει ενισχυθεί σε όλα τα επίπε-
δα». 

Τα Ελληνοτουρκικά και η κατάσταση
στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη
βρίσκονται στην ατζέντα των συζητήσεων
που θα έχουν σήμερα ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης και ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ
Σολτς, ο οποίος έφθασε στην Αθήνα το
βράδυ της Τετάρτης.

Παράλληλα με την ενίσχυση των συμ-

μαχιών, οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι σε
ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν κάθε
σενάριο κλιμάκωσης σε Αιγαίο και Μεσό-
γειο και ασκούνται συνεχώς σε αέρα, ξη-
ρά και θάλασσα. Στο πλαίσιο αυτό ολο-
κληρώθηκε η πολυεθνική ασκηση
«Aegean Seal» στην ευρύτερη θαλάσσια
περιοχή του νοτίου Ευβοϊκού Κόλπου. H
άσκηση διεξήχθη από τη Διοίκηση Υπο-
βρυχίων Καταστροφών και είχε ως αντι-
κείμενο τις ναυτικές ειδικές επιχειρή-
σεις, προαποβατικές επιχειρήσεις ναρ-
κοθηρίας πολύ ρηχών υδάτων, εξουδετέ-
ρωσης ναρκών και αυτοσχέδιων εκρηκτι-
κών μηχανισμών. 

Στη συνεκπαίδευση συμμετείχαν Ομά-
δες Εξουδετέρωσης Ναρκών με προσω-
πικό και μέσα από το Βέλγιο, τη Γερμανία,
την Εσθονία, τη Λετονία και την Πολωνία.
Για τη διεξαγωγή των αντικειμένων της
άσκησης διατέθηκαν ελικόπτερα της Δι-
οίκησης Αεροπορίας Ναυτικού και του
4ου Τάγματος Ελικοπτέρων Αεροπορίας
Στρατού. 

ΒAΣΕΙΣ ΣΕ ΣΚOΠΙΑ,ΑΛΒΑΝIΑ ΚΑΙ ΛΙΒYH

Το τρίγωνο του διαβόλου
στήνει η  Άγκυρα 

Γράφει η 
Γεωργία 
Γαραντζιώτη
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Η ΕΕ μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις και προκλήσεις

Χημικός ευνουχισμός των παιδεραστών:

Κοινωνικός εξιλασμός, αναχρονιστική τιμωρία 
ή αποτελεσματικό ιατρονομικό εργαλείο; 

Τ
α σφάλματα στις δαπάνες από τον προϋπολογισμό
της ΕΕ έχουν σημειώσει αύξηση, σύμφωνα με το
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ). Αν και οι

ελεγκτές, στην ετήσια έκθεσή τους, καταλήγουν στο συμ-
πέρασμα ότι οι λογαριασμοί της ΕΕ για το οικονομικό έτος
2021 απεικονίζουν εύλογα την οικονομική κατάστασή της
και κρίνουν ότι τα έσοδα δεν περιέχουν σφάλμα, ο αριθ-
μός των σφαλμάτων στις πληρωμές εξακολουθεί να είναι
υπερβολικός. 

Οι ελεγκτές εντοπίζουν επίσης κινδύνους σε σχέση με
τα κεφάλαια της ΕΕ που διατέθηκαν για την αντιμετώπιση
τόσο της κρίσης του κορονοϊού όσο και του πολέμου στην
Ουκρανία. Για πρώτη φορά, η έκθεση περιλαμβάνει χωρι-
στή γνώμη για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικό-
τητας (ΜΑΑ), το προσωρινό μέσο ανάκαμψης της ΕΕ.

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, το συνολικό επίπεδο σφάλ-
ματος στις δαπάνες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ αυξή-
θηκε το 2021 στο 3% (έναντι 2,7% το 2020). Σχεδόν τα δύο
τρίτα των δαπανών που υποβλήθηκαν σε έλεγχο (63,2%)
θεωρήθηκαν δαπάνες υψηλού κινδύνου, ποσοστό που
επίσης παρουσιάζει αύξηση σε σύγκριση με το 2020 (59%)
και τα προηγούμενα έτη. Οι κανόνες και τα κριτήρια επιλε-
ξιμότητας που διέπουν αυτού του είδους τις δαπάνες είναι
συχνά πολύπλοκοι, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα
εμφάνισης σφάλματος. Οι δαπάνες υψηλού κινδύνου εξα-
κολουθούν να περιέχουν ουσιώδη σφάλματα, με το επίπε-
δό τους να εκτιμάται σε 4,7% το 2021 (έναντι 4,0% το 2020).

Όπως και την προηγούμενη διετία, οι ελεγκτές καταλή-
γουν στο συμπέρασμα ότι το σφάλμα στις δαπάνες υψη-
λού κινδύνου ήταν διάχυτο και, ως εκ τούτου, διατυπώ-
νουν αρνητική γνώμη σχετικά με τις δαπάνες της ΕΕ το οι-
κονομικό έτος 2021.

Το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος δεν υποδηλώνει το
μέγεθος της απάτης, της μη αποδοτικότητας των δαπανών
ή της διασπάθισης πόρων: αποτελεί εκτίμηση των ποσών
που δεν χρησιμοποιήθηκαν απολύτως σύμφωνα με τους
ενωσιακούς και τους εθνικούς κανόνες. Ωστόσο, στο
πλαίσιο των εργασιών τους, οι ελεγκτές εντόπισαν επίσης
15 περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης, τις οποίες παρέπεμ-
ψαν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απά-
της (OLAF). 

Η OLAF έχει ήδη κινήσει έρευνες για πέντε από αυτές.
Παράλληλα, παρέπεμψαν μία από αυτές και στην Ευρω-
παϊκή Εισαγγελία (EPPO), μαζί με μία ακόμη που είχε εν-
τοπίσει το ΕΕΣ το 2021.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ενεργειακή κρίση, η
πανδημία του κορονοϊού και η κλιματική αλλαγή φέρ-
νουν την ΕΕ αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τις συνέπειες
μιας σειράς προβλημάτων», δήλωσε ο κ. Tony Murphy,
πρόεδρος του ΕΕΣ. «Ένα τέτοιο περιβάλλον επιτείνει
τους κινδύνους και τις προκλήσεις για τα οικονομικά
της ΕΕ και καθιστά επιτακτική την ανάγκη αντιμετώπι-
σής τους κατά τρόπο ορθό και αποτελεσματικό από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέσω του έργου που επιτελού-
με, ο ρόλος μας όσον αφορά την επίτευξη του στόχου
αυτού είναι σημαντικός».

Το 2021, το συνολικό άνοιγμα του προϋπολογισμού της
ΕΕ σε ενδεχόμενες μελλοντικές υποχρεώσεις υπερδι-
πλασιάστηκε, δηλαδή, από τα 131,9 δισεκατομμύρια ευρώ
έφθασε στα 277,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό οφείλεται
κυρίως στα ομόλογα, αξίας 91,0 δισεκατομμυρίων ευρώ,
που εκδόθηκαν για τη χρηματοδότηση της δέσμης μέτρων
NG-EU, και σε αύξηση, κατά 50,2 δισεκατομμύρια ευρώ,
της χρηματοδοτικής συνδρομής που σκοπό είχε να βοη-

θήσει τα κράτη-μέλη να προστατεύσουν τις θέσεις εργα-
σίας και τους εργαζόμενους που πλήττονταν από την παν-
δημία.

Οι ελεγκτές προειδοποιούν επίσης σχετικά με τους κιν-
δύνους που συνεπάγεται για τον προϋπολογισμό της ΕΕ ο
πόλεμος στην Ουκρανία. 

Στο τέλος του 2021, στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμά-
των της ΕΕ, η Ουκρανία είχε ανεξόφλητα δάνεια ονομα-
στικής αξίας 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, η Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει χορηγήσει στη χώρα
δάνεια αξίας 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία καλύ-
πτονται από εγγυήσεις της ΕΕ.

Το ΕΕΣ επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται
σημαντικές διαφορές όσον αφορά την απορρόφηση, από
τα κράτη-μέλη, των κονδυλίων των Ευρωπαϊκών Διαρ-
θρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) που διατέθη-
καν από τον προϋπολογισμό της περιόδου 20142020. Ενώ,
παραδείγματος χάριν, η Ιρλανδία, η Φινλανδία και η Κύ-
προς είχαν εκταμιεύσει πάνω από τα τρία τέταρτα των πο-
σών που τους είχαν διατεθεί, οι τρεις χώρες της ΕΕ με τα
χαμηλότερα ποσοστά απορρόφησης (Κροατία, Σλοβακία
και Μάλτα) είχαν χρησιμοποιήσει μόλις πάνω από το μισό
των δεσμευθέντων ποσών.

Κάθε χρόνο οι ελεγκτές διενεργούν έλεγχο των εσόδων
και των δαπανών της ΕΕ, εξετάζοντας κατά πόσον οι ετή-
σιοι λογαριασμοί είναι αξιόπιστοι και κατά πόσον οι πρά-
ξεις εσόδων και δαπανών συμμορφώνονται με τους
ισχύοντες κανόνες.

Οι κρίσεις έχουν φέρει πολλές ανατροπές, αυτό όμως
δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν οικονομικοί
εκτροχιασμοί. Απαιτείται εγρήγορση και στρατηγικός
σχεδιασμός. 

Έχουν περάσει 25 χρόνια από το μακρινό 1997 όταν η
Πολιτεία της Καλιφόρνιας υποχρέωσε νομοθετικά τους
καταδικασθέντες παιδόφιλους στην υποβολή τους σε χη-
μικό ευνουχισμό, με χρήση αντιανδρογόνων, ως προϋπό-
θεση για τη χορήγηση αναστολής. Η χορήγηση των τελευ-
ταίων εγείρει μείζονα ηθικο-νομικά ζητήματα, σε αμφότε-
ρα τα επιστημονικά πεδία της νομικής και της ιατρικής, τό-
σο ως προς την εθελοντική όσο και ως προς την αναγκα-
στική χορήγησή τους, υπέρ της οποίας γιγαντώνεται, πάν-
τα, η κοινωνική απαίτηση εξιλασμού και τιμωρίας των
δραστών αυτών των ειδεχθών εγκλημάτων κάθε φορά που
κάποια πολύκροτη υπόθεση παιδεραστίας έρχεται στο
φως της δημοσιότητας.

Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να διακρίνουμε τις πέντε ομάδες
στις οποίες μπορούν, αδρώς, να ταξινομηθούν οι παιδερα-
στές που κατηγοριοποιούνται σε:
� Άνδρες με σταθερές παιδεραστικές προτιμήσεις, οι

οποίοι μετέρχονται το παιδί ως «αντικείμενο», παρά ως αν-
θρώπινο ον. Στην κατηγορία αυτή μπορούν να ενταχθούν
και άτομα με συνοδές διαταραχές της προσωπικότητας με
κοινό χαρακτηριστικό την έκφραση, πρωτίστως, επιθετι-
κότητας και δευτερευόντως σεξουαλικής επιθυμίας, μέσα
από την κακοποίηση του ανηλίκου.

� Έφηβοι, καθώς το 50% των ενήλικων δραστών παιδε-
ραστικών εγκλημάτων έχουν ξεκινήσει τη σεξουαλική πα-
ραβατικότητά τους κατά την εφηβική ηλικία, με σχετική
κλιμάκωση κατά την ενηλικίωση, ενώ οι έφηβοι παιδερα-
στές μπορεί να είναι ταυτόχρονα θύματα και δράστες σε-
ξουαλικής κακοποίησης.
�Άτομα με νοητική υστέρηση.
� Άτομα με υποκείμενη ψυχοπαθολογία ψύχωσης,

μείζονος κατάθλιψης ή οργανικού ψυχοσυνδρόμου.
Από όλες τις παραπάνω κατηγορίες, η πρώτη είναι αυτή

στην οποία μπορεί να απευθυνθεί, περισσότερο, η χορή-
γηση αντιανδρογόνων, καθώς για τους εφήβους, τα άτομα
με νοητική υστέρηση, αλλά και για την τελευταία κατηγο-
ρία που συχνά παίρνει τον χαρακτηρισμό «δευτερογενείς
παιδεραστές», πολλαπλασιάζονται ακόμη πιο πολύ τα ηθι-
κο-κοινωνικά διλήμματα που εγείρουν τέτοιες φαρμακευ-
τικές παρεμβάσεις, ως προς την αναπαραγωγική ελευθε-
ρία, την προστασία από βάναυσες και σκληρές τιμωρίες
και τη διαφύλαξη προσωπικών δικαιωμάτων που ο νομι-
κός μας πολιτισμός αναγνωρίζει στους ενόχους, ακόμη
και αν εκείνοι τα έχουν παραβιάσει με τον ειδεχθέστερο
των τρόπων, σε άλλα μέλη της κοινωνίας και δη στα παιδιά.

Για την πρώτη, λοιπόν, κατηγορία των παιδεραστών, φαί-

νεται πως παρά τους ισχυρούς ψυχολογικούς παράγοντες
που συνεισφέρουν στη διάπραξη του σεξουαλικού αδική-
ματος, στη ρίζα του βρίσκεται μια διεστραμμένη παρόρμη-
ση προς τα ανήλικα θύματα, η οποία διαμεσολαβείται από
βιολογικούς μηχανισμούς που εξαρτώνται από την τεστο-
στερόνη.

Μελέτη που συμπεριελάμβανε 400 παιδόφιλους το 15%
εκ των οποίων υποβλήθηκαν σε χημικό ευνουχισμό δεν
έδειξε μεγάλες διαφορές ως προς το μελλοντικό όφελος
πρόληψης της σεξουαλικής παραβατικότητας, την ίδια
στιγμή που μεγάλες μετα-αναλύσεις δείχνουν ότι τόσο ο
χειρουργικός όσο και ορμονολογικός ευνουχισμός μει-
ώνει την πιθανότητα υποτροπής των παιδόφιλων, περισσό-
τερο από κάθε άλλη θεραπευτική προσέγγιση. Παράλλη-
λα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν τόσο οι παρενέργει-
ες του οργανικού ευνουχισμού στους δράστες που θα τον
υποστούν, προς χάριν αναστολής ή μειωμένης ποινής, κα-
θώς και το γεγονός πως, παρότι με τον τρόπο αυτό κατα-
στέλλονται η σεξουαλική παρόρμηση και η συνακόλουθη
παραβατικότητα των παιδόφιλων, δεν καταστέλλεται η γε-
νικότερη επιθετικότητά τους προς την κοινωνία, την οποία
εκφράζουν στοχεύοντας στο πιο ευάλωτο κομμάτι αυτής,
το οποίο προσωποποιεί το μέλλον της.
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Έχοντας κύριο στόχο να καθησυχάσει για τη μακροπρό-
θεσμη σταθερότητα των δημοσιονομικών της Βρετανίας,
ο νέος πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ έτυχε πράγματι θερ-
μής υποδοχής από τις αγορές: η στερλίνα συνέχισε την
ανοδική πορεία της και η απόδοση του 10ετούς ομολόγου
υποχώρησε κατά 30 μονάδες βάσης.

Επιπλέον, ο υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ ανα-
κοίνωσε ότι το νέο σχέδιο προϋπολογισμού, που θα πα-
ρουσιαστεί στις 17 Νοεμβρίου αντί για τις 31 Οκτωβρίου,

θα δείχνει μείωση του χρέους μεσοπρόθεσμα. 
Γκρίνιες, πάντως, έχει προκαλέσει σε μερίδα του Συν-

τηρητικού Κόμματος το νέο υπουργικό συμβούλιο, που
απαρτίζεται εν πολλοίς από υπουργούς των πρώην κυ-
βερνήσεων των Τζόνσον και Τρας. Εκτιμάται ότι ο Σούνακ
επιχειρεί έτσι να στείλει μήνυμα ενότητας στο κόμμα
ύστερα από τόση αναταραχή, καθώς η Βρετανία έχει αλ-
λάξει τρεις πρωθυπουργούς σε τρεις μήνες.

Ο πρώτος Ασιάτης πρωθυπουργός της χώρας κράτησε

τον Χαντ στο υπουργείο Οικονομικών, τον δημοφιλή Μπεν
Γουόλας στο υπουργείο Άμυνας, ενώ η Σουέλα Μπρέι-
βερμαν, η οποία παραιτήθηκε από την κυβέρνηση Τρας,
επιστρέφει στο υπουργείο Εσωτερικών -επιλογή που
προκάλεσε αντιδράσεις. 

Ο Σούνακ δέχθηκε άγρια επίθεση στη Βουλή από τον
ηγέτη των Εργατικών της αντιπολίτευσης Κιρ Στάρμερ, ο
οποίος τον κατηγόρησε πως «προσποιείται ότι είναι στο
πλευρό των εργαζομένων».

Τ
ην ώρα που ο Πούτιν επιβλέπει
πυρηνικές ασκήσεις και καταγ-
γέλλει ότι «οι ΗΠΑ χρησιμοποι-
ούν την Ουκρανία ως πολιορκη-

τικό κριό εναντίον μας», η επιτυχημένη
αντεπίθεση του στρατού του Κιέβου τον
αναγκάζει να αλλάξει στρατηγική ενόψει
της σφοδρής μάχης για τον έλεγχο της
Χερσώνας. Την εφαρμογή της έχει ανα-
λάβει ο διαβόητος νέος διοικητής των
ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία
Σεργκέι Σουροβίκιν, γνωστός και σαν
«στρατηγός Αρμαγεδδών», ο οποίος θα
αντιμετωπίσει όμως τουλάχιστον τρία
εμπόδια στην επιχείρηση για τη νίκη.

Όπως μεταδίδει το ABC, ο Σουροβίκιν
καταλαβαίνει ξεκάθαρα την πολιτική
στόχευση για την εκστρατεία του, με επι-
θυμητό αποτέλεσμα να γίνει «η Ουκρανία
ανεξάρτητη από τη Δύση και το ΝΑΤΟ, και
να καταστεί ένα φιλικό προς τη Ρωσία
κράτος». 

Ο Ρώσος στρατηγός, γνωστός και σαν
«χασάπης της Συρίας» λόγω των ωμοτή-
των του εκεί, «πρέπει να κάνει τον πόλε-
μο να διαρκέσει όσο το δυνατόν περισσό-
τερο, επειδή ο Πούτιν πιστεύει πραγματι-
κά ότι η Δύση θα χάσει τελικά το ενδια-
φέρον της για την υποστήριξη της Ου-
κρανίας», τονίζει το αμερικανικό δίκτυο. 

Ως εκ τούτου, χτυπά πολιτικές υποδο-
μές ηλεκτροδότησης και ύδρευσης, για
να κάμψει τη θέληση του ουκρανικού λα-
ού για αντίσταση, βυθίζοντάς τον στην
παγωνιά και το σκοτάδι. 

Πεσμένο ηθικό
«Ωστόσο ο Σουροβίκιν θα βρει μπροστά

του τρία εμπόδια», σύμφωνα με το ABC.

Πρώτον, πρέπει να επανεξετάσει τη
στρατιωτική εκστρατεία, καθώς διοικεί
έναν εξαντλημένο στρατό εισβολής, με
πεσμένο ηθικό και συνεχή φθορά εξο-
πλισμού, ενώ έχει χάσει την πρωτοβου-
λία των κινήσεων.

Δεύτερον, θα πρέπει να επιλέξει το ζω-
τικό έδαφος που θα υπερασπιστεί κατά
τη διάρκεια του χειμώνα και μέχρι την
άνοιξη του 2023.

Και τρίτον, θα πρέπει να διασφαλίσει
ένα πιο ανθεκτικό δίκτυο εφοδιαστικής
αλυσίδας. 

Ο Πούτιν δήλωσε χθες ότι «η Ουκρανία
έχει γίνει όργανο της εξωτερικής πολιτι-
κής των ΗΠΑ, έχοντας χάσει πρακτικά
την ανεξαρτησία της». Διατηρώντας την
πυρηνική ανησυχία σε παγκόσμια κλίμα-
κα, παρακολούθησε επίσης από αίθουσα
ελέγχου άσκηση των στρατηγικών πυρη-

νικών δυνάμεων της Ρωσίας με εκτοξεύ-
σεις βαλλιστικών πυραύλων.

Η προέλαση των Ουκρανών ώθησε τις
φιλορωσικές αρχές της Χερσώνας να ζη-
τήσουν από τον άμαχο πληθυσμό να εγ-
καταλείψει τα σπίτια του και να διασχίσει
τον ποταμό Δνείπερο, καθώς πλησιάζει η
ώρα μηδέν για τη «μητέρα των μαχών»
στη Νότια Ουκρανία.

ΣΣυνεχίζει να πέφτει
η δημοτικότητα
Μπάιντεν ενόψει των
ενδιάμεσων εκλογών
Δύο εβδομάδες πριν από τις ενδιά-
μεσες εκλογές της 8ης Νοεμβρίου,
η δημοτικότητα του Δημοκρατικού
προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν
έχει υποχωρήσει στο 39%, κοντά στο
χαμηλότερο επίπεδο της θητείας
του, σύμφωνα με την τελευταία δη-
μοσκόπηση για λογαριασμό του
Reuters.
Η χαμηλή δημοτικότητα του 79χρο-
νου Μπάιντεν ενισχύει το σενάριο
ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα κερδίσουν
τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων, αν όχι όλου του Κογκρέσου,
αν αποκτήσουν πλειοψηφία και στη
Γερουσία. Ακόμη όμως και με τον
έλεγχο μόνο της Βουλής, οι Ρεπουμ-
πλικανοί θα μπορούν να προβάλλουν
σθεναρά εμπόδια στις νομοθετικές
πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.
Ο Μπάιντεν επιχειρεί να συσπειρώ-
σει τους ψηφοφόρους γύρω από τη
δέσμευση των Δημοκρατικών για τη
διασφάλιση του δικαιώματος στην
άμβλωση, το οποίο περιορίστηκε
δραστικά από την απόφαση του Ανω-
τάτου Δικαστηρίου. Μόνο που μόλις
ένας στους είκοσι ερωτηθέντες ανη-
συχεί για αυτό το ζήτημα, ενώ ένας
στους τρεις υπέδειξε την οικονομία
ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αν-
τιμετωπίζουν σήμερα οι ΗΠΑ. 

Τα 3 εμπόδια στη νέα
στρατηγική του Πούτιν
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Ο Σούνακ ανέβαλε για τις 17 Νοεμβρίου την ανακοίνωση του προϋπολογισμού 

Διατηρώντας την πυρηνική 
ανησυχία, ο Ρώσος πρόεδρος 
παρακολούθησε, από αίθουσα
ελέγχου, εκτοξεύσεις 
βαλλιστικών πυραύλων



Τ
ους δώδεκα έφτασαν πλέον οι άν-
δρες που έχουν προσέλθει αυτο-
βούλως στη Γενική Αστυνομική
Διεύθυνση Αττικής, υποστηρίζον-

τας ότι είχαν διαδικτυακή συνομιλία με το
προφίλ που είχε δημιουργηθεί για λογα-
ριασμό της 12χρονης από τον Κολωνό σε
ιστοσελίδα γνωριμιών.

Ο λόγος για έναν 39χρονο που ανέφερε
στους αξιωματικούς της Υποδιεύθυνσης
Προστασίας Ανηλίκων ότι τον Αύγουστο εί-
χε συνομιλήσει -αλλά δεν είχε συναντηθεί
από κοντά- με ένα προφίλ που προσομοι-
άζει σε αυτό του ανήλικου κοριτσιού, υπο-
στηρίζοντας και αυτός ότι του συστήθηκε
ως 17χρονη. Όπως έχει συμβεί και στις
προηγούμενες περιπτώσεις, μετά την
ένορκη εξέταση παρέδωσε το κινητό του
τηλέφωνο για ανάλυση στα Εγκληματολο-
γικά Εργαστήρια και αφέθηκε ελεύθερος
μέχρι νεωτέρας. Να θυμίσουμε ότι ήδη για
τρεις από τους δώδεκα έχουν προκύψει εν-
δείξεις και στοιχεία -με βάση την έρευνα
της ΕΛΑΣ- ότι είχαν συναντηθεί κιόλας με
τη 12χρονη. Στο ερώτημα γιατί δεν έχουν
ακόμη εκδοθεί νέα εντάλματα σύλληψης,
αρμόδιες πηγές σημειώνουν ότι αυτό θα γί-
νει μετά την κατάθεση-κλειδί του ανήλικου
κοριτσιού που θα κληθεί μέσα από επίδειξη
φωτογραφιών να αναγνωρίσει άτομα που
την έχουν βιάσει.

Αίτημα αποφυλάκισης η μάνα
Την ίδια ώρα, να ανοίξει η πόρτα της φυ-

λακής ζητεί δέκα μέρες μετά την προφυλά-
κισή της η μητέρα της 12χρονης από τον
Κολωνό που κατηγορείται για διακεκριμέ-
νη μαστροπεία. Οι συνήγοροι υπεράσπισης
της 37χρονης υπέβαλαν αίτηση αποφυλά-
κισης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν
επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος της. Η κα-
τηγορούμενη, η οποία έχει στο πλευρό της
και τα οκτώ παιδιά της, από την πρώτη στιγ-
μή αρνείται την κατηγορία που της αποδί-
δεται ισχυριζόμενη πως δεν γνώριζε τον
εφιάλτη που ζούσε η 12χρονη κόρη της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορού-
μενη θεωρεί τα στοιχεία σε βάρος της ελλι-
πή και τονίζει την ανάγκη να βρεθεί ξανά
κοντά στα παιδιά της. Η αίτηση αποφυλάκι-
σης θα κριθεί τις επόμενες μέρες από το
Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας,
το οποίο με βούλευμά του θα αποφασίσει
αν η κατηγορούμενη πρέπει να παραμείνει
στη φυλακή ή να αφεθεί ελεύθερη.

Προφυλακίζεται 
ο υπάλληλος νοσοκομείου

Τον δρόμο για τη φυλακή «έδειξε» το αρ-
μόδιο Δικαστικό Συμβούλιο στον 36χρονο
που εργάζεται σε μεγάλο νοσοκομείο της
Αθήνας και φέρεται να εμπλέκεται στην
υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό. Με
βούλευμά τους οι δικαστές είπαν «ναι»

στην προσωρινή κράτηση του κατηγορού-
μενου για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο
έναντι αμοιβής, ο οποίος μετά την απολογία
του βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό,
καθώς ανακρίτρια και εισαγγελέας είχαν
διαφωνήσει για την προφυλάκισή του.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθη-
νών, σύμφωνα με πληροφορίες, ήρε τη
διαφωνία που προέκυψε υπέρ του εισαγ-
γελέα, ο οποίος είχε την άποψη ότι ο κατη-
γορούμενος πρέπει να προφυλακιστεί, σε
αντίθεση με την ανακρίτρια που έκρινε
πως τα στοιχεία δεν είναι επαρκή για να
οδηγηθεί στη φυλακή. Πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι στην κρίση των δικαστών βά-
ρυνε το γεγονός ότι το παιδί αναγνώρισε
στο πρόσωπο του κατηγορούμενου έναν
από τους «πελάτες» με τους οποίους φέ-

ρεται να ήρθε σε επαφή τον περασμένο
Ιούλιο. Τέλος, αναβολή για τις 24 Φε-
βρουαρίου 2023 πήρε η εκδίκαση της
υπόθεσης ναρκωτικών με κατηγορούμενο
τον πατέρα της 12χρονης από τον Κολωνό
λόγω κωλύματος του συνηγόρου υπερά-
σπισης του κατηγορούμενου.
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Αντιμέτωπος τόσο με την ποινική όσο και με τη
στρατιωτική δικαιοσύνη είναι πλέον ένας 38χρονος
αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος πριν
από μερικές μέρες προσέγγισε έναν 16χρονο μαθητή
και άρχισε να του προτείνει ακόλαστες πράξεις, να
κάνει άσεμνες χειρονομίες και να του επιδεικνύει γυ-
μνές φωτογραφίες.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Παρα-
σκευής (21/10) στην οδό 17ης Νοεμβρίου στον Χολαρ-
γό, λίγη ώρα αφότου ο 16χρονος έφυγε από το γυμνα-
στήριο, όπου παρακολουθεί μαθήματα πυγμαχίας,
για το σπίτι του. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής ο

38χρονος ταγματάρχης του Στρατού Ξηράς τον προ-
σέγγισε και επιχείρησε να πιάσει κουβέντα μαζί του
με σκοπό να ικανοποιήσει τις αρρωστημένες διαθέ-
σεις του. «Θέλω να με...», φέρεται να είπε κάποια
στιγμή στον ανήλικο μαθητή, με τον αξιωματικό των
Ενόπλων Δυνάμεων να μην πτοείται από το γεγονός
ότι ο 16χρονος του ζητούσε να φύγει από κοντά του.

Κάποια στιγμή φαίνεται πως έγινε πιο επιτακτικός,
επιδεικνύοντάς του μάλιστα και γυμνές φωτογραφίες
του, με τον 16χρονο να «απαντά» αυτήν τη φορά με
γροθιές. Το περιστατικό είδαν περίοικοι, που κάλε-
σαν την Άμεση Δράση, καθώς δεν αντιλήφθηκαν τι

ακριβώς έχει συμβεί. Επιτόπου έφτασαν δικυκλιστές
της Ομάδας ΔΙΑΣ. που προσήγαγαν τον 38χρονο και
τον 16χρονο στο Τμήμα Ασφαλείας Παπάγου - Χολαρ-
γού, όπου αποκαλύφθηκε τι έχει συμβεί.

Σε βάρος του ταγματάρχη ασκήθηκε ποινική δίω-
ξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλί-
κου, ενώ με προφορική εντολή του εισαγγελέα
αφέθηκε ελεύθερος, καθώς εμπίπτει στη στρατιω-
τική δικαιοσύνη. Για το περιστατικό ενημερώθηκε
και το ΓΕΕΘΑ, κινώντας τις προβλεπόμενες σε βά-
ρος του διαδικασίες. 

Κώστας Παπαδόπουλος

Ταγματάρχης παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικο και... τις μάζεψε

Εμφανίζονται ένα ένα τα άτομα
που είχαν συνομιλήσει
διαδικτυακά με τη 12χρονη -
Ενδείξεις και στοιχεία 
για τους τρεις από τους δώδεκα
που παρουσιάστηκαν
αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ
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Ανοίγουν τα... στόματα
εν αναμονή ενταλμάτων

Αίτημα αποφυλάκισης 
κατέθεσε η μητέρα 
της 12χρονης

ΚΟΛΩΝΟΣ
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Επίθεση με οξύ:
Για κακοποιημένη
γυναίκα μιλά 
ο δικηγόρος της 

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας
μεταφέρθηκε χθες το πρωί στα
δικαστήρια η 38χρονη που κατη-
γορείται για την επίθεση με καυ-
στικό υγρό στον πρώην σύζυγό
της μέσα σε ξενοδοχείο στο Ηρά-
κλειο τα ξημερώματα του περα-
σμένου Σαββάτου.

Η κατηγορούμενη μεταφέρθη-
κε από τους αστυνομικούς με χει-
ροπέδες πισθάγκωνα, μπήκε στο
κτίριο από την πίσω πόρτα καθώς
τα μέτρα ασφαλείας ήταν αυστη-
ρά, ενώ παράλληλα η μεταγωγή
της έγινε αρκετά νωρίς για να
αποφευχθούν οι αντιδράσεις.

Στα πρώτα της λόγια στους
αστυνομικούς είπε ότι δεν είχε
παραδοθεί τόσες μέρες καθώς
περίμενε τον δικηγόρο της. Από
την πλευρά της ο δικηγόρος της
Απόστολος Λύτρας δήλωσε ότι
καμία σχέση με βιτριόλι δεν είχε
το καυστικό υγρό που πέταξε η
38χρονη. «Το μόνο που μας έχει
μεταφέρει είναι ότι έχουν ακου-
στεί αρκετά πράγματα που δεν
στέκουν με την πραγματικότητα»,
ανέφερε ακόμη ο κ. Λύτρας, ο
οποίος συμπλήρωσε ότι «από αυ-
τό που μας είπε (σ.σ.: προφανώς η
38χρονη), μιλάμε για μια ελάχι-
στη ποσότητα (σ.σ.: εννοεί του
καυστικού υγρού). Είναι ένα κα-
θαριστικό. Ουσιαστικά καμία
σχέση με βιτριόλι που έχει ακου-
στεί. Ένα καθαριστικό είναι και
τίποτα παραπάνω».

Επιπρόσθετα, ο νομικός της εκ-
πρόσωπος έκανε ακόμη λόγο για
«μια κακοποιημένη γυναίκα. Από
τα λεγόμενά της προκύπτει ότι
έχει δεχτεί αρκετές φορές ξυλο-
δαρμούς από τον σύζυγό της». 

Α
γρια επίθεση από έναν άνδρα το
βράδυ του Σαββάτου κατήγγειλε
πως δέχτηκε μια 34χρονη, υπο-
στηρίζοντας ότι ο άγνωστος την

απείλησε και στη συνέχεια τη βίασε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν
όταν η άτυχη γυναίκα περίμενε το λεωφο-
ρείο επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος το βρά-
δυ του Σαββάτου. Όπως περιέγραψε η ίδια,
ένας άνδρας την πλησίασε και τη βίασε υπό
την απειλή μαχαιριού. Συγκεκριμένα, τη
στιγμή που ο κακοποιός είδε τη γυναίκα μό-
νη της να περιμένει στο συγκεκριμένο ση-
μείο, την πλησίασε και με την απειλή μαχαι-
ριού την οδήγησε σε κοντινό πάρκο. Στη συ-
νέχεια σε εκείνο το σημείο αφαίρεσε τα
ρούχα της και τη βίασε. Όταν ολοκλήρωσε
την αρρωστημένη του πράξη, σηκώθηκε και
με ειρωνικό ύφος είπε στην 34χρονη «θέ-
λεις να γίνεις το κορίτσι μου;».

Η άτυχη γυναίκα ήταν έντρομη και σε κα-
τάσταση-σοκ, αμέσως φόρεσε τα ρούχα της,

πήρε την τσάντα της και επέστρεψε στη στά-
ση λεωφορείου. Εκεί υπήρχε ένας νεαρός
αλλά δεν του είπε τίποτα γιατί ντράπηκε. Η
34χρονη περιέγραψε ακόμη πως ο βιαστής
την ακολούθησε και είχε το θράσος να πάει
δίπλα της και να της ζητήσει τον αριθμό του
κινητού της. Τότε η άτυχη γυναίκα αρνήθηκε
και ο δράστης την απείλησε πως θα τη σκο-
τώσει αν πει κάτι στην αστυνομία και έφυγε
τρέχοντας.

Σαρώνουν την περιοχή
Έπειτα από λίγο το θύμα, αφού σιγου-

ρεύτηκε πως ο δράστης είχε απομακρυνθεί
αρκετά, τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση
και κατήγγειλε τον βιασμό της από τον
άγνωστο. Παράλληλα, μετέβη στο τμήμα
Ασφαλείας Παλαιού Φαλήρου, όπου κατέ-
θεσε μήνυση σε βάρος του. Στην περιγρα-
φή της στους άνδρες της Ασφάλειας στο
Φάληρο έκανε λόγο για έναν άνδρα που μι-
λούσε καλά ελληνικά, ήταν κοντοκουρεμέ-
νος, εύσωμος με ύψος περίπου 1,70 μ. Πα-
ράλληλα, οι αστυνομικοί τής έδειξαν φωτο-
γραφίες υπόπτων, όμως δεν αναγνώρισε
κάποιον ανάμεσά τους. «Μου έβγαλε μα-
χαίρι και μου είπε να τον ακολουθήσω. Φο-
βήθηκα ότι θα με σκοτώσει. Μου είπε να

τον ακολουθήσω. Μου έβγαλε τα ρούχα και
με βίασε. Δεν μπορούσα να αντιδράσω.
Αφού ολοκλήρωσε την πράξη του, έφυγα
και φοβόμουν. Με ακολούθησε και στη
στάση του λεωφορείου και μου είπε να μην
πω τίποτα στην αστυνομία γιατί θα με βρει
και θα με σκοτώσει», περιέγραψε το θύμα
στους αστυνομικούς, σύμφωνα με πληρο-
φορίες της «Political».

Πλέον οι άνδρες της Ασφάλειας που
ασχολούνται με τις έρευνες για την υπόθεση
σαρώνουν την περιοχή για να εντοπίσουν
βίντεο από κάμερες ασφαλείας προκειμέ-
νου να μπορέσουν να ταυτοποιήσουν τον
δράστη. Η άτυχη γυναίκα εξετάστηκε και
από ιατροδικαστή, ενώ είναι σε άσχημη ψυ-
χολογική κατάσταση.

Καταγγελία-σοκ από 34χρονη:
«Μου έβγαλε μαχαίρι και 
μου είπε να τον ακολουθήσω.
Φοβήθηκα ότι θα με σκοτώσει.
Μου έβγαλε τα ρούχα 
και με βίασε»

Τη βίασε ενώ περίμενε
σε στάση λεωφορείου

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Σ
υνολικά 9 άτομα συνελήφθησαν
από άνδρες της Ασφάλειας, κα-
θώς είχαν διαπράξει πάνω από
27 κλοπές οχημάτων, τα οποία

διέθεταν για διακίνηση μεταναστών. Η
«Political» αποκαλύπτει σήμερα άγνωστες
λεπτομέρειες από το συγκεκριμένο κύ-
κλωμα που εξαρθρώθηκε πριν από λίγες
ημέρες και ακόμη ένα το οποίο έχει
«άκρες» στην Τουρκία και οι αστυνομικοί
προχώρησαν σε συλλήψεις στα τέλη Σε-
πτεμβρίου.

Όπως προκύπτει από το διαβιβαστικό
της αστυνομίας, στο πρώτο κύκλωμα οι
κακοποιοί έκλεβαν οχήματα από περιοχές
της Αττικής και στη συνέχεια τα μετέφεραν
στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις αρμό-
διες Αρχές, οι κατηγορούμενοι είχαν ακό-
μη και ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό για
να φτιάχνουν νέα κλειδιά για τα αυτοκίνη-
τα και ειδικά μέσα και εργαλεία για να τα
παραβιάζουν. Στη συνέχεια οι δράστες
προχωρούσαν σε μεταφορές μεταναστών,
οι οποίοι έρχονταν στην Ελλάδα χωρίς
χαρτιά και ήθελαν να ταξιδέψουν σε κά-
ποια ευρωπαϊκή χώρα. Αυτός ήταν άλλω-
στε και ο λόγος που τους εξέδιδαν πλαστά
διαβατήρια. Οι κατηγορούμενοι μετέφε-
ραν τους μετανάστες από τον Έβρο σε σπί-
τια-καταφύγια και μόνο όταν εξοφλούσαν
το απαραίτητο χρηματικό ποσό στους δια-
κινητές τούς παρέδιδαν τα πλαστά έγγρα-
φα για να μπορέσουν να ταξιδέψουν. «Δεν
παίρνεις έγγραφα αν δεν μας πληρώσεις
όλο το ποσό», έλεγαν οι δράστες σε κάποι-
ους από τους μετανάστες, οι οποίοι τους
χρωστούσαν χρήματα.

Όπως κατέγραψαν οι αστυνομικοί, το
κύκλωμα έχει παρακλάδια στην Τουρκία
αλλά και στη Συρία. Οι αστυνομικοί της

Ασφάλειας κατάφεραν να εντοπίσουν τους
δράστες και να τους περάσουν χειροπέδες
ύστερα από μεγάλη επιχείρηση που πραγ-
ματοποιήθηκε. Η οργάνωση είχε πολύ
συγκεκριμένη δομή, καθώς είχε προβλε-
φθεί πως σε περίπτωση που συλληφθεί
κάποιος από τους δράστες θα συνέχιζε
κανονικά να λειτουργεί. Για αυτόν τον λόγο
οι κακοποιοί χρησιμοποιούσαν τηλεφωνι-
κές συνδέσεις που ανήκαν σε άλλους αλ-
λοδαπούς, προκειμένου οι αστυνομικές
Αρχές να μην μπορούν να τους εντοπί-
σουν. Μάλιστα, χρησιμοποιούσαν τις συγ-

κεκριμένες τηλεφωνικές συνδέσεις μόνο
για τις παράνομες πράξεις, προκειμένου
να καταστεί αδύνατη η ταυτοποίησή τους.

Ακόμη ένα κύκλωμα εξαρθρώθηκε τον Σε-
πτέμβριο με τη σύλληψη πέντε αλλοδαπών δια-
κινητών. Οι Αρχές κατάφεραν αρχικά να εντοπί-
σουν τον βασικό κατηγορούμενο και στη συνέ-
χεια και τους υπόλοιπους δράστες. Για την πα-
ράνομη προώθηση των μεταναστών στην Ελλά-
δα χρέωναν 6.000 ευρώ και 500 ευρώ για να
τους μεταφέρουν από τη Θεσσαλονίκη στην
Αθήνα. Σε μια από τις μεταφορές, μάλιστα, οι
κατηγορούμενοι είχαν χρησιμοποιήσει μια
μαύρη Mercedes με γερμανικές πινακίδες!

Πολλοί από τους συλληφθέντες ταξίδευαν
αρκετά συχνά από τη συμπρωτεύουσα στην

πρωτεύουσα, προκειμένου να οργανώσουν νέ-
ες μεταφορές αλλοδαπών ή να εντοπίσουν και
να εντάξουν νέα μέλη στην οργάνωσή τους. Συ-
νήθως σύχναζαν σε καφετέριες και εστιατόρια
στο κέντρο της Αθήνας τα οποία είναι στέκια
Κούρδων, Ιρακινών και Αφγανών.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του συλληφθέν-
τος και φερόμενου ως εκ των βασικών μελών
μεγάλου κυκλώματος διακίνησης μεταναστών
από την Τουρκία προς την Ελλάδα, Ιωάννης
Γλύκας και Γιώργος Νικολάου, δήλωσαν στην
«Political»: «Οι ισχυρισμοί μας κατατείνουν
στην έλλειψη σοβαρών και επαρκών αποδει-

κτικών στοιχείων αναφορικά με τον πραγματι-
κό ρόλο που φέρεται να διαδραμάτισε ο εντο-
λέας μας στο πολυπρόσωπο και πολυδαίδαλο,
όπως προκύπτει από τη δικογραφία, αυτό κύ-
κλωμα. Οι κατηγορίες είναι βαρύτατες, ωστό-
σο είμαστε πεπεισμένοι πως τόσο η ανακριτι-
κή όσο κυρίως η ακροαματική διαδικασία θα
αναδείξει τις πραγματικές διαστάσεις της εν
λόγω υποθέσεως, δικαιώνοντας τις θέσεις αλ-
λά και τα νομικά επιχειρήματά μας επί του κα-
τηγορητηρίου».

Οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών για αντί-
στοιχα κυκλώματα συνεχίζονται. 

Πώς δρούσε το κύκλωμα
που διακινούσε μετανάστες
με κλεμμένα ΙΧ

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Οι… κλειδαράδες, 
τα παρακλάδια σε Τουρκία και
Συρία, η ιεραρχική δομή και 
τα κινητά που ανήκαν σε
άλλους για να μην εντοπιστούν

Προώθηση προσφύγων στην Ελλάδα με 6.000€ και «εισιτήριο» 500€ για  Θεσσαλονίκη - Αθήνα με… Mercedes 
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Σειρά ερωτημάτων προκύπτει από τις
απολογίες των δύο κατηγορουμένων
αδελφών από την Αλβανία, 27 και 47
χρόνων, για το τι ακριβώς συνέβη στη
Νέα Σκιώνη, στο επεισόδιο της 20ής
Οκτωβρίου στο οποίο έχασε τη ζωή του
ένας 53χρονος και τραυματίστηκε ο
24χρονος γιος του. 

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε ο 27χρονος, το επεισόδιο
ξεκίνησε επειδή η οικογένεια του θύματος δεν τον ήθελε.
Ο ίδιος συζεί εδώ και καιρό με τη 18χρονη κόρη του θύμα-
τος, που ήταν παρούσα στο επεισόδιο και μάλιστα έχουν
αποκτήσει ένα παιδί. «Εκείνοι ήρθαν με ένα τσεκούρι και
ρόπαλο για να με διώξουν», φέρεται να έχει ισχυριστεί ο
27χρονος. Όπως περιέγραψε, κάλεσε τον αδελφό του για
να τον βοηθήσει στην επίθεση που δεχόταν μπροστά από το

κτιριακό συγκρότημα όπου μένουν τό-
σο η οικογένεια του 53χρονου όσο και
ο ίδιος με τη σύντροφό του. Έτσι ξεκί-
νησε ο καβγάς που κατέληξε στον θά-
νατο του 53χρονου. «Δεν τον χτυπήσα-
με εμείς», επέμειναν στον ανακριτή τα
δύο αδέλφια. Ήδη η ανακριτική έρευνα
προχωρά και την επόμενη εβδομάδα

αναμένεται να κληθεί να καταθέσει στον ανακριτή Πολυγύ-
ρου η 18χρονη κόρη του θύματος και σύντροφος του κατη-
γορούμενου, ενώ θα ακολουθήσουν τα άλλα μέλη της οι-
κογένειάς της. Από την πλευρά των κατηγορουμένων έχει
κατατεθεί αίτηση για αντικατάσταση της προσωρινής κρά-
τησης με περιοριστικούς όρους, που θα κριθεί από το Συμ-
βούλιο Πλημμελειοδικών Πολυγύρου.

Κ. ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά συζύγου 
ο Τζιτζικώστας
στον Άγιο Δημήτριο

Συνοδευόμενος από τη σύζυ-
γό του Ελ. Βλάχου έφτασε στον
Άγιο Δημήτριο ο περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας
Απόστολος Τζιτζικώστας. Το
ζεύγος χαιρέτησε τους επίση-
μους και ευχήθηκε στους πα-
ρόντες εορτάζοντες. 

Το «παρών» από
βουλευτές της ΝΔ
και Αντωνίου

Όλοι -πλην Καραμανλή- οι βου-
λευτές της ΝΔ παρευρέθηκαν στον
Άγιο Δημήτριο για την πανηγυρική
δοξολογία για τον εορτασμό της πό-
λης. Στ. Καλαφάτης, που εκπροσω-
πούσε την κυβέρνηση, Κ. Γκιουλέ-
κας, Ελ. Ράπτη, Στρ. Σιμόπουλος, Αν.
Ευθυμίου και Δ. Κούβελας. Παρούσα
και η επικεφαλής του γραφείου που
πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη,
Μαρία Αντωνίου. 

Ο Παπαστεργίου
ενδιαφέρεται μόνο
για την περιφέρεια 
Το όνομά του ακούστηκε αρκετά και ως
υποψήφιου βουλευτή με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙ-
ΝΑΛ. Ωστόσο, ο Χρήστος Παπαστεργίου
έχει ξεκαθαρίσει πως τον ενδιαφέρει
μια νέα υποψηφιότητα για την Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Και σε αυ-
τό το πλαίσιο, ο γιατρός και επικεφαλής
της παράταξης «Πράξεις για τη Μακε-
δονία» έχει ξεκινήσει περιοδεία σε νο-
μούς, όπου συναντά και συζητά με πο-
λίτες και φορείς σε μια προσπάθεια να
είναι έτοιμος για τον ερχόμενο Οκτώ-
βριο, όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης.

Πόσο έχουν αλλάξει τα δεδομένα των εκλογών τα social
media… Τους έχει πιάσει μια πρεμούρα όλους τους υποψή-
φιους δημάρχους του πολεοδομικού συγκροτήματος της
Θεσσαλονίκης να ανακοινώνουν ονόματα μέσω Facebook

και να δεσμεύουν κόσμο. Την ώρα, πάντως, που τα προβλή-
ματα του κόσμου είναι άλλα και σίγουρα οι δημοτικές εκλο-
γές που θα γίνουν τον Οκτώβριο του 2023 φαντάζουν αρκετά
μακρινές για τους περισσότερους.

Η πρεμούρα των υποψήφιων δημάρχων και τα social media

Ευχές στους Δημήτρηδες
των… ψηφοδελτίων

Δημήτρης Κούβελας και Δημήτρης Βαρτζόπου-
λος δεν σταμάτησαν χθες να σηκώνουν τηλέφωνα
και να δέχονται ευχές. Βλέπετε, οι βουλευτές της
ΝΔ, Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, είχαν την ονομαστική
τους εορτή. Παρ’ όλα αυτά και οι δυο ακολούθησαν
πίστα το πρόγραμμα των εκδηλώσεων εορτασμού
της Θεσσαλονίκης. 

Ο Πέτρος στήριξε 
τον φίλο του τον Νίκο

Τη συνδρομή του φίλου του και προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Πέτρου
Λεκάκη, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να ανεβεί τα
σκαλιά της εκκλησίας στον Άγιο Δημήτριο. Οι
δυο τους δίπλα δίπλα εισήλθαν στον ναό, άλλω-
στε χρόνια τώρα ο Πέτρος Λεκάκης βρίσκεται
στο πλευρό του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
και δεν αποτελεί μυστικό το ότι θα είναι και υπο-
ψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Ο εκπρόσωπος της Βουλής
στους εορτασμούς

Τι και αν η Νέα Δημοκρατία εκλέγει τέσσερις
βουλευτές στις Σέρρες… Ένας θα είναι ο εκπρό-
σωπος της Βουλής στις εκδηλώσεις που θα πραγ-
ματοποιηθούν στην πόλη για τον εορτασμό της
εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Με απόφα-
ση, λοιπόν, της Βουλής των Ελλήνων, ο βουλευτής
Ν. Σερρών και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της
Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσιος Χατζηβασιλείου,
ορίστηκε εκπρόσωπος. 

Πασαρέλα υποψηφίων
στην εκκλησία

Παρέλαση υποψηφίων ξεκίνησε ήδη να κατα-
γράφεται από χθες στη Θεσσαλονίκη με αφορμή το
τριήμερο του διπλού εορτασμού της πόλης. Παρόν-
τες στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου ήταν όλοι
οι βουλευτές, οι «μνηστήρες» για τις λίστες, αλλά
και όλοι οι wannabe δήμαρχοι και δημοτικοί σύμ-
βουλοι. Γιατί μπορεί να μιλάμε για εθνικές εκλογές,
αλλά μην ξεχνάμε και τις αυτοδιοικητικές που έρ-
χονται τον Οκτώβριο του 2023. 

Τι είπαν στην απολογία τους τα αδέλφια 
για τη δολοφονία του 53χρονου



Σε μια συγκλονιστική καταγγελία προχώρησε ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης, αποκαλύ-
πτοντας ότι δέχεται απειλές για τη ζωή του από μπράβους νυχτερινών μαγαζιών της παραλίας. Ο
κ. Κονδύλης, ο οποίος έχει ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη, όπου έχει καταθέσει όλα τα απαραί-
τητα στοιχεία, ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την πρόσφατη συνεδρίασή του ότι οι απει-
λές ξεκίνησαν όταν πήρε τα μέτρα για την ηχορύπανση στα νυχτερινά μαγαζιά της παραλιακής,
ενώ αποκάλυψε πως ένας από αυτούς που τον απειλούν «είναι εν ενεργεία αστυνομικός που ερ-
γάζεται ταυτόχρονα και στο συγκεκριμένο νυχτερινό κατάστημα». Αναφερόμενος ο κ. Κονδύλης
στις απειλές που δέχεται, έγινε πιο συγκεκριμένος: «Λένε μεταξύ άλλων ότι θα μου δώσουν ένα
γερό μάθημα, θα μάθω τι σημαίνει να τα βάζω με τον τάδε, το αφεντικό τους δηλαδή κ.λπ. Αυτό
αφορά ένα συγκεκριμένο κατάστημα και έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο, από τότε που πήραμε τα
μέτρα για την ηχορύπανση». Ξεκαθάρισε πάντως ο δήμαρχος Αλίμου ότι «δεν τους φοβάμαι, είμαι
εδώ και ας κοπιάσουν, αν νομίζουν, τους περιμένω», συμπληρώνοντας ότι «όποιος επιχειρήσει ή
επιχειρεί να εγκαταστήσει καθεστώς νύχτας και υποκόσμου στην παραλία του Αλίμου θα τον
αναγκάσουμε να φύγει τρέχοντας».

«Η Αυτοδιοίκηση ούτε
απειλείται ούτε εκβιάζεται»

Μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης στον δήμαρχο
Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη για τις απειλές που κατήγ-
γειλε ότι δέχεται από ανθρώπους της νύχτας έστειλε
ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου εκ
μέρους όλων των δημάρχων της χώρας. «Με τη δη-
μόσια στήριξή μας στον δήμαρχο Αλίμου Ανδρέα
Κονδύλη στέλνουμε το ξεκάθαρο μήνυμα πως η Αυ-
τοδιοίκηση ούτε απειλείται ούτε εκβιάζεται», τονίζει
ο Δημήτρης Παπαστεργίου και ζητά «από τα αρμόδια
όργανα της δικαιοσύνης, στα οποία ήδη προσέφυγε ο
συνάδελφος δήμαρχος, να εξετάσουν άμεσα τις κα-
ταγγελίες του, ενώ το υπουργείο Δημόσιας Τάξης και
η Αστυνομία οφείλουν να τον προστατεύσουν από
αυτούς που τον απειλούν, ιδιαίτερα εφόσον στα πρό-
σωπα αυτά καταγγέλλεται από τον ίδιο πως εμπλέκε-
ται και άτομο που υπηρετεί στις τάξεις της ΕΛΑΣ». 

«Ψήνεται» συνεργασία
Όλο και πιο έντονη γίνεται η συζήτηση στον Δήμο

Ηρακλείου ότι είναι κοντά μια συνεργασία της παρά-
ταξης του δημάρχου Βασίλη Λαμπρινού με αυτήν
του Γιάννη Κουράκη. Οι φήμες που κυκλοφορούσαν
εδώ και καιρό για προσέγγιση των δύο πλευρών επι-
βεβαιώθηκαν στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου από τον κ. Λαμπρινό, ο οποίος
αποκάλυψε ότι πρόθεσή του είναι η επαφή με όλες
τις δημοτικές παρατάξεις για το ενδεχόμενο συνερ-
γασίας και όχι μόνο με την παράταξη του κ. Κουρά-
κη… Ακολούθησε και συνέντευξη του κ. Κουράκη
σε τοπικό ραδιόφωνο, που επιβεβαίωσε πως το θέ-
μα της συνεργασίας έχει ήδη συζητηθεί στην παρά-
ταξη, αλλά θα γίνει και νέα συζήτηση ώστε να καθο-
ριστούν οι προϋποθέσεις, οπότε είναι φανερό πως οι
διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη… 

!
Ζητά ισότιμη μεταχείριση

Επιστολή διαμαρ-
τυρίας προς τον ανα-
πληρωτή υπουργό
Εσωτερικών Στέλιο
Πέτσα έστειλε ο δή-
μαρχος Κερατσινίου
- Δραπετσώνας Χρή-
στος Βρεττάκος δια-
μαρτυρόμενος για
άδικη διάκριση που
υφίσταται ο δήμος
αναφορικά με τη
χρηματοδότηση του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».
Όπως ισχυρίζεται ο δήμαρχος, παρά την έγκαιρη κατάθεση
προτάσεων με πλήρεις φακέλους, μόλις το 40% των έργων
έχει εγκριθεί, με αποτέλεσμα κρίσιμα για την πόλη έργα να
μένουν ανολοκλήρωτα. «Δεν κατανοούμε τη διάκριση αυτή
που γίνεται σε βάρος μας και διαμαρτυρόμαστε έντονα»,
συμπλήρωσε. Να σημειώσουμε ότι οι μελέτες στις οποίες
αναφέρεται ο κ. Βρεττάκος έχουν να κάνουν με κρίσιμες
υποδομές της πόλης, όπως είναι ο βρεφονηπιακός σταθμός,
το κλειστό γυμναστήριο κ.ά. και για αυτό καταλήγει με την
εξής παράκληση: «Ζητούμε, κύριε υπουργέ, την ύστατη
στιγμή που κλείνουν οι εντάξεις στο πρόγραμμα να αποκα-
τασταθεί η αδικία που έχουμε υποστεί».
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Απειλές από μπράβους 
της νύχτας στον δήμαρχο Αλίμου

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, πολύ
κοντά στο κέντρο της Αθήνας, του-
λάχιστον τρεις παρατάξεις έδει-

ξαν… πόσο καλά μπορεί να λειτουρ-
γήσει η Αυτοδιοίκηση με απλή αναλογική;

Το εντελώς παράδοξο του πράγματος είναι ότι οι
συγκεκριμένες παρατάξεις δεν προέρχονται από
την Αριστερά αλλά από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ,
καθώς και ότι δεν έμειναν μόνο στη συνεργασία
για την παρούσα θητεία αλλά την επεκτείνουν και
για τις ερχόμενες εκλογές… 

Συνδικαλιστικός
εμφύλιος

Αναπάντεχη κόντρα ξέσπασε μεταξύ συνδι-
καλιστών εργαζομένων στην Αυτοδιοίκηση,
την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη ο αγώνας για
τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων στο
«Βοήθεια στο Σπίτι». Αυτός ακριβώς ο αγώνας
και το μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα έως τώρα
ήταν η αφορμή για την επίθεση που εξαπέλυσε
η ΠΟΕ-ΟΤΑ κατά της Επιτροπής των Εργαζο-
μένων του «Βοήθεια στο Σπίτι», κατηγορώντας
την ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη των μέ-
χρι σήμερα αρνητικών εξελίξεων για τη μονι-
μοποίηση των συμβασιούχων και επί έτη εργα-
ζομένων του προγράμματος. Το θέμα, όπως
αποκαλύπτεται στη σχετική ανακοίνωση, είναι
πως «η Συντονιστική Επιτροπή ουδέποτε επι-
θυμούσε ή επιδίωκε συνεργασία με την ΠΟΕ-
ΟΤΑ, αναζητούσε μόνο συνδικαλιστική κάλυ-
ψη για κινητοποιήσεις», υπονοώντας πως αν
είχε χειριστεί το θέμα η Ομοσπονδία, μπορεί το
αποτέλεσμα να ήταν διαφορετικό, αφού υπο-
στηρίζει πως «για τις δυσάρεστες αυτές εξελί-
ξεις υπάρχουν ευθύνες». Σε αυτό που συμφω-
νούν πάντως είναι ότι «το αίτημα για τη μονιμο-
ποίηση των εργαζομένων είναι δίκαιο»… 
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ντεκα σημεία-κλειδιά και λιγό-
τερες από... 120 ώρες έχουν στη
διάθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι
που πληρούν τις προϋποθέσεις

ώστε να υποβάλουν την αίτηση ένταξης στο
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, το οποίο
αφορά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονι-
κής δήλωσης λήγει την προσεχή Δευτέρα
31 Οκτωβρίου στις 23:59:59 τα μεσάνυ-
χτα, ενώ ειδικά φέτος, λόγω της ενεργει-
ακής κρίσης, η επιδότηση αποτελεί μια
επιπλέον βοήθεια σε ευάλωτα νοικοκυ-
ριά προκειμένου να μειώσουν τους λογα-
ριασμούς ρεύματος. Τα έντεκα σημεία-
κλειδιά που διέπουν τη διαδικασία είναι
τα εξής:

1Η υποβολή της αίτησης για το Κοινωνι-
κό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) γίνεται μέ-

σω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
www.idika.gr της Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙ-
ΚΑ) και η είσοδος γίνεται με τους κωδι-
κούς του Taxisnet.

2Η αίτηση ένταξης γίνεται κάθε χρόνο
και κάθε φορά εντός διαστήματος

δύο μηνών από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των φορολογικών δηλώσεων,
η οποία φέτος είχε παραταθεί έως τις 31
Αυγούστου.

3 Μετά την υποβολή της αίτησης γίνε-
ται ο επανέλεγχος των προϋποθέσε-

ων προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο δι-
καιούχος μπορεί να συνεχίσει να λαμβά-
νει νομίμως την επιδότηση.

4 Ο δικαιούχος κατά την είσοδό του στο
σύστημα πρέπει να επιβεβαιώσει τον

ΑΜΚΑ του και να αποδεχτεί την επεξερ-
γασία των στοιχείων που απαιτούνται,
όπως το ονοματεπώνυμό του καθώς και

της συζύγου και των προστατευόμενων
παιδιών.

5 Όταν θα εμφανιστούν τα προσωπικά
στοιχεία, ο δικαιούχος πρέπει να επι-

λέξει για ποια κατηγορία Κοινωνικού Οι-
κιακού Τιμολογίου ρεύματος θέλει να
υποβάλει τη σχετική αίτηση.

6 Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη
συμπλήρωση του αριθμού παροχής

ρεύματος, καθώς πρέπει να είναι σωστά
αποτυπωμένος για να μην προκύψουν
καθυστερήσεις ή ακόμη και αποκλεισμός
από τις χαμηλές χρεώσεις του ΚΟΤ.

7 Ο δικαιούχος πρέπει να συμπληρώ-
σει το προσωπικό του e-mail και τον

αριθμό κινητού τηλεφώνου, στο οποίο θα
αποσταλούν οι σχετικές ειδοποιήσεις.

8 Μετά την υποβολή της αίτησης ο δι-
καιούχος για το ΚΟΤ της Α’ Κατηγορίας

πρέπει να έχει εγκεκριμένη την αίτηση του
Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ), ενώ δεν απαιτείται επικαιροποιημέ-
νη αίτηση. Επιπλέον, για αυτή την κατηγορία
τιμολογίου δεν χρειάζεται η συγκατάθεση
των φιλοξενούμενων ατόμων σχετικά με
τον λόγο για τον οποίο δίνεται το ΚΕΑ. 

9 Για την ένταξη στη Β’ Κατηγορία και
στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών και

εφόσον υπάρχουν ενήλικα φιλοξενούμε-
να μέλη, απαιτείται η συναίνεσή τους μέ-
σω επιβεβαίωσης από τους λογαρια-
σμούς τους στο Taxisnet, προκειμένου
στη συνέχεια να εξακριβωθεί αν πλη-
ρούνται τα σχετικά κριτήρια. Το σύστημα,
αν και εφόσον χρειαστεί, θα εμφανίσει
την ένδειξη περί απαιτούμενης συναίνε-
σης του ατόμου ή των ατόμων αυτών.

10Με τη συμπλήρωση όλων των στοι-
χείων εμφανίζεται στη φόρμα η έν-

δειξη αν ο αιτών πληροί τα κριτήρια ή όχι. 

11 Τελευταία... πράξη αποτελεί η υπο-
βολή της αίτησης, ενώ εφόσον πλη-

ρούνται τα κριτήρια, τότε εμφανίζεται το
όριο της κατανάλωσης τετράμηνου για
την τιμολόγησή του. Σε περίπτωση απόρ-
ριψης εμφανίζεται και η αιτιολογία αυτής. 

Θέμα ημερών είναι η παροχή έκτακτης οικονομι-
κής βοήθειας από 1.000 έως 6.000 ευρώ στους κα-
τοίκους της Κρήτης που υπέστησαν ζημιές ή κατα-
στροφές στις πρόσφατες πλημμύρες. Ήδη το πρώτο
24ωρο λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
arogi.gov.gr του υπουργείου Οικονομικών, μέσω
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και σε
συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υποβλήθη-
καν δεκάδες αιτήσεις από πλημμυροπαθείς. Η

πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή έως τις 7 Νοεμ-
βρίου και στη συνέχεια θα μπουν τα χρήματα στους
λογαριασμούς. Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση έχει
οριστεί σε 1.000 ευρώ για μικρές ζημιές, 3.000 ευρώ
για σοβαρές και 6.000 ευρώ για πολύ σοβαρές. Η
ενίσχυση αφορά ποσό έναντι επιχορήγησης, ενώ
όσοι δεν θα πληρούν τελικώς τα κριτήρια μετά τις
οριστικές δηλώσεις στην περιφέρεια πρέπει να επι-
στρέψουν τα ποσά που έλαβαν.

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις και μη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα φορείς με την εξαίρεση των αγρο-

τικών εκμεταλλεύσεων, δηλαδή όσων έχουν απο-
κλειστικά αγροτική δραστηριότητα, οι οποίοι βρί-
σκονται σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου
της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και της
Δημοτικής Ενότητας Σητείας της Περιφερειακής
Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης που
έχουν πληγεί καθοριστικά από τις πλημμύρες και οι
οποίες έχουν κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη πολιτι-
κής προστασίας. 

Οι δικαιούχοι πρέπει να δηλώσουν τον λογαρια-
σμό ΙΒΑΝ στο myAADE (myaade.gov.gr).

loukas1972@gmail.com

Γράφει 
ο Λουκάς 
Γεωργιάδης

ΥΠΟΙΚ: Πότε πάνε... ταμείο οι πλημμυροπαθείς της Κρήτης

Έως τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 
η υποβολή αιτήσεων για τους 

ενδιαφερόμενους που πληρούν 
τις προϋποθέσεις

Τα 11 μυστικά για ένταξη
στο Κοινωνικό Τιμολόγιο 



Π
εντάμηνο crash test
για τη διατήρηση
«προσιτών τιμών»
προς τους καταναλω-

τές, με πρόστιμα για τις αλυσίδες
που δεν τηρούν τους κανόνες αλλά
και ευέλικτο μηχανισμό ώστε να
μη δημιουργηθούν προβλήματα
στη λειτουργία του ανταγωνισμού,
προβλέπει η τροπολογία του
υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων για το «καλάθι του νοικο-
κυριού», η οποία ψηφίστηκε χθες
στη Βουλή.

Το «καλάθι του νοικοκυριού» θα
τεθεί σε εφαρμογή από την προ-
σεχή Τετάρτη 2 Νοεμβρίου και θα
έχει ισχύ έως τις 31 Μαρτίου 2023,
ενώ η διαδικασία και τα χαρακτη-
ριστικά έχουν ως εξής:

1Οι αλυσίδες τροφίμων και άλ-
λων προϊόντων λιανικής με τζί-

ρο άνω των 90 εκατ. ευρώ ετησίως
πρέπει να αποστέλλουν ανά 7 ημέ-
ρες στο υπουργείο τη λίστα προ-
ϊόντων που είναι απαραίτητα για
την αξιοπρεπή διαβίωση. Σε δια-
φορετική περίπτωση, προβλέπε-
ται πρόστιμο 5.000 ευρώ για κάθε
ημέρα καθυστέρησης. 

2 Οι αλυσίδες υποχρεούνται να
εντάξουν ένα τουλάχιστον

προϊόν από κάθε κατηγορία προ-
ϊόντων που περιλαμβάνεται στο
«καλάθι του νοικοκυριού» και να

το διαθέτουν σε προσιτή τιμή, συγ-
κριτικά με τα υπόλοιπα προϊόντα
ίδιας κατηγορίας, ενημερώνοντας
τους καταναλωτές που προσέρ-
χονται στα φυσικά ή ψηφιακά κα-
ταστήματά τους ως προς τη σύνθε-
ση του «καλαθιού του νοικοκυρι-
ού» που προτείνουν. 

3 Οι καταναλωτές θα ενημερώ-
νονται με λίστες, φυλλάδια και

ειδική σήμανση επί των προϊόντων
του χώρου πώλησής τους.

4 Ο κατάλογος των προϊόντων
που συμμετέχουν στο «καλάθι

του νοικοκυριού» και οι τιμές τους
διαμορφώνονται ελεύθερα, υπό
την προϋπόθεση ότι δεν παραβαί-
νουν το άρθρο 58 του Νόμου
4818/2021 περί αθέμιτης κερδο-
φορίας. 

5 Τα προϊόντα αυτά θα ελέγχον-
ται, κατά προτεραιότητα, από

τους αρμόδιους ελεγκτικούς μη-
χανισμούς. 

6 Τα προϊόντα της λίστας μπο-
ρούν να αλλάζουν κάθε φορά,

αρκεί να ενημερώνεται το υπουρ-
γείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

7 Κατάλογο προϊόντων που εν-
τάσσονται στο «καλάθι του

νοικοκυριού» μπορούν να απο-
στέλλουν και επιχειρήσεις με μι-
κρότερο τζίρο. Εφόσον, όμως, επι-
λέξουν αυτή τη διαδικασία, τότε
αυτομάτως θα τίθενται υπό τον
έλεγχο των αρμόδιων οργάνων. 

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή
υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων Νίκο Παπαθανάση, «κάθε
βδομάδα θα αλλάζουν τα προϊόντα
και θα υπάρχουν επαρκείς ποσό-
τητες για όλους, ενώ τα προϊόντα
του καλαθιού θα έχουν χαμηλότε-
ρες τιμές, πετυχαίνοντας χαμηλό-
τερη αύξηση έναντι των τιμών του
περυσινού Σεπτεμβρίου». 

Όπως εκτίμησε, με το νέο πλαί-
σιο αναμένεται συγκράτηση τιμών
ή ακόμη και μείωση, ενώ διευκρι-
νίζεται από το υπουργείο ότι το
ψωμί και το κρέας θα περιλαμβά-
νονται στο «καλάθι του νοικοκυρι-
ού», καθώς αποτελούν βασικά
(ανελαστικά) είδη διατροφής. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Πώς θα φορολογηθούν
τα υπερκέρδη των
προμηθευτών ρεύματος

Μέσα στους προσεχείς μήνες θα μπουν
στον προϋπολογισμό τα έσοδα από τα υπερ-
κέρδη των προμηθευτών ρεύματος, καθώς η
κυβέρνηση έχει ανακοινώσει τη φορολόγησή
τους, αλλά τα ποσά πρέπει πρώτα να βεβαι-
ωθούν με το κλείσιμο της χρήσης. Αυτό δή-
λωσε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο αναπληρω-
τής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλα-
κάκης, ο οποίος προανήγγειλε την κατάθεση
νομοθετικής ρύθμισης σχετικά με τη λει-
τουργία του μηχανισμού ανάκτησης υπερ-
κερδών. Σύμφωνα με τον υπουργό, τα έσοδα
που θα μπουν στον κρατικό κορβανά κυμαί-
νονται μεταξύ 300 και 400 εκατ. ευρώ.

Κ. Χατζηδάκης: Νωρίτερα
η καταβολή 
αυξημένων συντάξεων

Το τριήμερο 25-27 Ιανουαρίου 2023, μαζί
με την πληρωμή της σύνταξης Φεβρουαρίου,
θα δουν οι συνταξιούχοι τις νέες αυξημένες
μηνιαίες αποδοχές τους. Όπως δήλωσε στο
ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο υπουργός Εργασίας
Κωστής Χατζηδάκης, το έκτακτο βοήθημα
των 250 ευρώ θα δοθεί πριν από τα Χριστού-
γεννα με τις συντάξεις του Ιανουαρίου, ενώ
όσοι δικαιούνται την αύξηση τουλάχιστον 7%
θα λάβουν τον Φεβρουάριο τη νέα αυξημένη
σύνταξη και τα αναδρομικά του Ιανουαρίου.
Όπως είπε, το φθινόπωρο του 2023 θα οριστι-
κοποιηθεί το ακριβές ύψος της αύξησης και
αναλόγως θα καλυφθούν οι σχετικές διαφο-
ρές στο τέλος του 2023. 

Ξεκινά το «Εξοικονομώ -
Ανακαινίζω για Νέους»

Ισχυρά κίνητρα σε 20.000 νέους ηλικίας
18-39 για να προχωρήσουν στην ενεργει-
ακή αναβάθμιση και ανακαίνιση των κατοι-
κιών που κατέχουν παρέχει το νέο πρό-
γραμμα «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέ-
ους». Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό
350 εκατ. ευρώ και ο αναλυτικός οδηγός
«ανέβηκε» χθες στην ιστοσελίδα του
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(ht tps: / /ypen.gov.gr/exoikonomo-
anakainizo-gia-neous/). Το πρόγραμμα
καλύπτει αντικατάσταση κουφωμάτων,
θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης-ψύ-
ξης, συστήματα παροχής ζεστού νερού
χρήσης και smart home, αλλά και παρεμ-
βάσεις ανακαίνισης σε μπάνια, κουζίνες,
πατώματα, πόρτες εισόδου, ηλεκτρολογι-
κές και υδραυλικές εγκαταστάσεις.
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Πεντάμηνο crash test 
για διατήρηση «προσιτών
τιμών» - Σε εφαρμογή 
από 2 Νοεμβρίου 
έως 31 Μαρτίου 2023

Επτά κλειδιά «ξεκλειδώνουν»
το «καλάθι του νοικοκυριού» 



Σχεδόν μηδενική αναμένεται να είναι η συμμετοχή
του κρατικού προϋπολογισμού στο πακέτο επιδοτή-
σεων για τον μήνα Νοέμβριο, διατηρώντας, ταυτό-
χρονα, την «καθαρή» τιμή καταναλωτή στα 15-16 λε-
πτά ανά κιλοβατώρα. 

Με τις σχετικές ανακοινώσεις του υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας να προγραμματίζονται για
σήμερα, Πέμπτη 27 Οκτωβρίου, οι μειωμένες χρεώ-
σεις που ανακοίνωσαν προ ημερών οι προμηθευτές
ρεύματος επιτρέπουν να μείνουν εκτός «κάδρου» οι
πόροι του προϋπολογισμού και η αναγκαία επιδότη-

ση να καλυφθεί στο σύνολό της αποκλειστικά από το
Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης μέσα από τα
υπερκέρδη των ηλεκτροπαραγωγών.

Ποια θα είναι η επιδότηση στα τιμολό-
για; Για τους δικαιούχους του ΚΟΤ, θα
κυμανθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες
κοντά στα 28-29 λεπτά, με αποτέλεσμα η
τελική χρέωση να διαμορφώνεται στα 11
λεπτά. Για τη μεγάλη γκάμα των καταναλω-
τών που «καίνε» μέχρι 500 κιλοβατώρες τον μήνα,
η επιδότηση θα κινηθεί λίγο κάτω από τα 24 λεπτά.

Έχοντας ως σημείο αναφοράς τη ΔΕΗ και το τιμο-
λόγιο των 39,7 λεπτών ανά κιλοβατώρα για τις

πρώτες 500 κιλοβατώρες, το οποίο ανακοί-
νωσε για τον Νοέμβριο, προκύπτει μια τε-
λική χρέωση 15,7-15,9 λεπτά. Εννοείται
ότι παραμένει η μειωμένη κλιμακωτή
επιδότηση για όσους καταναλώνουν πάνω

από 500 και 1.000 κιλοβατώρες αντίστοιχα.
Εκεί πιθανώς να διαμορφωθούν τελικές χρε-

ώσεις κοντά στα 20 λεπτά η κιλοβατώρα.
ΜΜ. ΜΑΣΤ.
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Γράφει ο Μιχάλης Μαστοράκης

Σ
ε εξαιρετικά χαμηλότερες
«ταχύτητες» έναντι προ-
ηγούμενων τριμήνων κινή-
θηκαν οι μετακινήσεις στη

λιανική αγορά ρεύματος το γ’ τρίμηνο
του 2022, με τα διαθέσιμα στοιχεία του
ΔΕΔΔΗΕ για τα μερίδια σε μετρητές
παρόχων στη χαμηλή τάση στο δια-
συνδεδεμένο σύστημα να καταγρά-
φουν μικρές αυξομειώσεις στους πε-
λάτες των ιδιωτών προμηθευτών. 

Ειδικότερα, στο σύνολό τους οι
ιδιώτες προμηθευτές αύξησαν μόλις
κατά 1.440 τα νοικοκυριά και τις μι-
κρές επιχειρήσεις που εκπροσωπούν,
έναντι του β’ τριμήνου του έτους. Πα-
ράλληλα, η ΔΕΗ ενίσχυσε το χαρτοφυ-
λάκιό της στην προμήθεια κατά 850
ρολόγια, έναντι του χρονικού διαστή-
ματος Απρίλιος-Ιούνιος 2022. Κάτι
που σημαίνει ότι οι επιμέρους αυξο-
μειώσεις των εναλλακτικών προμη-

θευτών προήλθαν από μετακινήσεις
μεταξύ των ιδιωτικών εταιρειών.

Η συνέπεια είναι στο τέλος Σεπτεμ-
βρίου οι ιδιώτες πάροχοι να φτάσουν
τα 1.681.000 ρολόγια περίπου, ενώ η
ΔΕΗ να εκπροσωπεί περί τα 4.973.000
νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις.
Επομένως, με βάση τα παραπάνω νού-
μερα, οι μεταβολές σε τριμηνιαία βά-
ση είναι αμελητέες.

Όσον αφορά τους κερδισμένους και
τους χαμένους προμηθευτές του γ’
τριμήνου, σε αριθμό πελατών, τη μεγα-
λύτερη ενίσχυση είχε η ZeniΘ, η οποία
αύξησε την καταναλωτική της βάση
κατά 17.000 και πλέον ρολόγια. Αύξη-
ση είχαν επίσης η ΗΡΩΝ (κατά 7.700
μετρητές), η Αέριο Αττικής (με 4.200)
και η Elpedison (με 2.300 περίπου με-
τρητές).

Από την άλλη πλευρά, η μεγαλύτερη
φυγή πελατών καταγράφηκε στη Vol-
ton (η οποία έχασε 13.600 περίπου ρο-
λόγια). Ακολούθησε η ΚΕΝ (με απώ-

λεια 4.000 μετρητών), η Volterra (με
παρόμοια απώλεια) και η Watt & Volt
(έχασε 3.950 ρολόγια).

Ίδια η κατάταξη
Οι αυξομειώσεις του γ’ τριμήνου σε

αρκετές περιπτώσεις μείωσαν τις δια-
φορές ανάμεσα σε ιδιώτες παρόχους,
με την κατάταξή τους πάντως να παρα-
μένει ίδια με το β’ τρίμηνο. Έτσι, ανάμε-
σα στους ιδιώτες πρώτη ήταν η Proter-
gia με 287.000 μετρητές περίπου και
ακολούθησαν η Elpedison με 276.000
και η ΗΡΩΝ με 249.000 ρολόγια.

Τις επόμενες θέσεις κατέλαβαν η
ZeniΘ (με 239.000 πελάτες), η NRG
(176.000) και η Watt & Volt (164.000), η
Αέριο Αττικής (123.000), η Volton
(93.000), η Volterra (28.000), η ΚΕΝ
(26.600), τα ΕΛΤΑ (8.900) και η ΕΛΙ-
ΝΟΪΛ (3.400).

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο
αποτελεί η κάμψη στην αύξηση της
Καθολικής Υπηρεσίας το γ’ τρίμηνο, η

οποία ενισχυόταν δραστικά τα προ-
ηγούμενα τρίμηνα. Έτσι, σε αντίθεση
με το β’ τρίμηνο, όπου η Καθολική
Υπηρεσία ξεπέρασε σε αύξηση όλους
τους προμηθευτές, καθώς ενισχύθηκε
κατά 35.500, στο γ’ τρίμηνο αυξήθηκε
κατά μόλις 3.500 μετρητές.

Βέβαια, το γεγονός αυτό δεν αναιρεί
το ότι το γ’ τρίμηνο έκλεισε με την Κα-
θολική Υπηρεσία να συγκεντρώνει
186.000 μετρητές. Κατά συνέπεια, αν
ήταν πάροχος, θα κατατασσόταν στην
5η θέση με βάση το μέγεθος του «πε-
λατολογίου» του, αφού μόλις τέσσερις
ιδιώτες και η ΔΕΗ έχουν μεγαλύτερο
αριθμό ρολογιών. 

Πώς διαμορφώνεται 
το πελατολόγιο του κάθε
προμηθευτή - Οι κερδισμένοι
και οι χαμένοι

«Πάγωσαν» 
οι μετακινήσεις 
το 3ο τρίμηνο

Π ΑΡΟ ΧΟΙ  Ρ ΕΥΜΑ ΤΟ Σ

«Αχρείαστη» η επιδότηση ρεύματος τον Νοέμβριο, στα 15-16 λεπτά η τελική τιμή
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Σ
το νομοσχέδιο που παρου-
σίασε ο Κωστής Χατζηδάκης
στο Υπουργικό Συμβούλιο
αντιμετωπίζονται νομικά ζη-

τήματα, προκειμένου η Στρατηγική
Κοινωνικής Στέγασης (πρόγραμμα
«Σπίτι μου») να πάρει σάρκα και οστά
από την αρχή του 2023. 

Η στρατηγική, συνολικού προϋπο-
λογισμού 1,74 δισ. ευρώ, από την
οποία θα ωφεληθούν περισσότεροι
από 137.000 πολίτες, εξαγγέλθηκε από
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτά-
κη στη ΔΕΘ και εντός του Σεπτεμβρίου
τα μέτρα παρουσιάστηκαν από τους
συναρμόδιους υπουργούς. Οι δράσεις
που εξειδικεύονται με τις ρυθμίσεις
του νομοσχεδίου αφορούν τα χαμηλό-
τοκα στεγαστικά δάνεια, την κοινωνική
αντιπαροχή, καθώς και τα προγράμμα-
τα «Κάλυψη» και «Ανακαινίζω - Ενοι-
κιάζω» (για το πρόγραμμα «Εξοικονο-
μώ - Ανακαινίζω» που επίσης περι-
λαμβάνεται στη δέσμη μέτρων, δεν
χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση και ο
οδηγός προδημοσιεύθηκε). Επιπλέον,
το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμί-
σεις που αποσκοπούν στην απελευθέ-
ρωση δημόσιας περιουσίας από φραγ-
μούς, προκειμένου να αξιοποιηθεί για
στεγαστικούς σκοπούς, την επιτάχυν-
ση των σχετικών διαδικασιών και τη
λήψη ειδικής μέριμνας για τους πυρό-
πληκτους της Ανατολικής Αττικής
(Μάτι). Ειδικότερα, σε σχέση με τα
Προγράμματα Κοινωνικής Στέγασης
προβλέπονται τα εξής:

1. Πρόγραμμα χορήγησης χαμη-
λότοκων στεγαστικών δανείων 
για αγορά πρώτης κατοικίας

Αφορά τη χορήγηση χαμηλότοκων
δανείων σε νέους και νέα ζευγάρια με
τη συγχρηματοδότηση της ΔΥΠΑ και

των τραπεζών. Το πρόγραμμα απευ-
θύνεται σε νέους και νέα ζευγάρια 25-
39 ετών (ένας εκ των δύο) και με ετή-
σιο καθαρό εισόδημα από
10.000 έως τα όρια που
προβλέπονται, ανάλογα
με την οικογενειακή κα-
τάσταση, για την κατα-
βολή του επιδόματος
θέρμανσης. Οι δικαιού-
χοι μπορούν να αποκτή-
σουν μέσω του προγράμμα-
τος πρώτη κατοικία αξίας έως
200.000 ευρώ, επιφάνειας έως 150 τμ
και έτους κατασκευής έως το 2007 με
άτοκο ή χαμηλότοκο δάνειο. Το δάνειο
μπορεί να φθάσει κατ’ ανώτατο τις
150.000 ευρώ, καλύπτει έως το 90%
της αξίας του ακινήτου και θα έχει
διάρκεια μέχρι 30 έτη. 

2. Κοινωνική αντιπαροχή
Αφορά την αξιοποίηση ακινήτων

του Δημοσίου που ανήκουν σε φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης, μέσω συμ-
πράξεων με τον ιδιωτικό τομέα, για
την ανέγερση κοινωνικών κατοικιών.

Στο σχήμα συμβάλλονται από τη μια
πλευρά η ΔΥΠΑ (και φορείς της Γενι-
κής Κυβέρνησης που είναι οι ιδιοκτή-
τες των ακινήτων) και από την άλλη οι
κατασκευαστικές/τεχνικές εταιρείες
ως εξής: H ΔΥΠΑ παραχωρεί το αδό-
μητο οικόπεδο στο οποίο ο ανάδοχος
που θα επιλέγεται έπειτα από διαγωνι-
σμό θα αναλαμβάνει να κατασκευάσει
με βάση τις προδιαγραφές που προ-
βλέπει η προκήρυξη σύγχρονα κτίρια
κατοικιών και εμπορικών χρήσεων. Ο
δημόσιος φορέας διατηρεί την κυριό-
τητα των ακινήτων ενώ ο ανάδοχος

λαμβάνει ως αντάλλαγμα την παραχώ-
ρηση της εκμετάλλευσης μέχρι την

κάλυψη του κόστους και με την προ-
ϋπόθεση ότι ποσοστό των κα-

τοικιών θα διατίθεται με
μειωμένο ενοίκιο στους
δικαιούχους του προ-
γράμματος κοινωνικής
αντιπαροχής. Ο μέγιστος

χρόνος της παραχώρη-
σης θα ορίζεται από τη ΔΥ-

ΠΑ με βάση τις αντίστοιχες
ευρωπαϊκές πρακτικές, ενώ το πο-

σοστό εκμετάλλευσης του αναδόχου
θα κυμαίνεται μεταξύ 30 και 60%.

3. Πρόγραμμα «Κάλυψη»
Αφορά την επέκταση της μίσθωσης

για επιπλέον τρία χρόνια άνω των
1.000 ιδιωτικών κατοικιών που μισθώ-
νονται ήδη στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος «Εστία» (και θα αρχίσουν να
ελευθερώνονται σταδιακά από
31/12/2022) και τη διάθεσή τους ως
κοινωνικών κατοικιών, από τη Γενική
Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Καταπολέμησης της Φτώχειας, σε
νέους, δικαιούχους του ελάχιστου εγ-
γυημένου εισοδήματος 25-39 ετών. Το
Δημόσιο αναλαμβάνει και τις δαπάνες
επισκευής των διαμερισμάτων αυτών,
όπου απαιτείται.

Το υπουργείο Εργασίας θα προσφέ-
ρει για ακόμα τρία έτη στους ιδιοκτήτες
των ακινήτων αυτών το ίδιο ποσό ενοι-
κίου που λάμβαναν από το πρόγραμμα
«Εστία», από το αποθεματικό της ΔΥΠΑ
και θα παρέχει τα ακίνητα είτε δωρεάν
σε ευάλωτους Έλληνες (κοινωνική κα-
τοικία) είτε με χαμηλό ενοίκιο (προσιτή
κατοικία). Προτεραιότητα θα δοθεί στις

μονογονεϊκές οικογένειες, στους τρί-
τεκνους και ιδιαίτερα στους πολύτε-
κνους που θα επιλέγονται με αντικει-
μενικά κριτήρια (μοριοδότηση).

4. Πρόγραμμα «Ανακαινίζω -
Ενοικιάζω για Κενά Σπίτια»

Αφορά την επιδότηση ιδιοκτητών
ακινήτων για την εκτέλεση εργασιών
επισκευής και ανακαίνισης κενών κα-
τοικιών, οι οποίες θα διατεθούν στη
συνέχεια για μίσθωση τουλάχιστον 3
ετών. Στο πρόγραμμα εντάσσονται
ιδιοκτήτες κατοικιών εμβαδού έως
100 τμ σε αστικά κέντρα, οι οποίοι
έχουν τουλάχιστον 50% της επικαρπίας
ή της πλήρους κυριότητας της κατοι-
κίας και με οικογενειακό φορολογη-
τέο εισόδημα έως 40.000 ευρώ και
ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ.
Η κατοικία πρέπει να είναι δηλωμένη
ως κενή στο Ε2 του τελευταίου φορο-
λογικού έτους. Η επιδότηση αφορά
δαπάνες ανακαίνισης/επισκευής, που
αποδεικνύονται με σχετικά τιμολόγια
και φθάνει έως το 40% της δαπάνης, με
ανώτατο όριο τα 10.000 ευρώ. 

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου»
αφορά άτομα 25-39 ετών
και ξεκινά αρχές 2023 - 
Το νομοσχέδιο παρουσίασε
ο υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
Κωστής Χατζηδάκης 
στο Υπουργικό Συμβούλιο

Χαμηλότοκα
δάνεια σε νέους 
για αγορά 
α’ κατοικίας
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Τ
η μεγαλύτερη εταιρεία εξαγω-
γών στον κλάδο της, τη Venus
Growers ΑΕ στη Βέροια, επι-

σκέφτηκε η διοίκηση της Τράπεζας
Πειραιώς στο πλαίσιο της 29ης A-
grotica. H συνεταιριστική επιχείρηση
Venus Growers ξεκίνησε τη συνερ-
γασία της με την Τράπεζα Πειραι-
ώςΠΕΙΡ -0,93% το 2013 μέσω της
συμβολαιακής τραπεζικής, του πρό-
τυπου εργαλείου για την περαιτέρω
ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.
Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς υπο-
στηρίζει τη Venus σε υπηρεσίες εξα-
γωγικού factoring, υλοποίησης επεν-
δυτικών έργων, κεφαλαίου κίνησης,
κάλυψης επιτοκιακών και συναλλαγ-
ματικών κινδύνων, τραπεζικών συ-
νεργασιών με τα μέλη παραγωγούς
της κ.λπ. «Στηρίζουμε εμπράκτως τις
βιώσιμες επιχειρήσεις του αγροδια-

τροφικού τομέα σε όλες τις φάσεις
της αλυσίδας αξίας, από την παραγω-
γή-μεταποίηση των αγροτικών προ-
ϊόντων μέχρι το στάδιο της τυποποί-
ησης και της τελικής διάθεσης επω-
νύμων διατροφικών προϊόντων. Η Ve-
nus αποτελεί πρότυπο αγροτικό συ-
νεταιρισμό, με πλήρη εξωστρέφεια,
συνεχή εκσυγχρονισμό των παραγω-
γικών της δυνατοτήτων και δεσπό-

ζουσα θέση στα διεθνή κανάλια πω-
λήσεων, προωθώντας επώνυμα προ-
ϊόντα. Υποστηρίζουμε ενεργά την
αναπτυξιακή δυναμική της εταιρείας,
ώστε να διασφαλίσει τη λειτουργική
της μεγέθυνση και κερδοφορία εντός
ενός απαιτητικού διεθνούς περιβάλ-
λοντος που αλλάζει συνεχώς», δήλω-
σε κατά τη συνάντηση ο CEO της Τρά-
πεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου.

«Δυνατό» εξάμηνο με αύξηση
τζίρου 45% για Sunlight

Η Sunlight Group ανακοινώνει ισχυ-
ρά οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου
με αύξηση της τάξης του 45% στον Κύ-
κλο Εργασιών και 31% στα προσαρμο-
σμένα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και
Αποσβέσεων (EBITDA). Τα προσαρμο-
σμένα EBITDA ανήλθαν σε 22,9 εκατ.
ευρώ έναντι 17,5 εκατ. ευρώ κατά την
αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Νέες ασφαλιστικές 
καλύψεις από τη Μινέττα

Η Μινέττα Ασφαλιστική ανακοινώνει
την ενσωμάτωση δύο νέων καλύψεων -
προσφέρονται χωρίς οικονομική επιβά-
ρυνση των ασφαλισμένων- που προστί-
θενται άμεσα σε όλα τα πακέτα των
ασφαλιστήριων συμβολαίων του Κλάδου
Αυτοκινήτου. Πρόκειται για καλύψεις
που αποσκοπούν στην άμεση αποζημίω-
ση των ασφαλισμένων που δεν φέρουν
ευθύνη για ατύχημα που θα προκύψει,
περιορίζοντας σημαντικά την πολυπλο-
κότητα της διαδικασίας αποζημίωσης,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Πιο
συγκεκριμένα, οι νέες καλύψεις αφο-
ρούν σε υλικές ζημιές από υπαίτιο όχημα
εκτός φιλικού διακανονισμού και σε υλι-
κές ζημιές από υπαίτιο όχημα με αλλο-
δαπές πινακίδες κυκλοφορίας. 

Σειρά διακρίσεων 
για την Ευρωκλινική

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής έλαβε οκτώ
συνολικά βραβεία στα Healthcare
Business Awards 2022, τα οποία διορ-
γανώνονται από την Bousias για την
πρωτοπορία στην Ιατρική και τον και-
νοτόμο ιατρικό εξοπλισμό, τη συμβολή
στην απασχόληση, την προστασία του
περιβάλλοντος, την αποτελεσματική
διοίκηση του νοσοκομείου κατά την
περίοδο της Covid-19, καθώς και την
υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας,
ενημέρωσης ασθενών και πρόληψης.

Νέες επενδύσεις 75 εκατ. ευρώ δρομολογεί για τη
διετία 2022-2023 στην Ελλάδα η Coca Cola 3E, όπως
ανέφερε χθες Τετάρτη κατά τη διάρκεια συνέντευξης
Τύπου η γενική διευθύντρια της εταιρείας για την Ελ-
λάδα και Κύπρο Μαρία Αναργύρου Νίκολιτς. Η επικε-
φαλής της εταιρείας είπε ότι τα κεφάλαια αυτά θα κα-
τευθυνθούν στους πέντε βασικούς άξονες της στρατη-
γικής της εταιρείας, δηλαδή στην ενίσχυση της παρα-
γωγικής δραστηριότητας, στον ψηφιακό μετασχημα-
τισμό των εγκαταστάσεων, στη βιώσιμη ανάπτυξη,

στην αγορά και στους ανθρώπους της εταιρείας. Η Μαρία Αναργύρου Νίκολιτς ανέφερε πως η εταιρεία
δρομολογεί στις αρχές του 2023 τη δημιουργία νέας γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο στο Σχηματά-
ρι, τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τη δημιουργία δικτύου 5G εντός του εργοστασίου και την εγκατά-
σταση φωτοβολταϊκών σε αυτό. Παράλληλα, για την επόμενη χρονιά η εταιρεία δρομολογεί την τοποθέ-
τηση στα ελληνικά ράφια του Caffe Vergano, εταιρείας το 30% της οποίας έχει εξαγοράσει η Coca Cola
HBC και έχει αναλάβει τη διανομή σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται πλην της Ιταλίας.

H Kaizen Gaming συμμετείχε στο 18ο Cyprus Summit, που διοργανώνει το
Economist με τον αντιπρόεδρο της Stoiximan Πάνο Κωνσταντόπουλο, ο οποί-
ος παρουσίασε την περίπτωση της Kaizen Gaming, ως θετικό παράδειγμα
ανάπτυξης στην Gametech αγορά αλλά και ως εξέλιξη από startup, σε έναν
πολυεθνικό οργανισμό, με βάση την Ελλάδα, με 1.500 και πλέον εργαζόμε-
νους και δραστηριότητα σε 10 χώρες στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Ο κ. Κωνσταντόπουλος αναφέρθηκε επί-
σης στις προοπτικές ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, σημειώνοντας ότι
την τελευταία τριετία υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον για τον χώρο της τεχνο-
λογίας, στην Ανατολική Μεσόγειο, με την Ελλάδα να καταγράφει, μόνο το 2021,
συγκέντρωση κεφαλαίων (fundraising) από ελληνικές tech startups που ξε-
πέρασε το 1 δισ. δολάρια σε μετοχές και δάνεια, το οποίο αντιπροσωπεύει αύ-
ξηση περίπου 110% σε σύγκριση με το 2020. 

Χρ. Μεγάλου: «Στηρίζουμε εμπράκτως
τον αγροδιατροφικό τομέα»

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου 

Νέες επενδύσεις 75 εκατ. στην Ελλάδα από την Coca Cola 3E

Η Kaizen Gaming στη Σύνοδο Cyprus Summit
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο Ολυμπιακός παίζει απόψε (22.00, Cosmote
TV) το προτελευταίο του ματς στους ομί-
λους του Europa League με τη Φράιμ-

πουργκ στη Γερμανία και ψάχνει την υπέρβαση με
νίκη, αν θέλει να συνεχίσει στην 3η τη τάξει ευρω-
παϊκή διασυλλογική διοργάνωση, το Conference
League. Μόνο έτσι μπορεί να ελπίζει. Μπορεί και με
ισοπαλία, αρκεί στο άλλο παιχνίδι του ομίλου Ναντ -
Καραμπάχ να μη νικήσουν οι Γάλλοι. Ο Ολυμπιακός
εξαρτά την πρόκρισή του στα πλέι οφ του Confer-
ence και από τους Αζέρους. Το ζητούμενο για τους
«ερυθρόλευκους» με βάση τη βαθμολογία είναι να
έχουν τους Γάλλους σε απόσταση βολής στο τελευ-
ταίο παιχνίδι που θα γίνει στο «Καραϊσκάκης».

Ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού Μίτσελ Γκον-
ζάλες είναι προφανές ότι στοχεύει στην ισοπαλία σε
πρώτη σκέψη. Και ανάλογα με την εξέλιξη του άλ-

λου αγώνα, τότε «όλα για όλα», αφού δεν θα έχει
άλλη επιλογή, αν δηλαδή κερδίζει η Ναντ. Αυτό το
«όλα για όλα» ωστόσο εμπεριέχει υψηλό ρίσκο να
διασυρθεί ο Ολυμπιακός, μια και η φετινή Φράιμ-
πουργκ είναι μια από τις τρεις-τέσσερις καλύτερες
ομάδες του πρωταθλήματος.

Τα προβλήματα τραυματισμών του Ολυμπιακού,
αρκετά. Βρσάλικο, Παπασταθόπουλος, Σισέ, εκτός.
Και ο Χάμες Ροντρίγκες που δεν είναι δηλωμένος
στις λίστες της UEFA, καθότι άργησε να έρθει. Έξω
και ο Μαρσέλο. Μια σκέψη είναι να ξεκινήσει κεν-
τρικός αμυντικός ο Εμβιλά με παρτενέρ τον νεαρό
Ντόι και τον Μπα ή τον Ρέτσο. Τρία κεντρικά μπακ,
δηλαδή. Ο Άβιλα θα είναι δεξιά, ο Ρέαμπτσιουκ αρι-
στερά και στη μεσαία γραμμή σίγουρος ο Ιν Μπέομ
Χουάνγκ, ενώ η άλλη θέση παίζεται μεταξύ του
Μπουχαλάκη και του Κούντε.

Στη μεσαία γραμμή ο Μπιέλ αναμένεται στη θέση
«10», για την οποία αγοράστηκε κιόλας, δεδομένης
της απουσίας του Χάμες. Στα πλάγια ο Γκάρι Ρον-
τρίγκες που είναι γρήγορος και ο Μασούρας. Σέντερ
φορ, ο Ελ Αραμπί. Κάτω από τα δοκάρια, ο Πασχα-
λάκης. Η αποστολή: Ανδρούτσος, Άβιλα, Μπα,
Μπουχαλάκης, Μπόουλερ, Ελ Αραμπί, Ιν Μπέομ
Χουάνγκ, Καλογερόπουλος, Κούντε, Εμβιλά, Μα-
σούρας, Ντόι, Ρέαμπτσιουκ, Παπαδούδης, Πασχαλά-
κης, Μπιέλ, Ρέτσος, Γκάρι Ροντρίγκες, Σαπουντζής,
Τζολάκης, Ουί Τζο Χουάνγκ, Βαλμπουενά, Βρουσάι.

Φράιμπουργκ - Ολυμπιακός στο
Europa League, θέλει τουλάχιστον

ισοπαλία ή βοήθεια από την Κaραμπάχ

Υπέρβαση ή «αντίο, Ευρώπη»

Βαθμολογία
( 4 αγώνες)

Φράιμπουργκ ............11:1 ........12
Καραμπάχ ..................7:2 ..........7
Ναντ............................2:10 ........3
Ολυμπιακός ................1:8 ..........1

Σήμερα
Φράιμπουργκ - Ολυμπιακός

Ναντ - Καραμπάχ

Τελευταία αγωνιστική
3 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός - Ναντ
Καραμπάχ - Φράιμπουργκ



Κ
αι ξαφνικά θυμήθηκαν ότι
στο καινούργιο γήπεδο του
Παναθηναϊκού στον Βοτα-

νικό θα παρακολουθούν τους
αγώνες και θερμοκέφαλοι. Και
πώς αντιμετωπίζονται, αν εξα-
γριωθούν και «μπουκάρουν» στον
αγωνιστικό χώρο; Δεν το είχαν
υπολογίσει στα αρχικά σχέδια.
Βρέθηκε μεν η λύση, αλλά θα είναι
λυσιτελής; Θα κατασκευάσουν τά-
φρο πέριξ του αγωνιστικού χώρου,
είναι η αρχική σκέψη. Σε τι ύψος,
ωστόσο; Αν είναι σαν και αυτή του
ΟΑΚΑ, καλύτερα να μη γίνει, κα-
θότι πανεύκολα πηδούν μέσα και
μετά σκαρφαλώνουν και βγαίνουν
στον αγωνιστικό χώρο, όπως έγινε
και στον τελικό του Κυπέλλου Πα-

ναθηναϊκός - ΠΑΟΚ. Αν κάνουν
πιο βαθιά την τάφρο, εγκυμονεί ο
κίνδυνος όποιος πέσει μέσα του-
λάχιστον να τραυματιστεί. Και αυτό
ατελέσφορο. Άρα; Έπεσε στο τρα-

πέζι να τοποθετηθούν πλεξιγκλάς,
όπως στο νεότευκτο γήπεδο της
ΑΕΚ. Αν όμως βρέχει, το πλεξιγ-
κλάς θαμπώνει, οπότε αδυνατίζει
η παρακολούθηση. 

Βοτανικός: Η τάφρος μη γίνει... τάφος Και άλλο ρεκόρ ο Μέσι
Μετά τη νίκη 7-2 της Παρί Σεν Ζερμέν επί της

Μακάμπι Χάιφα στους ομίλους του Champions
League, ο Λιονέλ Μέσι έκανε ένα ακόμη ρεκόρ.
Συμπλήρωσε 31 σερί αήττητα ματς σε όλες τις
διοργανώσεις. Έχει σκοράρει με Παρί και Αρ-
γεντινή 25 γκολ, ενώ έδωσε και 18 ασίστ. Στα δε
17 από τα 31 ματς έχει αναδειχτεί MVP, ενώ στα
ratings έχει μέσο όρο 8,57.

Οι Τούρκοι δίνουν 
5 εκατ. για Ονιεκούρου!

Λογικά στον Ολυμπιακό πρέπει να έστησαν
πάρτι μόλις ήρθαν τα νέα από την Τουρκία. Η
Αδανασπόρ είναι πρόθυμη να καταβάλει ένα
ποσό γύρω στα 5 εκατ. ευρώ για να αγοράσει
από τους «ερυθρόλευκους» τον Χένρι Ονιε-
κούρου! Τον Νιγηριανό που χρυσοπληρώθη-
κε, αλλά πέρασε και δεν ακούμπησε, για αυτό
και δόθηκε δανεικός στους Τούρκους. Εκεί σε
11 ματς έχει 3 γκολ και 2 ασίστ. Προπονητής, ο

Ιταλός Μοντέλα.

Παναθηναϊκός: Καλύτερος
σε όλη την Ευρώπη

Την καλύτερη άμυνα σε ολόκληρη την Ευρώπη
έχει ο Παναθηναϊκός με παθητικό 2 γκολ σε 9
αναμετρήσεις, ήτοι 0,22 γκολ ανά παιχνίδι. Ακο-
λουθεί η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης με 0,36, η
Μπαρτσελόνα το ίδιο, στην τέταρτη θέση είναι ο
Ερυθρός Αστέρας με 0,44, η τουρκική Μπασακ-
σεχίρ με 0,40 και στην έκτη θέση η Παρί Σεν Ζερ-
μέν με 0,42. 

Λάτσιο και Λειψία για Λιβάι
Γκαρσία και Κουλιεράκη

Σκάουτερ από τη Λάτσιο και τη Λειψία θα βρί-
σκονται την προσεχή Κυριακή στην «ΟΠΑΠ Are-
na - Αγιά Σοφιά» για να παρακολουθήσουν τον
25χρονο Λιβάι Γκαρσία της Ένωσης, ο οποίος
μεταμορφώθηκε φέτος στα χέρια του Ματίας Αλ-
μέιδα, καθώς και τον 18χρονο κεντρικό αμυντικό
του ΠΑΟΚ Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, ο οποίος
πήρε φανέλα βασικού και δεν την έβγαλε ποτέ. 

Στη Γουέστ Μπρομ ο Κορμπεράν
Στην αγγλική Γουέστ Μπρομ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ισπα-
νός τεχνικός Κάρλος Κορμπεράν, ο οποίος πέρασε και από τον
Ολυμπιακό για 48 μέρες και απολύθηκε για να έρθει ο Μίτσελ. Ο
Κορμπεράν επιστρέφει στην Αγγλία και την Championship λί-
γους μήνες μετά την αποχώρησή του από τη Χάντερσφιλντ, την
οποία είχε οδηγήσει τον περασμένο Μάιο μέχρι τον τελικό ανό-
δου στο Γουέμπλεϊ, όπου ηττήθηκε από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η Άννα Κορακάκη κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Σκοποβολής στο Κάιρο, που
της έδωσε το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024, και μετά εξέφρασε
ένα δίκαιο παράπονο αραχτή καθώς ήταν στο αεροδρόμιο. Την υποδέχτηκαν πέντε άνθρωποι
δικοί της και κανένα τηλεοπτικό κανάλι. Και έγραψε πως αν πάρει μετάλλιο στο Παρίσι, θα
στριμώχνονται για μια δήλωσή της. «Και εγώ, αν προσπεράσω τα μικρόφωνα, θα είναι σνομπ». 

SPORTS
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Το δίκαιο παράπονο 
της Άννας Κορακάκη
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

Η
Έλλη Πασπαλά θα ανταμώσει με τον
αγαπημένο της σαξοφωνίστα Ντέι-
βιντ Λιντς στο θέατρο «Άλσος» για
τέσσερις βραδιές γεμάτες παραδο-

σιακές τζαζ μελωδίες και θρυλικά τραγούδια
του παγκόσμιου ρεπερτορίου.

Ύστερα από απουσία δύο ετών -λόγω της παν-
δημίας- η πολυμορφική καλλιτέχνις επιστρέφει
στη μουσική ζωή της πόλης με την παράσταση
«Εlly loves jazz - Vol.2», φιλοδοξώντας να χαρί-
σει στο κοινό μοναδικές στιγμές με την υπέροχη
αισθαντική φωνή της.

Με ανανεωμένη και φρέσκια δημιουργική ορ-
μή η εξαιρετική ερμηνεύτρια των τραγουδιών
του Μάνου Χατζιδάκι θα εμφανιστεί τις Δευτέ-
ρες 21-28 Νοεμβρίου & 5-12 Δεκεμβρίου στη
σκηνή της Ευελπίδων για να αφηγηθεί με τον πιο
γοητευτικό τρόπο ιστορίες γεμάτες έρωτα, πά-
θη, προδοσίες αλλά και ξέφρενη χαρά όπως μό-
νο η τζαζ μπορεί να αφηγηθεί.

Έχοντας στο πλευρό της κάποιους από τους
σημαντικότερους μουσικούς μας, η Έλλη Πα-
σπαλά θα αποδώσει ξανά κορυφαία jazz stan-
dards που σφράγισαν με την ερμηνεία τους φω-
νές μυθικές, από τη Μπίλι Χάλιντεϊ, την Έλλα Φι-
τζέραλντ και τη Νίνα Σιμόν μέχρι τον Νατ Κινγκ
Κόουλ και τον Φρανκ Σινάτρα.

Μαζί με τον Ντέιβιντ Λιντς στα σαξόφωνα και
το φλάουτο, τον Τάκη Φαραζή στο πιάνο, τον Πέ-
τρο Βαρθακούρη στο κοντραμπάσο, τον Γιάννη
Αγγελόπουλο στα τύμπανα, καθώς και με τη
συμμετοχή του νέου σαξοφωνίστα Τόμι Λιντς,
θα αποδώσουν τραγούδια όπως το «Cry me ri-
ver», το «The man I love», που θα συνδυαστούν
με αγαπημένα κομμάτια που παραμένουν αναλ-
λοίωτα στον χρόνο, μεταξύ των οποίων το «Fly
me to the moon» και το «You don’t know what
love is».

Η Έλλη Πασπαλά γεννήθηκε και μεγάλωσε
στη Νέα Υόρκη και κρατά ζωντανούς μέσα της

τους θησαυρούς της αμερικανικής μουσικής.
Σήμερα στο απόγειο της καλλιτεχνικής της ωρι-
μότητας, παρότι θεωρείται η Ελληνίδα «ιέρεια
της τζαζ», η ίδια δηλώνει ανοιχτή στις προκλή-
σεις: «Έχω κάποιες αδυναμίες και προτιμήσεις,
αλλά αγαπώ τόσα πολλά είδη. Επειδή μεγάλωσα
σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ακούγοντας τόσα πολ-
λά είδη μουσικής και αγαπώντας τα εξίσου, νιώ-
θω ότι δεν ανήκω σε κάποια συγκεκριμένη κα-
τηγορία, γιατί αυτό με περιορίζει, με στενεύει
και με κάνει να νιώθω μίζερα. Το ότι δεν είμαι
λαϊκή τραγουδίστρια δεν σημαίνει ότι δεν θα
τραγουδήσω ένα λαϊκό τραγούδι ή ένα ισπανικό
ή ένα πορτογαλέζικο. Όταν νιώθω ότι κάτι συν-
τονίζεται μέσα μου, ότι ακουμπάει κάποια χορδή
μου, θέλω να το ερμηνεύσω, αλλά τιμώντας το
τραγούδι, με το να σεβαστώ αυτό που θέλει να
πει, ακόμη και αν το ερμηνεύω μέσα από το δικό
μου πρίσμα και τη δική μου ψυχοσύνθεση»,
αποκάλυψε σε συνέντευξή της.



Η νικήτρια του «Big Brother» Άννα Μαρία Ψυχαρά-
κη έχει ακόμη πολλά ράμματα για τη «γούνα» του Χά-
ρη Βαρθακούρη. Η σχέση της με τον πρώην παρου-
σιαστή του ριάλιτι παραμένει κακή εξηγώντας τους
λόγους: «Δεν είχαμε τις καλύτερες σχέσεις, υπήρχε
ένα χάος. Με ενοχλούσε το γεγονός ότι όταν ανέβαζε
στόρι έβαζε το όνομά μου δίπλα στη Δανέζη. Του είχα
πει ότι δεν μου αρέσει, δεν θέλω. Εκείνος όμως το
έκανε για ίντριγκα», ανέφερε σε συνέντευξή της.

Καρφιά και αποκαλύψεις

Ο κύβος ερρίφθη

Η Μαριέττα Χρουσαλά θα είναι η παρουσιά-
στρια του Fashion Music Project «MadWalk
2022»! Η πρώην εστεμμένη επιστρέφει στο θέα-
μα έντεκα χρόνια μετά την τελευταία τηλεοπτική
της εμφάνιση ως διαγωνιζόμενη στο «Dancing
with the Stars», αναλαμβάνοντας τον πρωταγω-
νιστικό ρόλο στην ετήσια διοργάνωση που ενώ-
νει τη μουσική με τη μόδα με catwalks & per-
formances από δημοφιλείς καλλιτέχνες και κο-
ρυφαίους Έλληνες σχεδιαστές. Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου στο
φαληρικό γήπεδο του Τάε Κβον Ντο.

Η πρώτη φωτογραφία του Δη-
μήτρη Παππά με τη νεογέννητη
κορούλα του «έλιωσε» το In-
stagram! Το υπέροχο ενσταν-
τανέ ανήρτησε στο Instagram
η σύζυγός του Άννα Μπεζάν,
απαθανατίζοντας μπαμπά και
μπέμπα στην πιο τρυφερή στιγ-
μή τους σχολιάζοντας με νόη-
μα: «Η κόρη του μπαμπά!». Η
μικρή, που πόζαρε ντυμένη στα
ροζ με μικροσκοπική φορμού-
λα και κορδέλα, θα πάρει το
όνομα της διάσημης γιαγιάς
της, Χριστίνας Παππά.

Κούκλα
η Χριστίνα

ΈΈλεος
Αντίστροφα μετρούν ο Ηλίας Ψινάκης και η Αννίτα Πάνια
για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της βραδινής εκπομ-
πής τους με τίτλο «Έλεος», που θα προβληθεί στο Mega. Οι
δύο εκκεντρικοί παρουσιαστές έχουν ξεκινήσει ήδη γυρί-
σματα με καλεσμένους δημοφιλή πρόσωπα του θεάματος
και, όπως αναφέρουν πληροφορίες, η τηλεοπτική τους συ-
νύπαρξη προσφέρει άπειρο γέλιο και ατάκες, ενώ δεν λεί-
πουν οι εκπλήξεις και τα happenings.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης καμαρώνει για την
κορούλα του Άννα, που είναι άσος στο βολάν
αγώνων καρτ. Ο παρουσιαστής του «Τροχού
της Τύχης» πόζαρε στο πλευρό της περήφα-
νος και χαμογελαστός, σχολιάζοντας με χι-
ούμορ: «Μικρή, σε 10 χρόνια που θα είσαι
στο grid του Silverstone στην F1 μην ξεχά-
σεις καμία πρόσκληση για τον γέρο πατέρα
σου που σε έχωσε στα καρτ»!
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Shark Tank

Σουμάχερ η Αννούλα

Τ
ο πολυβραβευμένο show επιχειρηματικότητας «Drag-
ons’ Den» έρχεται στον ΑΝΤ1. Ο τηλεοπτικός σταθμός του
Αμαρουσίου εξασφάλισε τα δικαιώματα του διάσημου
πρότζεκτ, γνωστού και ως «Shark Tank», κάνοντας την

έκπληξη για τη φετινή σεζόν. Την παρουσίαση ανέλαβε ο Σάκης Τα-
νιμανίδης, ενώ την ομάδα των «Dragons» αποτελούν πέντε ισχυροί
Έλληνες επιχειρηματίες πρόθυμοι να επενδύσουν οικονομικά σε
καινοτόμες προτάσεις, πατέντες, προϊόντα και applications. Εμφά-
νιση-έκπληξη αποτελεί η συμμετοχή του εφοπλιστή Χάρη Βαφειά,
ο οποίος θεωρείται σήμερα από τους πιο ισχυρούς πλοιοκτήτες
παγκοσμίως. Σημαντικές θεωρούνται και οι παρουσίες των ιδρυτών
μεγάλων εταιρειών, όπως του Πολ Ευμορφίδη, της Λίλης Περγαντά
και της Μαρίας Χατζηστεφανή, ενώ ο 5ος Dragon αναμένεται να
αποκαλυφθεί σύντομα. Στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό κόνσεπτ δεν
υπάρχει τελικός νικητής. Νικητές είναι όλοι όσοι θα καταφέρουν να
κάνουν την ιδέα και το όνειρό τους πραγματικότητα!



O
λοι μας έχουμε βιώσει τις επιπτώσεις
που έχει ένας κακός βραδινός ύπνος
με υπνηλία και κόπωση την επόμενη
μέρα και δυσκολία στο να ανταπεξέλ-

θουμε στις κοινωνικές και επαγγελματικές μας
ανάγκες.

Πολλοί συνάνθρωποί μας -είτε και εμείς οι ίδι-
οι- πάσχουν από παθήσεις που μπορεί είτε να χα-
λούν τον βραδινό ύπνο είτε να προκαλούν την
ξαφνική εμφάνιση ύπνου κατά την ημέρα. Στην
πρώτη κατηγορία υπάγονται καταστάσεις όπως οι
διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο, οι συχνές κι-
νήσεις των ποδιών, ο έντονος θόρυβος, η μεγάλη
κατανάλωση αλκοόλ πριν από τον ύπνο, το άστατο
ωράριο ύπνου, και στη δεύτερη παθήσεις όπως η
ναρκοληψία.

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις του Εργαστηρίου
Μελέτης Ύπνου στον Ευαγγελισμό και το επιστη-
μονικό site meletiypnou.gr, η ναρκοληψία είναι
μια σπάνια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από
την ξαφνική εμφάνιση ακατανίκητης επιθυμίας
ύπνου (εμφάνιση ύπνου την ώρα που τρώμε, την
ώρα που μιλάμε κ.λπ.), ξαφνική εμφάνιση αδυνα-
μίας σε μυς του κεφαλιού, των ποδιών ή και όλου
του σώματος ιδιαίτερα σε καταστάσεις συναισθη-
ματικής φόρτισης (γέλιο, έντονη λύπη, ξάφνια-
σμα), πολύ ζωηρά όνειρα που μπορεί να εμφανί-
ζονται με την έναρξη του ύπνου ή και κατά τη
διάρκεια της ημέρας, δίνοντάς μας την εντύπωση
ότι βλέπουμε ψεύτικες εικόνες. Η ναρκοληψία
μπορεί να προσβάλει άτομα οποιασδήποτε ηλι-

κίας αλλά κυρίως εφήβους δημιουργώντας σο-
βαρό κοινωνικό πρόβλημα, ιδιαίτερα σε μαθητές
που χαρακτηρίζονται εύκολα ως «τεμπέληδες».

Οι κινήσεις των ποδιών στον ύπνο μπορεί να
προκαλούνται από πολλές αιτίες (αναιμία με έλ-
λειψη σιδήρου, φάρμακα, νόσος του Πάρκινσον,

βλάβη στον νωτιαίο μυελό, κληρονομικότητα).
Μπορεί να εμφανίζονται με απλές κινήσεις των
ποδιών είτε και με αιφνίδιο τίναγμα αυτών. Των
κινήσεων αυτών μπορεί να προηγείται δυσάρεστο
αίσθημα στα κάτω άκρα αρκετή ώρα πριν τη συνή-
θη ώρα του ύπνου.

Ο πάσχων αισθάνεται την ανάγκη συνέχεια να
κινεί τα πόδια του με αποτέλεσμα να μην μπορεί
να καθίσει ήρεμα για παραπάνω από λίγα λεπτά.
Η διαταραχή μπορεί να μη μας επιτρέπει να ξεκι-
νήσουμε τον ύπνο μας ή μας διασπά τον ύπνο
προκαλώντας υπνηλία την ημέρα. Η υπνηλία την
ημέρα αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προ-
βλήματα της κοινωνίας μας με επιπτώσεις στην
επαγγελματική, κοινωνική και προσωπική μας
ζωή. Μαζί με την κακή οδική νοοτροπία και την
κατάχρηση αλκοόλ αποτελούν τη βασικότερη αι-
τία απώλειας ανθρώπινων ζωών και αναπηρίας
από τροχαία ατυχήματα. Είναι ευθύνη όλων μας
να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους άλ-
λους αναζητώντας βοήθεια για ένα πρόβλημα
που έχει λύση. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Μπορεί να προσβάλει άτομα
οποιασδήποτε ηλικίας δημιουργώντας
κοινωνικό πρόβλημα, ιδιαίτερα 
σε μαθητές που χαρακτηρίζονται
εύκολα «τεμπέληδες»

Επαναλαμβανόμενη 
μεμονωμένη παράλυση
στον ύπνο («μόρα»)
Η διαταραχή χαρακτηρίζεται από επει-
σόδια παροδικής αδυναμίας για κίνηση
(κεφάλι, άκρα) και αίσθημα βάρους ή
πίεσης στον θώρακα. Τα άτομα δεν μπο-
ρούν να μιλήσουν κατά τη διάρκεια αυ-
τών των επεισοδίων. Η διαταραχή εμφα-
νίζεται είτε κατά τη μετάβαση από την
εγρήγορση στον ύπνο είτε κατά την αφύ-
πνιση από τον ύπνο (συνήθως από τον
ύπνο RΕΜ). Τα επεισόδια αυτά υποχω-
ρούν από μόνα τους έπειτα από μερικά
δευτερόλεπτα και σπάνια διαρκούν πάνω
από 1-2 λεπτά, αλλά συχνά προκαλούν
έντονο άγχος, ιδίως όταν συμβαίνουν για
πρώτη φορά. Η υπνική παράλυση είναι
παρούσα τυπικά στη ναρκοληψία, αλλά ο
ασθενής εμφανίζει και έντονη υπνηλία
και ανάλογα με τον τύπο της ναρκολη-
ψίας παρουσιάζει καταπληξία ή όχι.

Ναρκοληψία 
και υπνηλία την ημέρα 



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)
Οι σχέσεις σας θα σας απασχολήσουν και
σήμερα, αλλά ίσως βγάλετε κάποια έντο-
να παράπονα ή δείτε με ζήλια κάποιο
προσωπικό σας θέμα. Τα λόγια σας θα εί-
ναι καυστικά και δυστυχώς δεν θα το ανε-
χτούν με ευκολία οι άλλοι.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Επαγγελματικά ζητήματα θα έχετε να
αντιμετωπίσετε σήμερα, αλλά μην αφή-
σετε το αρνητικό κλίμα να σας ρίξει την
ψυχολογία. Φροντίστε επίσης να βάλετε
σε τάξη ένα θέμα υγείας σας που δυστυ-
χώς το αμελείτε συνέχεια.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Μπορεί να νιώσετε για λίγο ότι κάτι δεν
έχετε καταφέρει ή κάτι δεν έχετε κάνει
σωστά. Όλο αυτό είναι στιγμιαίο και δεν
έχει να κάνει με την πραγματική εξέλιξη
των γεγονότων, γιατί πραγματικά διανύε-
τε από τις πιο δημιουργικές περιόδους
της χρονιάς. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η συμβουλή μου σήμερα είναι να απομα-
κρυνθείτε από κάθε γεγονός που σας
προκαλεί ένταση ώστε να μην εκτεθείτε
μέσα από μια συμπεριφορά που δεν σας
εκφράζει. Μην αφήσετε τις αρνητικές
σκέψεις να μπλοκάρουν την εξέλιξή σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Σήμερα η δύσκολη όψη του Ερμή με τον
Πλούτωνα θα σας δημιουργήσει ένα σύνο-
λο αρνητικών σκέψεων που θα σας οδηγή-
σει σε λάθος συμπεράσματα. Προστατεύστε
τον εαυτό σας από την κακή κρίση ή τις εμ-
μονικές σκέψεις.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Τα οικονομικά σας βρίσκονται εδώ και
πολύ καιρό σε μια ρευστότητα. Η δυσκο-
λία σήμερα είναι να διαχειριστείτε κάποι-
ες καταστάσεις που θα σας προκαλέσουν
αρκετά έξοδα που δεν είχατε προγραμ-
ματίσει. Συναισθηματικά βρίσκεστε σε
περίοδο αναπροσαρμογών.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς που έχετε γεννηθεί 19, 20 και 21
Οκτωβρίου η δύσκολη όψη του Ερμή με τον
Πλούτωνα σας δημιουργεί μια σκοτεινή
πλευρά στις σχέσεις σας με το οικογενει-
ακό σας περιβάλλον. Το θετικό αυτής της
όψης είναι ότι θα έχει μικρή διάρκεια και τα
πράγματα θα ισορροπήσουν και πάλι.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς, κυρίως του
τρίτου δεκαημέρου, η δύσκολη όψη
Ερμή και Πλούτωνα θα σας δημιουργή-
σει κάποιες κρυφές σκέψεις, θα θεριέ-
ψει ένα σκοτεινό παρασκήνιο και θα
βρεθείτε εκτεθειμένοι με αναφορές
που είχατε κάνει κατά το παρελθόν για
ένα σοβαρό θέμα.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Σήμερα θα νιώσετε πίκρα για κάποιο φι-
λικό σας πρόσωπο, όταν καταλάβετε τον
σκοτεινό ρόλο που έπαιζε για πολύ καιρό.
Διαχειριστείτε με έξυπνο τρόπο κάθε δυ-
σκολία και μην αφεθείτε σε τοξικές συμ-
περιφορές.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Βρίσκεστε σε μια περίοδο κατά την οποία η
καριέρα σας παίζει πρωταρχικό ρόλο βά-
ζοντας το παραπάνω των δυνατοτήτων σας.
Είστε σε καλό δρόμο, αλλά μην ξεπεράσετε
τα όρια και γίνετε δυνάστες του εαυτού σας
με τις υπέρμετρες απαιτήσεις που έχετε το-
ποθετώντας τον πήχη πολύ ψηλά.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Δεν είναι η καλύτερη μέρα για να πάρετε
αποφάσεις, να συζητήσετε ένα θέμα σας
αλλά και να κάνετε συμφωνίες. Ίσως μά-
λιστα να προσέχετε μια υπόγεια και σκο-
τεινή συμπεριφορά απέναντί σας που
σκοπό έχει να σας βλάψει ηθικά και σω-
ματικά.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Τα οικονομικά σας θα έχουν πολλές
εναλλαγές και οφείλετε να διαχειριστείτε
με πολλή προσοχή το πορτοφόλι σας, που
μάλλον δεν είναι στα καλύτερά του. Ειδι-
κά σήμερα αποφύγετε να ρισκάρετε κα-
θετί που ανήκει στα κεκτημένα σας. 
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Σήμερα ο Ερμής σχηματίζει δύσκολη 
όψη με τον Πλούτωνα, όπου θα έχουμε
αρνητικές σκέψεις, ειδήσεις που θα μας
ταράξουν αλλά και κάποια μυστικά 

θα βγουν στην επιφάνεια για τα ζώδια του Ζυγού,
του Αιγόκερου, του Σκορπιού και του Υδροχόου. 
Η επιμονή και οι εγωιστικές συμπεριφορές 
οδηγούν τις καταστάσεις σε αποτυχία.



Μ
ε τη Γερμανία οι σχέσεις μας δεν
ήταν ποτέ εύκολες. Στο ιστορικό
παρελθόν βρεθήκαμε σε αντίπα-
λα στρατόπεδα και στους δύο

παγκόσμιους πολέμους, ενώ η γερμανική-ναζι-
στική κατοχή κόστισε τη ζωή σε εκατοντάδες χι-
λιάδες Έλληνες, προκαλώντας την καταστροφή
της οικονομίας και της βασικής υποδομής της
χώρας μας.

Τα τελευταία χρόνια οι διμερείς σχέσεις δοκι-
μάστηκαν από την οικονομική κρίση και την πο-
λιτική της Άνγκελα Μέρκελ, η οποία επί διακυ-
βέρνησης Τσίπρα λίγο έλειψε να βάλει την υπο-
γραφή της στο Grexit, ενώ με τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη ανέπτυξε μια ειλικρινή σχέση μέχρι και
την αποχώρησή της.

Στο Προσφυγικό το Βερολίνο αντιμετώπισε
τεράστιες προκλήσεις εξαιτίας της πολιτικής
ανοιχτών συνόρων που ακολούθησε η κυβέρνη-
ση Τσίπρα. 

Η Μέρκελ απέτρεψε μια μεγάλης κλίμακας
ανθρωπιστική κρίση ανοίγοντας το 2016 τα σύ-
νορα και τη γερμανική κοινωνία σε 1 εκατομμύ-
ριο πρόσφυγες και μετανάστες. Αυτό, όπως ήταν
φυσικό, δημιούργησε μεγάλες πολιτικές και

κοινωνικές εντάσεις που διαμόρφωσαν για ένα
διάστημα τις εξελίξεις, όπως, για παράδειγμα,
την ενίσχυση του ακροδεξιού κόμματος Εναλ-
λακτική για τη Γερμανία.

Οι ισχυρές σχέσεις τους με την Τουρκία είναι
ένα ακόμη πρόβλημα. Οι Τούρκοι μετανάστες
έχουν ενσωματωθεί στην οικονομία και την κοι-
νωνία της Γερμανίας και σήμερα αποτελούν τη
σημαντικότερη μειονότητα, μια και οι εκατομ-
μύρια Γερμανοί πολίτες τουρκικής καταγωγής
επηρεάζουν με την ψήφο και την πολιτική τους
δράση τις εξελίξεις.

Οι Έλληνες λοιπόν ήταν συγκρατημένοι απέ-
ναντι στη Γερμανία με βασικό στοιχείο ασφαλώς
την αδικία που υπάρχει ως προς τη μη αποκατά-
σταση των γερμανικών επανορθώσεων και τη
μη απονομή δικαιοσύνης στα θύματα της ναζι-
στικής θηριωδίας.

Το 2014 η επίσκεψη του τότε προέδρου της
Γερμανίας Γιόαχιμ Γκάουκ ήταν κομβική. Είχα
την ευκαιρία να ακολουθήσω το πρόγραμμά του
στην Αθήνα όταν ανέβηκε στον βράχο της Ακρό-
πολης και κυρίως όταν επισκέφτηκε μαζί με τον
τότε ΠτΔ Κάρολο Παπούλια το χωριό Λιγκιάδες
της Ηπείρου, όπου οι ναζί εκτέλεσαν εν ψυχρώ

92 άτομα, κυρίως μικρά παιδιά και ηλικιωμέ-
νους. Ο Γερμανός πρόεδρος κατέθεσε στεφάνι
και βουρκωμένος  με εμφανή διάθεση ειλικρι-
νείας ψέλλισε: «Ντρέπομαι. Θα ευχόμουν τόσο
πολύ αν κάποιος που έδινε τότε εντολές ή υπά-
κουε σε εντολές είχε πει προ πολλού “ζητώ συγ-
γνώμη” ή “μετανοώ” ή “λυπάμαι βαθύτατα για το
γεγονός ότι υπάκουσα σε εγκληματικές εντο-
λές”. Είναι αυτές οι φράσεις που δεν έχουν ει-
πωθεί, είναι αυτή η ελλιπής γνώση που θεμε-
λιώνει μια δεύτερη ενοχή, αφού αποκλείει τα
θύματα από τη μνήμη». Και απευθυνόμενος
προς τον Κάρολο Παπούλια μίλησε για την ανάγ-
κη της συμφιλίωσης υποκλινόμενος στα θύματα
του τερατώδους εγκλήματος. Ασφαλώς κανείς
δεν ξεχνά και κανείς δεν συγχωρά.

Η επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ
Σολτς όμως είναι μια ευκαιρία οι ελληνογερμα-
νικές σχέσεις να επικεντρωθούν στο μέλλον,
στις κοινές προκλήσεις και, όπως είπε και ο
πρωθυπουργός, «να αφήσουμε πίσω το παρελ-
θόν». Γιατί το δάκρυ του Γκάουκ ήταν αυθεντικό
όσο και η ντροπή που εξακολουθούν να νιώθουν
οι σύγχρονοι Γερμανοί για τους δολοφόνους
προγόνους τους.

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Απευθυνόμενος
προς τον 
Κάρολο
Παπούλια, 
ο Γιόαχιμ Γκάουκ
είχε μιλήσει για
την ανάγκη της
συμφιλίωσης
υποκλινόμενος
στα θύματα του
τερατώδους
εγκλήματος

Όταν έκλαψε ο Γερμανός πρόεδρος


