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Τ
ελικά στην Ελλάδα όλα μπορούν να συμ-
βούν… Θα περίμενε κανείς ότι ο αρχηγός
της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα τολ-
μούσε να καπελώσει πολιτικά τον βιασμό

ενός 12χρονου κοριτσιού; Κι όμως συνέβη και αυ-
τό. Ο κ. Αλέξης Τσίπρας έγραψε ένα μακροσκελές
άρθρο στην «ΕΦ.ΣΥΝ.» για να δηλώσει ότι «Το κορί-
τσι του Κολωνού είναι δικό μας παιδί», εννοώντας
προφανώς ότι το θέμα είναι ταξικό και όπως εξηγεί
στο άρθρο του, τα άλλα παιδιά (των δεξιών) είναι
βολεμένα παιδιά και έχουν δουλειές και ζουν μια
χαρά… Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Τα “δικά
τους παιδιά” έχουν κάθε δυνατότητα πρόσβασης
στο Δημόσιο και τα ταμεία του. Κάθε δυνατότητα
καλών σπουδών, βολέματος σε καλοπληρωμένες
θέσεις και ενός μέλλοντος που στηρίζεται στο πα-
ρόν των γονιών τους»… Παρακάτω μιλάει για κά-
ποια άλλα παιδιά, στα οποία τοποθετεί και τη

12χρονη, και αναφέρει: «Τα άλλα, τα παιδιά ενός
κατώτερου Θεού, ιδιαίτερα όσα ανήκουν στα πιο
φτωχά στρώματα, αφήνονται ουσιαστικά στην τύχη
τους». Κι όμως πάνω σε αυτό το δράμα αφήνει να
εννοηθεί ότι ο ίδιος και το κόμμα του «υιοθετούν»
ως αυτόκλητοι υπερασπιστές μια μερίδα παιδιών
και τα υπόλοιπα τα διαχωρίζει σε «δικά τους» παι-
διά. Με ποιο ηθικό δικαίωμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ προβαίνει σε αυτούς τους αυθαίρετους διαχω-
ρισμούς, κάνοντας πολιτική σπέκουλα πάνω σε ένα
ειδεχθές και αποτρόπαιο αδίκημα; Είναι, άραγε,
αποτέλεσμα άγνοιας του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ή
σκοπιμότητα να ενσπείρει ακόμα και τον διχασμό
στο κύτταρο της κοινωνίας; Είναι ποτέ δυνατόν να
καπελώνεις πολιτικά ένα θέμα όπως η κακοποίηση
των ανηλίκων βάζοντας ταμπέλες του τύπου αυτά
είναι δικά μας ανήλικα και τα άλλα είναι τα πλου-
σιόπαιδα των δεξιών; «Το κορίτσι του Κολωνού εί-

ναι δικό μας παιδί», γιατί «προέρχεται από συνθή-
κες ακραίας στέρησης»; Είναι σοβαρά πράγματα
αυτά όταν θέλεις να λέγεσαι δυνάμει πρωθυπουρ-
γός όλων των Ελλήνων; Ίσως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ να βιάστηκε να αρθρογραφήσει και να μην πέ-
ρασε το κείμενό του από ένα φίλτρο αντιλαϊκισμού.
Ίσως πάλι να έχει κακούς συμβούλους οι οποίοι του
εισηγούνται ότι πρέπει να διαχωρίζουμε τα ανήλικα
σε πλουσιόπαιδα και φτωχοδιαβόλους. Όμως, ΟΧΙ,
κύριε Τσίπρα. Δεν είναι δικό σας το κορίτσι του Κο-
λωνού. Δεν είναι καν κορίτσι στα 12, είναι παιδί. Και
είναι παιδί όλων των Ελλήνων, γιατί ξέρετε, αυτά
συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Δεν
είναι όλα τα ζητήματα ταξικά όπως ψευδώς σας
έμαθαν στην καθοδήγηση μέσω της πλύσης εγκε-
φάλου. Και επιτέλους δεν είστε πρόεδρος του
15μελούς πλέον, είστε αρχηγός κόμματος. 
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H πολιτική εκμετάλλευση ενός δράματος 

Μπορεί κάποιος να
καπελώνει πολιτικά μια

τόσο σοβαρή υπόθεση όπως 
η κακοποίηση ανηλίκων; 



ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ3
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 OKTΩΒΡΙΟΥ 2022

Η
ημερομηνία διεξαγωγής των
εθνικών εκλογών εξακολουθεί
να αποτελεί έναν δύσκολο γρίφο
για το Μαξίμου, από τη στιγμή

που ο Ιούνιος δεν υπολογίζεται, καθώς εί-
ναι μήνας πανελλήνιων εξετάσεων, όπως
και ο Απρίλιος, που πέφτει φέτος το Πά-
σχα. Ο πρωθυπουργός έχει τονίσει πως οι
κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2023,
χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτο-
μέρειες από τη στιγμή που τίποτα έως τώρα
δεν έχει «κλειδώσει».

Στο τραπέζι έχουν πέσει διάφορες ημερο-
μηνίες, οι οποίες και εξετάζονται, ενώ υπάρ-
χουν ορισμένοι παράγοντες που θα πρέπει
να υπολογιστούν, όπως η δεύτερη εκλογική
αναμέτρηση που όπως όλα δείχνουν θα
έχουμε λόγω της απλής αναλογικής. 

Πιθανότερος ο Μάιος 
Ο τελευταίος μήνας της άνοιξης δείχνει

να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανό-
τητες, με την 21η και την 28η Μαΐου να είναι
οι δύο Κυριακές που συζητούνται αρκετά.
Το συγκεκριμένο χρονικό σημείο είναι λίγο
πριν από τις πανελλήνιες εξετάσεις, άρα
και οι υποψήφιοι για τα Ανώτατα Εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα μπορούν να ασκήσουν το

εκλογικό τους δικαίωμα ενώ η μοναδική
αργία που υπάρχει είναι η Πρωτομαγιά.
Στην περίπτωση που επιλεγεί ο Μάιος και η
χώρα λόγω ακυβερνησίας οδηγηθεί σε
δεύτερες κάλπες με το σύστημα της ενι-
σχυμένης αναλογικής, τότε το πιθανότερο
σενάριο είναι να διεξαχθούν στις 2 ή 9 Ιου-
λίου, δηλαδή ακριβώς τέσσερα χρόνια με-
τά την εκλογική νίκη της ΝΔ και του Κυριά-
κου Μητσοτάκη το 2019. 

Το Πάσχα και η τιμή των καυσίμων 
Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν πως ο

Απρίλιος είναι απαγορευτικός για τη διεξα-
γωγή των εκλογών. Ο πρώτος παράγοντας
είναι πως το Πάσχα πέφτει στις 16 Απριλίου
και ο δεύτερος η αύξηση των τιμών στα
καύσιμα. Όπως σημείωναν οι ίδιες πηγές,
δύσκολα οι ετεροδημότες θα μπορέσουν
να μεταβούν δύο φορές μέσα σε σύντομο
χρονικό διάστημα στην ιδιαίτερη πατρίδα

τους με τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνη-
σης να είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. 

Για τους ίδιους λόγους υπάρχει ανησυ-
χία για τη συμμετοχή των πολιτών στις δύο
εκλογικές αναμετρήσεις. Άλλωστε ο πρω-
θυπουργός έχει τονίσει αρκετές φορές τον
κίνδυνο της «χαλαρής» ψήφου που υπάρ-
χει για την πρώτη κάλπη, η οποία όμως θα
δώσει ένα ξεκάθαρο στίγμα για τη δεύτερη
αναμέτρηση. Δεν αποκλείεται όσο θα πλη-
σιάζουμε προς τις εκλογές να αυξηθεί ο
αριθμός των ετεροδημοτών που θα έχουν
δικαίωμα να ψηφίσουν στα ειδικά εκλογι-
κά κέντρα που θα δημιουργηθούν κοντά
στον τόπο διαμονής τους, προκειμένου οι
πολίτες να μπορέσουν να περιορίσουν τα
έξοδά τους και να προσέλθουν στις κάλπες
και στις δύο αναμετρήσεις. 

Αξίζει να σημειωθεί πως στο τραπέζι
έχει πέσει και η πρώτη Κυριακή του Απρι-
λίου. Αρκετοί εκτιμούν πως είναι μια πολύ
καλή ημερομηνία, καθώς στην περίπτωση
που υπάρξουν και δεύτερες κάλπες, που
είναι το πιθανότερο σενάριο, τότε αυτές θα
γίνουν τον Μάιο. Ωστόσο και σε αυτό το σε-
νάριο υπάρχει το πρόβλημα με το τριήμερο
της 25ης Μαρτίου που θα έχει προηγηθεί. 

Δεν μετακινούνται οι αυτοδιοικητικές 
Η κυβέρνηση αποκλείει οποιοδήποτε εν-

δεχόμενο αλλαγής της ημερομηνίας των αυ-
τοδιοικητικών εκλογών, οι οποίες θα διεξαχ-
θούν στις 8 Οκτωβρίου του 2023. Στόχος του
Μαξίμου είναι οι εθνικές εκλογές να έχουν
ολοκληρωθεί νωρίτερα έτσι ώστε ο κομματι-
κός μηχανισμός να μπορέσει να βοηθήσει
τους υποψήφιους περιφερειάρχες και δη-
μάρχους κατά τη διάρκεια του προεκλογικού
τους αγώνα, ενώ ανάλογα θα πράξουν και οι
τοπικοί άρχοντες στηρίζοντας τους υποψή-
φιους βουλευτές. Κυβερνητικά στελέχη
εκτιμούν πως δεν θα χρειαστούν τρίτες κάλ-
πες, οι οποίες θα έπεφταν μαζί με τις αυτοδι-
οικητικές εκλογές, καθώς η ΝΔ θα βγει αυ-
τοδύναμη στη δεύτερη εκλογική αναμέτρη-
ση που θα διεξαχθεί. Πάντως για να υπάρξει
μετακίνηση της ημερομηνίας των εκλογών
απαιτείται νομοθετική ρύθμιση από τον
υπουργό Εσωτερικών. 

Εκτός εκλογικού κάδρου
Απρίλιος και Ιούνιος -
Πιθανότερες ημερομηνίες 
η 21η και η 28η Μαΐου 

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Το ημερολόγιο
των εκλογών 
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Σήμερα ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτό-
πουλος και ο Ισραηλινός ομόλογός του Μπένι
Γκαντζ, συνοδευόμενοι από τη στρατιωτική ηγε-

σία, θα επισκέπτονταν
την 120 Πτέρυγα Αερο-
πορικής Εκπαίδευσης
στην Καλαμάτα, για να
επιθεωρήσουν το Διε-
θνές Κέντρο Αεροπο-
ρικής Εκπαίδευσης

που στήνεται εκεί και αποτελεί ένα έργο που θα
ανεβάσει το επίπεδο εκπαίδευσης των Ελλήνων
ιπτάμενων με υπερσύγχρονα εκπαιδευτικά αερο-
σκάφη. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο έργο

υλοποιείται από την ισραηλινή εταιρεία Elbit,
ύστερα από διακρατική συμφωνία που υπέγρα-
ψαν τον περασμένο Απρίλιο Ελλάδα και Ισραήλ.
Ωστόσο, το πρωί της Πέμπτης ο Ισραηλινός

υπουργός Άμυνας ακύρωσε την επίσκεψή του
στην Αθήνα και επικαλέστηκε -σύμφωνα με πλη-
ροφορίες- ότι συνέβη κάτι έκτακτο. Στο υπουρ-
γείο Άμυνας αυτή η ακύρωση προκάλεσε μεγάλη
έκπληξη, καθώς μόνο οι λεπτομέρειες απέμεναν
για την εκδήλωση, τις οποίες συζητούσαν μέχρι
αργά το βράδυ της Τετάρτης. Πάντως, ο Μπένι
Γκαντζ μπορεί να μην ήρθε στην Ελλάδα, αλλά την
επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα
ενημέρωσης, την Τετάρτη συγκεκριμένα, θα επι-
σκεφθεί την Τουρκία και προγραμματίζει ήδη συ-
νάντηση με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας Χουλου-
σί Ακάρ. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό, θα φανεί την
επόμενη εβδομάδα…

Ξ
επέρασε και το υπέρτατο όριο
ανοχής ο γενικός γραμματέας
του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ
με το νέο κρεσέντο φιλοτουρκι-

σμού! Ο Νορβηγός πολιτικός, μη τηρών-
τας πλέον ούτε τα προσχήματα, ανέλαβε
ούτε λίγο ούτε πολύ τον ρόλο dealer για
την πώληση όπλων στην Τουρκία, «κλεί-
νοντας» τα μάτια στη διαχρονική τουρκική
επιθετικότητα, που επί των ημερών του
στην ηγεσία της Συμμαχίας είναι σε μόνι-
μη έξαρση, και αδιαφορώντας προκλητι-
κά για τις ελληνικές πρωτοβουλίες προς
εταίρους και συμμάχους να μην πωλούν
αμυντικό εξοπλισμό στους γείτονες κα-
θώς τον στρέφουν εναντίον μας. 

Ο ανεκδιήγητος Στόλτενμπεργκ, με
αφορμή τις διαδικασίες ένταξης της
Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και στη διάρκεια της
κοινής συνέντευξής του με τον νεοεκλε-
γέντα πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον,
έδωσε συγχαρητήρια στη Στοκχόλμη που
θα άρει το εμπάργκο όπλων προς την
Τουρκία και επιτέλους θα της παρέχει
εξοπλισμό! «Όλοι συμφωνούμε για τη
σημασία του μνημονίου που υπέγραψαν
η Σουηδία, η Φινλανδία και η Τουρκία και
για την ανάγκη αντιμετώπισης των δι-
καιολογημένων ανησυχιών της Τουρ-
κίας. Καλωσορίζω τα μεγάλα, σταθερά
βήματα που κάνει η Σουηδία για να εφαρ-
μόσει το τριμερές μνημόνιο, βάζοντας τέ-
λος στους περιορισμούς για τις πωλήσεις
όπλων στην Τουρκία, ενισχύοντας ση-
μαντικά τη συνεργασία στην καταπολέ-
μηση της τρομοκρατίας, απαγορεύοντας
τη συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργα-
νώσεις, συμπεριλαμβανομένου του PKK,
και εργαζόμενη για τον κοινό μηχανισμό
εφαρμογής σε ζητήματα όπως οι εκδό-
σεις (καταζητουμένων) και η χρηματοδό-
τηση της τρομοκρατίας», ήταν τα λόγια
του, ξεχνώντας ίσως μόνο να δώσει συγ-

χαρητήρια στον εαυτό του για την επιτυ-
χημένη άσκηση πίεσης στη Σουηδία προς
όφελος της Τουρκίας…

Πανηγύρια στην Άγκυρα 
Έχοντας αναγκαστεί να υποκύψει στις

πιέσεις Στόλτενμπεργκ, ο Κρίστερσον
δήλωσε πως «είμαστε απόλυτα δεσμευ-
μένοι στη συμφωνία μεταξύ της Σουη-
δίας, της Φινλανδίας και της Τουρκίας
και κάνουμε ό,τι μπορούμε, όσο πιο σύν-
τομα μπορούμε, για την εκπλήρωση
όλων των υποχρεώσεων».

Η δέσμευση της Σουηδίας για τήρηση
της συμφωνίας του ΝΑΤΟ με την Τουρκία
έγινε αντικείμενο διθυραμβικών δημο-
σιευμάτων στα τουρκικά μέσα ενημέρω-
σης, όπως και η «πλάτη» Στόλτενμπεργκ.
Και μπορεί η Ελλάδα να θέτει συνεχώς
θέμα τερματισμού του εξοπλισμού της
Τουρκίας από χώρες-μέλη της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, αλλά κάτι τέ-
τοιο δεν φαίνεται να είναι δυνατό όσο
στην ηγεσία της Συμμαχίας βρίσκεται ο
συγκεκριμένος. 

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία έχει πα-
ραγγείλει στη Γερμανία έξι υποβρύχια
Type 214 κλάσης «Reis» (αν και στη Γερ-
μανία ακούγονται πλέον φωνές για «πά-
γωμα» της πώλησης), έχει συμφωνήσει
με την Ισπανία για την κατασκευή ενός
αεροπλανοφόρου και ενός υποβρυχίου,
ενώ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτε-
ρους πελάτες της ιταλικής αμυντικής
βιομηχανίας. 

Dealer της Τουρκίας
ο Στόλτενμπεργκ! 

Δεν μπορεί να κρύψει 
τη χαρά του για την άρση 
του εμπάργκο όπλων από 
τη Στοκχόλμη στην Άγκυρα

Γράφει η 
Γεωργία 
Γαραντζιώτη

Ακύρωσε ο Ισραηλινός υπoυργός  Άμυνας και πάει Τουρκία 
ΡΑΓΔΑΊΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
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Ο
Τούρκος υπουργός Άμυνας Χου-
λουσί Ακάρ, αφού παρακολούθη-
σε στρατιωτική άσκηση στο Πο-
λατλί, όπου έγινε η μάχη του Σαγ-

γάριου, μίλησε σε δημοσιογράφους και επέ-
μεινε στο αδιανόητο αίτημα της Άγκυρας για
αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και το
έθεσε μάλιστα ως προϋπόθεση για διάλογο.
Όπως είπε ο Ακάρ: «Στις Βρυξέλλες κάλεσα
τον Παναγιωτόπουλο μαζί με τη σύζυγό του
στην Τουρκία. Για να “φυσήξει” και να δημι-
ουργηθεί ένας θετικός αέρας. Πρέπει να
αποστρατιωτικοποιηθούν τα νησιά. Η Ελλά-
δα εξόπλισε τα νησιά κατά παράβαση των
σχετικών άρθρων της Συνθήκης της Λωζάν-
νης και του Παρισιού».

Πηγές του υπουργείου Άμυνας διαψεύδουν
τις δηλώσεις Ακάρ για υποτιθέμενη πρό-
σκληση του Νίκου Παναγιωτόπουλου στην
Άγκυρα, όπως και ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Γ. Οικονόμου, ύστερα από ερώτηση
δημοσιογράφου, στην καθιερωμένη ενημέ-
ρωση των κυβερνητικών συντακτών.
Τους τελευταίους μήνες, οι παραλογισμοί
του προέδρου Ερντογάν, όπως και άλλων
Τούρκων αξιωματούχων, πλησιάζουν τα όρια
της παράνοιας. Με τη βοήθεια στρατιωτικών
πηγών θα δώσουμε κάποιες απλές απαντή-
σεις κοινής λογικής στους παραλογισμούς
των Τούρκων. Ακολουθούν τα πέντε «αγκά-
θια» που καθιστούν ανέφικτο και ανεδαφικό
οποιονδήποτε διάλογο σε αυτό το timing: 
1. «Η Τουρκία σέβεται και τηρεί το Διεθνές
Δίκαιο, ενώ η Ελλάδα το παραβιάζει». Στην

πραγματικότητα, η Τουρκία όχι μόνο δεν τη-
ρεί το Διεθνές Δίκαιο, αλλά έχει μάλλον
«αλλεργία» σε αυτό, αφού είναι ένα από τα
ελάχιστα κράτη στον κόσμο που δεν έχουν
κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών
για το Δίκαιο της Θάλασσας. Απτά παραδείγ-
ματα περιφρόνησης του Διεθνούς Δικαίου
είναι η υπογραφή του τουρκολιβυκού μνη-
μονίου το 2019 και η ταυτόχρονη προώθηση
της θεωρίας της «Γαλάζιας Πατρίδας» ως
επίσημου δόγματος, που και τα δύο κατά πα-
ράβαση του άρθρου 121 της UNCLOS απο-
στερούν από τα ελληνικά νησιά υφαλοκρη-
πίδα και ΑΟΖ. Σε απόλυτη αντιδιαστολή, οι
συμφωνίες οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών
που υπέγραψε η Ελλάδα με την Ιταλία και
την Αίγυπτο τηρούν και το γράμμα και το
πνεύμα του Διεθνούς Δικαίου.
2. «Η Ελλάδα προκαλεί εντάσεις στην περιο-
χή, ενώ η Τουρκία επιθυμεί την ειρήνη και
τη σταθερότητα». Η πραγματικότητα είναι ότι
εντός του 2020 οι Τούρκοι προχώρησαν σε
δύο πολύ σοβαρές προκλήσεις εναντίον της
χώρας μας, πρώτα με την ενορχηστρωμένη
υβριδική επίθεση στον Έβρο με εργαλείο
τους μετανάστες και κατόπιν με την έξοδο
του τουρκικού ερευνητικού σκάφους «Oruç
Reis» για έρευνες σε περιοχές της ελληνι-
κής υφαλοκρηπίδας, πλησίον του Καστελό-
ριζου, της Ρόδου και της Καρπάθου. Δύο
χρόνια μετά, το 2022, καταγράφεται αύξηση
ρεκόρ του αριθμού των παραβιάσεων του
ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά
αεροσκάφη, που περιλαμβάνουν υπερπτή-
σεις ακόμα και πάνω από κατοικημένες πε-
ριοχές. Και σε επίπεδο ρητορικής όμως, οι
Τούρκοι πολιτικοί έχουν επιδοθεί σε απί-
στευτο κρεσέντο ανιστόρητων δηλώσεων,
ψεμάτων και ύβρεων, διαγωνιζόμενοι μετα-
ξύ τους ποιος θα προσβάλει πιο βαριά την
Ελλάδα και τον λαό της, με αποκορύφωμα

όλων τον περίφημο χάρτη Μπαχτσελί, που
παρουσιάζει ως τουρκικά τα μισά νησιά του
Αιγαίου και την Κρήτη! 
3. «Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη με βάση τη
Συνθήκη της Λωζάννης να απομακρύνει τον
στρατό από τα νησιά της, διότι της δόθηκαν
με τον όρο της αποστρατιωτικοποίησης».
Κατ’ αρχάς, τα νησιά δεν «δόθηκαν» στην
Ελλάδα όπως επαναλαμβάνουν διαρκώς οι
Τούρκοι, αλλά απελευθερώθηκαν από τον
Στόλο μας το 1912, όπως και τα Δωδεκάνησα
το 1944-1945 από την ιταλική κατοχή με τις
καταδρομικές επιχειρήσεις του Ιερού Λό-
χου. Ως προς τη δήθεν «υποχρέωση απο-
στρατιωτικοποίησης», τέτοια υποχρέωση
δεν υπάρχει αφού με το άρθρο 13 της Συνθή-
κης της Λωζάννης επιτρέπεται να είναι εγ-
κατεστημένος στα νησιά «συνήθης αριθμός
στρατευμάτων», όπως ακριβώς συμβαίνει
σήμερα. Και σε επίπεδο Διεθνούς Δικαίου
όμως, από τη στιγμή που οι Τούρκοι μάς
απειλούν ευθέως ότι «θα έρθουν νύχτα» με
την αποβατική στρατιά που διατηρούν στα
μικρασιατικά παράλια, η Ελλάδα έχει κάθε
δικαίωμα βάσει του άρθρου 51 του Καταστα-
τικού Χάρτη του ΟΗΕ να διατηρεί Ένοπλες
Δυνάμεις στα νησιά της, προκειμένου να τα
υπερασπιστεί σε περίπτωση που εκδηλωθεί
τουρκική επίθεση εναντίον τους. Όσο για
την αποστρατιωτικοποίηση των Δωδεκανή-
σων, αξίζει να θυμηθούμε αφενός ότι εισήχ-
θη στη Συνθήκη των Παρισίων του 1947 κα-
τόπιν απαίτησης της Σοβιετικής Ένωσης,
αφετέρου ότι ο Επιτήδειος Ουδέτερος δεν
ήταν συμβαλλόμενο μέρος γιατί πολύ απλά
δεν συμμετείχε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
και δεν έχυσε ούτε σταγόνα αίμα, όταν τα
νιάτα της υφηλίου χανόντουσαν στα πεδία
των μαχών και στα στρατόπεδα συγκεντρώ-
σεων του Άξονα. 
4. «Η Ελλάδα καταπιέζει τη μουσουλμανική

μειονότητα στη Θράκη». Η αλήθεια είναι ότι,
σε αντίθεση με τους Τούρκους, που κατά
παράβαση της Συνθήκης της Λωζάννης ξε-
ρίζωσαν μεθοδικά το ελληνοχριστιανικό
στοιχείο από την τουρκική επικράτεια με
έναν συνδυασμό εξοντωτικής φορολογίας
και τρομοκρατικών διώξεων, με αποκορύ-
φωμα το ανθελληνικό πογκρόμ της 6ης Σε-
πτεμβρίου 1955, η μουσουλμανική μειονό-
τητα της Θράκης ευημερεί και αυξάνεται
πληθυσμιακά, ενώ τα μέλη της απολαμβά-
νουν προνόμια (και ορθά) που δεν τα έχουν
οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες, μεταξύ των
οποίων και το δικαίωμα κατ’ εξαίρεση διο-
ρισμού στο Δημόσιο. 
5. «Όσα όπλα και αν αγοράσουν οι Έλληνες,
δεν αρκούν για να αντιμετωπίσουν την Τουρ-
κία». Η πραγματικότητα είναι ότι η ισχύς πυ-
ρός που διαθέτουν αυτή τη στιγμή οι τρεις
κλάδοι των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων
είναι τεράστια και προκαλεί δέος σε οποιον-
δήποτε δυνητικό επιβουλέα, καθιστώντας
σαφές ότι το τίμημα που θα πληρώσει σε πε-
ρίπτωση που επιτεθεί θα είναι δυσανάλογα
υψηλό σε σχέση με αυτό που περιμένει να
κερδίσει. Αν, μάλιστα, στην ελληνική
«σκληρή ισχύ» προστεθούν και τα «νέα
αποκτήματα» που ήδη έχουν αρχίσει να εν-
τάσσονται στο ελληνικό οπλοστάσιο, τότε οι
Τούρκοι πρέπει να το σκεφτούν πολλές φο-
ρές πριν κάνουν το μοιραίο λάθος. 
Το μόνο σίγουρο είναι ότι η κοινή λογική
έχει πλέον χαθεί στην Τουρκία. Εν αναμονή,
λοιπόν, του επόμενου τουρκικού παραλογι-
σμού, αναζητείται επειγόντως σε Ευρώπη
και ΗΠΑ ειδικός σε εμμονικά σύνδρομα νε-
οοθωμανικού αναθεωρητισμού και μεσαι-
ωνικής νοσταλγίας, προκειμένου να παρά-
σχει τις πολύτιμες υπηρεσίες σε όσους εκεί
στην Άγκυρα τελούν σε μόνιμη τρικυμία εν
κρανίω.

Τα 5«αγκάθια» που ακυρώνουν
τον προσχηματικό διάλογο Ακάρ

«Δεν έχουμε λάβει καμία
πρόσκληση για επίσκεψη 

στην Τουρκία», απαντά η Αθήνα 

Γράφει η 
Γεωργία Γαραντζιώτη
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H
τουρκική προκλητικότητα
θα βρεθεί στο επίκεντρο της
συνάντησης που θα έχει σή-
μερα στο Βερολίνο ο Νίκος

Δένδιας με την υπουργό Εξωτερικών
της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ, την
ώρα που η Αθήνα αποτιμά θετικά την
επίσκεψη του Έλληνα υπουργού Εξω-
τερικών στο Κίεβο.

Στις συναντήσεις του ο Έλληνας
ΥΠΕΞ με τον ομόλογό του Ντμίτρι Κου-
λέμπα και τον πρόεδρο της Ουκρανίας
Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε την ευκαιρία
να δηλώσει ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει
παρόμοιες προκλήσεις με την Ουκρα-
νία, διότι «και εμείς έχουμε στα ανατο-
λικά έναν γείτονα που έχει εκδώσει
απειλή πολέμου, casus belli, ρητά
εναντίον της πατρίδας μας, έναν γείτο-
να που ζητά αποστρατιωτικοποίηση
τμήματος της επικράτειάς μας, που
έχει συγκεντρώσει μεγάλες στρατιωτι-
κές δυνάμεις απέναντι από τα νησιά
μας. Έναν γείτονα που διεκδικεί τμήμα
του εδάφους μας ως δικό του, έναν γεί-
τονα που μας λέει ότι μπορεί να έρθει
ξαφνικά μέσα στη νύχτα, έναν γείτονα

που μας λέει ότι αν δεν δεχτούμε αυτά
που μας λέει, θα έχουμε την τύχη της
Ουκρανίας. Λοιπόν, η ελληνική κοινω-
νία μπορεί να καταλάβει εύκολα έπειτα
από αυτά έναν λαό, τον ουκρανικό λαό,
ο οποίος μάχεται για την ανεξαρτησία
και την εδαφική του κυριαρχία», όπως
είπε με νόημα.

Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση του Νί-
κου Δένδια με τη Γερμανίδα ομόλογό
του Αναλένα Μπέρμποκ, οι δυο υπουρ-
γοί Εξωτερικών θα προετοιμάσουν την
ατζέντα ενόψει της επίσκεψης
του Όλαφ Σολτς στην Αθήνα την επόμε-
νη εβδομάδα, όπου μεταξύ άλλων ανα-
μένεται να υπογραφούν σημαντικές
συμφωνίες στον οικονομικό τομέα. 

Νέα πρωτοβουλία για τη Λιβύη
Ωστόσο, η επίσκεψη παίρνει ακόμη

πιο σημαντικό χαρακτήρα ενόψει της

διεθνούς πρωτοβουλίας για το λιβυκό
ζήτημα. Η Γερμανία είναι μια από τις
χώρες που θα λάβουν μέρος στην επι-
κείμενη διεθνή συνάντηση για τη Λι-
βύη, η οποία προγραμματίζεται να γίνει
σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο No-
va στο τέλος του μήνα και η ελληνική
πλευρά θέλει να ενημερώσει εκτενώς
το Βερολίνο για τις θέσεις και τις επι-
διώξεις έναντι των τουρκολιβυκών
συμφωνιών. H συνάντηση θα γίνει στις
26 Οκτωβρίου και εκτός από τη Γερμα-
νία θα λάβουν μέρος η Ιταλία, η Τουρκία
και η Αίγυπτος.

Όπως είχε μεταδώσει το ίδιο ιταλικό
ειδησεογραφικό πρακτορείο στις αρ-
χές του καλοκαιριού, η Ιταλία εργάζεται
για εξεύρεση λύσης στην κρίση της Λι-
βύης μέσω μιας διεθνούς συμφωνίας
και πρόσθεσε ότι Τουρκία και Αίγυπτος
έχουν πραγματοποιήσει μελέτη που
περιλαμβάνει τη Γαλλία, το Ηνωμένο
Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Ιταλία… «Η
σταθεροποίηση της Λιβύης αποτελεί
θέμα εθνικού συμφέροντος για την Ιτα-
λία. Προσπαθούμε να πραγματοποι-
ήσουμε μια συνάντηση για να συμφι-

λιώσουμε την Αίγυπτο και την Τουρ-
κία», είχε δηλώσει μια πηγή, σύμφωνα
με το ιταλικό πρακτορείο.

Χθες πάντως επρόκειτο να συνε-
δριάσει η Βουλή των Αντιπροσώπων
της Λιβύης για να συζητήσει τη συμ-
φωνία υδρογονανθράκων που έχει
υπογράψει η κυβέρνηση με την Τουρ-
κία. Πρόκειται για μια τυπική συζήτηση
και καθόλου δεσμευτική, αφού, σύμ-
φωνα με τον δρα Umberto Profazio, ει-
δικό αναλυτή για τη Λιβύη στο Διεθνές
Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, ο
οποίος μίλησε στην τουρκική τηλεόρα-
ση, «ακόμη και αν υπάρξει ψηφοφο-
ρία, δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα»,
σημειώνοντας ότι οι τελευταίες εκλο-
γές στη χώρα διεξήχθησαν πριν από 8
χρόνια και ότι τα μέλη του Κοινοβουλί-
ου αντιμετωπίζουν πρόβλημα νομιμο-
ποίησης. 

«Εξάλλου γνωρίζουμε ότι ορισμένοι
ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος
της Βουλής των Αντιπροσώπων Ακίλε
Σάλεχ και ο πολιτικός του σύμμαχος
Φάθι Μπασάγκα αντιτάχθηκαν από την
αρχή στη συμφωνία», πρόσθεσε.

Συνάντηση Δένδια -
Μπέρμποκ στο Βερολίνο

Γράφει η
Αλεξία Τασούλη

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΤΟΥΡΚΟΛΙΒΥΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 

Η πολιτική 
αστάθεια στη Λιβύη 
ανησυχεί ιδιαίτερα 
τη Δύση και γίνονται
προσπάθειες 
για εξεύρεση λύσης 



Παρέμβαση Σταμάτη 
για τη 12χρονη 

Επιτέλους έπρεπε να γίνει αυτό για να
σταματήσει η ανθρωποφαγία. Με επιστολή
του ο Γιώργος Σταμάτης ζητά
άμεση επέμβαση του ΕΣΡ
για να σταματήσουν τα
απαράδεκτα που συμ-
βαίνουν στα ΜΜΕ με
την έκθεση της
12χρονης ανήλικης.
Συμφωνούμε με τον
Γιώργο. «Ο γενικός
γραμματέας Γιώργος Στα-
μάτης καλεί το ΕΣΡ να παρέμβει
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και να
διασφαλίσει την προστασία του ανήλικου
θύματος, παρατηρώντας την ευρεία δημο-
σιότητα που έχει λάβει αυτό το διάστημα η
υπόθεση της 12χρονης, χωρίς να λαμβάνον-
ται υπόψη τα κατάλληλα μέτρα για την προ-
στασία της ίδιας από την εκτεταμένη προβο-
λή του θέματος στα ΜΜΕ».

Τάπα Ρωμανού 
στον Σπίρτζη

Νέα μεγάλη γκάφα από Σπίρτζη είχαμε
προχθές που βγήκε και είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
θα καταργήσει κάποια σώματα της ΕΛΑΣ.
Στο θέμα παρενέβη ο διευθυντής του Γρα-
φείου Τύπου της ΝΔ Νίκος Ρω-
μανός σε εκπομπή, όπου
ανέφερε ότι τα σώματα
που θέλει να καταρ-
γήσει ο ΣΥΡΙΖΑ
έχουν εισφέρει στο
να μειωθεί όλη η μι-
κρή και μεσαία εγ-
κληματικότητα πάνω
από 20%. Επίσης, ανέφερε
ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη
έχει καταφέρει να βγάλει πολύ περισσό-
τερους αστυνομικούς στους δρόμους αλ-
λά έχουν γίνει πολλές ΕΔΕ και τουλάχι-
στον 33 αστυνομικοί έχουν φύγει από το
σώμα, στο πλαίσιο πάταξης της διαφθοράς
στην ΕΛΑΣ. Το νέο αυτογκόλ Σπίρτζη θα
οδηγήσει τη ΝΔ να έχει σταλινικά ποσοστά
στήριξης από την ΕΛΑΣ. Να ξέρετε…

Σας έλεγα προχθές ότι οι παρουσιάσεις βιβλίων πολιτικών και
καθηγητών ηρεμούν τα πνεύματα. Έτσι έγινε και με το βιβλίο του
Γιώργου Αλογοσκούφη που παρουσιάστηκε προχθές στα γρα-
φεία της ΕΣΗΕΑ με τη συμμετοχή στο πάνελ των Θεόδωρου Ρου-
σόπουλου, Ευάγγελου Βενιζέλου και Γιάννη Δραγασάκη. Σχολιά-
ζοντας το βιβλίο ο κ. Ρουσόπουλος είπε ότι ο αναγνώστης θα δια-
βάσει 200 χρόνια οικονομικής ιστορίας. Από την πλευρά του ο
Ευάγγελος Βενιζέλος σημείωσε πως πρόκειται για ένα βιβλίο

γραμμένο με μεγάλη προσοχή που διατηρεί ακαδημαϊκές απο-
στάσεις, προσεγμένο και προσφέρει το πανόραμα της ελληνικής
οικονομικής ιστορίας. Μάλιστα σημείωσε πως «οι χρονοσειρές
του ΑΕΠ δεν μας επιτρέπουν να καθησυχάζουμε, θυμίζουν ένα
καρδιογράφημα που δεν είναι και πολύ ευχάριστο». Πάντως,
κληθείς να σχολιάσει το βιβλίο παλαιός κοινοβουλευτικός, μου
τόνισε ότι ο «Βενιζέλος, μετά τον Αλέξη Τσίπρα, τα βρήκε και με
το καραμανλικό στοιχείο»… 
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Ένας αφανής 
ήρωας αναδύεται…

Ένας αφανής ήρωας της άμεσης αποκατάστα-
σης των περιοχών Μαλεβιζίου και Σητείας που
επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα εί-
ναι ο γενικός γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής
Μανώλης Κουτουλάκης, που ανέλαβε να εκπονή-
σει ειδικό σχέδιο με τη Διεύθυνση Μελετών και

Φυσικών Πόρων του υπουργείου,
για έκδοση αποφάσεων στήρι-

ξης των τοπικών φορέων, με
παράλληλη αποδέσμευση
πόρων και ειδικών εργα-
λείων υποστήριξης για την
άμεση ανασυγκρότηση των

περιοχών. Η εμπειρία της
Γενικής Γραμματείας Νησιω-

τικής Πολιτικής στην αντιμετώ-
πιση έκτακτων περιπτώσεων φυσικών

καταστροφών και συμπληρωματικά με τις οριζόν-
τιες κυβερνητικές πρωτοβουλίες είναι μεγάλη,
για αυτό και ενεργοποίησε ήδη πόρους 800.000
ευρώ για Σητεία και Αγία Πελαγία. Να σημειωθεί
ότι η ΓΓ Νησιωτικής Πολιτικής υλοποιεί εκτετα-
μένο πρόγραμμα υποστήριξης και ανασυγκρότη-
σης νησιωτικών περιοχών που πλήττονται από
ακραία γεγονότα, συμβάλλοντας στην άμεση απο-
κατάσταση, όπως ήδη έχει πράξει σε Λέσβο, Σά-
μο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Κρήτη, Σαμοθράκη, Θάσο.

Σκέφτεται να δοκιμάσει 
το παρκούρ ο Αυγενάκης 

Με τον παγκόσμιο πρωταθλητή μας Δημήτρη
Κυρσανίδη, που έγραψε μοναδική ιστορία, καθώς

κατέκτησε στο Τόκιο το χρυσό μετάλλιο
στο 1ο επίσημο Παγκόσμιο Πρω-

τάθλημα παρκούρ που διοργα-
νώθηκε από τη Διεθνή Ομο-
σπονδία Γυμναστικής, συ-
ναντήθηκε ο Λευτέρης Αυ-
γενάκης. Τον συνεχάρη και
από κοντά και συζήτησαν για

το πώς θα ενισχυθεί περαιτέ-
ρω το άθλημα του παρκούρ στη

χώρα μας. Μάλιστα, επειδή ο Αυγε-
νάκης το… ζει το χαρτοφυλάκιό του και προπονείται
σε πολλά αθλήματα, σκέφτεται να το δοκιμάσει…
Βέβαια, να ξέρει ότι με το παρκούρ εύκολα τρως τα
μούτρα σου…

Στις πρόσφατες εκλογές του Ιατρι-
κού Συλλόγου Αθηνών είχαμε ένα
καλό και ένα κακό δεδομένο. Ο Γιώρ-
γος Πατούλης κατήγαγε μια νέα νίκη
και μάλιστα αποσπώντας απόλυτη
πλειοψηφία στο ΔΣ του συλλόγου με εννέα έδρες. Η παράταξη
που υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, το Αγωνιστικό Μέτωπο, πήρε μόλις
7,3% και έχει μόνο μία έδρα στο ΔΣ. Το κακό νέο είναι ότι στο νέο
ΔΣ μπήκαν και οι ανεμβολίαστοι ιατροί με την παράταξη Ελεύθε-
ρα Σκεπτόμενοι Ιατροί, αποκτώντας μία έδρα. Αν μπόρεσαν να
λάβουν έδρα στο όργανο, καταλαβαίνετε το μέγεθός τους…

Τα βρήκε με το καραμανλικό στοιχείο…

Ε
χθές του Αγίου Αρτεμίου ήταν η μέρα αφιερωμένη στην Ελλη-
νική Αστυνομία και πραγματοποιήθηκε τελετή εορτασμού
στην πρώην Σχολή Αξιωματικών, εκεί που πριν από λίγες μέ-

ρες βράβευσε αστυνομικούς ο πρωθυπουργός. Έδωσαν το «παρών»
πολλοί υπουργοί και πολιτικοί παράγοντες της χώρας. Είδαμε την
υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, τον υπουργό Μεταναστευτικής
Πολιτικής Νότη Μηταράκη, την υφυπουργό Παιδείας Ζέττα Μακρή,
την υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη, ενώ παρόντες ήταν ο αντιπρό-
εδρος της Βουλής Χαράλαμπος Αθανασίου, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο
Βασίλης Οικονόμου, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Χρήστος Σπίρτζης, ο Γιάν-
νης Μουζάλας από ΣΥΡΙΖΑ, η Τόνια Αντωνίου από ΠΑΣΟΚ κ.ά. Ήταν
μια διακομματική γιορτή… 

Γιόρτασε διακομματικά
η Ελληνική Αστυνομία 

Βρήκαν έδαφος οι ανεμβολίαστοι…



Δ
υσμενή σχόλια έχει προκαλέσει στο
κομματικό αλλά και κυβερνητικό
στρατόπεδο η «πολυπραγμοσύνη»

του Γιώργου Μυλωνάκη. Άγνωστος στο ευρύ
κοινό, κατέχει τη θέση του γενικού γραμμα-
τέα της Βουλής. Έως εδώ όλα καλά... Εσχά-
τως όμως ο κ. Μυλωνάκης έχει ξεφύγει από
τα χωροταξικά όρια της πλατείας Συντάγμα-
τος και του Κοινοβουλίου διευρύνοντας τον
κύκλο των ενδιαφερόντων του. Εκτός από τη
συμμετοχή του στον πρωινό καφέ του Μαξί-
μου, ο εν λόγω έχει διευρύνει τον κύκλο των
επαφών του και εκφράζει απόψεις και θέ-
σεις σε ευρύ κύκλο κομματικών, κυβερνητι-
κών και άλλων παραγόντων για όλα τα θέμα-
τα, έχοντας αναγορεύσει εαυτόν σε υψηλό-
βαθμο κυβερνητικό αξιωματούχο.

Το άσχημο για την κυβέρνηση είναι ότι τις
περισσότερες φορές με τις τοποθετήσεις του
την εκθέτει, καθώς, όπως λένε συνομιλητές
του, δεν διστάζει να εκφράζει απόψεις για
θέματα που αγνοεί παντελώς με αποτέλεσμα
να σχολιάζεται δυσμενώς. Ακόμη πιο ανησυ-
χητικό είναι ότι την «πολυπραγμοσύνη» δεν
διστάζει να ξεδιπλώνει και στον πρωινό καφέ
του Μαξίμου, βρίσκοντας ανταπόκριση (ναι,
βρίσκει ανταπόκριση) από τους συνομιλητές
του. Και επειδή η πλειονότητα των συμμετε-
χόντων στον πρωινό καφέ και ευφυείς είναι
και πολιτικό αισθητήριο έχουν, το ερώτημα
είναι «γιατί ενστερνίζονται τα λεγόμενά
του;». Εξυπηρετούν προσωπικές ατζέντες
και φιλοδοξίες ή συμφέροντα;
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Ο πολυπράγμων 
κ. Μυλωνάκης

Σε ρυθμιστή των πολιτικών εξελίξεων φι-

λοδοξεί -ματαίως- να εξελιχθεί ο επικε-

φαλής της Αρχής Διασφάλισης του Απορ-

ρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Χρήστος

Ράμμος, με τις κατ’ ιδίαν τοποθετήσεις

που κάνει με τη μορφή τελεσιγράφου για

την κυβέρνηση.

Ο κύριος πρόεδρος και επίτιμος αντι-

πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατεί-

ας, λειτουργός της Δικαιοσύνης δηλαδή,

όπου βρεθεί και όπου σταθεί δηλώνει με

στόμφο ότι «εγώ θα ρίξω την κυβέρνηση

Μητσοτάκη» με αφορμή την υπόθεση Αν-

δρουλάκη.

Το αν μπορεί να το κάνει δεν χρήζει

απάντησης... Σίγουρα όχι, αλλά προφανώς

δημιουργεί κλίμα μετά και την κατάθεσή

του στην επιτροπή της Βουλής και τις υπό-

νοιες εξαργύρωσης της επιλογής του για

τη θέση στην ΑΔΑΕ από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αν μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση 

-κοινώς, έχει στοιχεία- γιατί δεν το κά-

νει; Αν έχει στοιχεία και τα κρατά στο

συρτάρι του, μήπως διαπράττει ποινικό

αδίκημα; Εκτός αν τα κρατάει για «δύ-

σκολες ώρες» ή για προσωπικό του

όφελος. «Ο ανώτερος άνθρωπος σκέ-

φτεται μόνο τη δικαιοσύνη. Ο κατώτερος

άνθρωπος σκέφτεται μόνο τα συμφέ-

ροντά του», σύμφωνα με τον Κομφού-

κιο. Ισχύει άραγε η ρήση του Κομφού-

κιου στη συγκεκριμένη περίπτωση;

Συνομιλητές του μάλιστα υποστηρίζουν

ότι δεν κρύβει και τις συχνές επαφές του

με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος πρό-

εδρος σαφώς κάνει υπέρβαση των αρμο-

διοτήτων του ως δημόσιου λειτουργού,

αλλά άραγε πώς αισθάνεται ο καθηγητής

και στενός συνεργάτης του πρωθυπουρ-

γού που έπλεκε το εγκώμιο του εν λόγω

κυρίου στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μη-

τσοτάκη;

Ένα δώρο που έχει τον δικό του συμβολι-

σμό χάρισε ο υπουργός Προστασίας του

Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος στον πρωθυ-

πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη διάρ-

κεια εκδήλωσης του υπουργείου Προστα-

σίας του Πολίτη για την ασφάλεια και τη

μείωση της εγκληματικότητας. Συγκεκρι-

μένα, πρόκειται για αντίγραφο του κρά-

νους του στρατηγού Μιλτιάδη. Το χάλκινο

κορινθιακό κράνος του Μιλτιάδη είναι ένα

από τα πλέον συγκλονιστικά εκθέματα του

Αρχαιολογικού Μουσείου Ολυμπίας με

μεγάλη ιστορική σημασία. Μετά τη μάχη

του Μαραθώνα (490 πΧ) ο μεγάλος Αθη-

ναίος στρατηγός αφιέρωσε το κράνος του

στο Ιερό του Διός για να τον ευχαριστήσει

για τη νίκη. Ενδεχομένως πρόκειται για το

κράνος που είχε χρησιμοποιήσει στη νι-

κηφόρα μάχη. Άρα είναι σαφές το μήνυμα

ενόψει εκλογών.

Με επιστολή του προς το Εθνικό Συμβού-

λιο Ραδιοτηλεόρασης, ο κυβερνητικός

εκπρόσωπος ζητά την παρέμβαση της

ανεξάρτητης αρχής για να σταματήσει ο

τηλεοπτικός κανιβαλισμός γύρω από την

υπόθεση της 12χρονης στα Σεπόλια. «Το

τελευταίο διάστημα γινόμαστε όλοι κοι-

νωνοί μιας ακραίας κατάστα-

σης σε βάρος θυμάτων,

ιδιαιτέρως παιδιών, με

τη διακίνηση βίντεο

και πληροφοριών γε-

νετήσιου χαρακτήρα

από τηλεοπτικούς και

ραδιοφωνικούς σταθ-

μούς και διαδικτυακούς

τόπους. Τίθεται ζήτημα ηθικό

αλλά και παραβίασης του υφιστάμενου

κανονιστικού πλαισίου για την προστασία

της νεότητας», αναφέρει μεταξύ άλλων ο

κ. Οικονόμου στην επιστολή του. 

Ο φιλόδοξος
ρυθμιστής κ. Ράμμος

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ Το κράνος του Μιλτιάδη
στον Μητσοτάκη

Παρέμβαση του ΕΣΡ 
ζητά ο Οικονόμου
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Μ
ια σειρά από σοβαρά ζητήμα-
τα που απασχολούν την κοι-
νωνία φαίνεται πως δεν μπο-

ρεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση λόγω
της έλλειψης συντονισμού που υπάρχει
ανάμεσα σε στελέχη της. Το γεγονός ότι
υπάρχουν θέματα στα οποία εκφράζον-
ται διαφορετικές απόψεις από υψηλό-
βαθμα στελέχη έχει δημιουργήσει την
αίσθηση πως υπάρχει σοβαρό πρόβλη-
μα συνεννόησης εντός του Μεγάρου
Μαξίμου. Το πλέον χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα είναι αυτό που έγινε με το πε-
τρέλαιο κίνησης. Την προηγούμενη Παρασκευή από το βήμα της Βουλής ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως είναι στο τραπέζι η επαναφορά
της επιδότησης στην αντλία. Τρεις μέρες αργότερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο.

Είναι απορίας άξιον πάντως τι κάνουν οι παράγοντες της κυβέρνησης εντός του
Μεγάρου Μαξίμου από τη στιγμή που δεν συντονίζουν τουλάχιστον τις θέσεις της
κυβέρνησης και των αξιωματούχων της στα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν
την κοινωνία.

Το μόνο που κάνουν είναι να ρουφιανεύουν ο ένας τον άλλον; Η ακρίβεια ταλαι-
πωρεί και θα ταλαιπωρήσει ακόμη πιο πολύ την κοινωνία το επόμενο διάστημα
και το καλύτερο που έχουν να κάνουν όσοι κινούνται εντός του Μεγάρου Μαξί-
μου είναι να μην επιδεικνύουν αλαζονεία και να μην περιορίζονται στο πώς θα...
καρφώσει ο ένας τον άλλον αλλά να αφουγκραστούν τους πολίτες.

Το λάθος κουμπί

Επειδή δημιουργήθηκε μια σύγχυ-
ση με την ψήφο του «γαλάζιου» ευ-
ρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάν-
νη για το ζήτημα της απόρριψης της
απαλλαγής της Fronteχ για το 2020,
το τελικό ψήφισμα που εμπεριέχει
και τη μη έγκριση της απαλλαγής
εγκρίθηκε με συντριπτική πλει-
οψηφία πάνω από 450 υπέρ και 136
κατά. Υπέρ ψήφισαν, σύμφωνα με
τα αποτελέσματα της ονομαστικής
ψηφοφορίας που είναι δημόσια, οι
ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και
ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Μανώλης
Κεφαλογιάννης. Τελικά ο Κεφαλο-
γιάννης διόρθωσε την ψήφο του,
διότι, όπως είπε, ο ίδιος πάτησε λά-
θος κουμπί στην ηλεκτρονική ψη-
φοφορία.

Χωρίς μπογιά 
δεν βάφονται αβγά…

Μετά την αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ Chan-
nel, το οποίο πήγε κατευθείαν κουβά,
στην Κουμουνδούρου θέλουν, μαθαίνω,
να βγάλουν εβδομαδιαία εφημερίδα,
αλλά να μη φαίνονται... Να είναι δήθεν
ανεξάρτητη. Επ’ αυτού φαίνεται ότι
υπήρξε και επαφή του προεδρικού συ-
στήματος με γνωστό σάιτ που στηρίζει
τον ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση που δόθηκε
στο προεδρικό σύστημα είναι «πρώτα
τα λεφτά και μετά η εφημερίδα». Τους
πήραν χαμπάρι και οι δικοί τους ότι εί-
ναι «βερεσέδες»... 

Τα γερμανικά τεθωρακισμένα
Η επικείμενη επίσκεψη του Γερμανού καγκελαρίου Όλαφ Σολτς

στην Αθήνα στις 27 του μήνα είναι προφανώς σημαντική, αλλά δεν θα

διαρκέσει πολύ, καθώς έως τις 3 το μεσημέρι θα έχει φύγει. Προφα-

νώς θα υπάρξουν συζητήσεις για τα Leopard, τον εκσυγχρονισμό

183 αρμάτων μάχης Leopard 2, 190 αρμάτων Leopard 1 αλλά και την

προμήθεια της νέας γενιάς Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης (ΤΟ-

ΜΑ) Lynx KF-41.d. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν ανακοινώ-

σεις επί του θέματος. Οπότε βαστάτε μικρό καλάθι. Επειδή κάποιοι

βιάστηκαν να γράψουν ότι θα υπάρξει διακρατική συμφωνία κ.λπ.,

εμένα το αυτί μου πήρε τη φράση «ας μη βιαζόμαστε, θα δούμε». 

Περί Παχατουρίδη
Θα τρελαθώ με αυτά που ακούω... Ο

ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκινήσει έναν αγώνα
δρόμου για να δώσει -λέει- το χρίσμα
στον Ανδρέα Παχατουρίδη. Ρε παιδιά,
τα θέλετε και τα λέτε αυτά ή σας ξεφεύ-
γουν; Πρώτον, ο Ανδρέας Παχατουρί-
δης κατεβαίνει τα τελευταία χρόνια ως
ανεξάρτητος, ωστόσο είναι γνωστό
πως είναι δεξιός. Άσε που σαρώνει
χωρίς το χρίσμα κανενός. Το πετυχη-
μένο αποτύπωμά του στο Περιστέρι και
η ευρύτερη αποδοχή που απολαμβάνει
στη Δυτική Αθήνα είναι γνωστά. Για
ποιο λόγο να πάρει το χρίσμα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ; Τι θα του προσφέρει; 

Να οργανωθούμε,
παιδιά...

Ακούγεται ότι υψηλόβαθμο
κυβερνητικό στέλεχος είναι

σε καθημερινή επαφή με εισαγ-
γελείς που χειρίζονται κρίσιμες υπο-
θέσεις και απαιτεί να ενημερωθεί για
την εξέλιξη των υποθέσεων αυτών.
Μάλιστα, η δυσφορία των δικαστικών
λειτουργών είναι έντονη και δεν απο-
κλείεται σύντομα να τον... δώσουν
στη λαδόκολα.
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Μ
ε αφορμή τη δημοσκοπική
ένδεια την οποία παρου-
σιάζει, ο ΣΥΡΙΖΑ εγκατα-
λείπει τις εμμονές των πα-

ρακολουθήσεων και αναζητά διείσδυ-
ση σε θέματα των νέων αλλά και σε
αγροτικά ζητήματα, εκεί που ενδέχεται
να δομήσει ένα πιο πιστευτό αφήγημα. 

Το κοινωνικό κράτος 
και η 12χρονη από τον Κολωνό

Προσπαθώντας να κεφαλαιοποιήσει
πολιτικά και τα κοινωνικά ζητήματα που
απασχολούν την ελληνική κοινωνία και
να δημιουργήσει ερείσματα μέσα σε
αυτή, δίνοντας σε όλα πολιτική διάστα-
ση, ο Αλέξης Τσίπρας έγραψε ένα άρ-
θρο στην «ΕΦΣΥΝ» της Πέμπτης για την
κακοποίηση της 12χρονης με τίτλο «Το
κορίτσι του Κολωνού είναι δικό μας
παιδί». 

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετεί
ξεκάθαρα στο κέντρο του κάδρου των

ευθυνών το κράτος και τις ελλείψεις σε
δομές και υπηρεσίες κοινωνικού χαρα-
κτήρα, τονίζοντας πως ειδικά τα τελευ-
ταία χρόνια (με κυβέρνηση ΝΔ, δηλα-
δή) το κράτος είναι «απασχολημένο».

«Η Πολιτεία τα τελευταία χρόνια εί-
ναι, καθώς φαίνεται, απασχολημένη
περισσότερο στην εμπορία ανθρώπων
παρά στην προστασία τους. Ανήλικοι
εργαζόμενοι σε συνθήκες γαλέρας. Νέ-
οι και νέες με όνειρα που έχουν μαρα-
θεί πριν ανθίσουν. Νοικοκυριά παραδο-
μένα στην απόγνωση της φτώχειας, εί-
ναι η ζοφερή μας κανονικότητα. Για
όποιον τουλάχιστον δεν θέλει να απο-
στρέφει το πρόσωπο. […] Οι υπηρεσίες
κοινωνικής στήριξης, προστασίας των
παιδιών, είναι από αναιμικές έως ανύ-
παρκτες. Δομές υπό διάλυση πώς να
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την
κοινωνική διάλυση; Το κοινωνικό κρά-
τος έχει κηρυχτεί επισήμως περιττή πο-
λυτέλεια, εχθρός της ανάπτυξης, εκκο-

λαπτήριο τεμπελιάς. Και το χειρότερο
ίσως απ’ όλα: Από το κράτος, από την
εξουσία, εκπορεύεται ένα κλίμα
αγριανθρωπισμού και ηθικής έκπτω-
σης», τονίζει μεταξύ άλλων στο άρθρο
του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης.

Με τα τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη
Αγρότες και κτηνοτρόφους επισκέ-

φτηκε την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη ο
Αλέξης Τσίπρας, αλλά αυτή τη φορά όχι
πάνω στο τρακτέρ. Κατά τη συζήτηση
που είχε στο θερμοκήπιο των Βασιλι-
κών τόνισε πως «αν δεν σταματήσει η
αισχροκέρδεια και δεν υπάρξει πλαφόν
στην τιμή του ρεύματος στην πηγή, προ-
κειμένου να μπορέσουμε να ισορροπή-
σουμε ως οικονομία, ως κοινωνία, τα
νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις δεν θα
μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ειδικά
για τον κόσμο της παραγωγής αυτό εί-
ναι διαλυτικό». 

Τα ξίφη τους για την Ολομέλεια ακονίζουν σήμερα κυ-
βέρνηση και αντιπολίτευση σε μια τελική συζήτηση επί
του απόρρητου πορίσματος για τις υποκλοπές, με την
οποία κλείνει το κεφάλαιο της έρευνας της Εξεταστικής
Επιτροπής. Η διαδικασία θα ξεκινήσει με τρεις κύκλους
εισηγητών των κομμάτων, ενώ θα τοποθετηθούν ο Α. Τσί-
πρας και ο Μ. Κατρίνης. Ο πρωθυπουργός ούτως ή άλλως
βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής. Η ΝΔ
θα απορρίψει όλες τις αιτιάσεις, επιμένοντας ότι όλα έγι-
ναν σύννομα και χωρίς να γνωρίζει τίποτα ο πρωθυπουρ-
γός. Η διαδικασία δεν θα περιλαμβάνει κάποια ψηφοφο-

ρία στο τέλος, ενώ τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ θέ-
λουν να κρατούν το θέμα των υποκλοπών στην επικαιρό-
τητα και για τον λόγο αυτό την προσεχή εβδομάδα -κατά
πάσα πιθανότητα την Τρίτη- θα συνεδριάσει εκ νέου η
Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, με το περίφημο δι-
καίωμα των 2/5. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα γί-
νει εκ νέου κλήση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δε-
μίρη, της εισαγγελέως της Υπηρεσίας Βασιλικής Βλάχου
και του επικεφαλής της ΑΔΑΕ Χρήστου Ράμμου. Ακόμη,
κατόπιν αιτήματος του ΚΚΕ, θα παραστούν και οι εκπρό-
σωποι παρόχων κινητής τηλεφωνίας. Η αντιπολίτευση

ζήτησε στην τελευταία συνεδρίαση της Διάσκεψης των
Προέδρων της Βουλής να κληθούν και άλλα πολιτικά
πρόσωπα, όπως ο τέως γγ του πρωθυπουργού Γρηγόρης
Δημητριάδης, ωστόσο η πλειοψηφία αρνήθηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ
την ίδια ώρα σκοπεύει να αποστείλει το πόρισμα της Εξε-
ταστικής στην ποινική δικαιοσύνη, ενώ και το ΠΑΣΟΚ συ-
νεχίζει στον ίδιο αντιπολιτευτικό τόνο, περιμένοντας τόσο
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο όσο και από την Ελληνική Δικαιοσύνη να προχω-
ρήσουν με τη σχετική έρευνα.

Στέλλα Παπαμιχαήλ 

Νέα κόντρα στη Βουλή για τις υποκλοπές 

«Κατηγορώ» 
του Ν. Ανδρουλάκη για 
την υπόθεση  της 12χρονης

του Αντώνη Ι. Αντωνόπουλου 

Τον αποτροπιασμό του για τα όσα βλέπουν
το φως της δημοσιότητας γύρω από τη συγ-
κλονιστική υπόθεση βιασμού του 12χρονου
κοριτσιού στον Κολωνό εξέφρασε χθες ο
Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της πα-
ρέμβασής του στο OLYMPIA FORUM. «Πρό-
κειται για αποτρόπαια εγκλήματα. Έχουν
έρθει στην επιφάνεια και άλλες περιπτώ-
σεις, μάλιστα η μία είναι στο Αγρίνιο. Η κα-
ταγγελία έχει γίνει από το 2021 και επί της
ουσίας δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα. Όλα αυ-
τά δείχνουν την αδυναμία όχι μόνο των κοι-
νωνικών δομών, του κοινωνικού κράτους
αλλά άπτονται και θεμάτων που αφορούν
την προστασία του πολίτη και την αστυνο-
μία. Πρέπει να λειτουργήσει αλλιώς το κοι-
νωνικό κράτος. Είμαστε μια ευρωπαϊκή χώ-
ρα, υπάρχουν πρότυπα λειτουργίας των κοι-
νωνικών δομών σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη.
Ας τα ακολουθήσουμε για να περιφρουρή-
σουμε την κοινωνική ζωή και να προστα-
τεύσουμε τα παιδιά μας», σημείωσε ο Νίκος
Ανδρουλάκης, προσθέτοντας ότι είναι θλι-
βερό να δημοσιοποιούνται οι συζητήσεις
του 12χρονου παιδιού με την ψυχολόγο της
αστυνομίας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν
έκρυψε την οργή του και για την προσπά-
θεια, όπως είπε, πολιτικής εργαλειοποί-
ησης της υπόθεσης. «Είναι δυνατόν να ερ-
γαλειοποιείται αυτό το έγκλημα για να κά-
νουν κάποιοι πολιτικό παιχνίδι; Ποια είναι η
ποιότητά τους; Διαμορφώνεται ένα τοξικό
κλίμα. Δεν θέλω να ενοχοποιώ όλα τα στε-
λέχη των κομμάτων, αλλά συγκεκριμένα
πρόσωπα δεν έχουν κανένα μέτρο στον δη-
μόσιο λόγο. Από τη μία “ΝΔ παιδοβιαστές”
και από την άλλη απάντηση στελεχών της
ΝΔ με fake news ότι το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ
και άλλα κόμματα δεν ψήφισαν την αυστη-
ροποίηση των ποινών, κάτι που είναι ψέμα»,
σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. 

Στροφή
σε θέματα
νεολαίας 
και αγροτιάς 
Η απουσία δυναμικής στην κοινωνία αλλάζει 
την ατζέντα της Κουμουνδούρου



Τ
ον απολογισμό του χαρτοφυλακίου του κάνει στην

«Political» o υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων Πάνος Τσακλόγλου αναλύοντας όσα

έγιναν στο ΤΕΚΑ, όσα φέρνει το νέο ασφαλιστικό

νομοσχέδιο, το σχέδιο για τις ληξιπρόθεσμες, ενώ προτείνει

επιπλέον μέτρα για το δημογραφικό πρόβλημα.

Η πορεία του ΤΕΚΑ μέχρι τώρα πώς σας βρίσκει; Είναι ένας
θετικός παράγοντας η αύξηση των επιτοκίων διεθνώς; 
Μέσα σε μόλις δέκα μήνες από την έναρξη της λειτουργίας

του, το ΤΕΚΑ έχει ήδη πάνω από 120.000 ασφαλισμένους, αντι-

κατοπτρίζοντας την καλή πορεία της αγοράς εργασίας στην

Ελλάδα. Λειτουργούν ήδη σημαντικές ηλεκτρονικές εφαρμο-

γές, η ΑΠΔ, το Μητρώο Ασφαλισμένων, η Οικονομική Καρτέλα

Εργοδότη και άλλες, ενώ πρόσφατα ξεκίνησε και η λειτουργία

του myTEKA για τους μη μισθωτούς, μέσω της οποίας ο καθέ-

νας θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να βλέπει το σωρευμένο κεφά-

λαιο και την πορεία των επενδύσεών του. Αναφορικά με την

αύξηση των επιτοκίων, επιτρέψτε μου τη μεταφορά ότι «οι

επενδύσεις και οι αγορές είναι σαν τον καιρό και το κλίμα». Οι

εφήμερες διακυμάνσεις του καιρού δεν προσδιορίζουν το κλί-

μα -δηλαδή, επειδή είχαμε ένα δριμύ ψύχος ή μια δριμεία χιο-

νόπτωση δεν έπαψε το κλίμα της Ελλάδας να είναι εύκρατο. Με

τον ίδιο τρόπο, οι αρνητικές αναταράξεις στις αγορές κάποιας

χρονιάς δεν προσδιορίζουν τις τελικές αποδόσεις των ασφαλι-

σμένων, οι οποίες παραμένουν, με βάση τόσο τη διεθνή όσο

και την ελληνική εμπειρία, «εύκρατες» και ιδιαίτερα ικανοποι-

ητικές ιδωμένες στο σύνολο του ασφαλιστικού τους βίου.

Αυτές τις μέρες φέρνετε ένα νομοσχέδιο το οποίο κλείνει
κάποιες σημαντικές τρύπες στο ασφαλιστικό σύστημα. Τι
περιλαμβάνει;
Πράγματι, μέσα στον ερχόμενο μήνα θα κατατεθεί στη Βου-

λή το νομοσχέδιο για τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής νο-

μοθεσίας και την ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Είναι ένα νομοσχέδιο που επιχειρεί να βάλει τάξη σε μια σειρά

αποσπασματικών και κατακερματισμένων διατάξεων του

ασφαλιστικού μας συστήματος, να προωθήσει ευνοϊκές διατά-

ξεις για ευάλωτους συμπολίτες μας, να εναρμονίσει κανόνες

φορολογικής και ασφαλιστικής διοίκησης και να βελτιώσει την

εξυπηρέτηση των πολιτών. Σημαντικές αλλαγές που βρίσκον-

ται στον πυρήνα του νομοσχεδίου αποτελούν η αύξηση των δό-

σεων ρυθμισμένων ασφαλιστικών εισφορών από 12 σε 24 μή-

νες -κατ’ αναλογία με ό,τι ισχύει για τις φορολογικές οφειλές-,

η μείωση του χρόνου παραγραφής μη βεβαιωμένων ασφαλι-

στικών οφειλών από είκοσι σε δέκα χρόνια και από 1ης/1/2023

σε πέντε χρόνια -προκειμένου να επισπεύσει ο e-ΕΦΚΑ τη δια-

δικασία βεβαίωσης, να υπάρχει ασφάλεια δικαίου για τον διοι-

κούμενο και να επιτευχθεί συμμόρφωση με απόφαση του ΣτΕ-,

καθώς και η παύση ποινικής δίωξης οφειλετών για όσο διάστη-

μα εξυπηρετείται η ρύθμιση. Επίσης, μεταξύ άλλων, προβλέπε-

ται η επέκταση σε εννέα μήνες της άδειας μητρότητας που πα-

ρέχεται από τον ΟΑΕΔ στις μισθωτές του ιδιωτικού τομέα, κατ’

αντιστοιχία του τι ισχύει στον δημόσιο τομέα, και επέκταση της

μάχιμης πενταετίας για όλους τους ενστόλους, προκειμένου να

αποκατασταθούν αδικίες μεταξύ σωμάτων.

Η παραγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών έπειτα από δέκα
χρόνια μήπως ενθαρρύνει μια νέα γενιά κακοπληρωτών
του Δημοσίου;
Το αντίθετο, κ. Πίκουλα. Το γεγονός ότι οι ληξιπρόθεσμες

οφειλές προς τον ΕΦΚΑ βρίσκονται στο ύψος που βρίσκον-

ται δεν σχετίζεται με τον χρόνο παραγραφής αλλά με τη μει-

ωμένη αποτελεσματικότητα του εισπρακτικού μηχανισμού

το διάστημα πριν από τη δημιουργία του ΚΕΑΟ. Από τότε

που δημιουργήθηκε το ΚΕΑΟ, ο ΕΦΚΑ βεβαιώνει τις οφει-

λές εντός δύο μηνών και αυτές μεταφέρονται αμέσως στο

ΚΕΑΟ, οπότε και ενεργοποιείται ο μηχανισμός της αναγκα-

στικής είσπραξης. 

Επιτρέψτε μου, όμως, μια κρίσιμη διευκρίνιση. Δεν δια-

γράφεται καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή. Αυτό που διαγρά-

φεται είναι μια οφειλή που δεν έχει βεβαιωθεί από το

ασφαλιστικό ταμείο μέσα σε διάστημα δέκα ετών. Συνεπώς,

οι οφειλές οι οποίες παραγράφονται τώρα μέσω αυτής της

διάταξης είναι πολύ παλιές προς Φορείς Κοινωνικής

Ασφάλισης προ ΕΦΚΑ, και στην πραγματικότητα οι περισ-

σότερες από αυτές είναι ανεπίδεκτες είσπραξης. Αντιθέ-

τως, η νέα διάταξη θα επιφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια δι-

καίου για τους πολίτες, θα ωθήσει σε ταχύτερες διαδικα-

σίες τη διοίκηση και θα αυξήσει την εισπραξιμότητα των ει-

σφορών. 

Πότε θα έχουμε τελειώσει με το ζήτημα των ληξιπρόθε-

σμων συντάξεων; 

Η προσπάθεια που έχει καταβληθεί την τελευταία τριετία για

την αντιμετώπιση του ζητήματος των εκκρεμών συντάξεων εί-

ναι κολοσσιαία. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Τον Αύγου-

στο που μας πέρασε μηδενίστηκαν όλες οι εκκρεμότητες των

κύριων συντάξεων μέχρι το 2019. Έχει ήδη εκδοθεί το 97% των

εκκρεμών αιτήσεων του 2020 και το 91% των αιτήσεων του

2021, ενώ έχουν ήδη εκκαθαριστεί πάνω από το 85% των αιτή-

σεων συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν μέχρι το τέλος Μαΐ-

ου 2022. Μπορούμε πια να πούμε με βεβαιότητα πως στο αμέ-

σως προσεχές διάστημα η πολύ σοβαρή αυτή παθογένεια που

ταλάνισε την ελληνική κοινωνία για πάνω από δέκα χρόνια θα

αποτελεί παρελθόν. Αμέσως μετά, οι προσπάθειες της διοίκη-

σης του ΕΦΚΑ θα στραφούν προς την πλήρη εκκαθάριση των

ληξιπρόθεσμων επικουρικών συντάξεων, πιθανότατα εντός

του πρώτου εξαμήνου της επόμενης χρονιάς.

Ποιες άλλες ευρύτερες οικονομικές παρεμβάσεις, πέ-
ραν της κεφαλαιοποίησης στον πυλώνα της επικούρησης
και της επιδοματικής πολιτικής, θα μπορούσε να εξετά-
σει η κυβέρνηση για να δημιουργήσει καλύτερες συνθή-
κες στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος; 
Το δημογραφικό ζήτημα είναι ένα θέμα που απασχολεί το

σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Είναι γεγονός

πως σε όλες σχεδόν τις χώρες οι γυναίκες γεννούν λιγότερα

παιδιά, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται και το προσδόκιμο της επι-

βίωσης, κάτι που, ειδικά στις αναπτυγμένες χώρες, οδηγεί

στην αντιστροφή της ηλικιακής πυραμίδας. Οι βασικοί άξονες

στους οποίους πρέπει να κινηθούμε για την αντιμετώπιση του

προβλήματος είναι η συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογε-

νειακής ζωής για τους νέους γονείς, η διευκόλυνση των νέων

ζευγαριών να ξεκινήσουν οικογένεια και η προσπάθεια παρα-

μονής των νέων μας στη χώρα με περιορισμό του brain drain.

Ήδη με τον νόμο για την προστασία της εργασίας αυξήθηκαν οι

γονεϊκές άδειες και η άδεια πατρότητας, ενώ υπήρξε και σειρά

διατάξεων ευελιξίας ωραρίου για τους εργαζόμενους γονείς.

Επίσης, θεσπίστηκε το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς»

για τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων, ενώ αυξήθηκαν

και οι θέσεις των βρεφονηπιακών σταθμών αλλά και των

ολοήμερων σχολείων. 

Μόλις πριν από έναν μήνα, ο πρωθυπουργός εξήγγειλε από τη

ΔΕΘ μέτρα στήριξης στέγασης των νέων ζευγαριών, όπως η χορή-

γηση άτοκων δανείων για την απόκτηση ή ανακαίνιση πρώτης κα-

τοικίας και η επιδότηση ενοικίου. Η μείωση των ασφαλιστικών ει-

σφορών κατά 4,4 μονάδες από το 2019 μέχρι σήμερα συμβάλλει

στη μείωση της «φορολογικής σφήνας» (tax wedge). Έτσι αυξά-

νεται το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων και, ταυτόχρονα,

επέρχεται ελάφρυνση στο μη μισθολογικό κόστος των επιχειρή-

σεων. Αυτά με τη σειρά τους, και σε συνδυασμό με άλλες πολιτικές

που προώθησε η κυβέρνηση και ευνοούν τις επενδύσεις και την

ανάπτυξη, οδηγούν σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επι-

χειρήσεων και ενίσχυση της απασχόλησης, δυο βασικότατες προ-

ϋποθέσεις για να παραμείνουν οι νέοι στη χώρα μας, να απασχο-

ληθούν σε καλές θέσεις εργασίας με υψηλότερες αμοιβές και κα-

λύτερη προοπτική.Π
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των ληξιπρόθεσμων 
συντάξεων» 

Υφ
υπ

ου
ργ

ός
 Ε

ργ
ασ

ία
ς κ

αι
 Κ

οι
νω

νι
κώ

ν Υ
πο

θέ
σε

ω
ν



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 OKTΩΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΘΕΣEIΣ12

Η
ύπαιθρος ερημώνει. Και δεν είναι μόνο μια
θεωρητική διατύπωση ή μια διαπίστωση διά
γυμνού οφθαλμού, αλλά το επιβεβαιώνουν

τα στοιχεία. 
Τη δεκαετία Ιανουάριος 2011 - Ιανουάριος

2021 ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώθηκε κατά
450.000 περίπου άτομα, απόρροια κατά 60%
του αρνητικού φυσικού ισοζυγίου (γεννήσεις -
θάνατοι) και κατά 40% του επίσης αρνητικού
μεταναστευτικού ισοζυγίου, καθώς οι έξοδοι
από τη χώρα, κυρίως αυτές των περίπου 500
χιλιάδων νέων και μορφωμένων Ελλήνων που
αναζήτησαν μια καλύτερη τύχη στο εξωτερικό,
απόρροια και της δεκαετούς κρίσης, υπερκά-
λυψαν τις εισόδους αλλοδαπών προερχομέ-
νων στη μεγάλη τους πλειονότητα από μη ευ-
ρωπαϊκές χώρες.

Στα χωριά έχουν απομείνει κυρίως παππούδες
και γιαγιάδες, που μοιραίο είναι να φεύγουν κάποια
στιγμή από τη ζωή, ενώ οι βαπτίσεις είναι ελάχιστες
έως μηδενικές. 

Οι αριθμοί που δημοσιοποίησε για το 2021 η Ελ-
ληνική Στατιστική Υπηρεσία είναι αμείλικτοι.

Οι θάνατοι στην Ελλάδα, κατά το 2021, ανήλθαν σε
143.919 (73.418 άνδρες και 70.501 γυναίκες), καταγρά-
φοντας αύξηση κατά 9,8% σε σχέση με το 2020 που
ήταν 131.064 (66.201 άνδρες και 64.863 γυναίκες).

Οι γεννήσεις στην Ελλάδα κατά το 2021 ανήλθαν
σε 85.346 (43.998 αγόρια και 41.348 κορίτσια), κα-
ταγράφοντας αύξηση κατά 0,7% σε σχέση με το
2020 που ήταν 84.764 (43.531 αγόρια και 41.233 κο-
ρίτσια). 

Δηλαδή, οι θάνατοι ήταν κατά 58.573 περισσότε-
ροι από τις γεννήσεις.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, στο οποίο απο-
τυπώνεται αυτή η μείωση πληθυσμού στην επαρχία,
είναι η Ήπειρος, όπου παρουσιάζεται απελπιστική
εικόνα. Συνολικά στην περιφέρεια οι θάνατοι ήταν
4.514 και οι γεννήσεις 2.231. Ειδικότερα στην Άρτα
407 γεννήσεις και 1.098 θάνατοι, στα Ιωάννινα 1.157

γεννήσεις και 1.985 θάνατοι, στην Πρέβεζα 388 γεν-
νήσεις και 801 θάνατοι, στη Θεσπρωτία 279 γεννή-
σεις και 630 θάνατοι.

Αν βρεθεί κανείς σε ορεινά, αλλά και ημιορεινά,
χωριά της Ηπείρου, πραγματικά τον κυριεύει μια
απέραντη μελαγχολία, από την εικόνα ερήμωσης
που αντικρίζει, η οποία είναι το ίδιο «πένθιμη» και
σε πολλά άλλα χωριά της Ελλάδας. 

Η Πολιτεία, αλλά και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, κάτι
πρέπει να κάνουν, άμεσα, προκειμένου να ανα-
στραφεί αυτό το αρνητικό κλίμα. Νεκροταφεία κα-
τάντησαν τα χωριά. Και αν πεθάνουν τα χωριά, νε-
κρώνεται ένα βασικό κύτταρο του εθνικού σώμα-
τος. 

Μια «ταφόπλακα» εγκατάλειψης πλανιέται πάνω
από αυτά, αλλού μεγαλύτερη, αλλού μικρότερη, αλ-
λά σε όλες τις περιπτώσεις είναι αποκαρδιωτική η
κατάσταση. 

Λίγοι αποκαμωμένοι γέροντες, λίγες κυρτωμένες
γερόντισσες και πού και πού ορισμένοι μεσήλικες,
σχεδόν καθόλου παιδιά, που κάποτε με τα γέλια και
τα παιχνίδια τους ομόρφαιναν τα χωριά.

Και όπου υπάρχουν είναι κατά κανόνα αλλοδαπά,
από γονείς που κάνουν μεροκάματα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην Ελλάδα, τις τρεις τε-
λευταίες δεκαετίες, οι αλλοδαποί έχουν αυξηθεί
σημαντικά, από 200 χιλ. το 1991 σε 900 χιλ. περίπου
σήμερα.

Οι νέοι δεν έχουν περιθώρια να μείνουν στα χω-
ριά τους, αφού η ενασχόληση με τη γεωργία και την
κτηνοτροφία, όπως λένε, δεν τους αποδίδει πλέον
τίποτα και δεν αρκεί για να επιβιώσουν.

Λίγα γεροντάκια, κανέναν άλλον, που μαζεύουν
πουρναρόκλαδα για προσάναμμα, βρίσκεις στους
άδειους δρόμους χωριών, όπου δεν λειτουργεί ούτε
καφενείο! Και οι παππούδες και οι γιαγιάδες πεθαί-
νουν μόνοι και πολλές φορές αβοήθητοι. 

Παλαιότερα έβλεπες χωράφια καλλιεργημένα,
ενώ κυπροκούδουνα ζώων αντιλαλούσαν στα λαγ-
κάδια, τώρα οι εκτάσεις γέμισαν από αγκαθιές, ενώ

τα ζωντανά έχουν μείνει ελάχιστα. Και πουθενά, μα
πουθενά, δεν βλέπεις τα εξαφανισμένα πια συμπα-
θέστατα γαϊδουράκια, που ούτε δείγμα τους δεν
υπάρχει.

Τα τζάκια των σπιτιών, που κάποτε κάπνιζαν, τώρα
είναι παγερά, αφού τα περισσότερα σπίτια είναι
ακατοίκητα και ερμητικά κλειστά.

Όσο και αν δεν το καταλαβαίνουμε, είναι εθνικής,
ναι, εθνικής, σημασίας θέμα να αναστραφεί αυτή η
εγκατάλειψη των χωριών, γιατί «Ελλάδα δεν είναι
μόνο η Αθήνα», όπως έλεγε ένα σύνθημα.

Για αυτό, πρέπει να προληφθεί ο ολικός αφανι-
σμός των χωριών, που, αν δεν υπάρξουν ουσιαστι-
κές παρεμβάσεις, σε λίγο καταφθάνει.

Πολλά είναι τα μέτρα που μπορούν να παρθούν,
με κυριότερα τα κίνητρα για αγροτουριστικές επεν-
δύσεις στα χωριά, η πριμοδότηση για επιστροφή οι-
κογενειών, οι προσλήψεις με το στοιχείο της εντο-
πιότητας, η βελτίωση των υποδομών, η άρση του
αποκλεισμού, που έχει να κάνει με την έλλειψη ια-
τρικής, ταχυδρομικής, τραπεζικής, εκπαιδευτικής
πρόσβασης, η εμπέδωση του αισθήματος ασφαλεί-
ας με αποτελεσματικότερη αστυνομική φύλαξη, με
επανίδρυση στρατιωτικών φυλακίων όπου χρειάζε-
ται κ.ά.

Δεν μπορούμε να κόψουμε τις ρίζες μας και να
αφήνουμε μοιρολατρικά να παρακμάζουν, να αδει-
άζουν τα χωριά, χωρίς να έχουμε συνέπειες, χωρίς
να τιμωρηθούμε από τις ίδιες τις συνθήκες της
ζωής.

Πέρα από το γεγονός ότι θα μας καταδιώκει πάν-
τοτε η αγιάτρευτη νοσταλγία, πληρώνουμε τίμημα,
ως ένα είδος φυσικής εκδίκησης, όταν αρνούμαστε
αυτό στο οποίο οφείλουμε, αυτό που είμαστε.

Επιπλέον, ο μαρασμός της υπαίθρου αλλάζει άρ-
δην τα δεδομένα σε γενικότερο κοινωνικό και οικο-
νομικό επίπεδο.

Τα χωριά είναι η «ψυχή» της Ελλάδας και είναι
αδήριτη ανάγκη να μη γίνει ανεκτό και επιτρεπτό το
ξεκλήρισμά τους. 

Σ
το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης
ιστορίας, οι σχέσεις ήταν σχετικά απλές
για έναν κοινότοπο αλλά σταθερό λόγο:

Οι άνθρωποι στα χωριά ήταν λίγοι, τα ταξίδια
ήταν ακριβά και οι κοινωνικές εκδηλώσεις πε-
ριορισμένες.

Οι σύγχρονες τεχνολογίες χρησιμοποιήθηκαν
για να διορθώσουν αυτά τα ιστορικά εμπόδια και
να μας παρέχουν ατελείωτες επιλογές. Τώρα εί-
ναι διαρκώς πιθανό να κάνεις μια καινούργια
γνωριμία. Όμως, αυτή η πρόοδος στον τομέα των
γνωριμιών έκρυψε μια συνεχιζόμενη πρόκληση
στο επίπεδο του τελικού σκοπού: μπορεί να έχει
γίνει πιο εύκολο το να γνωρίσουμε, αλλά δεν εί-
ναι πιο εύκολο το να αγαπήσουμε.

Συνεχίζουμε να αποτελούμε, ο καθένας από
εμάς, μια αρκετά απαιτητική πρόκληση για να
αναλάβει κάποιος. Όλοι μας έχουμε ψυχολογι-
κές ιδιορρυθμίες που μπορεί να κάνουν μια
σχέση πολύ προβληματική: είμαστε ανυπόμο-
νοι, εκφράζουμε άδικες κατηγορίες, έχουμε
τάση προς την αυτολύπηση και δυσκολευόμα-
στε να εκφράσουμε τις ανάγκες μας με τρόπο
που θα γίνουν κατανοητές από τους άλλους.

Το ότι μπορούμε να γνωρίσουμε πολλούς αν-
θρώπους έκρυψε τις άσχημες πλευρές μας,
τρέφοντας μέσα μας τη γοητευτική αλλά παρα-
πλανητική ιδέα ότι αντιμετωπίζουμε πρόβλημα
απλώς επειδή δεν έχουμε γνωρίσει ακόμα τον
«σωστό άνθρωπο».

Ξεχνάμε ότι σχεδόν ο κάθε άνθρωπος είναι
μια γοητευτική προοπτική, όσο δεν γνωρίζου-
με τίποτα για αυτόν.

Η ουσιαστική δουλειά που έχουμε, αφού κά-
νουμε μια καλή αναζήτηση, δεν είναι να συνε-
χίσουμε την προσπάθεια να γνωρίσουμε νέους
ανθρώπους, αλλά να αναλύσουμε τι είναι αυτό
που μας δυσκολεύει να ζήσουμε με όποιον
μπορεί να συνδεθούμε. 

Θα είμαστε έτοιμοι για την αγάπη όταν παρα-
δώσουμε ένα μέρος της συναρπαστικής αίσθη-
σης δυνατότητας που κουβαλάμε και αναγνω-
ρίσουμε ότι, αν και έχουμε μια ποικιλία εναλ-
λακτικών, στην πραγματικότητα, δεν έχουμε
τόσο πολλές επιλογές.

Τα χωριά ξέμειναν από κατοίκους κι έγιναν ρημαδιό!

Οι εφαρμογές γνωριμιών δεν βοηθούν να βρεις την αγάπη

του
πατέρα 

Ηλία Μάκου

της
Ιφιγένειας 
Θεοχαρίδη

Ψυχολόγος, 
MSc Σχολική 
Ψυχολόγος, 
MSc διαταραχές
άγχους και φοβίας
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E
νας Πακιστανός και ένας Έλληνας τρόφιμος
φυλακών ήταν οι εγκέφαλοι της οργάνωσης
που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μετα-
ναστών από τα ελληνοτουρκικά σύνορα του

Έβρου στο εσωτερικό της χώρας και εξαρθρώθηκε πριν
από λίγες μέρες έπειτα από μεγάλη έρευνα της Υποδι-
εύθυνσης Ασφάλειας Πατρών. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ,
πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα διακί-
νησης μεταναστών, καθώς οι φερόμενοι ως δράστες
κατηγορούνται πως πραγματοποίησαν συνολικά 51 με-
ταφορές διακινώντας τουλάχιστον 228 ανθρώπους. Οι
κακοποιοί επικοινωνούσαν καθημερινά με δουλεμπό-
ρους από την Τουρκία.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές που μίλησαν
στην «Political», οι δράστες είχαν έναν μεγάλο στόλο
από ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, τα οποία χρησιμο-
ποιούσαν για να μεταφέρουν μετανάστες, κυρίως μέ-
σω της Εγνατίας Οδού στη Θεσσαλονίκη, ενώ δεν
ήταν λίγες οι φορές που είχαν εμπλοκή ακόμη και σε

τροχαία, τα οποία απασχολούσαν κατά διαστήματα τις
αρμόδιες διωκτικές υπηρεσίες.

Πώς δρούσαν
Τόσο ο Πακιστανός όσο και ο Έλληνας κρατούμενος

σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας, που διατηρού-
σαν τα ηνία της εγκληματικής οργάνωσης, είχαν αναλά-
βει να επικοινωνούν με όλα τα υπόλοιπα μέλη που
«δούλευαν» για αυτούς και να τους δίνουν όλες τις απα-
ραίτητες οδηγίες: το μέρος όπου θα ξεκινούσαν οι πα-
ράνομες μεταφορές, τα αυτοκίνητα που θα χρησιμοποι-
ούσαν (μέσω εταιρειών ενοικίασης οχημάτων) αλλά και
τον χρόνο κατά τον οποίο θα γίνονταν οι παράνομες πρά-
ξεις. Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την
έρευνα των έμπειρων αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης
Ασφάλειας Πατρών που αποκάλυψαν τη δράση της ορ-
γάνωσης, ο Πακιστανός ήταν ο άνδρας που έκανε όλες
τις απαραίτητες συνεννοήσεις με τους δουλεμπόρους
που ήταν στην Τουρκία ούτως ώστε να κανονίσουν τον

χρόνο αλλά και το σημείο στα σύνορα για την παραλαβή
των μεταναστών. Αντίστοιχα, ο Έλληνας ήταν εκείνος
που επικοινωνούσε με τα μέλη της οργάνωσης, τα οποία
βρίσκονταν στη χώρα μας προκειμένου να τους δώσει
όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες για τις μεταφορές από
την Έβρο μέχρι τη Θεσσαλονίκη.

Συνεργάζονταν με Τούρκους δουλεμπόρους
Τα πιο απλά μέλη του κυκλώματος επισκέπτονταν τις εται-

ρείες για να νοικιάσουν οχήματα, πράξη που έκαναν χρησι-
μοποιώντας μόνο πλαστά έγγραφα. Εν συνεχεία δέχονταν
μηνύματα με όλες τις απαραίτητες οδηγίες και τις συντεταγ-
μένες για το πού πρέπει να βρίσκεται το εκάστοτε όχημα για
την παράνομη μεταφορά. Από τη στιγμή που άφηναν το αυτο-
κίνητο στο προκαθορισμένο σημείο αποχωρούσαν με γρή-
γορες κινήσεις. Τότε άλλα μέλη της ομάδας που είχαν πρώτα
παραλάβει τους μετανάστες από τους Τούρκους δουλεμπό-
ρους τούς έβαζαν μέσα στα αυτοκίνητα και τους μετέφεραν
υπό άκρα μυστικότητα στη Θεσσαλονίκη.

Πακιστανός 
και  Έλληνας ποινικός 
«εγκέφαλοι» του κυκλώματος

Στα 5.500 ευρώ το ποσό της «ταρίφας»Για την κάθε μεταφορά μετανάστη η οργάνωση έπαιρνε περίπου5.500 ευρώ, ποσό που καθοριζόταν ανάλογα με το σημείο όπουθα κατέληγε. Παραδείγματος χάριν, σε περίπτωση που κάποιοςμετανάστης ήθελε να μπει στην Ελλάδα και να παραμείνει σεεκείνο το σημείο έδινε από 1.500 έως και 2.000 ευρώ, ενώ ανήθελε να περάσει στη χώρα μας και να συνεχίσει για την Ευρώπηκατέβαλλε από 5.000 έως 5.500 ευρώ. Όπως έλεγε χθες αρμόδιοςαξιωματικός που ασχολήθηκε με την έρευνα, σε περίπτωση πουκάποιος από τους μετανάστες δεν πλήρωνε ολόκληρο το ποσό της«ταρίφας» για την προγραμματισμένη μεταφορά, οι κακοποιοί τονκλείδωναν σε διαμερίσματα-φυλακές που διατηρούσαν στη συμ-πρωτεύουσα, αναμένοντας φυσικά να «τακτοποιήσει» τις οικονο-μικές του εκκρεμότητες. Συνολικά για τις μεταφορές πουπραγματοποίησαν οι κακοποιοί χρησιμοποίησαν 51 οχήματα. Σεβάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρα-κτήρα δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασηςκαι συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της πλαστογραφίαςπιστοποιητικών, της ψευδούς κατάθεσης, της ψευδούς καταγγε-λίας, της υπεξαίρεσης, της παράβασης του Κώδικα Μετανάστευ-σης και Κοινωνικής Ένταξης και της παράβασης της νομοθεσίαςγια την πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγ-κληματικές δραστηριότητες.

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ» ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Τα μεγάλα... 
κεφάλια της οργάνωσης 
πραγματοποίησαν 
51 μεταφορές από
τα ελληνοτουρκικά 
σύνορα του Έβρου 
διακινώντας 
τουλάχιστον 
228 ανθρώπους, 
που τους... πετούσαν
σε διαμερίσματα- 
φυλακές

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



Με τους Ρώσους να βομβαρδίζουν ανελέητα ενερ-
γειακές εγκαταστάσεις, οι Αρχές της Ουκρανίας κα-
λούν τους πολίτες να «φορτίσουν τα πάντα» ενόψει
αλλεπάλληλων μπλακάουτ. 

Για προγραμματισμένες και μη διακοπές ρεύματος
προειδοποίησε τους πολίτες η ουκρανική εταιρεία
ενέργειας Ukrenergo, αρχής γενομένης από χθες, ζη-
τώντας τους να φορτίσουν τις ηλεκτρονικές συσκευές
μέχρι τις 7 το πρωί, καθώς η ηλεκτροπαραγωγή έχει

πληγεί κατά 30%-40% από τις ρωσικές επιθέσεις.
Η Ukrenergo κάλεσε επίσης τους Ουκρανούς «να

εφοδιαστούν με νερό, ζεστές κάλτσες, κουβέρτες και
αγκαλιές για την οικογένεια και τους φίλους». «Κινητά
τηλέφωνα, φορητές ηλεκτρονικές συσκευές, συσσω-
ρευτές ενέργειας, φακοί και επαναφορτιζόμενες μπα-
ταρίες πρέπει να φορτιστούν άμεσα», τόνισε η εταιρεία.

Την ίδια ώρα, συνολικά επτά Ρώσοι συνελήφθησαν
στη Νορβηγία κατηγορούμενοι ότι φωτογράφιζαν

στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ότι είχαν στην κατοχή
τους μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), ενώ κατα-
σχέθηκαν κάμερες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό
από το αυτοκίνητό τους. Ο ένας συλληφθείς είναι μάλι-
στα γιος του Βλαντίμιρ Γιακούνιν, πρώην αφεντικού των
ρωσικών σιδηροδρόμων και φίλου του Βλαντίμιρ Πού-
τιν από την εποχή που ο Ρώσος πρόεδρος ήταν πράκτο-
ρας στην KGB. Αυτός κατηγορείται για παράνομες πτή-
σεις drone πάνω από το αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ.

Ε
πειτα από μια χαοτική εβδομά-
δα εσωκομματικής αναταρα-
χής, η Λιζ Τρας υπέβαλε χθες
την παραίτησή της από την ηγε-

σία των Συντηρητικών, εκκινώντας τη δια-
δικασία διαδοχής της στην πρωθυπουρ-
γία. Η ταχύτατη εναλλαγή πρωθυπουργών
μπορεί να είναι συνηθισμένη σε χώρες
όπως η Ιταλία, αλλά σε καμία περίπτωση
στη Βρετανία. Εντύπωση προκαλεί ότι ο
ανατραπείς πρώην πρωθυπουργός Μπό-
ρις Τζόνσον εμφανίζεται πρώτος στις
προτιμήσεις των μελών του κόμματος,
καθώς πολλοί λένε ότι ετοιμάζεται για εν-
τυπωσιακή επιστροφή.

Η απόφαση της 47χρονης Τρας έρχεται
στον απόηχο της βαθιάς κρίσης που προ-
κλήθηκε τις τελευταίες μέρες στο στρατό-
πεδο των Τόρις εξαιτίας της αποτυχημέ-
νης οικονομικής πολιτικής της, καθώς
ολοένα και περισσότερα στελέχη του
κόμματος ζητούσαν επιτακτικά την παραί-
τησή της.

Η Τρας ανέλαβε την πρωθυπουργία
πριν από μόλις 45 μέρες και αποτελεί
πλέον την πρωθυπουργό με τη μικρότερη
θητεία στην ιστορία του Ηνωμένου Βασι-
λείου. «Το όραμά μας ήταν μια οικονομία
με χαμηλούς φόρους και υψηλή ανάπτυ-
ξη που θα εκμεταλλευόταν τις ελευθε-
ρίες του Brexit… Αναγνωρίζω ωστόσο,
δεδομένης της κατάστασης, ότι δεν μπο-
ρώ να υλοποιήσω την εντολή με την
οποία εκλέχθηκα από το Συντηρητικό
Κόμμα. Ως εκ τούτου, παραιτούμαι», δή-
λωσε χθες η Τρας.

Από την πρώτη στιγμή και με αφορμή
κυρίως τον μη κοστολογημένο μίνι προ-
ϋπολογισμό που κατέθεσε, η καρέκλα της
Τρας άρχισε να τρίζει. Οι αγορές αντέδρα-
σαν αρνητικά, η στερλίνα έπεσε και οι συ-

νάδελφοί της στους Τόρις άρχισαν να την
αμφισβητούν. Η δημοτικότητα του κόμμα-
τος κατέρρευσε με αποτέλεσμα μια ενδε-
χόμενη προσφυγή στις κάλπες να συνε-
πάγεται πανηγυρική νίκη των Εργατικών.

Η Τρας προσπάθησε να χρησιμοποιήσει
το προβάδισμα των Εργατικών στις δημο-
σκοπήσεις για να εκβιάσει στήριξη από
τους βουλευτές των Τόρις, αφήνοντας να
εννοηθεί ότι αν πήγαινε σε εκλογές παρα-
πάνω από τους μισούς θα έχαναν την έδρα
τους. Αλλά εκείνοι συνέχισαν να απαιτούν
την παραίτησή της.

Επίδοξοι διάδοχοι
Σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov,

τρεις είναι οι επικρατέστεροι υποψήφιοι
διάδοχοι. Ο Τζόνσον προηγείται, με το 32%
των Τόρις να θέλει να τον δει πίσω στην
Ντάουνινγκ Στριτ. Το 23% ψηφίζει τον
πρώην υπουργό Οικονομικών Ρίσι Σου-

νάκ, ο οποίος θεωρείται το μεγάλο φαβορί
στα γραφεία στοιχημάτων, και το 10% τον
υπουργό Άμυνας Μπεν Γουάλας.

Οι εκλογές για την ηγεσία των Τόρις θα
ολοκληρωθούν με την εκλογή του νέου
πρωθυπουργού εντός της επόμενης
εβδομάδας. Ο ηγέτης του Εργατικού Κόμ-
ματος της αντιπολίτευσης Κιρ Στάρμερ
ζήτησε χθες την άμεση προκήρυξη εθνι-
κών εκλογών.

ΈΈρευνα της Hyundai
για παιδική εργασία
σε μονάδες στις ΗΠΑ

Η Hyundai Motor Co, η μεγαλύτε-
ρη αυτοκινητοβιομηχανία της Νό-
τιας Κορέας, ανακοίνωσε ότι διε-
ρευνά το ενδεχόμενο παραβάσεων
της νομοθεσίας για την παιδική ερ-
γασία στην εφοδιαστική αλυσίδα
της στις ΗΠΑ και σκοπεύει να «δια-
κόψει τις σχέσεις της» με προμη-
θευτές της στην Αλαμπάμα, που εν-
τοπίστηκαν να στηρίζουν την παρα-
γωγή τους σε ανηλίκους.

Έρευνα που πραγματοποίησε το
Reuters τον Ιούλιο εντόπισε παιδιά,
συμπεριλαμβανομένου και ενός
ηλικίας 12 ετών, να εργάζονται σε
μια μονάδα παραγωγής μεταλλικών
εξαρτημάτων υπό τον έλεγχο της
Hyundai στην αγροτική περιοχή
Λουβέρν στην Αλαμπάμα.

Η έρευνα που ανακοινώθηκε εί-
ναι η πιο ουσιαστική παραδοχή
της Hyundai μέχρι σήμερα αναφο-
ρικά με την παραβίαση της εργατι-
κής νομοθεσίας για την παιδική
εργασία στην εφοδιαστική αλυσί-
δα των ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε το Reuters, παιδιά
μεταναστών από τη Γουατεμάλα εν-
τοπίστηκαν να εργάζονται στη S-
MART Alabama LLC και την SL Ala-
bama, ενώ η επιλογή και η πρόσλη-
ψή τους έγιναν από εταιρείες εξεύ-
ρεσης εργατικού δυναμικού που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή. 
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Οι Ουκρανοί περιμένουν μπλακάουτ λόγω των ρωσικών βομβαρδισμών

Ο Μπόρις Τζόνσον εμφανίζεται
πρώτος στις προτιμήσεις 
των μελών του Συντηρητικού
κόμματος και πολλοί λένε 
ότι ετοιμάζεται 
για εντυπωσιακή επιστροφή

Η Τρας έπεσε πιο γρήγορα
και από τους... Ιταλούς
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Εισαγγελέας για θάνατο
Βαλυράκη: «Να δικαστούν
για ανθρωποκτονία από 
πρόθεση οι κατηγορούμενοι»

Την παραπομπή σε δίκη των κατη-
γορουμένων για τη δολοφονία του
Σήφη Βαλυράκη στην Ερέτρια τον Ια-
νουάριο του 2021 προτείνει η αρμόδια
εισαγγελέας Πρωτοδικών Χαλκίδας.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέ-
δωσαν χθες οι δικηγόροι της οικογέ-
νειας του πρώην υπουργού και ιστο-
ρικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, τα δύο
αδέρφια και ψαράδες θα πρέπει,
σύμφωνα με την εισαγγελική πρότα-
ση, να παραπεμφθούν ενώπιον του
Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για το
αδίκημα της ανθρωποκτονίας από
πρόθεση από κοινού και σε ήρεμη
ψυχική κατάσταση.

«Άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι
από σωρεία ευρημάτων και στοιχείων
της δικογραφίας, τα οποία τεκμηριω-
μένα εκθέταμε και αξιολογούσαμε,
προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ότι ο
θάνατός του δεν οφείλεται σε ατύχη-
μα αλλά σε ανθρωποκτονία από πρό-
θεση με δράστες τους κατηγορούμε-
νους. Και αναδεικνύονται σοβαρά
ερωτήματα για την ορθότητα της αντι-
κατάστασης της προσωρινής τους
κράτησής τους παρά τη σοβαρότητα
των στοιχείων και του αδικήματος μό-
λις έναν μήνα μετά την επιβολή της
και το μήνυμα που αποπνέει», αναφέ-
ρουν στην ανακοίνωσή τους οι νομι-
κοί σύμβουλοι της οικογένειας Βαλυ-
ράκη και προσθέτουν: «Με πλούσιο
και εμπεριστατωμένο σκεπτικό η ει-
σαγγελέας κ. Γνεσούλη αξιολογεί
όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, αναδει-
κνύει τις συνθήκες τέλεσης του αδι-
κήματος και την αξιοπιστία των κρίσι-
μων αυτοπτών μαρτύρων κατηγορίας
και τα ευρήματα των ιατροδικαστικών
και τεχνικών εκθέσεων, ενώ με πλη-
ρότητα αποδομεί και διαψεύδει
όλους τους υπερασπιστικούς ισχυρι-
σμούς που υποβλήθηκαν». 

Τ
ουλάχιστον εννέα άτομα που φέ-
ρεται να βίασαν τη 12χρονη από
τον Κολωνό εν γνώσει της 37χρο-
νης μητέρας της έχουν βάλει στο

στόχαστρο αστυνομία και δικαιοσύνη.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, κα-
θοριστικό ρόλο στην απόφαση ανακρίτριας
και εισαγγελέα για την προφυλάκισή της
με συνοπτικές διαδικασίες έπαιξε το υλικό
που συγκεντρώθηκε από το «άνοιγμα» του
κινητού τηλεφώνου της στα εγκληματολο-
γικά εργαστήρια.

Από αυτά τα εννέα άτομα τα δύο έχουν
πάρει ήδη τον δρόμο για τις φυλακές της
χώρας (ο 42χρονος Ιωάννης Σοφιανίδης
και ο 33χρονος Α.Λ.), ενώ για τους υπόλοι-
πους επτά είναι σε εξέλιξη η διαδικασία
ταυτοποίησης. Αστυνομικές πηγές επεσή-
μαναν στην «Political» ότι «πρέπει άπαντες
να αντιληφθούν ότι οι αστυνομικές έρευ-
νες, ιδίως σε θέματα που χρειάζονται λε-
πτούς χειρισμούς, δεν γίνονται σε... δημο-
σιογραφικούς χρόνους. Για αυτό και οι
συλλήψεις θα γίνουν στον χρόνο που πρέ-
πει και εφόσον οι κατηγορίες έχουν στοι-
χειοθετηθεί πλήρως». Σε κάθε περίπτωση,
υπάρχει βεβαιότητα ότι τα προσεχή 24ωρα
ο κατάλογος των συλληφθέντων για τον
βιασμό του 12χρονου κοριτσιού θα αυξη-
θεί. Να σημειώσουμε ότι από τον πειθαρ-
χικό έλεγχο, που ξεκίνησε για τον 26χρονο
αστυνομικό που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ και εί-
χε επικοινωνήσει μέσω της εφαρμογής
γνωριμιών με το άτομο που χειριζόταν το
προφίλ του παιδιού, δεν φαίνεται -για την

ώρα- να προκύπτει συνάντηση.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι εντολή για

διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτι-
κής εξέτασης έδωσε ο προϊστάμενος της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας Αν-
τώνης Ελευθεριάνος για διακεκριμένη
πορνογραφία ανηλίκων και παραβίαση
δικαστικού απορρήτου. Αφορμή για την
έρευνα στάθηκαν, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, όσα ακούστηκαν σε τηλεοπτική εκ-
πομπή, με την Εισαγγελία να εξετάζει αν
έχουν διακινηθεί φωτογραφίες και βίντεο
με πορνογραφικό υλικό της 12χρονης.
Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Γιάννης Οικονόμου δεν άφησε ασχολία-
στο το γεγονός ότι διέρρευσαν ντοκου-
μέντα της μυστικής -κατά τ’ άλλα- προ-
ανακριτικής διαδικασίας, επισημαίνοντας
ότι «δεν μπορεί το υλικό της δικογραφίας,
σε καμιά υπόθεση, πολύ περισσότερο σε
υποθέσεις που αφορούν ανηλίκους, να
είναι φεϊγβολάν στη δημοσία σφαίρα. Εί-
ναι κάτι απαράδεκτο».

Έγκλειστοι με... ειδικό καθεστώς
Αυξημένα μέτρα προστασίας για την

37χρονη μητέρα, που κατηγορείται για
διακεκριμένη μαστροπεία, έχουν ληφθεί
στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς κρατεί-

ται μόνη της σε κελί της Β’ Πτέρυγας, αρ-
κετά μακριά από τις υπόλοιπες έγκλειστες
γυναίκες. Η ίδια φέρεται να έχει εκφράσει
φόβους για τη ζωή της, για αυτό και απο-
φασίστηκε ότι και η έξοδός της στο προαύ-
λιο των φυλακών θα γίνεται σε καθεστώς
απομόνωσης και αφού όλες οι άλλες κρα-
τούμενες έχουν επιστρέψει στα κελιά
τους. Να σημειώσουμε ότι στην καθιερω-
μένη συνέντευξη που έδωσε στη διευθύν-
τρια του καταστήματος κράτησης, η 37χρο-
νη φέρεται να ρώτησε πότε και πώς μπορεί
να προμηθευτεί είδη πρώτης ανάγκης για
το επισκεπτήριο και το καρτοτηλέφωνο.

Τέλος, ο Ηλίας Μίχος, ο οποίος έχει
οδηγηθεί στις φυλακές Γρεβενών ως προ-
σωρινά κρατούμενος, μετά το τέλος της
ολιγοήμερης καραντίνας λόγω των μέ-
τρων για τον κορονοϊό οδηγήθηκε σε κελί
μαζί με τον 34χρονο Χ.Π., ο οποίος έχει
καταδικαστεί για τον βιασμό, τον βασανι-
σμό και τη δολοφονία της Ζωής Δαλακλί-
δου στην Ξάνθη. Ενδεχομένως, το επόμε-
νο διάστημα στο κελί να βρεθεί και ένας
τρίτος κρατούμενος με εξίσου βαρύ ποινι-
κό παρελθόν. 

Σε εξέλιξη η διαδικασία 
ταυτοποίησης των «ραντεβού»
που, σύμφωνα με τις Αρχές, 
φέρεται να κλείστηκαν εν γνώσει
της μάνας της 12χρονης

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Η ΕΛΑΣ 
στα... χνάρια
7 ακόμη 
βιαστών
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Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος επ’ αφορ-
μή του εορτασμού της μνήμης του μεγαλομάρτυρα
Αγίου Αρτεμίου, προστάτη της Ελληνικής Αστυ-
νομίας. «Ασφάλεια για όλους, ασφάλεια παν-
τού! Ο νόμος είναι νόμος και εφαρμόζεται
απαρέγκλιτα», ξεκαθάρισε για μια ακόμη φο-
ρά ο κ. Θεοδωρικάκος.

«Η Αστυνομία μας κάθε μέρα γίνεται σύγχρο-
νη, ανθρώπινη -δίπλα σε κάθε πολίτη- και αποτε-
λεσματική υπηρετώντας τη δημοκρατία μας. Αυτό εί-
ναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς όλων μέσα σε έκτα-

κτες καταστάσεις και κρίσεις, στην καθημερινότητα, στις
γειτονιές, σε χώρους εργασίας και αναψυχής, οπου-

δήποτε βρίσκονται οι συμπολίτες μας αλλά και
στη μάχη για την εξιχνίαση εγκλημάτων που

συγκλόνισαν την κοινωνία μας», ανέφερε
ακόμη στο μήνυμά του ο υπουργός και τόνι-
σε ότι «οι λίγοι επίορκοι αστυνομικοί που
δεν τιμούν τον όρκο και τη στολή τους εντο-

πίζονται και έρχονται αντιμέτωποι με τις συ-
νέπειες των επιλογών τους». Ο Τάκης Θεοδωρι-

κάκος απευθύνθηκε και προς όσους... έκλειναν το
μάτι σε «άβατα και γκρίζες ζώνες ανομίας», επισημαίνον-

τας ότι «θέτουμε τέλος σε αυτά τα φαινόμενα. Αποδώσαμε
τα πανεπιστήμια στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Οι ΟΠΠΙ αλ-
λά και όποια δύναμη της Αστυνομίας χρειάζεται εργάζον-
ται για την ασφάλεια φοιτητών, καθηγητών, εργαζομένων
και επισκεπτών».

Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε και στον Έβρο, κάνο-
ντας λόγο για «αποστολή πολυσύνθετη» και διαμηνύοντας
ότι «η ασφάλειά μας ξεκινά από τα σύνορά μας. Με το Σχέ-
διο “Ακρίτας” επεκτείνουμε έως 140 χιλιόμετρα τον φρά-
χτη στον Έβρο. Αναβαθμίζουμε τα συστήματα ηλεκτρονι-
κής επιτήρησης. Προσθέτουμε 250 νέους συνοριοφύλα-
κες, οι οποίοι αναλαμβάνουν σύντομα υπηρεσία».

Σ
οκαρισμένη είναι η τοπική κοινω-
νία της Κατερίνης από τη σύλλη-
ψη και την προφυλάκιση ενός
30χρονου Ιρακινού, ο οποίος κα-

τηγορείται ότι βίασε ένα 12χρονο κοριτσάκι.
Η προφυλάκισή του έγινε με τη σύμφωνη
γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, καθώς
φέρεται να οδήγησε το ανήλικο παιδί στο
σπίτι του και να ικανοποίησε τις αρρωστη-
μένες διαθέσεις του.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας
του παιδιού, το σοκαριστικό περιστατικό συ-
νέβη το βράδυ της 9ης Αυγούστου, με την
ανήλικη να καταθέτει παρουσία παιδοψυχο-
λόγου στην ΕΛΑΣ όσα συνέβησαν και θα τη
στοιχειώνουν για μια ζωή. Όλα φαίνεται να
ξεκίνησαν στην πλατεία Μακεδονίας, στο
κέντρο της Κατερίνης, όταν η 12χρονη έπαιζε
με τη φίλη της και ο 30χρονος Ιρακινός προ-
σέγγισε τα δύο παιδιά και με κάποιο επικοι-

νωνιακό τέχνασμα κατάφερε να πείσει το κο-
ρίτσι να τον ακολουθήσει. Για κάποιον λόγο
το ανήλικο παιδί πείστηκε από τα λόγια του
και τον ακολούθησε μέχρι το διαμέρισμά του
λίγα μέτρα μακριά από την πλατεία, όπου φέ-
ρεται και να τη βίασε. Η φίλη της, επειδή είχε
περάσει αρκετή ώρα, ανησύχησε και έσπευ-
σε να ενημερώσει τη μητέρα της που βρισκό-
ταν και αυτή σε άλλο σημείο στην πλατεία. 

Σε παιδοψυχιατρική κλινική
νοσηλεύτηκε η ανήλικη

Υπήρξε άμεσα κινητοποίηση της ΕΛΑΣ, με
τον 30χρονο να εντοπίζεται μαζί με το ανήλι-
κο παιδί στον πεζόδρομο της πλατείας και να
οδηγείται με χειροπέδες στο οικείο αστυνο-
μικό τμήμα. Παρουσία παιδοψυχολόγου, η
12χρονη φέρεται να εκμυστηρεύτηκε στους
αστυνομικούς τα όσα συνέβησαν, καθώς και
να ανέφερε ότι ο 30χρονος «με πείραξε». Η

ιατροδικαστική εξέταση απέδειξε αυτό που
όλοι φοβούνταν, καθώς έδειξε ότι το κορίτσι
είχε υποστεί βιασμό, ενώ χρειάστηκε να νο-
σηλευτεί για 10 μέρες στην παιδοψυχιατρική
κλινική του Νοσοκομείου Παπανικολάου για
να ξεπεράσει το σοκ.

Η μητέρα φέρεται να κατέθεσε στις Αρχές
ότι «η κόρη μου με μια φίλη μου και το κορι-
τσάκι της βγήκαν σε πολύ κεντρικό σημείο
της Κατερίνης. Με κάποιον τρόπο ένας Ιρακι-
νός, απ’ ό,τι διαπιστώθηκε μετά, το πλησίασε
το παιδί, το ξεγέλασε στην ουσία και απομα-
κρύνθηκαν από την πλατεία. Αμέσως το άλλο
κοριτσάκι ενημέρωσε τη μαμά του, η οποία

πήρε τηλέφωνο εμένα κατευθείαν και αμέ-
σως έτρεξα εκεί. Για καλή μου τύχη ήταν η
αστυνομία, αμέσως έτρεξαν οι άνθρωποι και
όντως τους βρήκαν σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα, αλλά δυστυχώς η κόρη μου είπε
αμέσως στους αστυνομικούς ότι “με πείραξε
αυτός ο άνθρωπος”». Η κατάθεση αυτή ήταν
που οδήγησε στην προσαγωγή και μετέπειτα
σύλληψη του 30χρονου.

Θεοδωρικάκος: «Η ΕΛΑΣ κάθε μέρα γίνεται σύγχρονη, ανθρώπινη και αποτελεσματική»

«Μαμά, με πείραξε αυτός...»

Στη φυλακή ο 30χρονος Ιρακινός
που κατηγορείται για τον βιασμό
12χρονης στην Κατερίνη - 
Η μικρή έπαιζε σε πλατεία 
και εκείνος την έπεισε να τον
ακολουθήσει στο σπίτι του

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Συνέλαβαν πέντε
μέλη σπείρας 
από τη Συρία που 
έκλεβαν πολυτελή ΙΧ

Πέντε μέλη συμμορίας που συμ-
μετείχαν σε κλοπές οχημάτων, τα
οποία μετέφεραν μετανάστες, ταυ-
τοποιήθηκαν έπειτα από πολύμηνη
και επισταμένη έρευνα των αστυ-
νομικών του Τμήματος Εγκλημάτων
κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση
της ΕΛΑΣ, πρόκειται για υπη-
κόους Συρίας ηλικίας 31, 31, 32,
28 και 20 ετών, οι οποίοι, όπως
προέκυψε από την αστυνομική
έρευνα, κατά τα έτη 2019-2020,
λειτουργώντας κατ’ επάγγελμα με
την ίδια ή διαφορετική σύνθεση
κάθε φορά, αφαιρούσαν οχήματα
μεγάλου κυβισμού από περιοχές
της Αττικής, με σκοπό την παρά-
νομη μεταφορά αλλοδαπών στην
ελληνική επικράτεια.

Από την έρευνα προέκυψε επί-
σης πως οι δράστες μετέφεραν τα
αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη, όπου
παραποιούσαν ειδικά χαρακτηρι-
στικά τους (πχ αυτοσχέδια βαμμένα
τζάμια με μαύρο σπρέι) και τοποθε-
τούσαν σε αυτά πλαστές πινακίδες
κυκλοφορίας, προκειμένου να πα-
ραπλανήσουν τις αστυνομικές αρ-
χές και να αποφύγουν πιθανό εντο-
πισμό τους. Εν συνεχεία πάρκαραν
τα οχήματα σε συγκεκριμένα ση-
μεία ώστε να βρίσκονται σε «επι-
χειρησιακή ετοιμότητα».

Μ. Σακ.

Σ
ε διαθεσιμότητα τέθηκαν με απόφα-
ση του αρχηγείου της ΕΛΑΣ οι αστυ-
νομικοί που φέρεται να συμμετείχαν
σε εγκληματική οργάνωση διακίνη-

σης μεταναστών στα ελληνοαλβανικά σύνορα.
Για το θέμα διατάχθηκε παράλληλα ένορκη δι-
οικητική εξέταση.

«Από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνο-
μίας ανακοινώνεται ότι διατάχθηκε η διενέρ-
γεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε βάρος
αστυνομικών, που παράλληλα τέθηκαν σε δια-
θεσιμότητα, καθώς -κατά περίπτωση- είχαν
συλληφθεί ή ταυτοποιηθεί στο πλαίσιο διε-
ρεύνησης υπόθεσης από την Υπηρεσία Εσω-
τερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βο-
ρείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματι-
κής οργάνωσης που διευκόλυνε την είσοδο
και έξοδο αλλοδαπών στη χώρα και προέβαινε
στην ψευδή βεβαίωση επί ταξιδιωτικών εγ-
γράφων», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η
ΕΛΑΣ. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά τις
τελευταίες μέρες, η εγκληματική οργάνωση
φέρεται να εμπλέκεται σε περισσότερες από
1.700 περιπτώσεις διευκόλυνσης εισόδου -
εξόδου αλλοδαπών, με το όφελος να εκτιμάται
σε 680.000 ευρώ. Η δράση της οργάνωσης
αποκαλύφθηκε έπειτα από μια μεγάλη επιχεί-
ρηση, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη
Δευτέρα.

Έπαιρναν από 2.000 
έως 10.000 €  το... κεφάλι

Από τη δικογραφία που σχημάτισαν οι αστυ-
νομικοί προκύπτει ότι τα κέρδη των φερόμενων
ως δραστών άγγιζαν τις 700.000 ευρώ, ενώ εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι βρέθηκαν στα ταμεία
και κατασχέθηκαν 463.000 ευρώ, καθώς το τε-

λευταίο χρονικό διάστημα φέρεται να «εξυπη-
ρέτησαν» περισσότερους από 1.700 Αλβανούς
να μπουν, να βγουν και να παραμείνουν παρά-
νομα στη χώρα μας. Παράλληλα, από το διαβι-
βαστικό της Ασφάλειας προέκυψε ότι ο «μι-
σθός» για τον εκάστοτε αστυνομικό που συμ-
μετείχε στο κύκλωμα και διευκόλυνε τις μετα-
φορές μεταναστών ξεκινούσε από τις 2.000 ευ-
ρώ και έφτανε ακόμη και τις 10.000 ευρώ!

«Διευθύνων την εγκληματική οργάνωση
εξακριβώθηκε ότι είναι ένας ιδιοκτήτης καντί-
νας, χωρίς την παρουσία του οποίου δεν θα
ήταν εφικτή η τέλεση των ως άνω αναφερόμε-
νων επίμεμπτων πράξεων, καθώς αποτελεί το
πρόσωπο που οργανώνει και συντονίζει τη
δράση όλων των μελών της με απώτερο σκοπό
την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού
οφέλους», επισήμαναν στη δικογραφία οι
αστυνομικοί που ασχολήθηκαν με τις έρευνες.
Αρκετά υψηλά στην ιεραρχία και με αυξημέ-
νες αρμοδιότητες στην εγκληματική οργάνω-
ση εξακριβώθηκε ότι είναι πωλητής κινητών
τηλεφώνων που αποτελεί τον «υπαρχηγό» της
οργάνωσης. 

Σε διαθεσιμότητα
οι εμπλεκόμενοι
αστυνομικοί...

Διατάχθηκε ΕΔΕ, καθώς 
φέρεται να συμμετείχαν 
σε κύκλωμα παράνομης 
διακίνησης μεταναστών

Νεκρό το ζευγάρι
των ηλικιωμένων
που αγνοούνταν
στη Λευκάδα

Σε τραγωδία κατέληξε το θρίλερ
που βρισκόταν χθες σε εξέλιξη στη
Λευκάδα, καθώς το ΙΧ του ζευγαριού
που αγνοούνταν εντοπίστηκε σε
απόκρημνη περιοχή στην περιοχή
της Πόντης στη Βασιλική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο
ηλικιωμένοι εντοπίστηκαν νεκροί δί-
πλα στο αυτοκίνητο, με τις Αρχές να
εξετάζουν πλέον όλα τα ενδεχόμενα.
Η κινητοποίηση για τον εντοπισμό
τους ήταν τεράστια, καθώς Αστυνο-
μία, Πυροσβεστική, Στρατός και εθε-
λοντές βρίσκονταν από νωρίς το
πρωί στην περιοχή της Πόντης, εκεί
όπου εντοπίστηκε σήμα κινητού, και
με drone έψαχναν το ζευγάρι.

Συγγενείς του ζευγαριού είχαν
ενημερώσει τις ελληνικές Αρχές,
καθώς τους περίμεναν να επιστρέ-
ψουν από την περιοχή Αθάνι, όπου
είχαν πάει για να προμηθευτούν μέ-
λι. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι τους
περίμεναν η συνάντησή τους δεν έγι-
νε ποτέ. Τελευταία επικοινωνία που
είχε το ανδρόγυνο ήταν με έναν με-
λισσοκόμο από την περιοχή. Όπως
είπε ο ίδιος στους αστυνομικούς, το
ζευγάρι επρόκειτο να επισκεφτεί το
ακρωτήρι της Νηράς.

Όπως έλεγαν χθες στην «Political»
πηγές από την Πυροσβεστική, οι δύο
ηλικιωμένοι -είναι ντόπιοι- βρέθη-
καν έξω από το ΙΧ τους χωρίς τις αι-
σθήσεις τους, με τον θάνατό τους να
θεωρείται τουλάχιστον για την ώρα
δυστύχημα. Παράλληλα, το αυτοκί-
νητο βρέθηκε σε απόκρημνη περιο-
χή έχοντας φύγει εμφανώς από τον
δρόμο. Σημειώνεται πως ο άνδρας
ήταν γεωπόνος και φυσιολάτρης. Η
τοπική κοινωνία έχει βυθιστεί στο
πένθος.

Μ. Σακ.

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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«E
βαλα βενζίνη στο αυτοκί-
νητό μου και με άφησε
στον δρόμο. Σταμάτησε να
λειτουργεί. Πήγα στον μη-

χανικό μου και μου είπε πως είχα βάλει
νοθευμένη βενζίνη. Δεν πήγα ξανά στο
συγκεκριμένο πρατήριο υγρών καυσί-
μων». Η παραπάνω φράση ανήκει σε
έναν οδηγό, ο οποίος είδε το αυτοκίνητό
του να «σβήνει» και να ανάβει κόκκινο
λαμπάκι λίγο μετά το γέμισμα του ντεπό-
ζιτου με βενζίνη. Είναι ένας από τους
πολλούς οδηγούς που βλέπουν τα οχή-
ματά τους να μένουν στον δρόμο τους τε-
λευταίους μήνες, καθώς έχουν βάλει νο-
θευμένα καύσιμα.

Η «Political» δημοσιεύει στοιχεία για
τον τρόπο δράσης που έχουν τα κυκλώμα-
τα λαθρεμπόρων καυσίμων, οι οποίοι ει-
σάγουν παράνομα νοθευμένη βενζίνη και
πετρέλαιο από τη Βουλγαρία, την Αλβανία,
την Τουρκία και τη Βόρεια Μακεδονία.

«Από τη στιγμή που διπλασιάστηκε η τι-
μή των καυσίμων λόγω του Ειδικού Φό-

ρου Κατανάλωσης παρατηρείται το φαινό-
μενο στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλά-
δα αλλά και στις περισσότερες χώρες του
κόσμου. Είτε νοθεύεται το καύσιμο είτε
δεν περνάει στις διαδικασίες του κράτους.
Αυτό ισχύει και με τα τσιγάρα και με τα πο-
τά», ανέφερε αρχικά ο πρόεδρος των
Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττι-
κής, Νίκος Παπαγεωργίου. Όπως κατήγ-
γειλε στην «Political», γίνονται πολλές ει-
σαγωγές καυσίμων με μεγάλο ποσοστό
νοθείας από γειτονικές χώρες. «Αυτό γί-
νεται είτε από Αλβανία είτε από Βουλγα-
ρία. Είναι εύκολη η πρόσβαση εκεί. Μπαί-
νουν μέσα ποσότητες νοθευμένου προ-
ϊόντος με άλλες αλκοόλες και διοχετεύον-
ται σε κάποια πρατήρια της χώρας αναμε-

μειγμένες με άλλα προϊόντα. Μια μέθοδος
είναι αυτή», ανέφερε ο κ. Παπαγεωργίου.

Αποχρωματίζουν το πετρέλαιο
Επιπρόσθετα, στάθηκε στη δεύτερη μέ-

θοδο που χρησιμοποιούν τα κυκλώματα
λαθρεμπορίου, τα οποία δρουν στην
Τουρκία, στην Αλβανία αλλά και στα Σκό-
πια. «Φορτώνουν από τα διυλιστήρια προ-
ϊόντα καυσίμων που πηγαίνουν σε χώρες
του εξωτερικού, στις γειτνιάζουσες Τουρ-
κία, Αλβανία, Σκόπια, και πωλούνται χω-
ρίς να εισπράττει το κράτος τον φόρο, για-
τί έτσι προβλέπεται από τη νομοθεσία.
Πηγαίνουν σε δεξαμενές κοντά στα σύνο-
ρα, αδειάζουν προϊόν εκεί που διοχε-
τεύεται στην αγορά, φορτώνουν νερό και

περνάνε τα βυτία με νερό έξω», υπογράμ-
μισε ο ιδιοκτήτης πρατηρίου, ο οποίος
αναφέρθηκε και στην τρίτη μέθοδο λα-
θρεμπορίου που γίνεται μέσω των πλοί-
ων. «Τα καράβια παίρνουν πετρέλαιο κί-
νησης, αυτά που τροφοδοτούν εν πλω τα
διερχόμενα καράβια από την Ελλάδα πε-
τρέλαια. Φορτώνουν, αδειάζουν συγκε-
κριμένη ποσότητα στο καράβι και το υπό-
λοιπο επιστρέφει στην εγχώρια αγορά.
Εκεί έχουν το κέρδος πώλησης από την
αντλία. Εκεί φοροδιαφεύγουν στην ου-
σία», είπε ο κ. Παπαγεωργίου.

Τόνισε ακόμη πως οι διακινητές παρά-
νομων καυσίμων φτάνουν στο σημείο να
«αποχρωματίζουν» ακόμη και το πετρέ-
λαιο για να το πωλούν ως πετρέλαιο κί-
νησης. «Έχει δημιουργηθεί ένα συντονι-
στικό κέντρο. Εκεί υπάρχουν υπάλληλοι
από όλα τα συναρμόδια υπουργεία για
τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Θα πρέ-
πει το συντονιστικό κέντρο να δίνει στο-
χευμένες εντολές ελέγχου», επισήμανε
χαρακτηριστικά.
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Οι στρατηγικές των ελεγκτικών μηχανισμών και τα αποτελέσματα
Είναι ενδεικτικό πως τα τελευταία χρόνια η επιχειρησιακή
δράση για τη δίωξη του λαθρεμπορίου στηρίζεται σε δύο άξο-
νες: στη δίωξη εγκληματικών οργανώσεων και στον έλεγχο της
παραβατικότητας και την αύξηση της συμμόρφωσης. Με τις
στρατηγικές και συστηματικές παρεμβάσεις που έγιναν, διαπι-
στωμένες αδυναμίες των ελεγκτικών οργάνων θεραπεύτηκαν,
τα πενιχρά αποτελέσματα των προηγούμενων ετών ανατράπη-
καν και επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος και στους δύο άξο-
νες, με πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Από την 1η Ιανουα-
ρίου του 2021 έως και τις 30 Απριλίου του 2022 πραγματοποι-
ήθηκαν από τις αρμόδιες διωκτικές Αρχές (ΑΑΔΕ, ΣΔΟΕ,
ΕΛΑΣ) 22 συλλήψεις, κατασχέθηκαν 276.758 λίτρα υγρών καυ-
σίμων, 4.200.000 κιλά υγραερίου και 10 βυτιοφόρα φορτηγά και

απενεργοποιήθηκαν 79 ΑΦΜ ανύπαρκτων ή αδρανών επιχει-
ρήσεων εμπορίας χημικών διαλυτών. Χαρακτηριστικό στοιχείο
της προόδου που επιτεύχθηκε είναι ότι οι κατασχέσεις, από
όλες τις διωκτικές Αρχές, υγρών καυσίμων από 67.795 λίτρα το
2019 και 92.927 λίτρα το 2020, ανήλθαν σε 198.669 λίτρα και
78.089 λίτρα ήδη κατά το πρώτο τετράμηνο του 2022. Την ίδια
χρονική περίοδο τα κλιμάκια των Κέντρων Ελέγχου Διακίνη-
σης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ) έκαναν προληπτι-
κούς ελέγχους με 6.471 δειγματοληψίες και επέβαλαν πρόστι-
μα αξίας 1.763.050 ευρώ. Αντίστοιχα, το Γενικό Χημείο του
Κράτους διενήργησε 3.912 εργαστηριακές χημικές αναλύσεις,
για όλες τις διωκτικές Αρχές, από τις οποίες προέκυψαν 251
μη κανονικά δείγματα. 

Πώς εισάγουν παράνομα
νοθευμένη βενζίνη και
πετρέλαιο από Βουλγαρία,
Αλβανία, Τουρκία, Σκόπια - 
Το κόλπο με τις δεξαμενές 
στα σύνορα και τα βυτία… νερού 

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Πώς δρα η μαφία
λαθρεμπορίας
των καυσίμων…
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Για περίπου μια ώρα και μέσα από
τέσσερις διαδοχικές διελεύσεις μα-
χητικά της ελληνικής Πολεμικής Αε-
ροπορίας μαζί με ελικόπτερα των
Ενόπλων Δυνάμεων διέσχισαν τον
γαλάζιο ουρανό της Θεσσαλονίκης,
στο πλαίσιο της δοκιμαστικής πτήσης
για τον εορτασμό της επετείου της
28ης Οκτωβρίου 1940.

Με αυτή τους την παρουσία καταγράφεται και η ιστορι-
κή πρώτη πτήση πάνω από τον αστικό ιστό της πόλης των
νέων μαχητικών αεροσκαφών 4++ γενιάς Rafale EG και
Rafale DG με τα χρώματα της Πολεμικής Αεροπορίας της
Ελλάδας. Μαχητικό του συγκεκριμένου τύπου εκτέλεσε

τέσσερις διελεύσεις πάνω από την
πόλη, από ανατολικά προς δυτικά,
με το εθνόσημο στην άτρακτο.

Την ίδια ώρα πραγματοποιήθηκαν
και τέσσερις διελεύσεις δύο μαχητι-
κών αεροσκαφών Mirage 2000-5,
τρεις φορές σε κλειστό σχηματισμό
δυάδας και μία με διπλή ταχεία μο-
ναδιαία διέλευση πάνω από την

«καρδιά» της πόλης. Δύο ακόμη μαχητικά F-16 σε τέσσε-
ρις μεμονωμένες διελεύσεις αλλά και ένα μαχητικό F-4E
Phantom με τρεις διελεύσεις συμπλήρωσαν την παρου-
σία της Πολεμικής Αεροπορίας της Ελλάδας πάνω από τη
Θεσσαλονίκη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εκδήλωση
Καράογλου

Ο Θεόδωρος Καράογλου έχει
πρόγραμμα και αυτό φαίνεται.
Δεν το λέω εγώ, αλλά οι εκδηλώ-
σεις που έχει βάλει στο ημερο-
λόγιό του. Συγκεκριμένα για αυ-
τή την Κυριακή στις 11 το πρωί
στη Σίνδο έχει καλέσει για να μι-
λήσει ο υπουργός Εσωτερικών
Μάκης Βορίδης σε εκδήλωση με
τίτλο «Εθνικά θέματα και τρέ-
χουσες πολιτικές εξελίξεις»,
ενώ την ίδια μέρα στις 18.30 στον
Σταυρό ο υπουργός Τουρισμού
Βασίλης Κικίλιας θα μιλήσει για
τον Τουρισμό του 2030 και τη
«Μετάβαση του Δήμου Βόλβης
στη νέα εποχή».

Ο Τσίπρας 
και το αστείο
για την... γκαντεμιά

«Σαν να υπάρχει γκαντεμιά τα τε-
λευταία χρόνια στην Ελλάδα», σχο-
λίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης
Τσίπρας από τους χώρους της Agroti-
ca. Τον ενημέρωναν για τις κατα-
στροφές και τις αποζημιώσεις του
ΕΛΓΑ λόγω καιρικών φαινομένων
και πέταξε το... κρύο του αστείο. Έτσι
κάνει αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στα... γαλάζια
ντύθηκε
η Νοτοπούλου 
Με ένα δυναμικό μπλε σύνολο εμφανί-
στηκε στην Agrotica χθες η Κατερίνα
Νοτοπούλου. Επρόκειτο για μια επι-
βλητική παρουσία με ένα χρώμα που
δεν ταιριάζει με το κοκκινορόζ του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, που σχολιάστηκε εντόνως, με την
καλή έννοια. Μέχρι και ο Αλέξης Τσί-
πρας όταν την είδε σχολίασε «πολύ στα
γαλάζια είσαι», με εκείνη να ανταποδί-
δει με χαμόγελο. 

Παρά την έντονη σεναριολογία και κινητικότητα για τον Δήμο
Κορδελιού - Ευόσμου, φαίνεται ότι ο νυν δήμαρχος Κλεάνθης
Μανδαλιανός δεν δείχνει να ανησυχεί για την επανεκλογή του.

Θρυλείται ότι οι πρώτες εκτιμήσεις και ο σφυγμός που λαμβά-
νουν άνθρωποι από το επιτελείο του υποστηρίζουν ότι είναι
εφικτός ο στόχος της εκλογής από την πρώτη Κυριακή. 

Δεν ανησυχεί ο Μανδαλιανός στον Δήμο Κορδελιού - Ευόσμου

Με κορονοϊό για δεύτερη
φορά η Ανδρεάδου

Ραντεβού με την Covid φαίνεται πως έχει κά-
θε Οκτώβριο η Νίκη Ανδρεάδου, επικεφαλής
της μείζονος αντιπολίτευσης στον Δήμο Λαγκα-
δά. Πέρσι τέτοια εποχή η κυρία Ανδρεάδου, η
οποία θα είναι και πάλι υποψήφια δήμαρχος για
τη διεκδίκηση του δήμου, βρέθηκε θετική στον
κορονοϊό. Φέτος μαζί με την ίδια προσβλήθηκαν
και τα μέλη της οικογένειάς της με ελαφρά
ωστόσο συμπτώματα. Ελπίζουμε του χρόνου,
που θα είναι και ημέρες των εκλογών, να τη...
σκαπουλάρει και να μην είναι συνεπής σε αυτό
το ιδιότυπο ραντεβού!

Στο... ακουστικό τους
για τον ανασχηματισμό
Στο περίμενε παραμένουν
άπαντες στον Δήμο Θεσσαλο-
νίκης, αφού ανασχηματισμό
ακούν και ανασχηματισμό δεν
βλέπουν! Ο Κωνσταντίνος
Ζέρβας δεν έχει καταλήξει
ακόμη στο τελικό σχήμα της
διοίκησής του. Βέβαια, για να
λέμε και του στραβού το δίκιο
τα πρόσωπα από τα οποία έχει να επιλέξει ο δή-
μαρχος και να μοιράσει αρμοδιότητες είναι ελά-
χιστα. Άρα για τι ανασχηματισμό μιλάμε όταν το
«καλάθι» είναι συγκεκριμένο;

Βγήκαν τα... μαχαίρια
στην Καλαμαριά

Δυναμικά ξεκίνησε την προεκλογική εκστρα-
τεία ο Χρήστος Βάρδας για την Καλαμαριά. Γέ-
μισε όχι μόνο το θεατράκι της Χηλής αλλά και τα
social media με τις φωτογραφίες από την εκδή-
λωση. Τόσο πολύ που άρχισαν και τα... μαχαι-
ρώματα. Κάτι για «Μαυρογιαλούρους μέντο-
ρες» άρχισαν να αναπαράγουν ορισμένοι. Για
ποιον χτυπάει η καμπάνα άραγε; 

Ανεξάρτητη η Κοκκινίδου
στη Χαλκηδόνα

Χώρισαν οριστικά οι δρόμοι του δημάρχου Χαλ-
κηδόνας Σταύρου Αναγνωστόπουλου και της δημο-
τικής του συμβούλου Αναστασίας Κοκκινίδου. Η
τελευταία μέσω επιστολής γνωστοποίησε την ανε-
ξαρτητοποίησή της αφήνοντας αιχμές πως η παρά-
ταξη δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των δη-
μοτών και ουδέποτε λειτούργησε σαν ενιαία ομά-
δα. Ο δήμαρχος από την πλευρά του μετά την ανε-
ξαρτητοποίηση έκανε λόγο για απόφαση προδιαγε-
γραμμένη εδώ και πολλούς μήνες, τονίζοντας πως
προέβη σε αυτή την ενέργεια διότι δεν ικανοποι-
ήθηκαν συγκεκριμένες και απόλυτες απαιτήσεις
ανάληψης αξιωμάτων. 

Rafale, Mirage και Phantom «έσκισαν»
τον ουρανό της Θεσσαλονίκης



Ένα πρώτο βήμα συνεννόησης έγινε ανάμεσα στον Δήμο Περάματος και την Εκκλησία
της Ελλάδος για την επένδυση 3.000 στρεμμάτων που σχεδιάζεται να γίνει στην περιο-
χή του Σχιστού. Έπειτα από ανακοινώσεις και διαμαρτυρίες από πλευράς δήμου και κα-
τοίκων, πραγματοποιήθηκε με αλλεπάλληλα αιτήματα του δημάρχου Γιάννη Λαγουδά-
κη συνάντηση με κλιμάκιο της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών
(ΕΚΥΟ) της Εκκλησίας της Ελλάδος με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο της εταιρείας Σχι-
στός ΑΕ, αρχιμανδρίτη δρ Νικόδημο Φαρμάκη.
Με μια πρώτη εκτίμηση, η δημοτική αρχή φαίνεται να αποδέχεται τον σχεδιασμό για τη
δημιουργία χώρων πρασίνου, φωτοβολταϊκής ενέργειας και κοιμητηρίων, σύμφωνα με
τα σχέδια της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαρακτηρίζοντάς τα ως «θετικά βήματα». Όμως
κάνει ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να δεχθεί τη δημιουργία κέντρου logistics και βιομη-
χανικών δραστηριοτήτων, θεωρώντας ότι πρόκειται για «μια άκρως αρνητική εξέλιξη,
που θα υποβαθμίσει περαιτέρω μια ήδη περιβαλλοντικά επιβαρυμένη περιοχή και μια
έκταση που σε μεγάλο τμήμα της έχει χαρακτηριστεί ως δασική αλλά και ως αρχαιολο-
γικός χώρος». Ο κ. Λαγουδάκης έκανε σαφές ότι «δεν θα επιτρέψουμε να γίνει το Σχι-
στό τόπος παροχής βοηθητικών υπηρεσιών προς τον ιδιώτη επενδυτή του λιμανιού».

Σταθερά τέλη 
στην Καλλιθέα

Την πεπατημένη των περισσότερων δήμων της
χώρας για τη φετινή χρονιά ακολουθεί και ο Δήμος
Καλλιθέας όσον αφορά τα ανταποδοτικά τέλη της
επόμενης χρονιάς, λαμβάνοντας απόφαση να πα-
ραμείνουν σταθερά. Και αυτό σε μια προσπάθεια
του δημάρχου Δημήτρη Κάρναβου στήριξης των
δημοτών σε αυτή την εποχή αύξησης των τιμών της
ενέργειας και των καυσίμων λόγω της διεθνούς
ενεργειακής κρίσης. Έτσι, τα δημοτικά τέλη στην
Καλλιθέα παραμένουν σε 1,14 ευρώ/τμ για τα νοι-
κοκυριά και σε 4,15 ευρώ/τμ για τις επιχειρήσεις,
όπως έχουν διαμορφωθεί από το 2019, δηλαδή
πριν από την κρίση της πανδημίας. Ακόμη, αποφα-
σίστηκε ομόφωνα από το δημοτικό συμβούλιο να
παραμείνει η μείωση κατά 75% στα δημοτικά τέλη
για τις ευάλωτες ομάδες. 

Να μη χαθεί 
η ευκαιρία 

Να μη χάσουν την ευκαιρία που δίνεται στους δή-
μους της χώρας να παίξουν ενεργό ρόλο στη δια-
μόρφωση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ κάλεσε
τους δημάρχους ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης
Παπαστεργίου κατά τη διαδικτυακή συνάντηση με
θέμα το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 που είχε το προ-
εδρείο της ΚΕΔΕ με τους προέδρους των Περιφε-
ρειακών Ενώσεων Δήμων, των Επιτροπών της ΚΕ-
ΔΕ και την ΕΕΤΑΑ. Όπως επισήμανε ο κ. Παπαστερ-
γίου, «ο μέχρι σήμερα μηδενικός ρόλος των δήμων
στη διαμόρφωση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, με
συλλογική προσπάθεια της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ, άλ-
λαξε και πλέον το πάγιο αίτημα για συμμετοχή τους
θεσμοθετήθηκε». 

!
Επένδυση 
στο «Σπίτι του Ηθοποιού»

Την αποπε-
ράτωση των
εργασιών που
απαιτούνται για
την εύρυθμη
λειτουργία των
κοινόχρηστων
χώρων, καθώς
και των κοιτώ-
νων φιλοξενίας
στο «Σπίτι του
Ηθοποιού», χρηματοδοτεί με το ποσό των 992.000 ευρώ από ίδι-
ους πόρους η Περιφέρεια Αττικής. Ήδη ο περιφερειάρχης Αττι-
κής Γιώργος Πατούλης υπέγραψε την προγραμματική σύμβαση
μαζί με την πρόεδρο του ιδρύματος «Σπίτι του Ηθοποιού» Άννα
Φόνσου για το έργο που περιλαμβάνει τις οικοδομικές εργασίες
που πρέπει να εκτελεστούν στους κοινόχρηστους χώρους και
τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που πρέπει να κατα-
σκευαστούν, για την ολοκλήρωση των εργασιών και την παρά-
δοση του κτιρίου στο ίδρυμα. Υπενθυμίζεται ότι το κτίριο περι-
λαμβάνει έξι ορόφους, Α’ υπόγειο - αμφιθέατρο πολιτιστικών
εκδηλώσεων και Β’ υπόγειο βοηθητικών χώρων. 
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Στήριξη στην ανάπτυξη, «όχι» στην επιβάρυνση 
Δήμος Περάματος

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Για ποιον μεγάλο (σε έκταση) δήμο της
Αττικής, στα βορειοδυτικά της Αθή-
νας, δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν-

τιπεριφερειάρχης; Εδώ και αρκετό και-
ρό έχουν καταγραφεί «παρεμβάσεις» για

συγκεκριμένα θέματα του δήμου, ακόμα και σε αυ-
τά που δεν έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες της πε-
ριφέρειας, αλλά προσφάτως παρατηρούνται και
πολιτικές κινήσεις στην πόλη, που δείχνουν ότι (αν
ευοδωθούν) δεν αποκλείεται σύντομα να υπάρξουν
εξελίξεις… 

Ομόφωνα αθώος 
ο Παππούς

Πανηγυρίζει ο δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς, και δικαιολογημένα, καθώς έχει πλέον στα
χέρια του ομόφωνη δικαστική απόφαση για υπό-
θεση πλαστογραφίας στη Δημοτική Επιχείρηση
Ραδιοφωνίας «Ξένιος». Συγκεκριμένα, το τριμε-
λές Εφετείο Κακουργημάτων έκρινε ότι ο δήμαρ-
χος Φυλής Χρήστος Παππούς και ο πρώην αντι-
δήμαρχος Δημήτρης Καμπόλης, σύμφωνα και με
το πόρισμα της γραφολογικής εξέτασης, δεν εί-
χαν υπογράψει οι ίδιοι τα επίμαχα έγγραφα.
Όπως υποστήριξε ο κ. Παππούς μετά την αθώω-
ση, η απόφαση αποδεικνύει ότι «η διοίκηση του
δήμου ενήργησε προς το συμφέρον των συνδη-
μοτών μας και των εργαζομένων, τους οποίους
μετέφερε στον δήμο. Η σημερινή δικαστική από-
φαση αποτελεί συνέχεια των δύο προηγούμενων
υποθέσεων, στις οποίες επένδυσαν πολιτικά
εκείνοι που με έσυραν στα δικαστήρια επειδή
έδωσα δουλειά σε 43 εργαζόμενους και 110 λυό-
μενους οικίσκους σε ισάριθμους δημότες που
δεν είχαν πού να μείνουν μετά τον σεισμό».
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Δ
εν… ιδρώνει το αυτί των Κεν-
τρικών Τραπεζών από τις
προειδοποιήσεις οικονομο-
λόγων, πιστωτικών οργανι-

σμών και διεθνών οίκων και ετοιμάζον-
ται για νέες επιθετικές αυξήσεις στα επι-
τόκια. Τόσο η αμερικανική Federal Re-
serve όσο και η ΕΚΤ αναμένεται να προ-
χωρήσουν σε αύξηση κατά 75 μονάδες
βάσης, σε μια προσπάθεια να συγκρατή-
σουν τον πληθωρισμό που καλπάζει.

Όπως ανέφεραν οι «New York Ti-
mes», ανάμεσα στα στελέχη της Fed
έχει διαμορφωθεί συναίνεση στο σχέ-
διό τους για αύξηση των επιτοκίων κα-
τά 75 μβ τον Νοέμβριο από το υφιστά-
μενο επίπεδο του 3,1%. Αιτία, βέβαια, η
ανησυχία που προκαλούν οι επίμονες
αυξήσεις των τιμών και ο πληθωρι-
σμός, καθώς δείχνει να εδραιώνεται
και να τροφοδοτείται.

Ως τώρα αναμενόταν πως, παράλλη-
λα με την επιθετική αύξηση των επιτο-
κίων, στη συνεδρίαση τις πρώτες δύο
ημέρες του Νοεμβρίου η ομοσπον-
διακή τράπεζα θα άρχιζε να συζητά
γύρω από το πότε πρέπει να αρχίσει να
επιβραδύνει κάπως τις αυξήσεις των
επιτοκίων. Τα στοιχεία που δόθηκαν,
όμως, στη δημοσιότητα καταδει-
κνύουν πως η αγορά εργασίας της
υπερδύναμης παραμένει ισχυρή, με
τους εργοδότες να δημιουργούν ακό-
μη θέσεις εργασίας. Κατέδειξαν, επί-
σης, πως ο πληθωρισμός καλπάζει,
καθώς ακόμη και όταν αφαιρεθούν οι
ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και
της ενέργειας, ο δείκτης τιμών κατα-
ναλωτή έχει σημειώσει άνοδο 6,6%
τους τελευταίους 12 μήνες μέχρι τον
Σεπτέμβριο. Ως εκ τούτου, η Fed θα
αναβάλει τουλάχιστον για έναν μήνα
τη συζήτηση περί του πότε πρέπει να
αρχίσει να επιβραδύνεται ο ρυθμός
αύξησης των επιτοκίων του δολαρίου.

Ανάμεσα στα στελέχη της ομοσπον-
διακής τράπεζας επικρατεί ανησυχία
πως, αν αφεθεί ο πληθωρισμός ανε-
ξέλεγκτος, θα παγιωθεί και θα αποτε-
λέσει μόνιμο στοιχείο της αμερικανι-
κής οικονομίας. 

«Καμπανάκι» από Fitch
Στο μεταξύ, πάντως, πληθαίνουν οι

εκτιμήσεις για ύφεση στην αμερικα-

νική οικονομία. Ο οίκος αξιολόγησης
Fitch προειδοποιεί για ύφεση στις
ΗΠΑ παρόμοια με εκείνη του 1990,
τονίζοντας ότι «ο επίμονος πληθωρι-
σμός και οι αυξήσεις επιτοκίων από
τη Fed σε μέγεθος “jumbo” θα οδη-
γήσουν την αμερικανική οικονομία
σε ύφεση τύπου 1990, αρχής γενομέ-
νης από την άνοιξη». Η Fitch υποβάθ-
μισε τις προβλέψεις της για την ανά-
πτυξη των ΗΠΑ για φέτος και το επό-
μενο έτος, λόγω μιας από τις πιο επι-
θετικές -στην ιστορία- εκστρατείες
καταπολέμησης του πληθωρισμού
από τη Fed. Στο πλαίσιο αυτό, το αμε-
ρικανικό ΑΕΠ αναμένεται πλέον να
αυξηθεί μόλις κατά 0,5% το επόμενο
έτος, από 1,5% που ήταν η πρόβλεψη
του οίκου τον Ιούνιο.

Η ζοφερή πρόβλεψη έρχεται να

προστεθεί στον αυξανόμενο φόβο με-
ταξύ επενδυτών, οικονομολόγων και
επιχειρηματιών ότι η μεγαλύτερη οι-
κονομία του κόσμου βρίσκεται στα
πρόθυρα ύφεσης - μόλις 2,5 χρόνια
μετά την τελευταία.

Και η ΕΚΤ στον χορό 
Εξίσου βέβαιη θεωρούν οι οικονο-

μολόγοι μια αύξηση των επιτοκίων
του ευρώ κατά 75 μβ στην επόμενη
συνεδρίαση της ΕΚΤ στις 27 Οκτωβρί-
ου. Αυτό προκύπτει από σχετική δη-
μοσκόπηση του Reuters μεταξύ Ευ-
ρωπαίων οικονομολόγων. Αιτία είναι,
βέβαια, και πάλι ο πληθωρισμός που
επιταχύνεται εξαιτίας της εκτόξευσης
των τιμών της ενέργειας. Παράλληλα
τον τροφοδοτεί και η κατάσταση στις
εφοδιαστικές αλυσίδες, που αγωνί-

ζονται ακόμη να ανακάμψουν από το
έμφραγμα που τους προκάλεσε η
πανδημία και υπέστησαν νέο πλήγμα
με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
και τα παρεπόμενά της. Στόχος της
ΕΚΤ για τον πληθωρισμό είναι το 2%
που ορίζεται ως σταθερότητα των τι-
μών. Ο δείκτης έχει, όμως, φτάσει αι-
σίως στο 10% από τον περασμένο μήνα
και αναμένεται πως για το τρέχον τρί-
μηνο ο μέσος όρος του θα είναι 9,6%.

Εν ολίγοις, θα είναι υψηλότερος
από τον περασμένο μήνα και δεν ανα-
μένεται να υποχωρήσει κοντά στον
στόχο πριν από τα τέλη του 2024.

Έτσι, καθώς θα προχωρά ο χειμώ-
νας, οι οικονομολόγοι εκτιμούν πως η
ΕΚΤ θα γίνεται πιο επιθετική στις αυ-
ξήσεις των επιτοκίων. Στη συνεδρίαση
της 27ης Οκτωβρίου εκτιμάται ότι η
τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια φτά-
νοντας το επιτόκιο καταθέσεων στο
1,50% και το επιτόκιο αναχρηματοδό-
τησης στο 2%. Σημειωτέον ότι η ΕΚΤ
άργησε να αυξήσει τα επιτόκια και η
πρώτη της κίνηση ήταν τον Ιούλιο,
όταν προσέθεσε 50 μβ σε όλο το φά-
σμα των επιτοκίων της.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Προς νέες επιθετικές 
αυξήσεις επιτοκίων 
- Ζοφερές προβλέψεις 
για ΗΠΑ και Ευρώπη 

Πώς οι Κεντρικές 
Τράπεζες οδηγούν 
τις οικονομίες 
σε ύφεση



E
γκαιρη και τμηματική
καταβολή του επιδόμα-
τος θέρμανσης στους
καταναλωτές που προ-

μηθεύονται πετρέλαιο, αλλά και
σχέδιο επιδότησης του πετρελαί-
ου κίνησης στην αντλία, περιλαμ-
βάνει το πλάνο της κυβέρνησης
για το προσεχές διάστημα. Συγκε-
κριμένα:

1. Ο οδικός χάρτης για την πλη-
ρωμή του επιδόματος θέρμανσης
περιλαμβάνει την προκαταβολή
της πρώτης δόσης, συνολικού
ύψους 150 εκατ. ευρώ, έως τις 30
Δεκεμβρίου, σύμφωνα με όσα δή-
λωσε στον ΑΝΤ1 ο υπουργός Οικο-
νομικών Χρήστος Σταϊκούρας.
Όπως εξήγησε, «τα ποσά αυτά θα
συγκριθούν με τα παραστατικά
των αγορών και θα γίνουν οι σχετι-
κοί συμψηφισμοί, ενώ η πλατφόρ-
μα για την υποβολή αιτήσεων θα
ανοίξει μέσα στον Νοέμβριο, προ-
κειμένου η διαδικασία να ολοκλη-
ρωθεί έως τις 15 Δεκεμβρίου».
Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο
υπουργός, τα μέχρι στιγμής στοι-
χεία δείχνουν αυξημένη ζήτηση
για πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ σε
σχέση με το επίδομα, «αυτό που
διαφοροποιείται φέτος είναι πως
ανεξάρτητα από την ποσότητα που

θα βάλουν οι δικαιούχοι του επι-
δόματος, που ήταν και πέρσι δι-
καιούχοι του επιδόματος θέρμαν-
σης, θα δοθούν προκαταβολές
ανάλογες με τη δαπάνη που έκα-
ναν τον περασμένο χειμώνα και θα
γίνει αργότερα συμψηφισμός εάν
δεν καταναλώσουν την ποσότητα
πετρελαίου που αναλογεί στην
προκαταβολή του επιδόματος».

Έως τις 30 Δεκεμβρίου οι περυ-
σινοί δικαιούχοι θα λάβουν το επί-
δομα θέρμανσης που δικαιούνται
για φέτος, ενώ έως την ίδια ημέρα
θα το έχουν λάβει και οι νέοι δι-
καιούχοι. Στη συνέχεια θα ακο-
λουθήσουν δύο ακόμη πληρωμές.
Η μία θα γίνει έως τις 28 Φε-
βρουαρίου 2023 και θα αφορά το
σύνολο των αγορών έως τις 31 Ια-
νουαρίου 2023, εφόσον έχουν κα-
ταχωριστεί τα απαιτούμενα στοι-
χεία έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023
και η δεύτερη θα γίνει έως τις 30
Απριλίου 2023 για το σύνολο των
αγορών που θα έχουν πραγματο-
ποιηθεί έως τις 31 Μαρτίου 2023

και θα έχουν καταγραφεί έως τις
15 Απριλίου 2023. 

2. Σχετικά με το πετρέλαιο κίνη-
σης, χθες ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλα-
κάκης δήλωσε στο ραδιόφωνο του
ΣΚΑΪ 100,3 ότι στο τέλος του μηνός
θα παρθεί η απόφαση για επανα-
φορά της επιδότησης στην αντλία.
Η θετική πορεία εκτέλεσης του
προϋπολογισμού αυξάνει τα περι-
θώρια για να υπάρξει έκπτωση στη
λιανική τιμή του προϊόντος στην
αντλία, έτσι ώστε να απορροφηθεί
το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου
κατά το τελευταίο διάστημα. Ση-
μειώνεται ότι σε πολλές περιπτώ-
σεις το πετρέλαιο κίνησης είναι
ακριβότερο από την αμόλυβδη
βενζίνη! Σύμφωνα με τους σχεδια-
σμούς του υπουργείου Οικονομι-
κών, η εφαρμογή του μέτρου θα εί-
ναι άμεση και θα ισχύσει από τις
πρώτες μέρες του Νοεμβρίου.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Έκρηξη του τζίρου σε
λιανεμπόριο - βιομηχανία

Διπλή ώθηση στο ΑΕΠ της Ελλάδας έδω-
σε ο Αύγουστος, καθώς ο τζίρος του λιανι-
κού εμπορίου χτύπησε… ταβάνι στα 3,23
δισ. ευρώ, λόγω της εντυπωσιακής ανόδου
του τουρισμού, ενώ ο αντίστοιχος στη βιο-
μηχανία ενισχύθηκε κατά 42%, λόγω των
αυξημένων παραγγελιών, κυρίως για εξα-
γώγιμα προϊόντα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, ο τζίρος των επιχειρήσε-
ων λιανικού εμπορίου ήταν αυξημένος κατά
18,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του
2021, οπότε είχε διαμορφωθεί στα 2,71 δισ.
ευρώ. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση ση-
μείωσε ο κλάδος πωλήσεων αυτοκινήτων με
42,6% και ακολούθησαν τα ενδύματα-υποδή-
ματα με 29,9%, ενώ οι περιφέρειες της χώρας
με τη μεγαλύτερη αύξηση τζίρου σε σχέση με
τον αντίστοιχο περυσινό μήνα ήταν της Δυτι-
κής Μακεδονίας με 38,1% και του Βορείου Αι-
γαίου με 21,5%. 

Από την άλλη πλευρά, η αύξηση του τζίρου
στη βιομηχανία ήταν ταχύτερη σε σχέση με
τη σύγκριση του περυσινού Αυγούστου με
τον αντίστοιχο μήνα του 2020, καθώς επανήλ-
θε η κανονικότητα, μετά τα περιοριστικά μέ-
τρα της πανδημίας. Ωστόσο, ο τζίρος της βιο-
μηχανίας παρουσίασε μείωση κατά 15% σε
σχέση με τον Ιούλιο, καθώς ο Αύγουστος εί-
ναι μήνας διακοπών και οι περισσότερες επι-
χειρήσεις υπολειτουργούν. Ο τζίρος της με-
ταποίησης αυξήθηκε κατά 42,3% λόγω της δι-
ψήφιας αύξησης των επιμέρους δεικτών των
προϊόντων διύλισης πετρελαίου, της παρα-
γωγής οπτάνθρακα, των χημικών ουσιών και
προϊόντων, των βασικών μετάλλων και των
τροφίμων. Αξιοσημείωτη αύξηση κατά 13,5%
σημείωσε ο τζίρος του κλάδου ορυχείων-λα-
τομείων, καθώς ανέβηκαν σημαντικά οι δεί-
κτες των κλάδων εξόρυξης μεταλλούχων με-
ταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομεί-
ων. Τέλος, ο τζίρος της εξωτερικής αγοράς
αυξήθηκε κατά 50,9% λόγω των αυξημένων
παραγγελιών από το εξωτερικό, ενώ ο αντί-
στοιχος δείκτης εσωτερικού κατά 37%.
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Τι θα γίνει με το ντίζελ
κίνησης - Θ. Σκυλακάκης:
«Στο τέλος του μηνός 
η απόφαση για επιδότηση
στην αντλία»

Πότε θα πληρωθεί
το επίδομα θέρμανσης
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Ο
ελληνικός τουρισμός,
ατμομηχανή για την οικο-
νομία της χώρας, συνεχίζει
να κλέβει διεθνώς τις εντυ-

πώσεις. Γάλλοι και Γερμανοί μνημο-
νεύουν ακόμη και σήμερα τις εξαιρε-
τικές επιδόσεις της Ελλάδας κατά τη
διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Με εκτενή ρεπορτάζ και αφιερώμα-
τα, μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτο-
ρεία υπογραμμίζουν πως, παρά τη
διεθνή δυσμενή συγκυρία, τον πόλεμο
και την ενεργειακή κρίση, η Ελλάδα
κατάφερε να αυξήσει τις ταξιδιωτικές
της εισπράξεις ακόμα και σε σύγκριση
με το 2019.

Στηρίζοντας τα στοιχεία τους στην
ΕΛΣΤΑΤ, το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδή-

σεων, η γαλλική εφημερίδα «Le Figa-
ro» και το γερμανικό περιοδικό «Der
Spiegel», με τιράζ πάνω από ένα εκα-
τομμύριο αντίτυπα την εβδομάδα, επι-
σημαίνουν πως τον Αύγουστο τα έσο-
δα από τον τουρισμό στη χώρα μας
ήταν αυξημένα κατά 23,4% στα κατα-
λύματα ενώ στα καταστήματα εστία-
σης κατά 13,6%, σε σχέση με την αντί-
στοιχη περίοδο του 2019.

Με έτος αναφοράς το 2019 για τον
ελληνικό τουρισμό, οι φετινές εκτιμή-
σεις προβλέπουν ανάπτυξη 5,3% και
2,1% αντίστοιχα για το 2023, σύμφωνα
με το προσχέδιο του κρατικού προ-
ϋπολογισμού. Είναι εμφανές ότι με το
«άνοιγμα» της χώρας και της τουριστι-
κής σεζόν τα στοιχεία πληρότητας στα
ξενοδοχεία της Αθήνας βελτιώθηκαν
σημαντικά, με τη μέση πληρότητα να
βρίσκεται στα επίπεδα του 2019, ιδιαί-
τερα τους μήνες από τον Ιούλιο έως
τον Σεπτέμβριο.

Η πρωτιά του «Ελ. Βενιζέλος»
Εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυ-

ξης σημειώνει και το διεθνές αερο-
δρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»,
στο οποίο ξεπέρασαν ήδη τα 17 εκατ.
οι διακινηθέντες επιβάτες, φτάνον-
τας συνολικά τα 17.251.485, από τον
Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο,
αριθμός που του χάρισε και την
πρώτη θέση στα βραβεία Routes
World 2022, τα οποία απονεμήθη-
καν στο Λας Βέγκας.

Σημαντικό παράγοντα στην ανάκτη-
ση της επιβατικής του κίνησης για φέ-
τος αποτέλεσε η προσθήκη νέων αε-
ροπορικών εταιρειών και δρομολο-
γίων στο δίκτυο.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως ο
αριθμός των Ισλανδών ταξιδιωτών
στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σημαντικά
τα τελευταία χρόνια, σε ποσοστό 20%.
Μάλιστα, τον τελευταίο χρόνο, η επι-
βατική κίνηση αυξήθηκε περαιτέρω

με 8.700 περισσότερους ταξιδιώτες
και μήνα τουριστικής αιχμής τον Αύ-
γουστο.

Αυτός ήταν και ο λόγος που η low
cost ισλανδική Play αποφάσισε τη δυ-
ναμική είσοδό της στην ελληνική αγο-
ρά. Ήδη ξεκίνησε τις πωλήσεις εισι-
τηρίων έχοντας αρχικά στο πρόγραμ-
μά της δύο πτήσεις την εβδομάδα
προς Ισλανδία και ΗΠΑ.

Φρένο στη σεναριολογία περί νομοθετικής ρύθμισης
που θα επέτρεπε στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων,
δηλαδή στα funds των κόκκινων δανείων, να
προχωρούν σε πλειστηριασμούς έβαλε ο
Χρήστος Σταϊκούρας στη Βουλή, ενώ πα-
ράλληλα έστειλε αυστηρό μήνυμα στις
τράπεζες και στις εταιρείες διαχείρισης
απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις να
αναλάβουν τις ευθύνες απέναντι στην
κοινωνία.

Αναφερόμενος μάλιστα στον εξωδικαστι-
κό μηχανισμό, είπε ότι δεν έχουν σταθεί στο
ύψος των περιστάσεων ούτε οι τράπεζες ούτε οι διαχει-
ριστές απαιτήσεων με ορισμένες φωτεινές εξαιρέσεις.
«Προσδοκούμε και πιέζουμε τράπεζες και εταιρείες δια-
χείρισης να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για
την ταχεία υλοποίηση ρυθμίσεων. Και έχουν ευθύνη για

αυτό, πρωτίστως απέναντι στην ελληνική κοινωνία», συμ-
πλήρωσε ο υπουργός Οικονομικών.

«Όλοι οι χρηματοδοτικοί φορείς οφείλουν να
ευθυγραμμιστούν με την Πολιτεία για την

αποτελεσματική και βιώσιμη διαχείριση
του προβλήματος του ιδιωτικού χρέους»,
είπε ο υπουργός Οικονομικών και πρό-
σθεσε πως παρά την πρόοδο οι χρημα-
τοδοτικοί φορείς υστερούν σημαντικά.
Προχωρώντας σε μια αποτίμηση του

εξωδικαστικού μηχανισμού, ανέφερε πως
παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον από τους

πολίτες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους μέσω του εξω-
δικαστικού μηχανισμού σε σύγκριση με όλα τα προηγού-
μενα κρατικά εργαλεία ρύθμισης οφειλών.

«Μέχρι στιγμής πάνω από 60.000 οφειλέτες έχουν ει-
σέλθει στην πλατφόρμα. Από αυτούς, 32.000 οφειλέτες,

δηλαδή πάνω από τους μισούς που έχουν εισέλθει στην
πλατφόρμα, έχουν προσκομίσει τα οικονομικά τους στοι-
χεία, από τα οποία και προκύπτουν συνολικές οφειλές
ύψους 19 δισ. ευρώ. Ποσό που δυνητικά μπορεί να ρυθμι-
στεί το επόμενο χρονικό διάστημα μέσω του εξωδικαστι-
κού μηχανισμού.

Η τοποθέτηση του κ. Σταϊκούρα προκάλεσε μάλιστα την
ενόχληση του προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Τραπε-
ζών Βασίλη Ράπανου, ο οποίος σχολίασε «όπως ακούσα-
τε, οι τράπεζες έχουν την ευθύνη για όλα τα κακά σε αυτό
τον τόπο» για να προσθέσει σε άλλο σημείο «διαχειριζό-
μαστε τα χρήματα των Ελλήνων καταθετών. Όχι των καπι-
ταλιστών ή των μετόχων. Μας κατηγορούσατε στο παρελ-
θόν και είχατε σε μεγάλο βαθμό δίκαιο ότι κάναμε εορτο-
δάνεια, διακοποδάνεια, δανεικά και αγύριστα. Θέλετε
πάλι να πάμε στα ίδια; Όχι. Αναλαμβάνουμε λελογισμέ-
νους κινδύνους».

AFP, «Le Figaro» και 
«Der Spiegel», με εκτενή
ρεπορτάζ και αφιερώματα,
εκθειάζουν την επιτυχία 
με την αύξηση 
των εσόδων της 
σε σύγκριση με το 2019

«Φρένο» Σταϊκούρα στους πλειστηριασμούς από τα funds

Διεθνείς… ύμνοι
στην Ελλάδα για
τις επιδόσεις της
στον τουρισμό

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου



Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη την Τρίτη 18 Οκτωβρί-
ου 2022 μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του CSR
Hellas. Από πλευράς πανεπιστημίου υπέγραψε ο πρύτανης,
καθηγητής Άγγελος Κότιος και από πλευράς CSR Hellas η
πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και αντιπρόεδρος
του CSR Europe Μαρία Αλεξίου. Παρευρέθηκαν ο Αλέξαν-
δρος Κωστόπουλος, αν. γενικός διευθυντής του CSR Hel-
las, ο κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματι-
κών και Διεθνών Σπουδών, καθηγητής Μιχάλης Σφακιανάκης και η καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών
Σπουδών Κωνσταντίνα Κοτταρίδη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Το CSR Europe είναι ένας διεθνής μη
κερδοσκοπικός οργανισμός και το CSR Hellas ένας από τους εθνικούς εταίρους του. Σκοπός του μνημονίου
είναι η συνεργασία των δύο φορέων με στόχο την από κοινού αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.
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Τ
α μπρος πίσω συνεχίζονται
στο ελληνικό χρηματιστήριο,
το οποίο μάχεται για τη διατή-

ρηση των κεκτημένων. Ωστόσο η επι-
δείνωση που καταγράφεται στην
αγορά ομολόγων επαναφέρει τον
προβληματισμό για τον αρνητικό αν-
τίκτυπο που μπορεί να έχει αυτό στο
ΧΑ. Η ξεκάθαρη μείωση του τζίρου
καταδεικνύει τη διστακτικότητα των
αγοραστών, ενώ ενδεχόμενη επιδεί-
νωση του διεθνούς χρηματιστηρια-
κού κλίματος θα πλήξει περαιτέρω
την ψυχολογία στην ελληνική αγορά.
Τεχνικά ο γενικός δείκτης έχει δώσει
αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρεί-
ται με επιστροφή χαμηλότερα των
804 μονάδων. Επόμενο, τεχνικά, ζη-
τούμενο, το κλείσιμο υψηλότερα της
ζώνης 855-870 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ

200 ημερών) και να κινηθεί προς
895, 900, 906-908 και 944 μονάδες.
Αντίθετα, κλείσιμο χαμηλότερα των
804 θα επαναφέρει το σενάριο δοκι-
μασίας της ζώνης στήριξης στις 795-
779 μονάδες. Αγοραστικό σήμα και

από τον δείκτη υψηλής κεφαλαι-
οποίησης, που ακυρώνεται με επι-
στροφή χαμηλότερα των 1.936 μονά-
δων. Επόμενο ζητούμενο, η κίνηση
προς τις 2.062-2.101 (συγκλίνουν οι
ΚΜΟ 200 ημερών).

AS Company: Αγορά
εκτάσεων στην Ελούντα

Την αγορά εκτάσεων γης στην περιοχή
Ελούντας Λασιθίου και τη δραστηριοποί-
ησή της στον τομέα Ανάπτυξης Πολυτε-
λών Τουριστικών Καταλυμάτων ανακοί-
νωσε η AS Company ΑΕ. Ειδικότερα, η
εισηγμένη γνωστοποίησε την αγορά
αριθμού γειτνιαζουσών εκτάσεων γης,
συνολικού εμβαδού περίπου 50.000 τμ
έως 60.000 τμ, στην ιδιαίτερα ελκυστική
τουριστικά Ελούντα Λασιθίου Κρήτης, με
σκοπό την ανάπτυξη πολυτελών τουρι-
στικών καταλυμάτων. Η συνολική αξία
της συναλλαγής υπολογίζεται να ανέλθει
από 2.000.000 έως 2.500.000 ευρώ, έπει-
τα από ενδελεχή νομικό, οικονομικό και
τεχνικό έλεγχο. 

Famar: Προχωρούν 
οι επενδύσεις στη Θήβα

Με ταχύ ρυθμό προχωρούν οι επενδύ-
σεις που υλοποιεί η Famar με στόχο την
επέκταση και αναβάθμιση του κέντρου
αποθήκευσης και διανομής αμιγώς φαρ-
μακευτικών προϊόντων στη Θήβα. Στόχος
των επενδύσεων, που αναμένεται να ολο-
κληρωθούν πλήρως μέσα στο 2023, είναι
να αυξηθεί η συνολική δυναμικότητα της
μονάδας και να αναβαθμιστεί περαιτέρω
ο εξοπλισμός της, καθώς και να ενσωμα-
τωθούν εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας
στην αποθήκευση και στη μεταφορά
φαρμακευτικών σκευασμάτων (συνταγο-
γραφούμενων και μη συνταγογραφούμε-
νων -OTC- φαρμακευτικών προϊόντων),
καθώς και παιδικών τροφών και ιατρικών
συσκευών.

Μοτοδυναμική: Αύξηση
EBITDA κατά 85,5% 

Με ισχυρή ανάπτυξη σε όλα τα μεγέθη
έκλεισε το εννεάμηνο για τη Μοτοδυνα-
μική. Συγκεκριμένα, για το σύνολο του
εννεαμήνου, οι πωλήσεις παρουσίασαν
αύξηση κατά 37,9% σε σύγκριση με το
2021 και ανήλθαν στα 102,5 εκατ. Τα κέρ-
δη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
(EBITDA) ανήλθαν σε 22,4 εκατ. ευρώ,
αυξημένα κατά 85,5%, ενώ τα αποτελέ-
σματα προ φόρων ανήλθαν σε 13,5 εκατ.,
υπερδιπλάσια από εκείνα του 2021.

Νέες ενεργειακές υπηρεσίες, για
μείωση του ενεργειακού κόστους,
επεξεργάζεται συνεχώς η Proter-
gia, ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας και Φυσικού Αερίου της Mytili-
neos. Μέσω του βασικού χρηματο-
δοτικού πλαισίου για την έρευνα και
την καινοτομία της ΕΕ «Horizon Eu-
rope», η Protergia συμμετέχει σε
δύο προγράμματα που θα δώσουν τη
δυνατότητα στους πελάτες της να
δοκιμάσουν νέες ψηφιακές υπηρε-

σίες ενεργειακής αναβάθμισης. Πρόκειται για το Chronicle που αφορά την ψηφιοποίηση της ενεργει-
ακής απόδοσης των κτιρίων μέσα από τη δημιουργία μιας δυναμικής πλατφόρμας κτιριακών δεδομέ-
νων με σκοπό τη μελλοντική παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Επίσης, για το πρόγραμμα
ΕΒΕΝΤΟ, που αφορά τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων μέσω της δημιουρ-
γίας ψηφιακών τεχνολογικών εργαλείων που θα επιτρέπουν την εύκολη, γρήγορη και αποτελεσματική
υλοποίηση των σχετικών εργασιών.

Μπρος πίσω και βλέπουμε… στο ΧΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Protergia επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία 

Συνεργασία Πανεπιστημίου Πειραιώς και CSR Hellas
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Τ
ην Τρίτη 18 Οκτωβρίου παραδόθηκε στην το-
πική κοινωνία το πλήρως επισκευασμένο,
ανακαινισμένο και επανεξοπλισμένο Δημο-

τικό Ιατρείο Ροβιών στον Δήμο Μαντουδίου, Λί-
μνης, Αγίας Άννας που επλήγη από τις περσινές κα-
ταστροφικές πυρκαγιές και τις πλημμύρες που
ακολούθησαν. 

Το έργο υλοποιήθηκε με τη χορηγία της doValue
Greece, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης. 

Το έργο υλοποιήθηκε με την ευθύνη του δήμου
και την πλήρη χρηματοδότηση της doValue Greece,
σύμφωνα με το συνολικό χρονοδιάγραμμα των
δράσεων αποκατάστασης.

Αγορά 351.023 ιδίων
μετοχών από τη ΔΕΗ

AVIN - ΕΤΕ: Προσφορά 
στο πετρέλαιο θέρμανσης 

Η AVIN στέκεται πάντα δίπλα στους καταναλω-
τές ενισχύοντας τη διάθεση πετρελαίου θέρ-
μανσης με μια δυνατή προωθητική ενέργεια
που επιστρέφει αξία. Σε συνεργασία με το πρό-
γραμμα go4more της Εθνικής Τράπεζας, η AVIN
προσφέρει κέρδος 6% σε πόντους go4more για
αγορές με πιστωτική κάρτα, για προμήθεια πε-
τρελαίου θέρμανσης που θα πραγματοποιηθεί
κατά την περίοδο από 24/10 έως και 31/11/22.
Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ισχύει κέρδος 3%
σε πόντους go4more για τις χρεωστικές κάρτες
της Εθνικής Τράπεζας. Επιπλέον, με στόχο την
απρόσκοπτη εξυπηρέτηση όλων των καταναλω-
τών που θα προμηθευτούν πετρέλαιο τη φετινή
χειμερινή περίοδο, η AVIN δίνει τη δυνατότητα
παραγγελίας μέσα από πολλαπλά κανάλια, όπως
το τηλεφωνικό κέντρο 18108, η ηλεκτρονική
φόρμα παραγγελίας στην ιστοσελίδα της εται-
ρείας (https://www.avinoil.gr/prionta/petre-
laio-thermansis/), το ειδικά διαμορφωμένο tab
στο AVIN ΚΕΡΔΙΖΩ app και η νέα απλοποιημένη
φόρμα ενδιαφέροντος μέσω social media.

Δεν πωλείται η Credit 
Agricole Life Greece

Για μια επταετία, από το 2015 έως και το
2022, η Credit Agricole Ανώνυμη Ασφαλιστική
Εταιρεία Ζωής, η γνωστή Credit Agricole Life
Greece, ήταν προς πώληση. Ωστόσο, πλέον η
μητρική έλαβε την απόφαση να μην προχωρή-
σει επί του παρόντος σε περαιτέρω ενέργειες
για την πώληση της ελληνικής θυγατρικής της
ή του χαρτοφυλακίου της και να συνεχίσει τη
λειτουργία της Credit Agricole Life Greece
εξυπηρετώντας το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο
μέχρι τη λήξη του (Run-off basis).

Αύξηση εσόδων 15% 
για την Upstream

Δυναμικά συνεχίζει την ανοδική της πορεία
η Upstream, η ελληνική εταιρεία τεχνολογίας,
ηγέτιδα στον χώρο του mobile marketing au-
tomation, καταγράφοντας αύξηση εσόδων 15%
για το εννεάμηνο του 2022. Η martech εται-
ρεία, που δραστηριοποιείται με επιτυχία σε
μερικές από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες
αγορές του κόσμου, λάνσαρε την τεχνολογική
πλατφόρμα αυτοματοποιημένου mobile mar-
keting το 2021, ονόματι Grow, και συνεχίζει να
αναπτύσσεται, ανταποκρινόμενη στην αυξα-
νόμενη ζήτηση για ψηφιακές υπηρεσίες που
κορυφώθηκε με την πανδημία. Η Upstream
κατέγραψε στο εννεάμηνο υγιή κερδοφορία,
όπως φαίνεται από τα κέρδη προ φόρων, τόκων
και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία στο τέλος
Σεπτεμβρίου ήταν ενισχυμένα κατά 23%.

Προς ΑΜΚ η Nuntius
Χρηματιστηριακή

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα προ-
χωρήσει το επόμενο διάστημα η Nuntius Χρη-
ματιστηριακή ΑΕΠΕΥ. Αυτό προκύπτει από τις
οικονομικές καταστάσεις της χρηματιστηρια-
κής που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της.
Σύμφωνα με τον ορκωτό της Nuntius Χρημα-
τιστηριακή ΑΕΠΕΥ, το σύνολο των ιδίων κεφα-
λαίων της εταιρείας κατά την 31η/12/2021 είχε
καταστεί κατώτερο από το μισό του μετοχικού
της κεφαλαίου και ως εκ τούτου πρέπει να
υπάρξει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 

doValue Greece:
Ολοκληρώθηκε η επισκευή 
του Δημοτικού Ιατρείου Ροβιών

Polygreen: Δύο νέα στελέχη
στη διοικητική ομάδα

Η Polygreen, η εταιρεία που προσφέρει καινοτό-
μες λύσεις στον κλάδο της κυκλικής οικονομίας
διεθνώς, ενισχύει τη διοικητική της ομάδα με νέα
στελέχη με πολυετή πείρα στον τομέα τους. Ειδι-
κότερα, ο Παντελής Τουρνής αναλαμβάνει Chief
Financial Officer, ενώ People & Culture Director
της εταιρείας η Κυριακή Κατσανά.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη
Εταιρεία ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος επαναγοράς μέχρι και 36.344.000 με-
τοχών εκδόσεώς της (οι «ίδιες μετοχές»), κατά το
χρονικό διάστημα από 13/10/2022 μέχρι και
19/10/2022, αγόρασε μέσω συναλλαγών στο Χρη-
ματιστήριο Αθηνών συνολικά 351.023 ίδιες μετο-
χές. Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η ΔΕΗ κατέχει
συνολικά 3.345.637 μετοχές εκδόσεώς της, οι
οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,8758% του κα-
ταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο Ολυμπιακός, μακράν η πιο φορμαρι-
σμένη ομάδα στη EuroLeague, νίκησε
89-87 και τη Ρεάλ Μαδρίτης στην

Ισπανία και οι ειδήμονες περί του μπάσκετ τον
έχρισαν από τώρα φαβορί για τον τίτλο. Την ίδια
ώρα, ο Παναθηναϊκός γνώριζε μία από τις χειρό-
τερες ήττες της ιστορίας του στη διοργάνωση,
94-65 από την Άλμπα στο Βερολίνο. Βίοι αντίθε-
τοι. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν το απόλυτο στη
EuroLeague, όπως βλέπετε στον σχετικό πίνακα,
και οι «πράσινοι» μία νίκη επί του Ερυθρού
Αστέρα στο Βελιγράδι, μία ήττα φυσιολογική από
τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ και μία συντριβή. 

Απόψε στη Βιτόρια της Βασκωνίας, ο Ολυμπια-
κός θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια (21.30) και
ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί στο ΟΑΚΑ (21.00)
τη Μονακό τού άλλοτε δικού του Μάικ Τζέιμς.
Και τα δυο ματς θα μεταδοθούν από τη Nova.

Και επειδή η καλή μέρα από το πρωί φαί-
νεται, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με νίκες τη
σεζόν, 67-52 τον Παναθηναϊκό στον τελικό
του Super Cup στη Ρόδο, και από τότε πά-

ει… τρένο δίχως να μπορεί να τον σταματή-
σει κανένας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Παρότι
έχασε έναν μεγάλο σουτέρ, τον Τάιλερ
Ντόρσεϊ, και ο αντικαταστάτης του, Κάνααν,
δεν έχει εγκλιματιστεί, ο Ολυμπιακός ποντά-
ρει στον «υπερηχητικό» Σάσα Βεζένκοφ και
στον Κώστα Σλούκα, βέβαια. Προχθές στη
Μαδρίτη, στα τελευταία δευτερόλεπτα πήρε
την μπάλα, έκανε μπάσιμο, λέι απ, καλάθι
και τέλος, 87-89. Πιο εύκολα είχε περάσει
από τη Βαρκελώνη, 80-70 την Μπαρτσελό-
να. Δικαίως θεωρείται απόλυτο φαβορί, αλ-
λά είναι νωρίς ακόμα.

Ο Παναθηναϊκός είναι καινούργια ομάδα με
νέο προπονητή τον Μαυροβούνιο Ντέγιαν Ράντο-
νιτς. Πρώτα πρέπει να γίνει ομάδα, όπως ο
Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο, αλλά ο κόσμος εί-
ναι ανυπόμονος, θέλει αποτελέσματα «εδώ και
τώρα». Υπάρχει μια σοβαρή έλλειψη στη θέση
«4» και ήδη έχουν κινηθεί διαδικασίες για να
πάρει τον 28χρονο Αμερικανό πάουερ φόρ-
γουορντ Τζακ Λέιμαν, ύψους 2,03μ. που είναι

ελεύθερος από το ΝΒΑ. Φόρεσε τη φανέλα των
Μπλέιζερς και Τίμπεργουλβς. Οι πληροφορίες
αναφέρουν ότι οι δυο πλευρές έχουν έρθει σε
συμφωνία, η οποία θα επισημοποιηθεί μετά το
αποψινό ματς με τη Μονακό. 

Ο Ολυμπιακός πάει «τρένο» 
στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός
παραπαίει - Μεγάλα παιχνίδια απόψε

Βίοι αντίθετοι
Τα αποτελέσματα

Ολυμπιακός 
Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός ..................87-89
Ολυμπιακός - Περιστέρι ........................101-79
Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις ..........................90-80
Απόλλων Πάτρας - Ολυμπιακός ..............61-97
Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός ....................70-80
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός ..................52-67

Παναθηναϊκός 
Άλμπα Βερολίνου - Παναθηναϊκός ........94-65
Παναθηναϊκός - Λαύριο ..........................93-70
Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός ........75-77
Άρης - Παναθηναϊκός ..............................69-65
Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης ..............68-71
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός ..................52-67



Στις 18 Ιανουαρίου 2023, σχεδόν
έναν χρόνο μετά τη δολοφονία, θα
γίνει η δίκη για τον Άλκη Καμπανό,
στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο
Θεσσαλονίκης. Ήταν ξημερώματα
1ης Φεβρουαρίου όταν οργανωμέ-
νοι οπαδοί του ΠΑΟΚ επιτέθηκαν
και σκότωσαν τον άτυχο φίλαθλο
του Άρη στην περιοχή του Χαριλάου,
κοντά στο γήπεδο. Οι κατηγορούμε-
νοι για τη δολοφονία είναι 12 και αν-
τιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για
ανθρωποκτονία με δόλο, τετελεσμέ-
νη (στην περίπτωση του 19χρονου)
και σε απόπειρα (στην περίπτωση
ενός εκ των τραυματισμένων φίλων
του), από κοινού, όπως επίσης για
επίθεση και κατοχή αντικειμένων
που μπορούν να προκαλέσουν σω-

ματικές βλάβες, με τις επιβαρυντι-
κές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου,
παράνομη οπλοφορία και οπλοχρη-
σία. Επιπλέον, ένας εξ αυτών κατη-
γορείται για απόπειρα ανθρωποκτο-
νίας στην περίπτωση του δεύτερου
τραυματισμένου νεαρού, φίλου του

δολοφονηθέντος, και οι υπόλοιποι
11 ως απλοί συνεργοί στη συγκεκρι-
μένη πράξη. Η οικογένεια του Άλκη
Καμπανού είχε ζητήσει για λόγους
ασφαλείας η δίκη να γίνει στην Αθή-
να και όχι στη Θεσσαλονίκη, αίτημα
που απέρριψε ο Άρειος Πάγος.

Τον Ιανουάριο η δίκη για τον Άλκη Σέντρα στα ερασιτεχνικά
πρωταθλήματα

Και πάλι στη σέντρα τα ερασιτεχνικά πρωτα-
θλήματα της χώρας, μετά την απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Δεν είχαν
αρχίσει καν, γιατί πολλά σωματεία δεν είχαν
εγγραφεί στα μητρώα της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού. Στην ψηφοφορία της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής, 14 ψήφισαν «ναι», ο πρόεδρος
της ΕΠΣ Δωδεκανήσου Διακοφώτης «όχι» και
υπήρξε ένα «παρών» από τον Αγραφιώτη του
Ολυμπιακού.

Ο Ρονάλντο έφυγε 
από τον πάγκο

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ύστερα από καλή εμ-
φάνιση νίκησε 2-0 την Τότεναμ στο Ολντ Τρά-
φορντ, αλλά 67.000 βλέμματα στράφηκαν προς τον
Κριστιάνο Ρονάλντο. Μερικά λεπτά πριν από τη λή-
ξη και ενώ δεν υπήρχε άλλη αλλαγή, σηκώθηκε
και έφυγε εκνευρισμένος από τον πάγκο και πήγε
στα αποδυτήρια. Είναι προφανές ότι θα φύγει από
τη Μάντσεστερ μετά το Μουντιάλ του Κατάρ.

Μαυροβούνιος σφυρίζει
το ντέρμπι της Λεωφόρου

Ο Μαυροβούνιος διαιτητής Νίκολα Νταμπάνο-
βιτς, που ανήκει στην πρώτη κατηγορία της UE-
FA, ορίστηκε από τον Άγγλο αρχιδιαιτητή Στέφεν
Μπένετ να σφυρίξει το μεγάλο ντέρμπι της επό-
μενης αγωνιστική Παναθηναϊκός - Άρης στη Λε-
ωφόρο. Ήρθε και πέρσι στη χώρα μας για τα παι-
χνίδια Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-0, Πανα-
θηναϊκός - ΑΕΚ 1-1, Ιωνικός - Ατρόμητος 2-1 και
παλαιότερα για τους αγώνες Ολυμπιακός - ΑΕΚ
2-0 και ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 3-1.

Πάλι ασίστ 
ο Κώστας Τσιμίκας

Ο Κώστας Τσιμίκας έδωσε άλλη μία ασίστ στη
νίκη 1-0 της Λίβερπουλ κόντρα στη Γουέστ Χαμ
και βελτίωσε ακόμα περισσότερο τα νούμερά
του. Το γκολ πέτυχε ο Ντάργουιν Νούνιες. Αυτή
ήταν η 5η ασίστ του Έλληνα αριστερού μπακ της
Λίβερπουλ, που στη σχετική λίστα βρίσκεται πί-
σω μόνο από τον Βέλγο Ντε Μπρόινε που έχει 11. 

ΠΑΕ ΑΕΚ για τον Λουκά Μπάρλο
Σαν σήμερα πριν από 23 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο μεγαλύτε-
ρος -ίσως- πρόεδρος της ΑΕΚ, ο Λουκάς Μπάρλος. Η ΠΑΕ
εξέδωσε την εξής ανακοίνωση: «Σαν σήμερα πριν από 23 χρό-
νια έφυγε για πάντα από κοντά μας ο Λουκάς Μπάρλος. Ο
“πρόεδρος των έργων και των τίτλων” ηγήθηκε του συλλόγου
μας από το 1974 έως το 1981. Η ΑΕΚ θα τον θυμάται αιώνια με
αγάπη και ευγνωμοσύνη».

Εισιτήρια
τέλος στον 
Παναθηναϊκό

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τον
Άρη και έτσι για άλλη μία φορά φέτος η Λεωφόρος θα είναι κατάμεστη, όπως και στα
προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από 24 ώρες.
Ο Παναθηναϊκός, όπως είναι γνωστό, έχει οκτώ νίκες σε ισάριθμα ματς στο πρωτάθλημα. 

SPORTS
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

E
να πρωτότυπο θεατρικό υπερθέαμα με
πρωταγωνίστρια τη Σαλίνα Γαβαλά και
άβαταρ συμπρωταγωνιστές παρουσιά-
ζεται στη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν

Βουδούρη». Στη διαφορετική παράσταση, «βγαλ-
μένη» από το μέλλον, η πρωταγωνίστρια και τα-
λαντούχα τραγουδοποιός συναντά επί σκηνής τα
εικονικά ολογράμματα του ηθοποιού Φίλιππου
Σοφιανού, του τραγουδιστή Γιώργου Καραδήμου
και του συγγραφέα Θανάση Χειμωνά και τότε
το… «Πάρτι γενεθλίων» αρχίζει! 

Με τη χρήση της τεχνολογίας, οι virtual καλε-
σμένοι της «εορτάζουσας» παρελαύνουν στο έρ-
γο μέσω εικονικής πραγματικότητας, προσφέ-
ροντας στους θεατρόφιλους μια ανεπανάληπτη
εμπειρία αλλά και σκεπτικισμό για την παρουσία
των άβαταρ στην Τέχνη.  Το «Πάρτι γενεθλίων» σε
σκηνοθεσία Φίλιππου Σοφιανού αποτελεί ένα εν-

τυπωσιακό σύνθετο θέαμα-ακρόαμα, για φωνή,
πιάνο και κοντραμπάσο με τη χρήση video art.
Ανέβηκε πέρυσι στο χειμερινό «Άλσος», με sold
out βραδιές, ενώ στο Μέγαρο Μουσικής θα δοθεί
περιορισμένος αριθμός παραστάσεων.

Ο πατέρας, ο πρώην και ο Άμλετ!
Το πρωτότυπο μιούζικαλ δωματίου, που συν-

δυάζει θέατρο, μουσική, ποίηση αλλά και την τε-
χνολογία των ολογραμμάτων, είναι στην πραγμα-
τικότητα ένα ταξίδι αυτοβελτίωσης και αυτογνω-
σίας. Ένα πάρτι, όπου ο θεατρικός λόγος της
πρωταγωνίστριας Σαλίνας Γαβαλά ενώνεται με
γνωστά και αγαπημένα τραγούδια, ειδικά δια-
σκευασμένα για πιάνο και κοντραμπάσο.

Το στόρι ξεκινά με την ηρωίδα να περνά την
ημέρα των γενεθλίων της απομονωμένη στο σπί-
τι. Διαβάζει, γράφει, τραγουδά και «συνομιλεί»

με γνωστά βιβλία και συγγραφείς, όταν εντελώς
ξαφνικά αρχίζουν οι επισκέψεις. Πρόσωπα της
ζωής της, αγαπημένα και μη, με τα οποία έχει
ανοιχτούς λογαριασμούς, καθώς και ρόλοι από
θεατρικά έργα. Η πιο απροσδόκητη «επίσκεψη»
είναι εκείνη του παιδικού της εαυτού.

Έτσι, με την τεχνολογία των ολογραμμάτων, εμ-
φανίζονται ο Φίλιππος Σοφιανός στον ρόλο του
πατέρα, ο τραγουδιστής Γιώργος Καραδήμος
στον ρόλο του «πρώην», ο συγγραφέας Θανάσης
Χειμωνάς στον ρόλο του Άμλετ και η μικρή Ειρή-
νη στον ρόλο του παιδικού εαυτού της. Στο πιάνο
ζωντανά ο Γιάννης Τσέρτος και στο κοντραμπάσο
ο Γιάννης Γρηγορίου.

Info: Οι παραστάσεις θα δοθούν στο Μέγαρο
Μουσικής - Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βου-
δούρη», τις Τετάρτες του Οκτωβρίου και Νοεμ-
βρίου 2022.

«Πάρτι γενεθλίων» 
στο Μέγαρο



Στην «Galerie Negropontes», σε ένα από τα πιο
πολυτελή σημεία του Παρισιού, θα πραγματοποιηθεί
η παρουσίαση -η πρώτη εκτός συνόρων- του βιβλί-
ου «Λάκης Γαβαλάς Loaded», παρουσία του συγ-
γραφέα και διάσημου σχεδιαστή μόδας. Καλεσμέ-
νος του συλλόγου «Greek Paris» και της προέδρου
του Χριστίνας Μαυρίδη, ο δημιουργός θα αποκαλύ-
ψει ιστορίες που φιλοξενούνται στις σελίδες της έκ-
δοσης, θα συνομιλήσει με ομογενείς της γαλλικής
πρωτεύουσας, θα δώσει συνεντεύξεις και θα υπο-
γράψει βιβλία. Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί
για τις 26 Οκτωβρίου.

Greek Paris

Πάει ο Λαζάρου

Αλλαγές στις αλλαγές! Πάει κι έρχεται κό-
σμος, αλλάζουν πρόσωπα στα πάνελ, αλλάζει
η θεματολογία, αλλάζουν και οι μάγειρες. Ο
δημοφιλής σεφ Λευτέρης Λαζάρου υπέβαλε
την παραίτησή του στη διοίκηση του Open και
αποχώρησε από την εκπομπή «Εμείς» της
Ίνας Ταράντου. Τη θέση του πήρε ο Πέτρος Συ-
ρίγος, που μέχρι πέρυσι τον βλέπαμε στην
κουζίνα του «Πρωινού» στον ΑΝΤ1 και φέτος,
εντελώς αιφνιδιαστικά, του ανακοινώθηκε
πως δεν θα συνεχίσει τη συνεργασία του με
τον Γιώργο Λιάγκα.

Τη λες και γενναία τη Χριστίνα
Κολέτσα. Η παίκτρια του ταξι-
διωτικού πρότζεκτ «Asia ex-
press», παρά την ταλαιπωρία
των σκληρών δοκιμασιών, δο-
κίμασε οικειοθελώς τις αντο-
χές της και στον σωματικό πό-
νο. «Το τατουάζ αυτό το “χτύ-
πησα” με τον παραδοσιακό
τρόπο, δηλαδή με ένα καλάμι,
μια βελόνα και μελάνι, μέσα σε
έναν βουδιστικό ναό της Καμ-
πότζης», αποκάλυψε η τρα-
γουδίστρια ποζάροντας με δυ-
σφορία.

Μπρος στα κάλλη!

ΔΔιπλή βάφτιση
Εντατικές προετοιμασίες για το baby bloom των δίδυμων κο-
ριτσιών του Μιχάλη Ζαμπίδη. Ο πρωταθλητής του kick boxing
και η σύντροφός του επιθυμούν να βαφτίσουν τις κορούλες
τους μέσα στον χρόνο, με τον αθλητή να δηλώνει: «Κοιτάζω
ημερομηνίες. Δεν έχουμε ανακοινώσει ούτε στις γιαγιάδες
ούτε πουθενά. Περνάμε όμορφα, ζούμε τις ημέρες, βγάζουμε
πολλές φωτογραφίες. Νονοί θα είναι ο Άμλετ Τουνιάν και ο
Κωνσταντίνος Κάτσικας».

Την πρωτιά κατέκτησε (και φέτος) ο Τάσος
Θεοδώρου. Ο πρώην συνεργάτης της Φαίης
Σκορδά και παρουσιαστής στην κυπριακή
τηλεόραση στόλισε νωρίς νωρίς το χριστου-
γεννιάτικο δέντρο, κλέβοντας τη δόξα από
κάθε άλλον celebrity. «Και του χρόνου, βρε
παιδιά! Το καθιερωμένο στόλισμα στις 15
του Οκτώβρη!», έγραψε στη λεζάντα ο δη-
μοσιογράφος, ποζάροντας με φόντο το γε-
μάτο κόκκινες μπάλες παραδοσιακό έλατο.
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Ο μαέστρος

Έφερε τα Χριστούγεννα

Λ
ίγα 24ωρα μετά την προβολή του πρώτου επεισοδίου της
νέας σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη «Maestro»,
ο πρωταγωνιστής και σεναριογράφος ξενάγησε μέσω Ιn-
stagram τους followers του σε έναν υπέροχο χώρο,

όπου πραγματοποιήθηκαν σημαντικά γυρίσματα: Το παλιό σχολείο
της Λάκκας στους Παξούς. Η πρεμιέρα απέσπασε υψηλά νούμερα
τηλεθέασης και ο δημιουργός ευχαρίστησε δημόσια τους συνεργά-
τες του: «Αισθάνομαι σαν τον μπαμπά που πήγε το παιδάκι του πρώ-
τη μέρα στο σχολείο και το άφησε. Που το παραδίδει και ελπίζει να
είναι όλα καλά. Μακάρι να μπορούσα να ευχαριστήσω προσωπικά
όλους όσοι έχουν συμβάλει και καθορίσει αυτό το έργο, αλλά είναι
τόσο πολλοί που θα γίνω γραφικός. Θα περιοριστώ μόνο σε ένα τε-
ράστιο ευχαριστώ στους κατοίκους των Παξών, στους καταπληκτι-
κούς ηθοποιούς του “Maestro” στο συνεργείο μας, στην παραγωγή
και στο κανάλι».



Η
στερεοτακτική βιοψία μαστού είναι μια
ελάχιστη επεμβατική διαδικασία, μη
χειρουργική, για βλάβες του μαστού οι
οποίες δεν ψηλαφούνται, είναι μαστο-

γραφικά απεικονίσιμες και δεν ελέγχονται στους
υπερήχους ή στην MRI. 

«Οι ενδείξεις για στερεοτακτική βιοψία μαστού
περιλαμβάνουν βλάβες που αξιολογούνται ως ύπο-
πτες κακοήθειας (BI-RADS Κατηγορία 4), βλάβες
που αξιολογούνται πιθανώς καλοήθεις (BI-RADS
Κατηγορία 3), όταν υπάρχουν έγκυρες κλινικές εν-
δείξεις για βιοψία ή όταν η παρακολούθηση απει-
κόνισης μικρών διαστημάτων θα ήταν δύσκολη (πχ,
εάν η ασθενής έχει έναν σύγχρονο γνωστό καρκίνο
του μαστού, περιμένει τη μεταμόσχευση οργάνων ή
σκοπεύει να μείνει έγκυος στο άμεσο μέλλον κλπ),
πολλαπλές ύποπτες βλάβες, ιδιαίτερα σε μια πο-
λυεστιακή ή πολυκεντρική κατανομή, για διευκό-
λυνση του σχεδιασμού θεραπείας, βλάβες που πα-
ρατηρούνται στη μαστογραφία και που συσχετίζον-
ται με ύποπτες περιοχές ενίσχυσης στην MRI. Μπο-
ρεί να είναι μικροαποτιτανώσεις, διαταραχή αρχιτε-
κτονικής, οζίδια έως 4 mm. Το αποτέλεσμα της πα-
θολογοανατομικής ανάλυσης θα καθορίσει το επό-
μενο βήμα», αναφέρει η τεχνολόγος-ακτινολόγος,
professional στη στερεοτακτική βιοψία, κ. Μαρία
Αλαφάκη. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο το 15% των αλλοι-
ώσεων θα χρειαστεί να αντιμετωπιστούν χειρουργι-
κά μετά τη λήψη του αποτελέσματος της βιοψίας.
Αυτό σημαίνει ότι από τις 100 γυναίκες οι οποίες θα

υποστούν τη συγκεκριμένη βιοψία, οι 85 θα τελει-
ώσουν σε αυτό το σημείο τη μικρή περιπέτεια και θα
επανέλθουν έπειτα από έναν χρόνο, για τον ετήσιο
μαστογραφικό έλεγχο. 

Η βιοψία υπό την καθοδήγηση της μαστογραφικής
εικόνας είναι μια ασφαλής και ακριβής μέθοδος για
τη διάγνωση ύποπτων ευρημάτων που εντοπίζονται
στον μαστογραφικό έλεγχο, υπό την προϋπόθεση ότι
το κέντρο στο οποίο πραγματοποιείται η βιοψία έχει
ικανό αριθμό περιστατικών ανά έτος και οι εμπλεκό-
μενοι επαγγελματίες υγείας έχουν εμπειρία. 

Η στερεοτακτική βιοψία είναι μια ανώδυνη, ελά-
χιστα επεμβατική διαδικασία, η οποία αντικαθιστά
την ανοιχτή χειρουργική βιοψία με εξαιρετικά πλε-
ονεκτήματα. Χορηγείται μόνο τοπική αναισθησία,
δεν αφήνει ουλές και μπορεί να εκτελεστεί σε λιγό-
τερο από μία ώρα. 

Απαιτείται ελάχιστος χρόνος αποκατάστασης και
σε αντίθεση με τη χειρουργική επέμβαση, η στερεο-
τακτική βιοψία δεν παραμορφώνει τον ιστό του μα-
στού, ώστε να δυσκολεύει την ανάγνωση μελλοντι-
κών μαστογραφιών, ο χρόνος ανάρρωσης είναι σύν-
τομος και οι ασθενείς μπορούν αμέσως να επιστρέ-
ψουν στις συνήθεις δραστηριότητές τους. Δεν απαι-
τείται αντιβιοτική αγωγή. Πιθανή επιπλοκή, σε ελά-
χιστες περιπτώσεις, η δημιουργία αιματώματος στο
σημείο της βιοψίας.
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kpapakosto@yahoo.gr

Είναι μια ανώδυνη, ελάχιστα
επεμβατική διαδικασία, η οποία
αντικαθιστά την ανοιχτή χειρουργική
βιοψία με εξαιρετικά πλεονεκτήματα

Ποια είναι η διαδικασία
Η γυναίκα είτε είναι ξαπλωμένη σε πρηνή θέση
στο ειδικό στερεοστατικό κρεβάτι, είτε είναι
καθιστή σε μια άνετη καρέκλα στον μαστογρά-
φο. Ο μαστός που υποβάλλεται σε βιοψία πιέζε-
ται ανάμεσα σε δύο μαστογραφικές πλάκες, για
να παραμείνει σταθερός κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας. Με τη βοήθεια μαστογραφικών ει-
κόνων εντοπίζεται η βλάβη και πραγματοποιεί-
ται τοπική αναισθησία.
Η βελόνα της βιοψίας καθοδηγείται στην ακρι-
βή θέση της ύποπτης περιοχής και λαμβάνονται
αρκετά δείγματα ιστού. Στο τέλος της διαδικα-
σίας, τοποθετείται ένα μικρό μεταλλικό clip στη
θέση της βιοψίας, για να σημάνει το σημείο στο
οποίο πραγματοποιήθηκε η βιοψία. Η τομή
κλείνει με αυτοκόλλητα ράμματα. Η όλη διαδι-
κασία διαρκεί περίπου 45 λεπτά, ενώ ο χρόνος
συλλογής των ιστικών δειγμάτων διαρκεί μόνο
μερικά λεπτά (3-5). Σύμφωνα με επιστημονικές
ανακοινώσεις, το 85% των γυναικών που έκαναν
στερεοτακτική βιοψία, λόγω ύποπτων για κα-
κοήθεια μη ψηλαφητών μαστογραφικών αλλοι-
ώσεων (BI-RADS 4), δεν χρειάστηκε περαιτέρω
χειρουργική παρέμβαση.

Στερεοτακτική βιοψία μαστού

Μαρία Αλαφάκη, τεχνολόγος-
ακτινολόγος, professional στη
στερεοτακτική βιοψία 



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

καθημερινές προβλέψεις
www.facebook.com/alexandra.karta

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

Κριός
(21/3-20/4)
Η Σελήνη στο πρώτο δεκαήμερο της Παρθέ-
νου σάς κάνει ανήσυχους σε θέματα εργα-
σιακά, αλλά και σε θέματα που αφορούν την
υγεία σας. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειρι-
στείτε αυτή την περίοδο την προσωπική σας
ζωή, αλλά και κάποιες συναισθηματικές
σας ανάγκες.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Καλή μέρα για εσάς, όπου κάποια θέματα που
αφορούν την προσωπική σας ζωή και τη γενι-
κότερη ανάγκη σας να μοιράζεστε την καθημε-
ρινότητά σας βρίσκονται μπροστά και σας περι-
μένουν. Περιορίστε τη ρουτίνα σας κάνοντας
συναντήσεις με αγαπημένα σας πρόσωπα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου, οι εντάσεις δεν
θα λείψουν από την καθημερινότητά σας, αλλά θα
υπάρξουν και καλές στιγμές με τα πρόσωπα που
βρίσκονται ουσιαστικά κοντά σας. Οι Δίδυμοι του
πρώτου δεκαημέρου θα ασχοληθείτε με ένα οικο-
γενειακό θέμα.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους, η διάθεσή σας να κά-
νετε κάποιες αλλαγές είναι πολύ έντονη. Ίσως,
μάλιστα, σκεφτείτε να μετακινηθείτε, να συναν-
τηθείτε με αγαπημένα σας πρόσωπα, αλλά και
σκεφτείτε τα επόμενά σας βήματα σε μια σχέση
που δεν σας εκφράζει. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες, η μέρα σας θα είναι γε-
μάτη με ανησυχίες και σκέψεις, κυρίως για τα
οικονομικά σας. Ίσως θα πρέπει να αναγνωρίσε-
τε κάποια λάθη σας, που αφορούν τη διαχείριση
των οικονομικών σας. Επίσης, κάποιες σχέσεις
σας θέλουν περισσότερο χρόνο για να καταλά-
βετε τον ρόλο που έχουν στη ζωή σας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο είναι
μια καλή ένδειξη ότι διαισθάνεστε τα πράγ-
ματα γύρω σας και αυτό θα σας βοηθήσει να
ανασυντάξετε τις δυνάμεις σας. Κάποια νέα
ξεκινήματα θα κάνετε οι Παρθένοι του πρώ-
του δεκαημέρου.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Έντονες οι μέρες αυτές για εσάς αλλά πολύ ου-
σιαστικές για την προσωπική σας ζωή. Σήμερα
θα έχετε πεσμένη ψυχολογία, για αυτό σκεφτεί-
τε τρόπους να εκτονώσετε την ενέργεια που έχει
συσσωρευτεί και δεν σας βοηθά να σκεφτείτε με
αισιοδοξία τα επόμενα βήματά σας.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς του πρώτου δεκαημέ-
ρου, οι εξελίξεις τρέχουν και εσείς μάλλον δεν θα
μπορέσετε να τις διαχειριστείτε όπως θα επιθυ-
μούσατε. Έχετε μπροστά σας την Ηλιακή Έκλει-
ψη, που θα πρέπει να είστε δυνατοί στην ανάληψη
κάποιων αποφάσεων.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Επαγγελματικά θέματα μπαίνουν και πάλι στο
πρόγραμμά σας, κυρίως για εσάς του πρώτου
δεκαημέρου. Γενικότερα η παραμονή του Άρη
απέναντί σας σάς έχει βάλει σε μια πολύ απαι-
τητική περίοδο, που αφορά τις σχέσεις σας με
τους άλλους. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είναι μια περίοδος που χρειάζεστε τον χρόνο
σας να σκεφτείτε ορισμένα πράγματα που
μπορεί να αφορούν τις σχέσεις σας αλλά και
το γεγονός ότι σε προσωπικό επίπεδο κάτι σας
ανησυχεί. Αν πρέπει να ταξιδέψετε, είναι μια
πολύ καλή στιγμή, ιδίως αν πρόκειται να το
συνδυάσετε με τα επαγγελματικά σας.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς τους Υδροχόους οι μέρες αυτές είναι
πολύ απαιτητικές και πρέπει να βάλετε μια τάξη
στις προτεραιότητές σας. Πολύ πιθανόν να σκέ-
φτεστε ότι το επαγγελματικό σας περιβάλλον
δεν σας καλύπτει οικονομικά αλλά και στην
εξέλιξή σας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς, η Σελήνη στο διαμετρικά
απέναντι ζώδιο από το δικό σας θα σας δημι-
ουργήσει την έντονη ανάγκη να προσέξετε και
να ασχοληθείτε περισσότερο με την προσωπική
σας ζωή. Βέβαια, πρέπει να φροντίσετε και τις
σχέσεις με το περιβάλλον σας, όπου μάλλον
θέλουν άμεσα εκκαθάριση πρόσωπα και κατα-
στάσεις. 
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Σήμερα δεν υπάρχουν
σημαντικές πλανητικές όψεις,
αλλά υπάρχει πάντα 
η συνεχιζόμενη ροή των

προηγούμενων και επόμενων επιρροών,
που αυτή την περίοδο είναι πολλές και
με μεγάλο εκτόπισμα γεγονότων. 
Η Σελήνη από το ζώδιο της Παρθένου
είναι ένδειξη μιας καθημερινότητας 
με απαιτήσεις. 



Τ
ο Sudoku είναι ένα παιχνίδι που βα-
σίζεται στη λογική. Στόχος είναι να
συμπληρωθούν όλα τα κουτάκια
ώστε κάθε στήλη, κάθε σειρά και κά-

θε κουτάκι να περιέχουν όλα τα ψηφία από το
ένα μέχρι το εννέα. Μερικά κουτάκια είναι ήδη
συμπληρωμένα ώστε να υπάρχει μόνο μία δυ-
νατή λύση.

Οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες ψάχνουν μια δυνα-
τή λύση για τον περιορισμό των ενεργειακών
τιμών, ενώ στη Σύνοδο Κορυφής, που συνε-
δριάζει από χθες, ψάχνουν τρόπους να πιέ-
σουν την Κομισιόν να πάει παρακάτω, υιοθε-
τώντας πλαφόν στο φυσικό αέριο που χρησι-
μοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύ-
ματος. Η Ιστορία επαναλαμβάνεται;

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ εκμεταλλεύτηκαν στο
έπακρο κατά το παρελθόν την αφθονία του πε-
τρελαίου. Αντίθετα, οι χώρες της Ευρώπης δεν
είχαν αυτή την ευλογία. Οι ευρωπαϊκές κυ-
βερνήσεις κατά το παρελθόν επένδυσαν στη
Μέση Ανατολή. Η αρχική προτεραιότητα των
Βρετανών ήταν το Ιράν, που ούτως ή άλλως
ήταν στη βρετανική σφαίρα επιρροής. Οι Γερ-
μανοί φλέρταραν με τους Οθωμανούς για να
αποκτήσουν δικαιώματα στη Μεσοποταμία.
Και η Γαλλία διεκδικούσε μερίδιο από τον

πλούτο της περιοχής.
Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν εξασφάλισε

επαρκή εφοδιασμό από εκεί και μέχρι τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν εξαρτώμενες από τις
ΗΠΑ και στη συνέχεια από τη Σοβιετική Ένω-
ση, ενώ τα πράγματα έγιναν ακόμη δυσκολό-
τερα όταν οι αμερικανικές εταιρείες άρχισαν
να επενδύουν ολοένα και περισσότερο στη
Σαουδική Αραβία.

Οι Δυτικοί Γερμανοί το σκέφτηκαν πρώτοι
να εμβαθύνουν τη σχέση τους με τους Σοβιετι-
κούς, αφού δεν υπήρχε καμία εγχώρια προ-
μήθεια φυσικού αέριου, ένα καύσιμο που έμ-
παινε δυναμικά στην ενεργειακή πολιτική και
είχαν στη διάθεσή τους οι Ολλανδοί και οι
Νορβηγοί. Ο τότε καγκελάριος Βίλι Μπραντ
δεσμεύτηκε να αγοράσει σοβιετικό αέριο
χρησιμοποιώντας χαλύβδινους σωλήνες γερ-
μανικής κατασκευής. Η εξάρτηση από τη Ρω-
σία άρχισε να γίνεται ελκυστική.

Η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης δημιούρ-
γησε νέα δεδομένα στο ενεργειακό Sudoku
και η ενεργειακή θέση της Ευρώπης επιδει-
νώθηκε όταν ο Πούτιν αρνούνταν να δεχτεί την
ανεξαρτησία των μέχρι πρότινος χωρών-δο-
ρυφόρων της Σοβιετικής Ένωσης. Οι Ευρω-
παίοι διχάστηκαν. Ορισμένες χώρες έλεγαν ότι

θα έπρεπε να αναζητήσουν περισσότερες
προμήθειες από το αμερικανικό υγροποιημέ-
νο φυσικό αέριο. Οι Γερμανοί όμως υπερθε-
μάτιζαν υπέρ του φτηνότερου αερίου από τη
Ρωσία παρασέρνοντας σε συνεργασία και άρα
σε εξάρτηση και άλλες χώρες.

Και στη συνέχεια ήρθε η ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία και ο Πούτιν απαίτησε να παί-
ζει μόνος του Sudoku χωρίς να ρωτήσει τη
γνώμη κανενός. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης άρχισαν να αναζητούν τρόπους απε-
ξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Έχουν
πάλι τα ίδια διλήμματα που είχαν στις αρχές
του 20ού αιώνα. Να αυξήσουν τις εισαγωγές
από τις ΗΠΑ; Να αναζητήσουν περισσότερες
προμήθειες από τη Μέση Ανατολή και δη από
τη Σαουδική Αραβία; Να αρθούν οι κυρώσεις
στο Ιράν για να ανοίξει ο δρόμος για συνεργα-
σία με την Τεχεράνη;

Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να βρουν μια
σωστή λύση. Αν όχι σήμερα στη Σύνοδο Κορυ-
φής στις Βρυξέλλες, σύντομα, πολύ σύντομα.
Διότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες μπορεί να μην ξέ-
ρουν όλοι να παίζουν Sudoku, ξέρουν όμως
όλοι τι είναι το ντόμινο. Ξέρετε, αυτό που μια
λάθος απόφαση μπορεί να παρασύρει όλο το
παιχνίδι. Τους ηγέτες, τις χώρες, τους πολίτες. 

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Μπορεί όλοι 
οι Ευρωπαίοι
ηγέτες να μην
ξέρουν να
παίζουν Sudoku,
ξέρουν όμως τι
είναι το ντόμινο

Το ευρωπαϊκό ενεργειακό Sudoku


