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Σ
την «Political» μπορούμε να υπερηφα-
νευόμαστε ότι το Μεταναστευτικό και οι
προεκτάσεις του, η εργαλειοποίησή του
από πλευράς Τουρκίας, η αδιαφορία από

μερίδα των Ευρωπαίων, οι δυσλειτουργίες της ΕΕ, το
πραγματικό ενδιαφέρον κάποιων εταίρων και κυ-
ρίως οι άοκνες και ειλικρινείς προσπάθειες των στε-
λεχών των ελληνικών Αρχών έχουν αναδειχτεί με
πρωτοσέλιδα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, συνεχή πα-
ρακολούθηση και μαρτυρίες εκείνων που πραγματι-
κά βιώνουν ή γνωρίζουν καλά το πρόβλημα. Έτσι και
σήμερα, με αφορμή την επιδίωξη θερμού επεισοδί-
ου από την τουρκική ακτοφυλακή, φιλοξενούμε τον
δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, ο οποίος αποκαλύπτει
πώς «μαγείρευαν» τη σύγκρουση οι «απέναντι» τα
τελευταία 24ωρα.

Βγάζοντας κάθε είδους μυωπικά γυαλιά που
μπορεί να φορούν οι εμπλεκόμενες πλευρές στο
ζήτημα, υπάρχουν κάποια αναντίρρητα δεδομένα.

Υπάρχουν πλούσιο οπτικό υλικό και πλήθος μαρτυ-
ριών όχι μόνο Ελλήνων λιμενικών αλλά και μελών
της Frontex, καθώς και των ίδιων των ταλαίπωρων
που πέφτουν θύματα της ελπίδας τους για ένα κα-
λύτερο αύριο. Τι αποδεικνύεται αδιάψευστα από
όλα τα παραπάνω; Ότι οι νοσταλγοί του τριγωνικού
δουλεμπορίου του 16ου αιώνα κάνουν χρυσές δου-
λειές πάνω σε χιλιάδες ζωές Ασιατών και Αφρικα-
νών με την ανοχή ή και τη σιωπηρή υποβοήθηση
των τουρκικών Αρχών. Τελεία. Είναι συμπέρασμα
που προκύπτει από σωρεία αποδείξεων τα τελευ-
ταία είκοσι και πλέον χρόνια, με τις συμφωνίες που
δεν τηρήθηκαν και τα πρωτόκολλα που δεν εφαρ-
μόστηκαν από την τουρκική πλευρά σε ό,τι αφορά
την επανεισδοχή των μεταναστών, την έκδοση των
κατηγορούμενων Τούρκων, την απροθυμία συνερ-
γασίας για την πάταξη του εμπορίου σάρκας, τη
συμμετοχή κρατικών υπαλλήλων μέσω δωροδο-
κίας και πολλά πολλά ακόμη. Υπάρχουν ογκώδεις

δικογραφίες εν γνώσει τόσο των ευρωπαϊκών Αρ-
χών όσο και των τουρκικών, που αφορούν υποθέ-
σεις διακίνησης μεταναστών και προσφύγων από
τον Έβρο μέχρι την Κω και με στοιχεία που εμπλέ-
κουν και μέλη διεθνών ΜΚΟ.

Το θέμα πλέον δεν είναι η κατάσταση που επικρα-
τεί, οι προσπάθειες που καταβάλλουν οι ελληνικές
Αρχές και η Frontex, η διερεύνηση των περιστατικών
προκειμένου οι δολοφόνοι και οι ηθικοί αυτουργοί
στις δολοφονίες εκατοντάδων ανθρώπων να λογοδο-
τήσουν στη δικαιοσύνη. Το ζήτημα είναι η βούληση
ώστε να λήξει αυτό το φαινόμενο που προκαλεί και
τρώει σαν σαράκι τα ανθρωπιστικά ιδεώδη της σύγ-
χρονης Δύσης, οι κοινωνίες της οποίας βλέπουν από
χρονική απόσταση με φρίκη τα εγκλήματα κατά της
ανθρωπότητας που διέπραξαν οι Πορτογάλοι και οι
Βρετανοί δουλέμποροι το 1500 να επαναλαμβάνονται
μπροστά στα μάτια τους εν έτει 2022. 
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ΡOLITICAL 2 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Τι πρέπει να γίνει στο Αιγαίο
για να καταλάβουν όλοι; 



Μ
ένοντας μακριά από την πό-
λωση και την τοξικότητα
στην οποία ποντάρει ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ για να κερδίσει δημοσκο-

πικούς πόντους, η κυβέρνηση έχει επιλέ-
ξει να επικεντρώσει τη στρατηγική της στην
επίλυση των προβλημάτων που αντιμετω-
πίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά
τους. Ο πρωθυπουργός έχει ρίξει το βάρος
του στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και
της ενεργειακής κρίσης αναλαμβάνοντας
πρωτοβουλίες με στόχο να μετριάσει τις
επιπτώσεις από τις συνεχείς ανατιμήσεις
στα προϊόντα και τα καύσιμα, ενώ παίρνει
μέτρα και για ζητήματα που απασχολούν
έντονα την κοινωνία, όπως τις γυναικοκτο-
νίες και τις κακοποιήσεις των γυναικών.

Στον αντίποδα, ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να
διαμορφώσει την αντιπολιτευτική του πο-
λιτική βασιζόμενος στη σκανδαλολογία
και σε ζητήματα που δεν απασχολούν την
κοινωνία, με μοναδικό γνώμονα να κερδί-
σει μικροκομματικά οφέλη, έναν στόχο
που δεν έχει επιτύχει, γεγονός που επιβε-
βαιώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. «Η
σκανδαλολογία και η ηθικολογία, στις
οποίες επιδίδεται με πάθος, δεν είναι λύση
στο πρόβλημα της πολιτικής του ανεπάρ-
κειας. Δεν είναι σωσίβια, όπως ελπίζει.
Αλλά είναι το μόνο που ξέρει να κάνει»,
δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Γιάννης Οικονόμου.

Στο Μαξίμου εκτιμούν πως εκείνο που
αναμένουν οι πολίτες από την κυβέρνηση

είναι να δώσει λύσεις στα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν ή, έστω, να περιορίσει τις
αυξήσεις στις τιμές, όπως επιχειρεί να
πράξει με «το καλάθι του νοικοκυριού»
στα σουπερμάρκετ. Ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επι-
χειρεί εδώ και τρία χρόνια να εκμεταλλευ-
τεί πολιτικά τις πρωτοφανείς κρίσεις χω-
ρίς όμως κανένα απο-
τέλεσμα. «Εδώ και
πάνω από τρία χρόνια
ο κ. Τσίπρας πίστευε
ότι υπό το βάρος των
τεράστιων κρίσεων
που ενέσκηψαν η Ελλάδα θα κατέρρεε -
και μαζί της και η κυβέρνηση. 

Καθώς όμως αυτή η μεγάλη αποτυχία δεν
ήρθε και οι εκλογές πλησιάζουν, αποφάσισε
να επανέλθει στη στρατηγική της σκανδαλο-
λογίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Όχι στη σκανδαλολογία»
Παρά το γεγονός ότι σε αρκετές περι-

πτώσεις η τοξικότητα που έχει επιλέξει ο
ΣΥΡΙΖΑ σε μια σειρά από περιπτώσεις τού
έχει γυρίσει μπούμερανγκ, όπως με την
υπόθεση του Κολωνού, την οποία με χυ-
δαίο τρόπο επιχείρησε να συνδέσει με τη
ΝΔ, ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει αποφασι-
σμένος να συνεχίσει με την ίδια στρατηγι-
κή την αντιπολιτευτική της ρότα. Ωστόσο,
στην κυβέρνηση έχουν ξεκαθαρίσει πως
δεν πρόκειται να μπουν σε μια πλειοδοσία
λάσπης και υβριστικών αντιπαραθέσεων

με τον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, όπως σημει-
ώνουν κυβερνητικά στελέχη, το ηθικό
πλεονέκτημα που ισχυρίζονταν κάποτε
στην Κουμουνδούρου έχει χαθεί, τονίζον-
τας ότι όλοι οι πολίτες θυμούνται πολύ κα-
λά όσα συνέβησαν την περίοδο διακυβέρ-
νησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν πως αντί-
παλος για τον Κυριάκο
Μητσοτάκη δεν είναι ο
Αλέξης Τσίπρας, αλλά
τα προβλήματα της χώ-
ρας, ενώ προσθέτουν
πως ένα από τα άγχη

του πρωθυπουργού είναι η ολοκλήρωση
του κυβερνητικού έργου προκειμένου να
γίνουν πράξη οι προεκλογικές δεσμεύσεις
απέναντι στον ελληνικό λαό. Για αυτό τον
λόγο στο Μαξίμου και όσο θα πλησιάζει ο
χρόνος των εκλογών, εκτός από τα μέτρα
που θα λαμβάνονται για την αναχαίτιση της
ακρίβειας, θα αναδεικνύονται όσα έχουν
γίνει επί κυβέρνησης της ΝΔ με στόχο να
συγκριθούν με εκείνα που είχε πράξει το
ίδιο ουσιαστικά χρονικό διάστημα ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Παράλληλα, θα αποδομήσει τον ισχυ-
ρισμό της αξιωματικής αντιπολίτευσης
πως κυβέρνησε σε μνημονιακά χρόνια,
αντιπαραβάλλοντας τις πρωτοφανείς κρί-
σεις που χτύπησαν ολόκληρο τον πλανήτη.

Συνεχείς περιοδείες
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι περιο-

δείες των κυβερνητικών και κομματικών

στελεχών τόσο στην περιφέρεια όσο και
στην Αττική. Ο γραμματέας της Πολιτικής
Επιτροπής της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης
και ο γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος
Κονταδάκης, συνοδευόμενοι από τον
υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Κώτση-
ρα, τον αντιπρόεδρο της Βουλής Θανάση
Μπούρα και τον βουλευτή Δυτικής Αττι-
κής Βαγγέλη Λιάκο, τον βουλευτή και
γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
ΝΔ Διονύση Χατζηδάκη και τον πρόεδρο
της ΟΝΝΕΔ Ορφέα Γεωργίου, επισκέ-
φτηκαν την περιοχή της Μάνδρας. Πραγ-
ματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη υπό τον
δήμαρχο Χρήστο Στάθη, όπου συζητήθη-
καν τα θέματα της τοπικής κοινωνίας, η
εξέλιξη των έργων υποδομής που πραγ-
ματοποιούνται στον δήμο αλλά και η
αποκατάσταση των ζημιών από τις φονι-
κές πλημμύρες που είχαν πλήξει την πε-
ριοχή πριν από πέντε χρόνια.

«Είμαστε κάθε εβδομάδα σε διαφορε-
τική γειτονιά της Ελλάδας, σε διαφορετι-
κό δήμο, ακούμε τους πολίτες, ακούμε
τους δημάρχους, ακούμε τα Επιμελητή-
ρια, καταγράφουμε τα ζητήματα και τα
πηγαίνουμε απευθείας στον πρωθυ-
πουργό, στον υφυπουργό παρά τω πρω-
θυπουργώ Γιάννη Μπρατάκο, σε όλους
τους υπουργούς. Εμείς θέλουμε να είμα-
στε χρήσιμοι για όλους τους πολίτες, αυ-
τός είναι ο ρόλος μας. Θέλουμε να λύ-
νουμε τα μικρά προβλήματα αλλά και τα
μεγάλα», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.
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Ε
φ’ όλης της ύλης επίθεση εξα-
πέλυσαν χθες ο υπουργός Εξω-
τερικών της Τουρκίας Μεβλούτ
Τσαβούσογλου και ο υπουργός

Άμυνας της Τουρκίας Xουλουσί Ακάρ,
συντηρώντας το επιθετικό κλίμα. Μετανα-
στευτικό, αποστρατιωτικοποίηση και
υφαλοκρηπίδα ήταν στην ημερήσια
ατζέντα τους για άλλη μία φορά. «Δεν
πρόκειται να επιτρέψουμε να επεκταθούν
ούτε ένα μίλι τα χωρικά ύδατα στο Αι-
γαίο», προειδοποίησε ο Τσαβούσογλου σε
συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σε
εκπροσώπους του τουρκικού Τύπου και
διοργάνωσε το τουρκικό think tank SETA. 

Παράλληλα έδειξε σε χάρτη την πρότα-
ση της Τουρκίας για τη χάραξη της υφαλο-
κρηπίδας στο Αιγαίο. Διεμήνυσε ότι δεν
μπορεί να γίνει επέκταση των χωρικών
υδάτων από την Ελλάδα πέρα από τα 6 μί-
λια και ότι αποτελεί «απειλή» για την
Τουρκία η στρατιωτικοποίηση των 16 από
τα 23 νησιά του Αιγαίου, αμφισβητώντας
την κυριαρχία των νησιών και νησίδων
που δεν έχουν δοθεί ονομαστικά στην Ελ-
λάδα με κάποια συνθήκη.

Για το Μεταναστευτικό, ο Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου υποστήριξε ότι η Ελλάδα προ-
σπαθεί με πλαστές φωτογραφίες στο Ευ-
ρωκοινοβούλιο να κατηγορήσει την Τουρ-
κία ότι διεξάγει εκστρατεία αμαύρωσης
της χώρας, ενώ ο Ακάρ μετά τα fake news
σε σχέση με το επεισόδιο στη Σάμο διαβε-
βαίωσε ότι θα κάνουν ό,τι κρίνεται απα-
ραίτητο για να απαντήσουν στις «επιθέ-
σεις» της Ελλάδας.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωμα-
τίας με μια καθόλου διπλωματική γλώσσα
χαρακτήρισε την Ελλάδα «ανειλικρινή,
ανέντιμη και ψεύτρα» και ότι είναι εκείνη
που «τροφοδοτεί την ένταση και όχι η
Τουρκία, η οποία δεν το έχει ανάγκη».
Εξέφρασε παράλληλα την ενόχλησή του
που «η Ελλάδα μεταφέρει το διμερές θέ-
μα με την Τουρκία στην ΕΕ».

Από τον Νίγηρα όπου πραγματοποιεί
επίσημη επίσκεψη, ο Νίκος Δένδιας επέ-
λεξε να απαντήσει κάνοντας λόγο για
τουρκικό εκνευρισμό, τόσο λόγω της τε-
λευταίας τοποθέτησης των Ηνωμένων

Εθνών όσο και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχε-
τικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο. «H κυ-
βέρνηση της Τρίπολης δεν είναι εξουσιο-
δοτημένη να υπογράφει νέες συμφωνίες
που διαταράσσουν τις εξωτερικές σχέσεις
της χώρας ή επιφέρουν μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις», ήταν η ξεκάθαρη επίσημη
τοποθέτηση των Αμερικανών.

Σε ζώνη ανάφλεξης η Λιβύη 
για χάρη της Τουρκίας

Τα πυρά που εξαπέλυσε ο στρατηγός
Χαφτάρ προς την κυβέρνηση Ντμπεϊμπά
επειδή υπέγραψε τη συμφωνία με την Άγ-
κυρα μπορεί να ανάψουν φωτιά και κυ-
ριολεκτικά, αφού είναι ορατός ο κίνδυνος
και νέας στρατιωτικής εμπλοκής. Ο ισχυ-
ρός άνδρας της Ανατολικής Λιβύης είπε
ότι οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των πολιτι-
κών δυνάμεων στη Λιβύη διευρύνθηκαν
λόγω της συμφωνίας που υπέγραψε η Κυ-
βέρνηση Εθνικής Ενότητας του Ντμπεϊμ-
πά με την Τουρκία για την έρευνα πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου στη Μεσόγειο,
η οποία όπως είπε περιλαμβάνει πολλές
παραχωρήσεις στην Άγκυρα και στην
οποία πολλές εσωτερικές και περιφερει-

ακές δυνάμεις αντιτάχθηκαν, συμπερι-
λαμβανομένων της Αιγύπτου και του Λι-
βυκού Κοινοβουλίου.

Η απειλή νέου κύκλου βίας είναι ορατή,
διότι πολιτοφύλακες ελέγχουν σημαντικά
περιουσιακά στοιχεία, όπως λιμάνια και
αεροδρόμια, και παρέχουν στήριξη σε
διάφορους παράγοντες όπως είναι το ορ-
γανωμένο έγκλημα. Η κατάσταση ασφα-
λείας στη λιβυκή πρωτεύουσα είναι
έκρυθμη και στους δρόμους παρελαύ-
νουν σχεδόν καθημερινά τεθωρακισμένα
και ρουκετοφόρα. 

Και καθόλου άσχετη με το κλίμα είναι η
δήλωση του προέδρου της κρατικής εται-
ρείας πετρελαίου της Λιβύης Φαρχάτ
Μεντγκάρα που αναφέρθηκε στο ενδεχό-
μενο δημιουργίας δύο αγωγών φυσικού

αερίου. Ο ένας να ξεκινά από την Αίγυπτο
προς τη Λιβύη και ο άλλος από τη Λιβύη
προς την Ελλάδα. Η δήλωση αυτή προκά-
λεσε αίσθηση και στην Αθήνα, διότι η από-
φαση για κατασκευή ενός αγωγού μεταξύ
Λιβύης και Κρήτης, μήκους μόλις 180 μι-
λίων, απαιτεί και την αντιμετώπιση των πι-
θανών πολιτικών προβλημάτων που υπάρ-
χουν και αφορούν και την οριοθέτηση θα-
λάσσιων ζωνών μεταξύ των δύο χωρών.
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Για έντονη νευρικότητα 
του καθεστώτος 
Ερντογάν μιλά η Αθήνα

Επίθεση σε όλα
τα επίπεδα 
από την Άγκυρα 

Γράφει η 
Αλεξία Τασούλη

Ποιος είναι 
ο ρόλος 
του ισχυρού
άνδρα 
της Λιβύης
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Σ
οβαρές καταγγελίες για παρενο-
χλήσεις Ελλήνων ψαράδων και
από σκάφη του τουρκικού λιμενι-
κού που συνοδεύουν δουλεμπορι-

κά με μετανάστες κάνει με αποκλειστικές
δηλώσεις του στην «Political» ο δήμαρχος
Ανατολικής Σάμου Γιώργος Στάντζος.

Δύο 24ωρα μετά την ακραία τουρκική
πρόκληση, με ακταιωρό να κάνει επικίνδυ-
νους ελιγμούς και να στρέφει τον οπλισμό
της κατά σκάφους του Λιμενικού Σώματος,
ο δήμαρχος του νησιού καταγγέλλει ότι
«υπήρχαν παρενοχλήσεις το τελευταίο διά-
στημα. Υπάρχει μια κλιμάκωση τα τελευταία
24ωρα εργαλειοποιώντας το Μεταναστευτι-
κό. Χθες είχαμε έντονη επιθετική κίνηση
της Τουρκίας να περάσει βάρκες. Υπήρχε
και εμπλοκή του τουρκικού λιμενικού. Ου-
σιαστικά έγινε προσπάθεια από την Τουρκία
να ακυρωθεί ο ελληνικός χώρος έρευνας
και διάσωσης. Απετράπη να δημιουργή-
σουν ντε φάκτο καταστάσεις στα ελληνικά
χωρικά ύδατα. Τον τελευταίο έναν μήνα
έχουν αυξηθεί οι ροές και προσπαθούν να
περάσουν μετανάστες μαζί με το τουρκικό
λιμενικό. Υπήρχε παρενόχληση σε Έλληνες
ψαράδες, αυτό γνωρίζω».

Οι γείτονες τα... ρίχνουν στην Ελλάδα
Όλα αυτά την ώρα που το τουρκικό λιμενι-

κό με ανακοίνωσή του προκάλεσε και πάλι
λέγοντας πως για το επεισόδιο που έγινε στα
ελληνικά χωρικά ύδατα ευθύνονται οι Αρχές
της χώρας μας. «Σύμφωνα με τις δηλώσεις
των ελληνικών Αρχών την 1n Νοεμβρίου
2022, έχουν προβληθεί αβάσιμοι ισχυρισμοί
ότι “κατά τις επιχειρήσεις έρευνας και διά-

σωσης που πραγματοποιήθηκαν για τον εν-
τοπισμό 8 αγνοουμένων στη θάλασσα νότια
της Σάμου στις 31 Οκτωβρίου 2022 έγιναν
επικίνδυνοι ελιγμοί από το σκάφος της
τουρκικής ακτοφυλακής, επέδειξαν όπλα
και εμπόδισαν τις επιχειρήσεις έρευνας και
διάσωσης εισερχόμενοι στην ελληνική πε-
ριοχή ευθύνης και στα χωρικά ύδατα”», ανέ-
φεραν σε ανακοίνωσή τους και συνέχισαν:
«Πληροφορίες για το εν λόγω περιστατικό
παρουσιάζονται παρακάτω. Στις 31 Οκτω-
βρίου 2022, όταν διαπιστώθηκε ότι η Ελλάδα
και τα assets της Frontex εκτελούσαν επι-
χειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα νότια
της Σάμου για τον εντοπισμό αγνοουμένων,
ανατέθηκε αμέσως σε ένα σκάφος του λιμε-
νικού να πραγματοποιήσει επιχειρήσεις
έρευνας και διάσωσης σε διεθνή ύδατα και
εντός της τουρκικής περιοχής έρευνας και
διάσωσης».

Η απάντηση του υπουργείου Ναυτιλίας
Ανώτατη πηγή του υπουργείου Ναυτιλίας

σχολίασε στην «Political» για το συμβάν τα
εξής: «Η επιχείρησή μας έγινε εντός των ελ-
ληνικών χωρικών υδάτων. Ενημερώσαμε
φορτηγό πλοίο να συνδράμει στις έρευνές
μας. Όταν το φορτηγό εντόπισε τη σορό, ει-
δοποίησε τις τουρκικές Αρχές και αυτός
ήταν ο λόγος που εμφανίστηκαν στο σημείο.
Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το συγκεκριμένο
φορτηγό είναι τουρκικών συμφερόντων».

Χθες συνεχίστηκαν οι έρευνες των ελλη-
νικών Αρχών για τον εντοπισμό των αγνο-
ουμένων μετά το ναυάγιο που έγινε στα στε-
νά του Καφηρέα. 

Οι Αρχές εντόπισαν δέκα νεκρούς και έν-
τεκα εν ζωή μετανάστες πάνω στη βραχονη-
σίδα Μανδηλού και τους μετέφεραν γρήγο-
ρα στη στεριά. Το ιστιοφόρο στο οποίο επέ-
βαιναν και βυθίστηκε είχε ξεκινήσει, κατά
δήλωσή τους, από τα παράλια της Σμύρνης.
«Μέσα σε ένα 24ωρο, αφενός η Τουρκία
εξακολουθεί να επιτρέπει στα κυκλώματα
των αδίστακτων διακινητών να στέλνουν
συνανθρώπους μας στον θάνατο, με την Ελ-
λάδα να σώζει όσο περισσότερους μπορεί,
αφετέρου σκάφος της τουρκικής ακτοφυ-
λακής προκαλεί εισερχόμενο στα ελληνικά
χωρικά ύδατα, επιθυμώντας ίσως να προ-
καλέσει κάποιο επεισόδιο. Τα στελέχη του
Λιμενικού αντέδρασαν με ψυχραιμία και
αποφασιστικότητα. Η Ελλάδα θα συνεχίσει
να σώζει ζωές χωρίς να παρασυρθεί στα
παιχνίδια που επιδιώκει η Τουρκία στο Αι-
γαίο», ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάν-
νης Πλακιωτάκης.

Ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου
Γιώργος Στάντζος μιλάει 
στην «Ρ» για την προσπάθεια
της Άγκυρας να ακυρωθεί 
ο ελληνικός χώρος έρευνας
και διάσωσης προσφύγων

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ

Κύκλωμα...  
πάντρευε παράνομους 
μετανάστες για 
να ελληνοποιηθούν
Ένα μεγάλο κύκλωμα, το οποίο ελ-
ληνοποιούσε παράνομους μετα-
νάστες στη Ρόδο με... σύμφωνα
συμβίωσης με γυναίκες που δια-
μένουν στο νησί, εξαρθρώθηκε
από τις ελληνικές Αρχές.
Η «ταρίφα» κυμαινόταν από 2.000
έως 3.000 ευρώ για κάθε γάμο με
αλλοδαπό. Η υπόθεση ξεκίνησε
από το 2019 έως και σήμερα και σε
αυτή φέρεται να εμπλέκεται και
μια δικηγόρος της Ρόδου, η οποία
φαίνεται ότι ήταν ο συνδετικός
κρίκος ανάμεσα στα μέλη του κυ-
κλώματος. Έως τώρα από τα στοι-
χεία που έχουν προκύψει εξι-
χνιάστηκαν έξι υποθέσεις. Σύμ-
φωνα με πηγές από το νησί, η
πλειονότητα των αλλοδαπών που
εμπλέκονται ήταν Αιγύπτιοι που
εργάζονταν ως αλιεργάτες στην
περιοχή μας. Σε βάρος των εμπλε-
κομένων σχηματίστηκε δικογρα-
φία για απόπειρα από κοινού
υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης
κατ’ εξακολούθηση, απόπειρα
απάτης και παράβαση του Κώδικα
Μετανάστευσης. 

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

«Συνοδεύει δουλεμπορικά
και παρενοχλεί  Έλληνες ψαράδες»



του Νίκου Καϊμακούδη

«Η
Τουρκία εξακολουθεί να
βρίσκεται υπό αυξημένη
παρακολούθηση για την
αντιμετώπιση του ξεπλύ-

ματος μαύρου χρήματος και τη χρηματοδό-
τηση της τρομοκρατίας», τονίζει η Ομάδα
Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) στην
έκθεσή της που δημοσιοποιήθηκε στα τέλη
Οκτωβρίου, υπογραμμίζοντας πως αν και
έχει επιτευχθεί πρόοδος, υπάρχουν ακόμα
μεγάλα προβλήματα που πρέπει να επιλυ-
θούν από την κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν. 

Η FATF, που είναι διεθνής οργανισμός
που ιδρύθηκε το 1989 με πρωτοβουλία των
G7, υπεύθυνος για την καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης
της τρομοκρατίας, έθεσε την Τουρκία τον
Οκτώβριο του 2021 υπό αυξημένη παρακο-
λούθηση, τοποθετώντας τη στην «γκρίζα λί-
στα», καθώς διαπίστωσε μια σειρά στρατη-
γικών ελλείψεων στην καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης
της τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με τη FATF, η τουρκική κυβέρ-
νηση πρέπει να αυξήσει τις επιτόπιες επι-
θεωρήσεις από τις εποπτικές αρχές σε
όλους τους τομείς και να υποστηρίξει τις
έρευνες για ξέπλυμα χρήματος από το Συμ-
βούλιο Έρευνας Οικονομικών Εγκλημάτων
της Τουρκίας (MASAK). Παράλληλα, την
καλεί να παρακολουθεί στενά τις οικονομι-
κές κινήσεις οργανώσεων που σχετίζονται
με την τρομοκρατία και αυτοπαρουσιάζον-
ται ως ΜΚΟ.

Ο ρόλος των ΜΚΟ
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Nordic Mo-

nitor, στην Τουρκία λειτουργούν πολλές
ΜΚΟ που βρίσκονται υπό τον έλεγχο τζι-
χαντιστικών τρομοκρατικών οργανώσεων.
Τουρκική τζιχαντιστική ομάδα που δημι-
ουργήθηκε στην Άγκυρα για να χρηματο-
δοτεί τον ISIS συνέχισε να λειτουργεί για
πολλά χρόνια, παρότι οι τουρκικές Αρχές
γνώριζαν τι έκανε.

Η κυβέρνηση Ερντογάν καταστρατηγεί
συστηματικά τον διεθνή νόμο για την Πρό-
ληψη της Χρηματοδότησης της Διάδοσης
Όπλων Μαζικής Καταστροφής, ενώ το MA-
SAK, όργανο που συντονίζεται με τη FATF,
έχει καταστεί πολιτικό εργαλείο στα χέρια
του κυβερνώντος AKP.  

Τον Δεκέμβριο του 2021 κατασχέθηκαν
τα περιουσιακά στοιχεία 770 ατόμων με την
κατηγορία της χρηματοδότησης της τρομο-
κρατίας. Πολλοί εξ αυτών ζουν εξόριστοι,
καθώς είναι αντίπαλοι του καθεστώτος
Ερντογάν. Η Τουρκία, που διαμηνύει ότι θέ-

λει να βελτιώσει το ιστορικό της στο ξέπλυ-
μα βρόμικου χρήματος, παρέχει «διευκο-
λύνσεις» στη Ρωσία για να αποφύγει τις κυ-
ρώσεις που της έχουν επιβληθεί από τη Δύ-
ση για την εισβολή στην Ουκρανία.

Μάλιστα, ο Tαγίπ Ερντογάν δεν χάνει ευ-
καιρία να ξεκαθαρίζει ότι η πόρτα της

Τουρκίας παραμένει ανοιχτή για τους Ρώ-
σους ολιγάρχες. 

«Αμνηστία πλούτου»
Σημειώνεται ότι ο νόμος για την «αμνηστία

πλούτου» που ισχύει στην Τουρκία επιτρέπει
σε άτομα και εταιρείες να επαναπατρίζουν

περιουσιακά στοιχεία που δεν είχαν αποκα-
λυφθεί προηγουμένως και να δηλώνουν εγ-
χώρια περιουσιακά στοιχεία, που επίσης δεν
είχαν δηλώσει. Η πρώτη αμνηστία τέθηκε σε
ισχύ τον Νοέμβριο του 2008 και διήρκεσε
μέχρι το τέλος του 2009. Στις 31 Δεκεμβρίου
2021 ο Ερντογάν εξέδωσε διάταγμα, παρα-
τείνοντας τον νόμο περί αμνηστίας της χώ-
ρας μέχρι τις 31 Μαρτίου 2023.

Σύμφωνα με τους «Financial Times», η
Τουρκία έλαβε 24,4 δισεκατομμύρια δολά-
ρια περισσότερα από όσα θα μπορούσε να
εξηγήσει από το εξωτερικό το πρώτο επτά-
μηνο του 2022. Τέτοιες εισροές άγνωστης
προέλευσης έχουν αυξηθεί από τότε που ο
Ερντογάν άλλαξε το Σύνταγμα και ανέλαβε
σαρωτικές εκτελεστικές εξουσίες.
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Σε έκθεση της Ομάδας
Χρηματοοικονομικής Δράσης
η Άγκυρα έλαβε 24,4 δισ. $
περισσότερα από όσα θα
μπορούσε να εξηγήσει από 
το εξωτερικό το πρώτο 
7μηνο του 2022

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

«Πλυντήριομαύρου χρήματος
η Τουρκία του Ερντογάν»

Κιλιτσντάρογλου: «Με χρήματα βαρόνων 
ναρκωτικών καλύπτουν τα ελλείμματα»
Τους δεσμούς της κυβέρνησης Ερντογάν με το οργανωμένο έγκλημα κατήγγειλε ο αρ-
χηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, υπο-
στηρίζοντας ότι «με τα χρήματα των βαρόνων ναρκωτικών καλύπτουν τα ελ-
λείμματα». Μάλιστα, χαρακτήρισε τον υπουργό Εσωτερικών Σου-
λεϊμάν Σοϊλού «Breaking Bad Σουλεϊμάν», από τη δημοφιλή αμε-
ρικανική αστυνομική σειρά.
«Το παλάτι μπήκε σε ένα βρόμικο παιχνίδι, καθώς εξαντλήθηκαν
οι πόροι της χώρας. Αυτό το παιχνίδι είναι το εξής. Έκλεισαν τα
μάτια τους για να μπει οποιοδήποτε μαύρο χρήμα στη χώρα. Είπαν
“φέρτε χρήματα από οπουδήποτε και δεν θα ρωτήσουμε την πηγή
τους”… Και αυτό το βρόμικο μαύρο χρήμα, δηλαδή το χρήμα των ναρ-
κωτικών, το χρησιμοποίησαν για να καλύψουν τα εμπορικά ελλείμματα της
Τουρκίας», τόνισε ο Κιλιτσντάρογλου, επισημαίνοντας ότι η Κωνσταντινούπολη μετατρά-
πηκε σε κέντρο σύγκρουσης βαρόνων ναρκωτικών και διεθνών εγκληματικών οργανώ-
σεων. Έντονη ήταν η αντίδραση του Σοϊλού, που κάλεσε τον πρόεδρο του Ρεπουμπλικα-
νικού Λαϊκού Κόμματος να αποδείξει «έστω ένα μέρος αυτής της λάσπης».
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Το αστείο με 
την Αυγέρη πρέπει
να τελειώνει… 

Επειδή έχει παραγίνει το κακό
με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δώ-
ρα Αυγέρη και σε κάθε πολιτική
κριτική που της ασκείται βλέπει
«σεξισμό», ας πούμε τα πράγμα-
τα με το όνομά τους. Τα ίδια έλε-
γε η κ. Αυγέρη και στην Επιτρο-
πή Κοινωνικών Υποθέσεων που
ειρωνεύτηκε τον πρόεδρο της
Επιτροπής Βασίλη Οικονόμου με
το «ο πρόεδρος θα σκίσει τη γά-
τα» και εισέπραξε από τον κ. Οι-
κονόμου, «κυρία μου, είστε ανύ-
παρκτη», μιας και δεν ήταν τα-
κτική στις συνεδριάσεις της επι-
τροπής. Αυτή τη στιχομυθία, λοι-
πόν, την ανήγαγε σε σεξιστική
επίθεση. Τώρα με τον ιδιαίτερα
σεμνό Δημήτρη Καιρίδη τα ίδια,
επειδή την είπε «γλυκιά μου κυ-
ρία». Επιτέλους, το αστείο αυτό
πρέπει να τελειώσει… 

Αλλαγή
προγράμματος 

Στον Κορυδαλλό ήταν να πάνε
σήμερα κομματικά κλιμάκια της
ΝΔ υπό τον γραμματέα της Πο-
λιτικής Επιτροπής Παύλο Μαρι-
νάκη και τον γραμματέα Οργα-
νωτικού Στέλιο Κονταδάκη.
Ωστόσο, κάποια έκτακτη σύσκε-
ψη που έπρεπε να γίνει -από
αυτές που τα παρατάς όλα- άλ-
λαξε το πρόγραμμα και εντέλει
η περιοδεία στον Κορυδαλλό θα
γίνει στις 15/11. 

Σ
το Μέγαρο Μαξίμου αλλά και
στην Πειραιώς το μεγάλο στοί-
χημα οργανωτικά για τον μήνα
Νοέμβριο δεν είναι άλλο από

την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Πάτρα,
που όπως μαθαίνω θα γίνει λίγο πριν του
Αγίου Ανδρέα, πολιούχου της μεγάλης
πόλης. Μαζί με τον πρωθυπουργό θα τα-
ξιδέψει ένα τεράστιο επιτελείο υπουρ-
γών, ο περιφερειάρχης, αυτοδιοικητικοί,
βουλευτές και στελέχη του κομματικού

μηχανισμού. Το πρόγραμμα τώρα δια-
μορφώνεται σιγά σιγά, όμως είναι σίγου-
ρο ότι θα περιλαμβάνει επαφές με μη-
τροπολίτη, δήμαρχο κ.ά. αλλά και πολλές
εξαγγελίες για έργα που δρομολογούν-
ται, πχ, νοσοκομεία, μέγαρα κ.ά., όπως
και έργα αγροτικού ενδιαφέροντος, πχ, η
έναρξη επέκτασης της διώρυγας Πηνει-
ού, η ύδρευση του Λαρισσού και η οδική
σύνδεση Αράξου με τον νέο δρόμο Πά-
τρα-Πύργος. 

Ετοιμάζεται γκράντε επίσκεψη
Μητσοτάκη στην Πάτρα

Παρών ο Σαμαράς στη νέα σκηνή «Νίκος Κούρκουλος»
Πριν από λίγες μέρες είχαμε την τελετή εγκαινίων της νέας δημοτικής θεατρικής σκη-

νής «Νίκος Κούρκουλος» στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης με οικοδεσπότη τον δή-
μαρχο της πόλης Γιάννη Κωνσταντάτο. Στα εγκαίνια παρέστησαν η σύζυγος του Νίκου
Κούρκουλου κ. Μαριάννα Λάτση και τα παιδιά του, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σα-
μαράς, ο οποίος διατηρεί άριστες σχέσεις με την οικογένεια Λάτση, ο υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός Πολιτισμού Νίκος Γιατρομανωλά-
κης, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη, ο περιφερειάρχης Ατ-
τικής Γιώργος Πατούλης και πλήθος κόσμου.

Πρώτη επαφή…
Την πρώτη επαφή με την κυβέρνηση

Μελόνι από πλευράς ελληνικής κυβέρ-
νησης θα έχει τη χαρά και την τύχη(;) να
την έχει ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης,
που την Παρασκευή θα είναι στη Ρώμη,
όπου θα συναντήσει για πρώτη φορά
τον ομόλογό του Ραφαέλε Φίτο… 

Ο πρόεδρος της Βουλής
των Ελλήνων κ. Κων-
σταντίνος Τασούλας δέχ-
θηκε χθες στο γραφείο
του στη Βουλή, παρουσία
του βουλευτή Κυκλάδων
της ΝΔ Γιάννη Βρούτση,
την αριστεύσασα μαθήτρια Κατερίνα Βάβουλα, από τη Νάξο, η οποία μπήκε πρώτη
στην Ιατρική Αθηνών, με 19.660 μόρια. Ο κ. Τασούλας τη συνεχάρη για την αριστεία
της, της ευχήθηκε καλές σπουδές και συνομίλησε μαζί της για την προσπάθειά της
και τις προσδοκίες της. Σημαντική υποσημείωση: Η μαθήτρια είναι ανιψιά του Γιάν-
νη Βρούτση και αυτό τον χαροποιεί διπλά. 

ΑΞΙΖΕΙ…

Σκέψεις για αλλαγές
στο ν/σ για τους
ιδιώτες γιατρούς
Στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχουν ειση-
γήσεις από υπουργούς και βουλευτές
να γίνουν πολύ μεγάλες αλλαγές στο
νομοσχέδιο για τη Δευτεροβάθμια
Περίθαλψη που έχει φέρει η αναπλη-
ρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγ-
κα. Ήδη στη δημόσια διαβούλευση,
όπου βρίσκεται το νομοσχέδιο, τα
σχόλια και οι παρατηρήσεις από τους
ιδιώτες γιατρούς είναι πάρα πολλά. Το
πρόβλημα, όπως μου είπε ανώτατη
πηγή, είναι ότι οι ιδιώτες γιατροί στο
80% ψηφίζουν μαζικά ΝΔ και το νομο-
σχέδιο δεν είναι προς το συμφέρον
τους. Οπότε το βασικό ερώτημα που
έθεσαν είναι «γιατί να χάσουμε τους
ιδιώτες γιατρούς όταν η εκλογική
τους βάση είναι “γαλάζια”;»… 

Δημοσκοπήσεις μετά
την υπόθεση Πάτση 

Μου λένε έντονα ότι σε λίγες μέρες το
Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στην κατοχή
του δημοσκοπήσεις που έχουν διενερ-
γηθεί μετά την υπόθεση του Ανδρέα
Πάτση. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι δεν
έχει επηρεαστεί το εκλογικό κοινό λό-
γω των έγκαιρων ανακλαστικών της
Νέας Δημοκρατίας που διέγραψε τον
Γρεβενιώτη βουλευτή αμέσως. Οπότε η
προσπάθεια ΣΥΡΙΖΑ να συσχετίσει ΝΔ
και πλειστηριασμούς έπεσε στο κενό. 



Δυσαρέσκεια 
στο Μαξίμου...

Κάτι περισσότερο από εμφανής ήταν η ενόχληση
που υπήρξε στο Μαξίμου απ’ όσα διαδραματίστη-
καν στα δικαστήρια και στην αίθουσα που επελέγη
αρχικά προκειμένου να ξεκινήσει η δίκη για το Μά-
τι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το γεγονός ότι δεν εί-
χε προβλεφθεί, ενώ ήταν γνωστό ότι απαιτούνταν,
μια μεγάλη αίθουσα για την ακροαματική διαδικα-
σία και δημιουργήθηκε αυτός ο θόρυβος προκάλε-
σε έντονη δυσαρέσκεια στο Μαξίμου. Μάλιστα,
πρόκειται για μια υπόθεση που η ΝΔ από την πρώτη
στιγμή στάθηκε δίπλα στους συγγενείς των θυμά-
των αλλά και σε όσους έχασαν την περιουσία τους.

Σ
οκ προκαλούν τα στοιχεία που παρέ-
θεσε ο υπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη Τάκης Θεοδωρικάκος αναφορικά

με τις υποθέσεις κακοποίησης παιδιών. Όπως
ανέφερε σε δηλώσεις του, την τελευταία πεν-
ταετία έχουν καταγραφεί 1.118 περιστατικά, με
την αύξηση να χαρακτηρίζεται ραγδαία.

«Εκτιμάται ότι μέρος της παρατηρούμενης
αυξητικής τάσης μπορεί να αποδοθεί αφενός
στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της κοινής
γνώμης, αφετέρου στην εκδήλωση εμπιστο-
σύνης προς τις αστυνομικές αρχές, που κα-
λούνται να διαχειριστούν τις αναφυόμενες
υποθέσεις, δοθέντος ότι έχουν εκπονηθεί
δράσεις και έχουν εκδηλωθεί - αναληφθεί
πρωτοβουλίες», είπε ο υπουργός.
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Στο Κίεβο βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Άμυ-
νας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος συνο-
δεύει την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα
Σακελλαροπούλου. Ο υπουργός ταξίδεψε το
μεσημέρι της Τετάρτης για την Πολωνία και
από εκεί σιδηροδρομικώς μετέβη στην ουκρα-
νική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με πληροφορίες,
σήμερα θα γίνει η παράδοση των πρώτων σο-
βιετικής κατασκευής τεθωρακισμένων οχη-
μάτων μεταφοράς προσωπικού BMP-1, που
παραχώρησε η Ελλάδα στην Ουκρανία, χωρίς
ωστόσο να γίνει κάποια επίσημη τελετή για λό-
γους ασφαλείας. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος θα
έχει σειρά επαφών με τον ομόλογό του Αλέξιι
Ρέζνικοφ, τον πρόεδρο της χώρας Βολοντίμιρ
Ζελένσκι, τον μητροπολίτη Κιέβου αλλά και με
εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας.

Η διάψευση 
της Κεραμέως
Γελάνε και τα τσιμέντα με τα πρωτοσέλιδα των
fake news. Έγραψε η «Δημοκρατία» ότι η Κερα-
μέως χρωστάει τα κοινόχρηστα σε ένα
οικογενειακό σπίτι που έχει στη
Θεσσαλονίκη. Δεν πρόλαβε να
στεγνώσει το μελάνι και βγήκε η
Νίκη Κεραμέως και είπε ότι
έχει δικαιωθεί στα δικαστήρια
και δεν χρωστάει τίποτα: «Το δη-
μοσίευμα της εφημερίδας “Δημο-
κρατία” δεν έχει σχέση με την πραγ-
ματικότητα. Η εφημερίδα γνωρίζει και αποκρύ-
πτει -ή, αν δεν το γνωρίζει, τώρα οφείλει να το
δημοσιεύσει- ότι το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονί-
κης, με τις αποφάσεις 455/2019 και 174/2021,
έχει απορρίψει τις εν λόγω αγωγές και έχει δι-
καιώσει την οικογένεια Κεραμέως και ότι η οι-
κογένεια καταβάλλει κανονικά τα κοινόχρηστα
και ποσοστό των δαπανών θέρμανσης, όπως
προβλέπεται. Και τούτο παρά το γεγονός ότι το εν
λόγω διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη δεν κατοι-
κείται εδώ και 40 χρόνια».

Τι θα κάνουν
Σακελλαροπούλου 
και Παναγιωτόπουλος
στο Κίεβο;

Χ
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Ικανοποίηση 
και... θαλασσινά
Με θετικό πρόσημο έκλεισε η διήμερη περιοδεία
του Κυριάκου Μητσοτάκη σε Λιθουανία και
Εσθονία. Είναι σαφές ότι ο πόλεμος της Ρωσίας
στην Ουκρανία έχει φέρει πιο κοντά την Αθήνα
με το Βίλνιους και το Ταλίν τόσο σε γεωπολιτικό
όσο και σε ενεργειακό και οικονομικό επίπεδο.
Αξιωματούχος, ο οποίος μετείχε στην ελληνική
αποστολή, περιέγραφε τη συνάντηση του Έλληνα
πρωθυπουργού με την Εσθονή ομόλογό του Κά-
για Κάλας ως θερμή και φιλική. Μάλιστα, η ίδια
πηγή μετέφερε ότι το γεύμα εργασίας ανάμεσα
στις δύο αντιπροσωπείες έλαβε χώρα σε ένα πο-
λύ όμορφο εστιατόριο στο παραθαλάσσιο μέτωπο
της εσθονικής πρωτεύουσας, με το μενού να εί-
ναι… ασορτί με τη χωροταξία, καθώς είχε ως κύ-
ριο θέμα τα θαλασσινά και δη την πέρκα. 

Κουβά στον ΣΥΡΙΖΑ 
για τον πληθωρισμό

Πάλι κουβά πήγαν εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ για το θέ-
μα του πληθωρισμού, αφού, όπως είδαμε, στην
Ελλάδα έπεσε από το 10,7% στο 9,8%, κοντά μία
μονάδα. Βέβαια, Αχτσιόγλου και Χαρίτσης
έκαναν ένα copy paste από παλιές δηλώσεις
και μίλησαν για ανέξοδη πολιτική, για τον
βούρκο στον οποίο μας βουλιάζει ο Μητσοτά-
κης και άλλα χαριτωμένα. Ρε παιδιά, αποφασί-
στε, από τη μία λέτε ότι ο Μητσοτάκης φταίει
για τον υψηλό πληθωρισμό, αλλά όταν πέφτει
ποιος τον ρίχνει; Φυσικά, περιττό να πούμε
ότι, σύμφωνα με Eurostat, οι επιδοτήσεις σε
λογαριασμούς, φυσικό αέριο και καύσιμο
επέδρασαν και έπεσε ο τιμάριθμος. Άρα, η
μείωση είναι 100% έργο Μητσοτάκη... 

Θεοδωρικάκος: 
1.118 περιστατικά 
κακοποίησης
ανηλίκων σε 5 έτη
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Καθημερινό θέμα σχολιασμού
αποτελεί στα «γαλάζια» πηγα-

δάκια ο ακριβοθώρητος Γιώργος
Μυλωνάκης, τυπικά γενικός γραμ-
ματέας της Βουλής. Η κριτική ξεκινά
από αυτό το... τυπικώς, αφού το έργο
του στο Κοινοβούλιο, όπως λένε κοι-
νοβουλευτικοί, δεν γεμίζει ούτε σε-
λίδα από σημειωματάριο.

Με τι ασχολείται λοιπόν ο διορι-
σμένος στη Βουλή κ. Μυλωνάκης;
Θα μπορούσε να είναι το ερώτημα
του 1 εκατομμυρίου, αφού ουδείς
μπορεί να δώσει πειστική απάντηση.
Μάλλον ούτε και ο ίδιος, αν και,
όπως λέει, έχει αναβαθμισμένο ρόλο
στον κύκλο του Μεγάρου Μαξίμου.
Το αντικείμενο της ενασχόλησής του
παραμένει μυστήριο.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης υποτίθεται
πως είχε επιφορτιστεί να ξεσκονίσει
τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εκεί το έργο του είναι
μηδαμινό. Έτσι, στελέχη της ΝΔ, βουλευτές οι περισσότεροι, που έπιναν
τον καφέ τους σε «γαλάζιο» στέκι στο κέντρο της Αθήνας, δικαιολογημένα
έλεγαν ότι ο κ. Μυλωνάκης αναλώνεται στις δημόσιες σχέσεις για να ενδυ-
ναμώσει το προφίλ του, ενώ ταυτόχρονα σε κατ’ ιδίαν συνομιλίες δημιουρ-
γεί θετικό ή αρνητικό κλίμα, ανάλογα με την οπτική του, για στελέχη της
ΝΔ αλλά και υπουργούς. Η υπομονή των βουλευτών πάντως για τον κ. Μυ-
λωνάκη έχει εξαντληθεί. Του πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη;

Η Ένωση Εισαγγελέων
ζητά παρέμβαση 
για τις τηλεδίκες

Την παρέμβαση του υπουργού Δικαιο-

σύνης ζητά η Ένωση Εισαγγελέων Ελ-

λάδος, καθώς διαπιστώνει ότι «έχει με-

ταβληθεί ριζικά το δικονομικό αλλά και

παραδοσιακό πρότυπο υπεράσπισης».

Οι εισαγγελείς αναφερόμενοι σε ποι-

νικές υποθέσεις διαπιστώνουν «μια

συγκρουσιακή μέθοδο, εκτός των δικο-

νομικών ορίων» που σε πολλές περι-

πτώσεις στοχεύουν και τα μέλη των

συνθέσεων των δικαστηρίων, ενώ κατα-

γράφουν «συντονισμένη προσπάθεια

δημιουργίας υπερβολικής δημοσιότη-

τας και ευρύτερης κοινωνικής συμπα-

ράταξης υπέρ κάποιου διαδίκου» κατά

παράβαση του τεκμηρίου αθωότητας

και της μυστικότητας της διαδικασίας, η

οποία παίρνει τη «μορφή “τηλεοπτικής

δίκης” υποκαθιστώντας την εκκρεμή

ποινική διαδικασία».

«Οι παραπάνω απαράδεκτες και κα-

ταχρηστικές συμπεριφορές, που στο-

χεύουν αποκλειστικά ή έχουν ως αποτέ-

λεσμα τη ματαίωση του σκοπού της ποι-

νικής δίκης, που δεν είναι άλλος από την

έκδοση ορθών και δίκαιων αποφάσεων

σε εύλογο χρονικό διάστημα, πρέπει να

ανακοπούν και να αποκατασταθούν η

ισορροπία και η ευταξία στο ευαίσθητο

πεδίο της ποινικής δίκης, με τη συνδρο-

μή όλων των αρμόδιων φορέων», ανα-

φέρουν οι εισαγγελείς σε ανακοίνωσή

τους, ζητώντας από τον αρμόδιο υπουρ-

γό να θωρακίσει το υφιστάμενο θεσμικό

πλαίσιο, τους δικηγόρους να λειτουρ-

γούν εντός του θεσμικού τους ρόλου αλ-

λά και τα θεσμοθετημένα όργανα να

επιβάλλουν τις προβλεπόμενες πειθαρ-

χικές και διοικητικές κυρώσεις, όταν

συντρέχουν οι προϋποθέσεις.

Ποια γυναίκα πάει 
για γγ του ΝΑΤΟ;

Αν δεν δεχτεί τελικά ο Μάριο Ντράγκι να
αναλάβει την κρίσιμη θέση του γενικού
γραμματέα της Συμμαχίας, τότε υπάρχει
πολύ ισχυρό ενδεχόμενο να πάρει τη θέση
μια γυναίκα! Ποια; Δεν πάει ο νους σας…
Δεν θα σας το κρύψω. Μιλάμε για την πρω-
θυπουργό της Εσθονίας Κάγια Κάλας, την
οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης φρόντισε
να επισκεφτεί και να την έχει... από κοντά.
Παίζει δυνατά το όνομά της, όπως παίζει
και το όνομα του Βρετανού υπουργού
Άμυνας Μπεν Ουάλας, ο οποίος είναι βε-
βαίως και απόστρατος αξιωματικός. 

Deadline η 20ή Νοεμβρίου 
Μια κρίσιμη ημερομηνία για το ΠΑΣΟΚ λένε ότι θα είναι η 20ή Νοεμβρί-

ου. Η εν λόγω ημερομηνία θεωρείται στη Χαριλάου Τρικούπη deadline, διό-
τι μέχρι τότε έχει ζητήσει ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης
από τους βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος να καταθέσουν τις προτά-
σεις τους για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ο στόχος είναι το πρόγραμμα να
κοινοποιηθεί στην τελική του εκδοχή στην Κεντρική Επιτροπή στα τέλη του
μήνα και, εφόσον λάβει έγκριση, να περάσει για διάλογο στις νομαρχιακές
και δημοτικές επιτροπές αλλά και στην κοινωνία. Αφού το πρόγραμμα είναι
γραμμένο εδώ και καιρό, όπως μαθαίνω, τι ρωτάει τους βουλευτές;

Σημαντική προσφορά
Η Φωτεινή Πιπιλή και η Έλενα Ράπτη, όπως
βλέπετε και στη φωτογραφία, κάθισαν μαζί στο
πρώτο έδρανο και παρακολούθησαν με ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον τη συζήτηση στην Επιτροπή
για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστα-
σία των Παιδιών από την Κακοποίηση. Η καθε-
μία από το δικό της μετερίζι έχει προσφέρει
και εξακολουθεί να προσφέρει και να αγωνί-
ζεται απέναντι σε ένα τέτοιο ζήτημα, που δυ-
στυχώς στη χώρα μας ολοένα και μεγαλώνει
με θύματα τα μικρά παιδιά. 

Η στήλη οφείλει να εκφράσει θερμά
συλλυπητήρια προς τον
υφυπουργό παρά τω
πρωθυπουργώ Χρή-
στο Τριαντόπουλο, ο
οποίος την Τρίτη κή-
δεψε τον πολυαγα-
πημένο του πατέρα
Γιώργο, ο οποίος
«έφυγε» σε ηλικία 70
ετών έπειτα από προβλήματα υγείας
που αντιμετώπιζε. 

Ποιο είναι το job description
του κ. Μυλωνάκη;

ΑΞΙΖΕΙ...



Ε
πόμενος σταθμός της έντο-
νης κινητικότητας που επι-
δεικνύει η Ελλάδα στη διεθνή
σκακιέρα, καθώς η συνεχιζό-

μενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
θέτει νέα διλήμματα ασφαλείας, ιδίως
στα κράτη της Ευρώπης, είναι το Βερο-
λίνο, όπου σήμερα πραγματοποιείται η
Διαδικασία του Βερολίνου για τα Δυτι-
κά Βαλκάνια. Και σε αυτό το τερέν ο
Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει
να επαναβεβαιώσει τον πρωταγωνιστι-
κό ρόλο της χώρας μας όχι μόνο ως πυ-
λώνα σταθερότητας και ασφάλειας
στην περιοχή αλλά και ως κομβικού
παράγοντα στην κατεύθυνση της ενερ-
γειακής ασφάλειας και της διαφορο-
ποίησης των πηγών ενέργειας στα Βαλ-
κάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η συγκυρία είναι εξόχως κρίσιμη,
καθώς μολονότι η ΕΕ καταγράφει πρό-
οδο στο ζήτημα της διαφοροποίησης
των πηγών ενέργειας και της απεξάρ-
τησής της από τα ρωσικά καύσιμα, εκ-
κρεμεί ακόμη μια συνολική ευρωπαϊ-
κή απάντηση τόσο στο ζήτημα της κοι-
νής προμήθειας φυσικού αερίου όσο
και στο μείζον θέμα της συγκράτησης
των διεθνών τιμών του φυσικού αερί-
ου. Μοιραία οι προβολείς του ενδιαφέ-
ροντος πέφτουν στην επόμενη συνάν-
τηση των υπουργών Ενέργειας στις 24
Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, καθώς η
προηγούμενη απέβη άκαρπη, καθώς
χώρες, όπως η Γερμανία, αρνούνται
προς το παρόν να κάνουν πέρα τις εν-
στάσεις τους ως προς την επιβολή πλα-
φόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Μά-

λιστα, ο κ. Μητσοτάκης πρόκειται κατά
τη σημερινή διαδικασία στο Βερολίνο
να παρέμβει στην ειδική ενότητα για
την ενεργειακή ασφάλεια και τον μετα-
σχηματισμό, μιας και η Αθήνα έχει ήδη
να επιδείξει χειροπιαστό έργο με το
παράδειγμα της Βουλγαρίας, καθώς
και με τη λειτουργία του ελληνοβουλ-
γαρικού αγωγού IGB. 

Η ενσωμάτωση των κρατών
της Δυτικής Βαλκανικής

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να το-
νίσει ότι η περιφερειακή ενσωμάτωση
των Δυτικών Βαλκανίων αποτελεί
επένδυση στην ασφάλεια, στη σταθε-
ρότητα και στην ανάπτυξή τους, υπο-
γραμμίζοντας τον κομβικό ρόλο που
έχει η συνεργασία στην ενέργεια, ιδιαί-
τερα στο σημερινό γεωπολιτικό τοπίο.

Άλλωστε, κυβερνητικές πηγές υπο-
γραμμίζουν ότι η Ελλάδα στηρίζει στα-
θερά την ευρωπαϊκή προοπτική των
Δυτικών Βαλκανίων. Ενδεικτικό της
σημασίας που αποδίδεται στον ρόλο-
κλειδί της Ελλάδας στην περιοχή αλλά
και της αναγνώρισης των πρωτοβου-
λιών που έχει αναλάβει με τις υποδο-
μές που αναπτύσσει για τη διαφοροποί-
ηση των πηγών ενέργειας και για την
ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της
περιοχής -κάτι που έχει αποδείξει ήδη

με το παράδειγμα της Βουλγαρίας, κα-
θώς και με τη λειτουργία του ελληνο-
βουλγαρικού αγωγού IGB- είναι το γε-
γονός ότι ο πρωθυπουργός θα παρέμ-
βει σε ειδική ενότητα που αφορά την
ενεργειακή ασφάλεια και τον ενεργει-
ακό μετασχηματισμό. Δηλωτικό της ση-
μασίας που αποδίδουν οι Βρυξέλλες
στη σημερινή Σύνοδο είναι και η πα-
ρουσία των Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
και Σαρλ Μισέλ. Η Σύνοδος εξάλλου
αναμένεται να καταλήξει στην υιοθέτη-
ση Διακήρυξης για την ενεργειακή
ασφάλεια και την πράσινη μετάβαση
στα Δυτικά Βαλκάνια.

Στο περιθώριο της Συνόδου, Μητσο-
τάκης και Σολτς θα έχουν την ευκαιρία
να τα ξαναπούν έστω και για λίγα λεπτά
μια εβδομάδα μετά το ιδιαιτέρως εποι-
κοδομητικό ραντεβού τους στην Αθήνα
και στο φόντο της συνεχιζόμενης τουρ-
κικής προκλητικότητας. Μάλιστα, η
επαφή των δύο ανδρών αναμένεται
άκρως ενδιαφέρουσα, καθώς θα γίνει
λίγες ώρες μετά την τηλεφωνική επι-
κοινωνία του Γερμανού καγκελάριου
με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντο-
γάν, με την Άγκυρα να παραπονιέται
στο Βερολίνο ότι έχει εγκαταλείψει τη
λογική των ίσων αποστάσεων.
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Στο Βερολίνο ο Μητσοτάκης
θα έχει νέα συνάντηση 
με τον Όλαφ Σολτς

Εθνικό σχέδιο δράσης
για την κακοποίηση 
ανηλίκων
Θύμα κάποιας μορφής κακοποίησης έχει
πέσει 1 στα 5 παιδιά στην ΕΕ, με το αντίστοιχο
ποσοστό στην Ελλάδα να κινείται στο 16% και
μόλις το 2% αυτών να έχει γίνει γνωστό στις
Αρχές. Για μάστιγα έκανε λόγο ο πρωθυ-
πουργός μιλώντας στη Βουλή, όπου παρου-
σιάστηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την
Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική
Κακοποίηση, ζητώντας τη στήριξη όλων των
πτερύγων της Βουλής σε αυτό τον εθνικό
στόχο. Παράλληλα, χαρακτήρισε υποδειγμα-
τική την εξιχνίαση πρόσφατων περιστατικών
ειδεχθών εγκλημάτων με θύματα ανηλίκους
και δεσμεύτηκε ότι η Πολιτεία θα σταθεί δί-
πλα στα θύματα.
«Πέρα από τα μέτρα και τις πολιτικές, όλοι
μας αποκτούμε το δικό μας μερίδιο ευθύνης.
Δεν θα υπάρξει καμία ανοχή στη σεξουαλική
κακοποίηση ανηλίκων», τόνισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, ενώ έστρεψε τα βέλη του στον
ΣΥΡΙΖΑ, που επεδίωξε να δώσει κομματική
απόχρωση στους δράστες της σεξουαλικής
κακοποίησης της 12χρονης στον Κολωνό.
«Αποστρέφω το βλέμμα μου από εκείνους
που θεωρούν ότι είναι πολιτική αρένα το πιο
ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας, δηλαδή τα
παιδιά», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης, προσθέτοντας ότι όσοι τοποθέτησαν
κομματικά πρόσημα σε τέτοιου είδους πρά-
ξεις «τους χαστούκισε ο ίδιος ο καθρέφτης».
Καταλόγισε ευθύνες σε όσους σήμερα επικα-
λούνται ευθύνες του συστήματος, στο οποίο
υπήρξαν μέρος τους στο παρελθόν και όχι μό-
νο δεν έκαναν τίποτα αλλά ελάφρυναν τις ποι-
νές για τους παιδοβιαστές.
Σκοπός του σχεδίου που παρουσιάστηκε στη
Βουλή, παρουσία πολλών υπουργών που
εξειδίκευσαν τις δικές τους δράσεις, είναι ο
συντονισμός των υπηρεσιών για την πρόλη-
ψη, θωράκιση και γρήγορη διερεύνηση των
ειδεχθών εγκλημάτων με θύματα ανηλίκους
αλλά και την προστασία και φροντίδα των παι-
διών. Στο σχέδιο προβλέπεται μεταξύ άλλων: 
� Ενιαίο Εθνικό Πρωτόκολλο Διαχείρισης
Κρουσμάτων που θα συντονίζει τις υπηρε-
σίες και θα καθορίζει σαφή βήματα και αλλη-
λουχία ενεργειών των εμπλεκόμενων υπη-
ρεσιών.
� Εθνικό Αρχείο Καταγραφής και Επιτήρη-
σης που θα διευκολύνει τον εντοπισμό κρου-
σμάτων, ανεξάρτητα σε ποια υπηρεσία γίνεται
η καταγγελία.
� Λευκό Ποινικό Μητρώο: Όσοι εργάζονται
με παιδιά θα ελέγχονται για εγκλήματα σε-
ξουαλικής φύσεως χωρίς περίοδο παραγρα-
φής. Θα είναι υποχρεωμένοι να προσκομί-
ζουν ειδικό Ποινικό Μητρώο.

Στέλλα Παπαμιχαήλ

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Πυλώνας σταθερότητας
στα Βαλκάνια η Ελλάδα
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Δεν θα συναντηθεί
μαζί τους ο Ανδρουλάκης, 
θα στείλει υπόμνημα 

Μ
ε χαμηλές προσδοκίες υπο-
δέχεται η αντιπολίτευση τα
μέλη της Εξεταστικής Επι-
τροπής του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου PEGA στην Αθήνα που διερευ-
νούν την ανάπτυξη και τη χρήση λογισμι-
κών παρακολουθήσεων. 

Προηγήθηκε η επίσκεψη στην Κύπρο (1-
2 Νοεμβρίου), όπου η αντιπροσωπεία της
Εξεταστικής Επιτροπής συναντήθηκε με
την υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου, κυβερνη-
τικούς αξιωματούχους, μέλη της Βουλής
των Αντιπροσώπων, νομικούς εμπειρο-
γνώμονες, εκπροσώπους ΜΚΟ και δημο-
σιογράφους. Χθες οι ευρωβουλευτές επι-
σκέφτηκαν την Ελλάδα (2-4 Νοεμβρίου),
όπου θα συνομιλήσουν με μέλη της Βου-
λής των Ελλήνων, συμπεριλαμβανομένων
βουλευτών που συμμετείχαν στην Εξετα-
στική Επιτροπή της Βουλής για τις παρα-
κολουθήσεις, καθώς και με κυβερνητι-
κούς αξιωματούχους, εκπροσώπους
ΜΚΟ, δημοσιογράφους, στελέχη ανεξάρ-

τητων αρχών και άλλους σχετιζόμενους
φορείς. Από την κυβερνητική πλευρά τα
μέλη της PEGA θα έχουν ραντεβού με τον
υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη
και τον επικεφαλής της σχετικής Επιτρο-
πής της Βουλής Γιάννη Κεφαλογιάννη.
Αναμένονται συναντήσεις με θύματα των
παρακολουθήσεων, όπως οι Χρήστος
Σπίρτζης και Θανάσης Κουκάκης. Επαφές
θα έχουν με τον επικεφαλής της ΑΔΑΕ
Χρήστο Ράμμο, με εκπροσώπους της Κοι-
νωνίας των Πολιτών αλλά και με δημοσιο-
γράφους που ενεπλάκησαν σε αποκαλύ-
ψεις, όπως οι Τάσος Τέλλογλου, Νεκταρία
Σταμούλη και Γιάννης Σουλιώτης. Η επί-
σκεψη της PEGA θα ολοκληρωθεί με συ-
νέντευξη Τύπου την Παρασκευή 4 Νοεμ-

βρίου στις 12 στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Αθήνα. 

Θα καταθέσει και ο Τζανακόπουλος
Στην Αθήνα, συγκεκριμένα στα κομματικά

επιτελεία της αντιπολίτευσης, δεν τρέφουν
ψευδαισθήσεις ότι θα προκύψει κάτι συνταρα-
κτικό, ωστόσο για την τιμή των όπλων επιδιώ-
κουν να ενημερώσουν τα μέλη της Επιτροπής
για όλα όσα έχουν προκύψει από τις εργασίες
της Εξεταστικής Επιτροπής. Ήδη με την άφιξη
της PEGA στην Αθήνα η γραμματέας της ΚΟ του
ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη με επιστολή της ζή-
τησε και έγινε δεκτό να καταθέσει και ο Δημή-
τρης Τζανακόπουλος, ο οποίος συμμετείχε
στην Εξεταστική από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο ΠΑΣΟΚ δεν έκρυβαν τη δυσφορία τους ότι
οι άμεσα εμπλεκόμενοι στην υπόθεση δεν πρό-
κειται να καταθέσουν. Αυτήν τη φορά ο Νίκος
Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει καταθέσει στην
PEGA, θα στείλει υπόμνημα στην Επιτροπή, στο
οποίο, μεταξύ άλλων, θα επισημαίνει ότι «οι πα-
ρακολουθήσεις είναι μεγάλο ζήτημα για όλους
μας. Δεν είναι προσωπικό ζήτημα αλλά ζήτημα
δημοκρατίας», αλλά και τον ισχυρισμό ότι ο λό-
γος της παρακολούθησής του είναι πολιτικός.

«Χαμηλή πτήση» 
της PEGA 
στην Αθήνα 
για τις υποκλοπές 

«Αν πιστεύετε ότι ο Μητσοτάκης θέλει να
συνεχίσει να είναι πρωθυπουργός, πλανά-
σθε πλάνην οικτράν. Για αυτό κάνει τώρα που
μπορεί τόσες δουλειές με τους Πάτσηδες και
τις Πιτσίκες, για να κλείσει τα προεκλογικά
του συμβόλαια και να πάει στο καλό». Αυτή
είναι η γραμμή της Κουμουνδούρου, λένε
χαρακτηριστικά πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μι-
λώντας στην «Political». Ο Αλέξης Τσίπρας
αλλά και σύσσωμος ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πεπει-
σμένοι ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι
αυτή της δεύτερη φορά Αριστεράς, εκτιμών-
τας πως το κύμα ακρίβειας, οι ιστορίες περί
διασπάθισης δημόσιου χρήματος που φέρ-
νουν στη δημοσιότητα και εμπλέκουν κυ-

βερνητικά στελέχη αλλά και οι παρακολου-
θήσεις είναι οι τρεις λόγοι που θα ρίξουν τον
Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της ΝΔ.

Επαναφέρουν το περιβόητο think tank
Έτσι, ήδη ετοιμάζονται για την επόμενη

μέρα. Θυμάστε το think tank που μία που το
είδαμε και δεύτερη δεν το ξανακούσαμε; Ε,
αυτό συγκαλείται κανονικά, λέει, και δου-
λεύει πυρετωδώς πάνω στο κυβερνητικό
πρόγραμμα της επόμενης μέρας από την
ανάληψη της εξουσίας από τον ΣΥΡΙΖΑ και
την προοδευτική του συμμαχία.

Χθες Τετάρτη ο πρόεδρος Τσίπρας παρα-
χώρησε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον

ρ/σ «Στο Κόκκινο» και με τον αέρα του νικητή
τόνισε πως αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν
έλθει στη Βουλή να απαντήσει στην ερώτησή
του, θα επιβεβαιωθούν μέχρι κεραίας όλα
όσα αναφέρει. Αναφερόμενος στην ιστορία
των υποκλοπών και στις αποκαλύψεις για
την παρακολούθηση πολιτικών αντιπάλων
μέσω του Predator, ο Αλέξης Τσίπρας επε-
σήμανε ότι το κρίσιμο ζήτημα υπαρξιακής
σημασίας για τη λειτουργία της δημοκρατίας
είναι «αν θα πάμε σε μια κρίσιμη εκλογική
αναμέτρηση, με το Predator σε λειτουργία
να κατασκοπεύει πολιτικούς αντιπάλους».

Για «σκάνδαλα που ξεπηδούν το ένα μετά
το άλλο σαν τη Λερναία Ύδρα» μίλησε ο πρό-

εδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας την κυ-
βέρνηση για «λεηλασία του δημόσιου πλού-
του για τον πλουτισμό λίγων και ισχυρών και
συγκροτημένη στρατηγική διακυβέρνησης
που έχει να κάνει το βόλεμα “ημετέρων”
τους». Επίσης, κατηγόρησε την κυβέρνηση
για «εφόρμηση στον δημόσιο πλούτο που
δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη, γιατί η κυβέρ-
νηση νόμιζε ότι παίζει σε άδειο γήπεδο, κα-
θώς είχε δεσμεύσει τα περισσότερα ΜΜΕ
στο πλαίσιο της λίστας Πέτσα, είχαν την αί-
σθηση ότι είναι ανέλεγκτοι και ανεξέλεγκτοι
να κάνουν ό,τι νομίζουν για να σφετεριστούν
τον δημόσιο πλούτο για τον πλουτισμό των
στελεχών του κυβερνώντος κόμματος». 

Ο Τσίπρας βιάζεται να ράψει κοστούμι πρωθυπουργού

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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Σ
ε ρυθμούς προετοιμασίας βρί-
σκονται στην 115 Πτέρυγα Μά-
χης στη Σούδα για την έλευση
έξι μαχητικών αεροσκαφών 

F-15SA της Βασιλικής Αεροπορίας της Σα-
ουδικής Αραβίας. Τα σαουδαραβικά μαχη-
τικά F-15 αναμένεται να προσγειωθούν
στην αεροπορική βάση της Σούδας την Τε-
τάρτη 9 Νοεμβρίου για την άσκηση «Fal-
con Eye III» που θα γίνει με μαχητικά αερο-
σκάφη της Πολεμικής μας Αεροπορίας εν-
τός του ελληνικού εναέριου χώρου.

Την προηγούμενη ημέρα, την Τρίτη 8
Νοεμβρίου, αναμένονται στη Σούδα, ως
προπομποί, ένα αεροσκάφος πολλαπλών
αποστολών της, που θα χρησιμοποιηθεί
για τη μεταφορά του προσωπικού εδά-
φους διαφόρων ειδικοτήτων, υλικού εξο-
πλισμού αλλά και επιπλέον ιπτάμενων,
ενώ στη διάρκεια της ελληνοσαουδαρα-
βικής συνεκπαίδευσης θα χρησιμοποι-
ηθεί σε αποστολές ως αεροσκάφος-τάν-
κερ ανεφοδιάζοντας αεροσκάφη και των
δύο χωρών. Πρόκειται για την τρίτη μετα-
στάθμευση σαουδαραβικών μαχητικών, η
οποία θα διαρκέσει περίπου δέκα ημέ-
ρες, έως τις 18 Νοεμβρίου 2022.

Κατά τη διάρκεια της συνεκπαίδευσης
έχει σχεδιαστεί να εκτελεστούν μεταξύ
άλλων αποστολές σύνθετων αεροπορι-
κών επιχειρήσεων τύπου Air Superiority
- Supremacy, καθώς και προστασία-προ-
σβολή στόχων σε ξηρά και θάλασσα. Η
έλευση των σαουδαραβικών μαχητικών
γίνεται στο πλαίσιο της διμερούς στρατιω-
τικής συνεργασίας Ελλάδας και Σαουδι-
κής Αραβίας και της συντονισμένης προ-
σπάθειας των αρμόδιων φορέων του ΓΕ-
ΕΘΑ με το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων
Δυνάμεων της Σαουδικής Αραβίας.

Αναβαθμίζεται ο γεωστρατηγικός 
ρόλος της Κρήτης

Η ιδιαίτερα σημαντική παρουσία των
Ενόπλων Δυνάμεων της Σαουδικής Αρα-
βίας στη Σούδα έρχεται να προστεθεί με-
ταξύ άλλων σε αυτές των Ηνωμένων Αρα-
βικών Εμιράτων, της Γαλλίας, των ΗΠΑ
και της Κύπρου και αναδεικνύει τον ση-
μαντικό ρόλο της Κρήτης στην εδραίωση
της ασφάλειας και της σταθερότητας στην
ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Ανα-
τολικής Μεσογείου καθώς και της Μέσης
Ανατολής.

Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν στην
«Political» ότι «η Κρήτη αποτελεί και θα

συνεχίσει να αποτελεί στο άμεσο μέλλον
πόλο έλξης για την πραγματοποίηση ση-
μαντικών συνεργειών με ακόμα περισσό-
τερους συμμάχους, που επιθυμούν να
δηλώσουν έμπρακτα, με την παρουσία
τους, αλλά και τις κοινές ασκήσεις με τις
ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, το ενδια-
φέρον τους για την ιδιαιτέρως σημαντική
από άποψης στρατηγικής αξίας περιοχή».

Στο επίκεντρο η στρατιωτική 
διπλωματία 

Η Αθήνα εν μέσω κρίσης με την Τουρ-
κία σφυρηλατεί συμμαχίες και ενισχύει
τις σχέσεις της με τις αραβικές χώρες που
επιθυμούν να έχουν παρουσία στην Ανα-
τολική Μεσόγειο. Οι διμερείς σχέσεις
Αθήνας - Ριάντ έγιναν πιο ισχυρές με την
αποστολή πυροβολαρχίας Patriot στη Σα-
ουδική Αραβία (με τις ευλογίες των ΗΠΑ)
το περασμένο έτος, αλλά και τις κοινές
στρατιωτικές δράσεις που έχουν αναπτύ-
ξει οι δύο χώρες τα τελευταία χρόνια.

Πηγές από το υπουργείο Άμυνας μας
εξηγούσαν ότι «η χώρα μας ασκεί πολύ
ενεργή στρατιωτική διπλωματία έχοντας
αναλάβει κομβικό ρόλο στην προώθηση
αμυντικών πρωτοβουλιών και τη δημι-

ουργία διμερών και πολυμερών σχημά-
των συνεργασίας. Στόχος είναι η Ελλάδα
να έχει υψηλό αποτύπωμα στην άμυνα και
την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Τα
αποτελέσματα παράγονται όταν συσφίγ-
γουμε τις σχέσεις με φίλες και συμμαχι-
κές χώρες, με τις οποίες μάλιστα μοιρα-
ζόμαστε κοινές αντιλήψεις και απόψεις
όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας και
της άμυνας στην περιοχή μας. Η Σαουδική
Αραβία είναι μία από αυτές».

Σημαντικό αποτέλεσμα της στρατιωτι-
κής διπλωματίας που ασκούν το υπουρ-
γείο Άμυνας και το ΓΕΕΘΑ είναι η συμμε-
τοχή της Σαουδικής Αραβίας στην άσκη-
ση «Μέδουσα 12». Η ελληνοαιγυπτιακή
άσκηση θα πραγματοποιηθεί από τις 19
έως 25 Νοεμβρίου 2022 σε μια «ευαίσθη-
τη περιοχή» μεταξύ Αλεξάνδρειας και
Κρήτης, με τη συμμετοχή δυνάμεων από
την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο και τη
Σαουδική Αραβία, η οποία πέρυσι είχε
ρόλο παρατηρητή. Και φέτος η άσκηση
περιλαμβάνει σύνθετα και υψηλού συν-
τονισμού και απαιτήσεων διακλαδικά σε-
νάρια επιχειρήσεων, όπως συνδυασμένες
αμφίβιες ενέργειες, ασκήσεις αεράμυνας
και ανθυποβρυχιακού πολέμου. Στρατιω-

τικές πηγές αναφέρουν ότι η συμμετοχή
της Σαουδικής Αραβίας στην άσκηση -
όπως και η συμμετοχή των ΗΑΕ το 2021-
δείχνει την κοινή βούληση των αραβικών
χωρών να δημιουργήσουν μαζί με τις χώ-
ρες της Ανατολικής Μεσογείου μια ασπί-
δα προστασίας ενάντια στον αναθεωρητι-
σμό. Μάλιστα, Ελλάδα και Αίγυπτος εξε-
τάζουν το ενδεχόμενο μέρος των ασκήσε-
ων να γίνει σε περιοχή του παράνομου
τουρκολιβυκού μνημονίου. Ελλάδα και
Σαουδική Αραβία συζητούν για περαιτέ-
ρω σύσφιγξη των αμυντικών σχέσεών
τους και ο Α/ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταν-
τίνος Φλώρος -σύμφωνα με πληροφο-
ρίες- ετοιμάζεται να ταξιδέψει σύντομα
στη Σαουδική Αραβία. 

Το «Μάτι του Γερακιού»
στη Μεσόγειο…

Γράφει η 
Γεωργία 
Γαραντζιώτη

Μήνυμα συνεργασίας 
και συμμαχικής αποτροπής 
και από τη Σαουδική Αραβία 
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Η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο γυναικείο ζήτημα

Ο Γερμανός «τρελάθηκε»!

Η
ισότητα των φύλων και τα δι-
καιώματα των γυναικών εί-
ναι θέματα ανθρωπίνων δι-

καιωμάτων. Η επίτευξη της ισότητας
των φύλων και η ενδυνάμωση των
γυναικών όλων των ηλικιών αφορούν
την αμφισβήτηση των πατριαρχικών
πεποιθήσεων και πρακτικών.

Για έναν κόσμο ίσο για όλους, οι
άνδρες θα πρέπει να αποδεχθούν ότι
η εξουσία στις πράξεις και τα λόγια
δεν είναι δικαίωμά τους. Να συμμε-
τέχουν ως υποστηρικτές των φύλων
και να αμφισβητούν τη δυναμική
εξουσίας στις πράξεις και τα λόγια
τους. Να προάγουν την ισότητα των
φύλων, να στηρίζουν την αλλαγή.

Μια «κοινωνία ισότητας των φύ-
λων» είναι μια «κοινωνία στην οποία
τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες,
ως ίσα μέλη, έχουν την ευκαιρία να
συμμετέχουν σε κάθε είδους κοινω-
νικές δραστηριότητες, να απολαμβά-
νουν εξίσου πολιτικά, οικονομικά και
πολιτιστικά οφέλη και να μοιράζονται
ευθύνες». Σε μια τέτοια κοινωνία, τα
ανθρώπινα δικαιώματα ανδρών και
γυναικών γίνονται εξίσου σεβαστά.
Μια κοινωνία ισότητας των φύλων χτί-
ζεται από άνδρες και γυναίκες μαζί.

Όπως αναφέρεται στην Οικουμενι-
κή Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων (12/48), «όλοι οι άνθρω-
ποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι σε

αξιοπρέπεια και δικαιώματα» και
«καθένας έχει δικαίωμα σε όλα τα δι-
καιώματα και τις ελευθερίες που
αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυ-
ξη, χωρίς καμία διάκριση, όπως φυ-
λή, χρώμα, φύλο, γλώσσα, θρησκεία,
[…] γέννηση ή άλλη κατάσταση». 

«Μία στις τρεις γυναίκες έχει 
υποστεί σωματική ή/και σεξουαλική
βία στη διάρκεια της ζωής της»

Η υλοποίηση μιας πραγματικά
«ισότιμων ρόλων» κοινωνίας εξαρτά-
ται από τη δημιουργία ενός κοινωνι-
κού πλαισίου που επιτρέπει σε όλα τα
άτομα να επιλέγουν τρόπους ζωής
ανεξάρτητα από το φύλο τους και χω-
ρίς να δεσμεύονται από στερεότυ-
πους ρόλους φύλου. Στην πραγματι-
κότητα, ωστόσο, αν και η ισότητα των
φύλων έχει επιτευχθεί περισσότερο
ή λιγότερο, σε κάποιες χώρες όσον
αφορά τους νόμους και τη νομοθεσία,
η συμμετοχή των γυναικών στις δια-
δικασίες λήψης πολιτικών αποφάσε-
ων παραμένει ανεπαρκής και οι γυ-
ναίκες εξακολουθούν να έχουν λίγες
ευκαιρίες να αξιοποιήσουν πλήρως
τις δυνατότητές τους, με συνέπεια
πολλές φορές τη βία εναντίον τους.

Εμείς ως άτομα πρέπει να επανε-
ξετάσουμε τις προκαταλήψεις μας
για τους ρόλους που βασίζονται στο
φύλο, για μια κοινωνία όπου κάθε

άτομο θα μπορεί να έχει ισότιμη συμ-
μετοχή παντού.

Στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρουν ότι πε-
ρίπου μία στις τρεις γυναίκες/κορί-
τσια σε όλο τον κόσμο έχει βιώσει σω-
ματική ή/και σεξουαλική βία στη
διάρκεια της ζωής της.

Η βία κατά των γυναικών (Violence
Against Women - VAW) είναι ένα
παγκόσμιο φαινόμενο που ξεπερνά
τα όρια ηλικίας, κοινωνικοοικονομι-
κής κατάστασης, εκπαίδευσης και
γεωγραφίας.

Έχει επίσης αντίκτυπο στις ζωές
πολλών γυναικών. Ο φόβος της βίας
μπορεί να εμποδίσει τις γυναίκες να
συνεχίσουν την εκπαίδευση, να ερ-
γαστούν ή να ασκήσουν τα πολιτικά
τους δικαιώματα.

«Απαιτείται πολύ μεγαλύτερη 
προσπάθεια για την αντιμετώπιση
των προτύπων βίας»

Η βία κατά των γυναικών δεν είναι
μόνο η αιτία της ανισότητας των φύ-
λων, αλλά και η συνέπεια αυτής. Σε
πολλά μέρη, η βία με βάση το φύλο
ενισχύεται από νόμους που εισάγουν
διακρίσεις και κοινωνικούς κανόνες
αποκλεισμού που υπονομεύουν τις
ευκαιρίες των γυναικών για εκπαί-
δευση και ανεξαρτησία. Μερικές φο-
ρές η VAW συνοδεύει τις μεταβαλλό-

μενες σχέσεις εξουσίας, ιδιαίτερα
όταν υπάρχει δυσαρέσκεια εναντίον
των γυναικών που απομακρύνονται
από συμβατικούς ρόλους, «παραδό-
σεις, ήθη και έθιμα».

Σήμερα, αρκετές χώρες εξακολου-
θούν να μην έχουν νόμους που να προ-
στατεύουν τις γυναίκες από την ενδοοι-
κογενειακή βία. Πρακτικές όπως ο
πρόωρος γάμος είναι επίσης ευρέως
διαδεδομένες, ιδιαίτερα σε χώρες με
χαμηλή ανθρώπινη ανάπτυξη.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπο-
στηρίζονται οι γυναίκες και τα κορί-
τσια που αντιμετωπίζουν βία, διασφα-
λίζοντάς τους πρόσβαση στη δικαιο-
σύνη, σε ξενώνες φιλοξενίας και προ-
στασία. Θα πρέπει οι πολιτικές παρεμ-
βάσεις να επικεντρωθούν μακροπρό-
θεσμα, αλλάζοντας τους κοινωνικούς
κανόνες που εισάγουν διακρίσεις. Γε-
φύρωση των διαφορών μεταξύ των
φύλων είτε είναι σε εκπαιδευτικό, οι-
κονομικό ή κοινωνικό επίπεδο ή
ευαισθητοποίηση σχετικά με τη VAW.

Απαιτείται πολύ μεγαλύτερη
προσπάθεια για την αντιμετώπιση
των προτύπων βίας που πλήττουν
βαθιά πολλές κοινωνίες, ώστε να
μη διαιωνίζονται από γενιά σε γε-
νιά, για μια κοινωνία όπου όλοι οι
πολίτες θα αντιμετωπίζονται ισότι-
μα ως ανθρώπινα όντα και όχι βά-
σει του φύλου τους. 

O
Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς επι-
σκέφτηκε τη χώρα μας τις προηγούμε-
νες μέρες και συναντήθηκε με τον Έλ-

ληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στις
κοινές τους δηλώσεις από το Μέγαρο Μαξίμου,
εστίασαν στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλά-
δας, στην ευρωπαϊκή ενεργειακή κρίση αλλά και
στις προκλήσεις της Τουρκίας. 

Ο Όλαφ Σολτς στήριξε ανοιχτά τις θέσεις της
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, τονίζοντας πως
όλα τα θέματα πρέπει να επιλυθούν στη βάση του
διαλόγου και του Διεθνούς Δικαίου. Μάλιστα
αναφέρθηκε και στους ανιστόρητους τουρκι-
κούς ισχυρισμούς για τα ελληνικά νησιά, δηλώ-
νοντας πως «είναι αδιανόητο μέλη της Συμμα-
χίας να αμφισβητούν ευθέως κυριαρχίες άλλων
μελών».

Άλλωστε αυτό το κλίμα στήριξης της Γερμανίας
προς τη χώρα μας καλλιεργείται από τον Ιούλιο,
όταν η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας
Aναλένα Μπέρμποκ είχε ήδη ταχθεί ξεκάθαρα

στο πλευρό της Ελλάδας κατά τη διάρκεια επί-
σκεψής στην Αθήνα. «Τα ελληνικά νησιά είναι ελ-
ληνικό έδαφος και κανείς δεν έχει το δικαίωμα
να το αμφισβητήσει αυτό», είχε δηλώσει τότε και
επικρίθηκε δριμύτατα από τον Τούρκο ομόλογό
της Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Η στήριξη της Γερμανίας προς την Ελλάδα τη
δεδομένη χρονική στιγμή είναι πολύ σημαντική,
αν σκεφτεί κανείς πως πρόκειται για μια χώρα
που είναι από τους σημαντικότερους εμπορικούς
εταίρους της Τουρκίας και έχει διαχρονικά καλές
σχέσεις με τη γειτονική μας χώρα. 

Για πρώτη φορά Γερμανός καγκελάριος ενώνει
τη φωνή του με αυτή του Έλληνα πρωθυπουργού
απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα και προ-
κλητικότητα.

Ταυτόχρονα, προερχόμενος από μια χώρα που
είχε μάθει να κουνάει το δάχτυλο στους Έλληνες,
ο κ. Σολτς είναι ο πρώτος Γερμανός καγκελάριος
εδώ και πολλά χρόνια που ήρθε στην Ελλάδα για
να επιδοκιμάσει την πορεία της ελληνικής οικο-

νομίας, χρησιμοποιώντας τα καλύτερα λόγια για
όσα έχει πετύχει η ελληνική κυβέρνηση. Η Γερ-
μανία μάλιστα, όπως ανέφερε και ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι από τους πρώ-
τους επενδυτές σήμερα στη χώρα μας. 

Αναφορικά τώρα με το επίκαιρο θέμα της ενερ-
γειακής κρίσης που μας απασχολεί όλους, τόσο ο
Έλληνας πρωθυπουργός όσο και ο Γερμανός
καγκελάριος συμφώνησαν πως είναι απαραίτητο
οι τιμές στην ενέργεια να πέσουν και αυτό να γίνει
με αλληλεγγύη. Η χώρα μας πήρε τα εύσημα για
την εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει με τις Ανα-
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τέθηκε ο κοινός
στόχος της ενεργειακής ανεξαρτησίας από τη
Ρωσία και τις ρωσικές εισαγωγές. 

Η φράση «έφτασα σε μια νέα Ελλάδα» του
Όλαφ Σολτς συμπυκνώνει με τον καλύτερο τρόπο
το θετικό πρόσημο της συνάντησης των δύο ηγε-
τών και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που αυτή η
συμμαχία πρόκειται να έχει για τη χώρα μας στο
άμεσο μέλλον.

της
Σοφίας 
Κορωναίου

Πρ. αντιπεριφερειάρχης
Βορείου Τομέα Αττικής,
πρόεδρος 
του Συλλόγου 
Κοινωνικών 
Δράσεων για την Υγεία
& το Περιβάλλον
«ΚΑΛΛΙΣΤΩ»

του
Φώτη 

Καρύδα 

Δημοσιογράφος,
πολιτευτής ΝΔ 

Βορείου Τομέα



Οι δυο Κορέες αντάλλαξαν χθες «πυραυλικά πυρά» σε
ένα πρωτοφανές επεισόδιο που αυξάνει κατακόρυφα την
ένταση στη χερσόνησο. Σύμφωνα με τη Σεούλ, η Βόρεια
Κορέα του «πυρηνικού δικτάτορα» Κιμ Γιονγκ Ουν εκτό-
ξευσε τουλάχιστον 23 πυραύλους, ανάμεσά τους τρεις
βαλλιστικούς, με έναν να πέφτει κοντά στα χωρικά ύδατα
της Νότιας Κορέας.

Οι ενέργειες της Πιονγκγιάνγκ εξώθησαν τη Σεούλ να
εκτοξεύσει τρεις πυραύλους αέρος-επιφανείας προς την

κατεύθυνση των βορειοκορεατικών χωρικών υδάτων και
τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο Γιουν να μιλήσει για βορει-
οκορεατική «εισβολή» για πρώτη φορά από τον διχασμό
της χερσονήσου μετά τον πόλεμο της Κορέας, τη δεκαετία
του 1950. 

Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε ότι ένας βαλλιστικός πύ-
ραυλος βραχέος βεληνεκούς (SRBM) που εκτοξεύθηκε
από τη Βόρεια Κορέα ξεπέρασε την αμφισβητούμενη
νοητή θαλάσσια συνοριακή γραμμή, προκαλώντας μια

σπάνια ενεργοποίηση του συστήματος αεράμυνας στο νη-
σί Ουελένγκ, το οποίο προειδοποίησε τους κατοίκους να
σπεύσουν σε υπόγεια καταφύγια.

Εκτιμάται ότι η κλιμάκωση είναι η «απάντηση» του
38χρονου Κιμ στις κοινές ασκήσεις που διεξάγουν από τη
Δευτέρα οι ΗΠΑ και η Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα με-
γαλύτερα κοινά αεροπορικά γυμνάσια της ιστορίας τους
με τη συμμετοχή εκατοντάδων μαχητικών και βομβαρδι-
στικών αεροσκαφών.

Υ
πό τον φόβο της ρωσικής απει-
λής, Σουηδία και Φινλανδία ανα-
κοίνωσαν ότι είναι έτοιμες να
εξετάσουν την εγκατάσταση πυ-

ρηνικών όπλων στα εδάφη τους μόλις γί-
νουν μέλη του ΝΑΤΟ, ενώ η Πολωνία θα
κατασκευάσει άμεσα φράκτη με αγκαθω-
τό συρματόπλεγμα ύψους 2,5 μέτρων στα
σύνορα με τον ρωσικό θύλακα του Καλί-
νινγκραντ, για να αποτρέψει την παράτυ-
πη μετανάστευση από τη σύμμαχο του
Πούτιν Λευκορωσία.

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης
Τύπου στο Ελσίνκι, ο νέος πρωθυπουρ-
γός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον και η
Φινλανδή ομόλογός του Σάνα Μάριν δή-
λωσαν πρόθυμοι να εξετάσουν σοβαρά το
ζήτημα της εγκατάστασης πυρηνικών
όπλων στο έδαφός τους, μόλις ενταχθούν
στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

«Δεν πρέπει να θέσουμε κανέναν
όρο… Αποφασίσαμε ότι δεν θέλουμε να
κλείσουμε καμία πόρτα», είπαν για το πυ-
ρηνικό ζήτημα, σε αντίθεση με τη Δανία
και τη Νορβηγία, χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ,

που έχουν αρνηθεί να εγκαταστήσουν στο
έδαφός τους πυρηνικά ή μόνιμες βάσεις
ξένων δυνάμεων.

Ο Ερντογάν απειλεί από τα μέσα Μαΐου
να μπλοκάρει την είσοδο στο ΝΑΤΟ των
δύο σκανδιναβικών χωρών, κατηγορών-
τας τη Σουηδία και τη Φινλανδία ότι προ-
στατεύουν Κούρδους μαχητές του ΡΚΚ. Σε
αυτό το πλαίσιο, ο γενικός γραμματέας του
ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ θα γίνει δεκτός
αύριο στην Τουρκία από τον Ερντογάν για
να συζητήσουν το ενταξιακό Σουηδίας,
Φινλανδίας.

Πυρηνικές απειλές
Την ίδια ώρα, η Μόσχα συνεχίζει το

παιχνίδι των αντιφατικών δηλώσεων, με
τον Πούτιν να ζητά από τη Δύση και τους
συμμάχους της να «αποφύγουν προκλή-
σεις που ίσως οδηγήσουν σε πυρηνική
σύρραξη», επαναλαμβάνοντας ότι «η
Ρωσία θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά μό-
νο σε άμυνα».

Ωστόσο ο πρώην πρόεδρος Ντμίτρι
Μεντβέντεφ επιμένει να εκτοξεύει πυρη-

νικές απειλές. Όπως είπε χθες, «σε περί-
πτωση μη πλήρους και οριστικής νίκης της
Μόσχας στην Ουκρανία θα ξεσπάσει παγ-
κόσμιος πόλεμος με πυρηνικά όπλα». Ο δε
υπουργός Άμυνας Σοϊγκού δήλωσε ότι «το
ΝΑΤΟ μάς απειλεί με αμυντικό σύστημα
πλήρους κλίμακας στα σύνορά μας».

Σύμφωνα με δημοσίευμα των «New
York Times», αξιωματούχοι του ρωσικού
στρατού συζήτησαν το θέμα της χρήσης
«τακτικών» πυρηνικών όπλων στο ου-
κρανικό μέτωπο. Το Πεντάγωνο εκτιμά ότι
η Ρωσία έχει ένα απόθεμα έως και 2.000
τέτοιων «μικρών» πυρηνικών όπλων, τα
οποία έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε πε-
δία μάχης με στόχο να συντρίψουν συμ-
βατικές δυνάμεις του εχθρού.

ΙΙρανική επίθεση
φοβούνται 
Ουάσιγκτον και Ριάντ
Η «Wall Street Journal» έδωσε στη
δημοσιότητα πληροφορίες, σύμφω-
να με τις οποίες το θεοκρατικό Ιράν
σχεδιάζει «επικείμενη επίθεση»
κατά της Σαουδικής Αραβίας και του
Ερμπίλ, πρωτεύουσας του Ιρακινού
Κουρδιστάν όπου εδρεύουν αμερι-
κανικά στρατεύματα, κάτι που οδή-
γησε Ουάσιγκτον και Ριάντ να αυξή-
σουν το επίπεδο στρατιωτικού συ-
ναγερμού τους.
Επικαλούμενη ανώτερους αξιωμα-
τούχους, η αμερικανική εφημερίδα
γράφει ότι οι δύο σύμμαχες χώρες
βρίσκονται σε «ύψιστο συναγερμό»
λόγω ενδεχόμενης επίθεσης του
Ιράν στην ευρύτερη περιοχή. 
Εκτιμάται ότι πιθανή επίθεση συν-
δέεται και με μια προσπάθεια της
Τεχεράνης να αποσπάσει την προ-
σοχή από τις μεγάλες διαδηλώσεις
που συγκλονίζουν τη χώρα, με
αφορμή τον θάνατο της 22χρονης
Μαχσά Αμινί ύστερα από βασανι-
στήρια που υπέστη από τη Θρησκευ-
τική Αστυνομία. Το Ιράν έχει κατη-
γορήσει τις ΗΠΑ και τους εταίρους
τους για υποκίνηση των ταραχών. 
Το σιιτικό Ιράν έχει πραγματοποι-
ήσει σειρά επιθέσεων τα τελευταία
χρόνια, μεταξύ των οποίων η εκτό-
ξευση 70 πυραύλων στην κουρδική
περιοχή του Ιράκ, όπου σταθμεύουν
Αμερικανοί στρατιώτες. 

Σκέφτονται για πυρηνικές
βάσεις Σουηδία - Φινλανδία  

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΟΣΜΟΣ14

Οι πύραυλοι του Κιμ εκτοξεύουν την ένταση στην κορεατική χερσόνησο

Στην Tουρκία ο γγ του ΝΑΤΟ 
για να συζητήσει με  Ερντογάν
το ενταξιακό αίτημα 
των δύο χωρών



Θ
έμα χρόνου είναι η έκδοση ει-
σαγγελικής διάταξης για τη δη-
μοσιοποίηση των στοιχείων
ταυτότητας και φωτογραφιών

του επονομαζόμενου «βιαστή με το τα-
τουάζ», καθώς υπάρχουν υποψίες-ενδεί-
ξεις ότι εμπλέκεται και σε άλλες περιπτώ-
σεις επιθέσεων σε γυναίκες. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τελευταία
24ωρα στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν
μπει τουλάχιστον τέσσερα περιστατικά
που αφορούν βιασμούς -είτε τετελεσμέ-
νους είτε απόπειρες- σε διάφορες περιο-
χές της Αττικής. Το βάρος, βέβαια, πέφτει
στα νότια προάστια και τον Πειραιά όπου
κινούταν ο 45χρονος από την Αλβανία, ο
οποίος παραμένει κρατούμενος στη ΓΑ-
ΔΑ, καθώς σήμερα (3/11, 12.00 το μεσημέ-
ρι) θα οδηγηθεί ενώπιον της 1ης τακτικής
ανακρίτριας για να απολογηθεί χωρίς μέ-
χρι στιγμής να έχει βρει δικηγόρο. Όσον
αφορά τις δύο γυναίκες (σ.σ.: 34 και 24
ετών) που είχαν καταγγείλει τον επονομα-
ζόμενο «βιαστή με το τατουάζ» στην
ΕΛΑΣ, έχουν ήδη αναγνωρίσει το πρόσω-
πό του μέσα από φωτογραφίες.

Ο ίδιος στους αξιωματικούς της Υποδι-
εύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών που διε-
νήργησαν την προανάκριση εμφανίστη-
κε κυνικός και διόλου μετανιωμένος.
Φέρεται να υποστήριξε πως είχε προβεί
σε χρήση κοκαΐνης και είχε καταναλώσει
μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, για αυτό του
γεννήθηκε αρρωστημένη ερωτική επι-
θυμία. «Η κοκαΐνη και το αλκοόλ που εί-
χα πάρει λίγο νωρίτερα ευθύνονται για
όσα έκανα. Δεν είχα συναίσθηση των
πράξεών μου μετά τη χρήση ναρκωτι-
κών. Ό,τι έκανα, το έκανα τυχαία όταν εί-

δα τις δύο γυναίκες στον δρόμο», φέρε-
ται να είπε στους αστυνομικούς ο 45χρο-
νος λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του. Σε
κάθε περίπτωση, ο Αλβανός «δράκος»
μέχρι στιγμής δείχνει ιδιαίτερα ψυχρός,
τόσο στα κρατητήρια της οδού Θήρας
όσο και σε αυτά της ΓΑΔΑ.

«Φώναζε ότι θα με σκοτώσει…»
Την ίδια ώρα, συγκλονίζει η κατάθεση

που έδωσε στους αστυνομικούς της Υπο-
διεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών η 24χρο-

νη κοπέλα που διατήρησε την ψυχραιμία
της, σταμάτησε το αυτοκίνητό της με
αλάρμ και πατώντας παρατεταμένα την
κόρνα έξω από καφέ, γλίτωσε από τις αρ-
ρωστημένες διαθέσεις του. «Βλέπω ξαφ-
νικά έναν άντρα να ανοίγει την πίσω πόρτα
και να μπαίνει στο αυτοκίνητο. Με άρπαξε
από το μπουφάν που φορούσα και με αυ-
στηρό ύφος μου είπε να ξεκινήσω. Εγώ
άρχισα να φωνάζω και να τον ρωτάω τι θέ-
λει και του έλεγα να κατέβει από το αυτο-
κίνητο», ανέφερε αρχικά η 24χρονη και

συνέχισε: «Ενώ φώναζα ένιωσα ένα με-
ταλλικό αντικείμενο να με πιέζει στα
πλευρά μου και ο άντρας να μου δίνει
οδηγίες από τη λεωφόρο Αμφιθέας να
μπω στην οδό Πανδρόσου. Τον ρωτούσα
συνέχεια τι θέλει από μένα και εκείνος τό-
τε άρχισε να μου φωνάζει ότι θα με σκο-
τώσει και ότι κρατάει μαχαίρι…».

Να σημειώσουμε, τέλος, ότι σημαντικό
ρόλο στη σύλληψή του έπαιξε η μητέρα
του 45χρονου, που από την πρώτη στιγμή
συνέδραμε τις ελληνικές Αρχές.

Ένας 53χρονος, πολύ γνωστός και βραβευμένος συγ-
γραφέας παιδικής λογοτεχνίας, κρίθηκε προφυλακι-
στέος από τη Δικαιοσύνη, καθώς στην κατοχή του βρέ-
θηκε πορνογραφικό υλικό ανηλίκων. Η είδηση έπεσε
σαν κεραυνός εν αιθρία στον κόσμο της λογοτεχνίας,
καθώς -σύμφωνα με πληροφορίες- στην κατοχή του
βρέθηκαν πάνω από 100 βίντεο με σκληρό πορνογρα-
φικό υλικό από παιδιά ηλικίας μικρότερης των 12 ετών. 

Σε επίσημη ενημέρωση της ΕΛΑΣ αναφέρεται πως
η σύλληψη έγινε «στο πλαίσιο δράσεων για την αντι-
μετώπιση του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλί-

κων, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών που περιήλ-
θαν από αλλοδαπές Αρχές, μέσω διεθνούς αστυνομι-
κής συνεργασίας. Συγκεκριμένα, έπειτα από ενδελε-
χή και εμπεριστατωμένη διαδικτυακή έρευνα εντοπί-
στηκε χρήστης, εντός της ελληνικής επικράτειας, ο
οποίος απέκτησε πρόσβαση σε διάφορους ιστοτό-
πους-εφαρμογές και κατείχε πρόσφορα για διαμοι-
ρασμό αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης
ανηλίκων». Ο 53χρονος συνελήφθη στην περιοχή της
Γλυφάδας από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
και με τη σε βάρος του κακουργηματική ποινική δίω-

ξη οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή που
διέταξαν την προφυλάκισή του. 

Ο δικηγόρος του, Σταύρος Γεωργόπουλος, μιλών-
τας σε τηλεοπτικό σταθμό σημείωσε πως «δεν υπήρ-
ξε ποτέ καμία καταγγελία, υπόνοια ή νύξη ότι έχει
εξωτερικεύσει σε οποιαδήποτε στιγμή έστω ένα
βλέμμα σε ανήλικο παιδί. Με σκοπό να συγγράψει
κάτι με καταγγελτικό πρόσημο ως προς αυτές τις
συμπεριφορές σεξουαλικής κακοποίησης ήθελε να
έχει πρωτογενές υλικό».

Κ. Παπ.

Προφυλακιστέος για παιδική πορνογραφία γνωστός συγγραφέας παιδικών βιβλίων
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Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Ψάχνουν για νέα θύματα
του «βιαστή με το τατουάζ»

Στο μικροσκόπιο τουλάχιστον
ακόμα τέσσερα περιστατικά

βιασμού ή απόπειρας 
- Κυνικός και αμετανόητος: 

«Η κοκαΐνη και το αλκοόλ που
είχα πάρει λίγο νωρίτερα

ευθύνονται για όσα έκανα»
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Σύμφωνα με αστυνομικές
πηγές, ο 17χρονος αναγνώρισε
κάποιους από τους βιαστές του
κοιτάζοντας το προφίλ 
του γονιού του στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης 

Ζήτημα ωρών είναι η έκδοση νέων ενταλμάτων σύλλη-
ψης για τη δυσώδη υπόθεση του βιασμού ενός 12χρονου
κοριτσιού από τον Κολωνό, το οποίο μάλιστα είχε πέσει
και θύμα μαστροπείας. Όπως έγραψε και στη χθεσινή
της έκδοση η «Political», το ανήλικο παιδί αναγνώρισε σε
φωτογραφίες τρεις από τους βιαστές του. Πληροφορίες
όμως αναφέρουν ότι τα εντάλματα σύλληψης θα είναι
περισσότερα, με βάση τα στοιχεία που έχει συλλέξει μέ-
χρι στιγμής η ΕΛΑΣ, ενώ δεν αποκλείεται να φτάσουν
ακόμη και διψήφιο νούμερο.

Η 12χρονη, παρά την ψυχολογική υποστήριξη που
λαμβάνει, είναι ιδιαίτερα επηρεασμένη απ’ όσα έχουν γί-
νει τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ η προφυλάκιση της
μητέρας της ήταν κάτι που τη σόκαρε. Στην εξάωρη κατά-
θεση που έδωσε την Τρίτη ήταν παρούσα και η 33η τακτι-
κή ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, με τις ίδιες
πηγές να αναφέρουν ότι σε αυτήν τη φάση δεν θα χρει-
αστεί το παιδί να περάσει ξανά τη βάσανο των ερωτήσε-
ων για όσα την έχουν στιγματίσει.

Όσον αφορά τα εντάλματα σύλληψης, πηγές της ΕΛΑΣ

κάνουν λόγο για άνδρες ηλικίας περίπου μεταξύ 30 και
50 ετών, κάποιοι εξ αυτών με οικογένεια και παιδιά, ενώ
επισημαίνουν ότι πρόκειται για «ανθρώπους της διπλα-
νής πόρτας» με αρρωστημένες διαθέσεις. Η βοήθεια που
προσέφερε σε αυτό το στάδιο το ανήλικο παιδί ήταν κα-
θοριστικής σημασίας. Τέλος, να σημειώσουμε ότι ακόμη
ένα άτομο εμφανίστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ και ανέ-
φερε διαδικτυακές συνομιλίες στο «blindchat», όχι όμως
συνάντηση.

Κώστας Παπαδόπουλος

Κολωνός: Θέμα ωρών τα εντάλματα για «ανθρώπους της διπλανής πόρτας»

Α
ποτροπιασμό προκαλούν όσα
κατήγγειλε ένας 17χρονος μαζί
με την 22χρονη αδερφή του στις
αρχές της Υποδιεύθυνσης Προ-

στασίας Ανηλίκων, όπου υποστήριξαν ότι
έπεσαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης
από τον ίδιο τους τον πατέρα, ο οποίος τους
έβαζε να συμμετέχουν σε όργια μαζί με φί-
λους και γνωστούς του στο σπίτι της οικο-
γένειας στα Πετράλωνα!

Όπως τόνισαν αστυνομικές πηγές, ο
17χρονος αναγνώρισε περισσότερα από 10
άτομα που τον κακοποίησαν ψάχνοντας το
προφίλ που διατηρεί σε μέσο κοινωνικής
δικτύωσης ο πατέρας του. Αναφορικά με
την κοπέλα, εκείνη φέρεται να γνώριζε κά-
ποιους από την οικογενειακή συναναστρο-
φή, ενώ κατήγγειλε πως είχε κακοποιηθεί
και από ένα ζευγάρι με το οποίο διατηρού-
σε στενές σχέσεις ο πατέρας της.

Η υπόθεση ξεκίνησε να ερευνάται από
τις αρμόδιες Αρχές πριν από αρκετά χρό-
νια, όταν ένας γείτονας είδε τις περίεργες
συμπεριφορές που είχε αναπτύξει ο
7χρονος τότε ανήλικος. Ο ίδιος προσφέρ-
θηκε να κάνει δωρεάν ιδιαίτερα μαθήματα
στο παιδί, λέγοντας μάλιστα στη μητέρα
του πως θα το πράξει αφιλοκερδώς. Έπει-
τα από λίγο καιρό άρχισε σταδιακά να κερ-
δίζει την εμπιστοσύνη του ανήλικου, ο
οποίος του εκμυστηρεύτηκε πως ο ίδιος
αλλά και η αδερφή του ήταν θύματα κακο-
ποίησης του ίδιου τους του πατέρα. Όλα
αυτά υπό τη σιωπή... ενοχής της μητέρας,
η οποία γνώριζε τι συνέβαινε και δεν έλε-
γε το παραμικρό. Το 2017 ο γείτονας της
οικογένειας πήγε στη μητέρα των δύο παι-
διών και της είπε: « Ή θα πας εσύ στην
αστυνομία ή θα πάω εγώ».

«Το ένα παιδί παρουσίαζε αντικοινωνι-
κότητα και επιθετικότητα και το άλλο μια
ακραία φοβικότητα και μια διαρκή πα-
ρουσία σεξουαλικών εκφράσεων στην
κινησιολογία του. Η μητέρα περιφερόταν
στη γειτονιά και έλεγε ότι το παιδί κατα-
νάλωνε φάρμακα και ουσίες», δήλωσε

χθες στο Open ο άνδρας που έκανε την
καταγγελία.

Ο λόγος στους εισαγγελείς
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political»,

στις 10 Μαρτίου 2020 η υπόθεση πήγε στην
21η ανακρίτρια. Η διαδικασία ολοκληρώθη-
κε στα τέλη του Ιουνίου του 2021. Οι ίδιες
πηγές μάς είπαν πως δύο φορές ζητήθηκε
από τον εισαγγελέα περαιτέρω ανάκριση και
στις 12 Απριλίου παρέδωσε στην ανακρίτρια
περαιωμένη τη δικογραφία. Σχεδόν έναν
μήνα μετά ο εισαγγελέας έκανε παραπεμ-
πτική πρόταση στο συμβούλιο και δέκα άτο-
μα πλέον κατηγορούνται για την υπόθεση
(πατέρας, αδερφός πατέρα, αλλοδαποί, δύο
Ελληνίδες, μία αλλοδαπή). Το δικαστικό
συμβούλιο δεν αποφάνθηκε επί της ουσίας
και ζήτησε πρόταση του εισαγγελέα επί του
αιτήματος απόλυτης ακυρότητας της προδι-
κασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρ-
χουν αντικρουόμενες ψυχιατρικές πραγμα-
τογνωμοσύνες στα παιδιά για το αν έχουν
πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτο-
δικών της Αθήνας Αντώνης Ελευθεριάνος

ζήτησε από τους δύο εισαγγελείς που χει-
ρίζονται τις δύο δικογραφίες να ασχολη-
θούν κατ’ απόλυτη προτεραιότητα με την
υπόθεση. Στην πρώτη περίπτωση ζητήθηκε
να υποβάλει άμεσα ο εισαγγελέας την πρό-
τασή του για την παραπομπή ή μη των κα-
τηγορουμένων σε δίκη. Στη δεύτερη περί-
πτωση, η οποία αφορά νεότερη μήνυση
στην οποία εμπλέκεται η μητέρα των παι-
διών, ζητήθηκε να ολοκληρωθεί άμεσα η
προκαταρκτική έρευνα και να γίνουν άμε-
σα όσες ενέργειες απαιτούνται, όπως η πι-
θανή κλήση υπόπτων για εξηγήσεις. Την
ίδια παραγγελία έδωσε και ο επικεφαλής
του Πρωτοδικείου Χ. Λινός. 

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Π Ε Τ Ρ Α Λ Ω Ν Α

«Είδε» 10... φίλους
του πατέρα του
που τον κακοποίησαν...
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Δικαστές: «Σκόπιμη και
αποπροσανατολιστική
η συνεχής στοχοποίηση 
της δικαιοσύνης» 

Θέση στις κατηγορίες που δέχεται η δι-
καιοσύνη τον τελευταίο καιρό μέσω συγκε-
κριμένων δημοσιευμάτων του Τύπου, «υπό
το πρόσχημα των καθυστερήσεων στην απο-
νομή της», πήραν οι δικαστές, χαρακτηρί-
ζοντας «σκόπιμη και αποπροσανατολιστική
τη συνεχιζόμενη στοχοποίηση της δικαιο-
σύνης». Απαντώντας στις αιτιάσεις που δια-
τυπώνονται με «γενικεύσεις» και χωρίς
στοιχεία σε κάθε ευκαιρία, η Ένωση Δικα-
στών και Εισαγγελέων μιλά για προσπάθεια
μετάθεσης στους λειτουργούς της δικαιο-
σύνης αρμοδιοτήτων που δεν τους ανήκουν,
όπως «οι ελλείψεις κτιριακών υποδομών σε
δικαστικές αίθουσες που αποτελούν απο-
κλειστική ευθύνη της Πολιτείας».

Σε δελτίο Τύπου που υπογράφει ο εκπρό-
σωπος Τύπου, εφέτης Κωνσταντίνος Βουλ-
γαρίδης, τονίζει μάλιστα χαρακτηριστικά
πως «η δικαιοσύνη ΔΕΝ δύναται να μετα-
τραπεί από θεσμός του Κράτους Δικαίου σε
βιομηχανία διεκπεραίωσης υποθέσεων»
και σημειώνει μεταξύ άλλων: «Η Ένωση Δι-
καστών και Εισαγγελέων με συνεχείς προ-
τάσεις της επιχειρεί να συμβάλει μέσα στα
πλαίσια που ορίζουν το Σύνταγμα και οι νό-
μοι στον εκσυγχρονισμό κάθε τομέα του δι-
καιοδοτικού συστήματος της χώρας, ενώ
κοινή είναι η διαπίστωση ότι οι συχνές νο-
μοθετικές αλλαγές σε βασικά νομοθετήματα
δημιουργούν ανασφάλεια δικαίου. Ασφα-
λώς και η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί
βασική επιδίωξη για κάθε ευνομούμενη Πο-
λιτεία. Θεσμική ωστόσο αποστολή της δι-
καιοσύνης αποτελεί η περιφρούρηση των
ατομικών ελευθεριών ώστε η οικονομική
ανάπτυξη να συμβαδίζει με την προστασία
των ατομικών δικαιωμάτων, όπως επιτάσ-
σουν οι αρχές του Κράτους Δικαίου. Έργο,
που απαιτεί μόχθο και χρόνο για τη μελέτη
της υπόθεσης του κάθε πολίτη, για τον οποίο
η δικαιοσύνη αποτελεί το τελευταίο κατα-
φύγιο προστασίας των δικαιωμάτων του».

Σ
ε αναστάτωση βρίσκεται από
χθες η εκπαιδευτική κοινότητα
των Σερρών σχετικά με όσα
συμβαίνουν σε σχολείο στην πό-

λη με τη διακίνηση πορνογραφικού υλι-
κού από μαθήτριες. Ήδη καθηγητές
έχουν αρχίσει να κάνουν αρκετά αυστη-
ρές συστάσεις σε γονείς και μαθητές, κα-
θώς, σύμφωνα με ρεπορτάζ τοπικού Μέ-
σου ενημέρωσης, ανήλικες μαθήτριες
διατηρούν και κάνουν χρήση του απαγο-
ρευμένου ψηφιακού υλικού.

Συγκεκριμένα, η αποκάλυψη της σοκα-
ριστικής είδησης έγινε από τον τοπικό τη-
λεοπτικό σταθμό Επιλογές. Βάσει του
ποινικού κώδικα, οι γονείς φέρουν την
ευθύνη και προβλέπεται και ποινή για πα-
ραμέληση ανηλίκου. Επιπρόσθετα, ήδη
σε όλες τις σχολικές μονάδες και στους
διευθυντές των σχολείων αναμένεται να
σταλεί επιστολή από τη Διεύθυνση Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών προς
τους γονείς. Στην περιοχή θεωρείται δε-
δομένο πως αυτή η επιστολή θα πρέπει να
διαβαστεί και στα παιδιά, ενώ θα περιγρά-
φει τι προβλέπει ο νόμος για τους κατό-
χους πορνογραφικού υλικού.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
Νικόλαος Σταμπολίδης παρακαλεί τους
γονείς να ελέγξουν τα κινητά των παι-
διών τους και να ζητήσουν να σβήσουν

εντελώς το πορνογραφικό υλικό από τα
τηλέφωνά τους.

«Να ελέγξουν τα κινητά των παιδιών»
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές από τοπι-

κούς παράγοντες, οι εκπαιδευτικοί των
σχολείων της περιοχής και κυρίως της πό-
λης των Σερρών θα συζητήσουν για τα φαι-
νόμενα αυτά στην τάξη και θα λάβουν επι-
πρόσθετη ενημέρωση για να αντιμετωπί-
σουν αντίστοιχα περιστατικά που μπορεί
να συμβούν στο μέλλον.

« Έχουν παρουσιαστεί προβλήματα σε
σχέση με τη διατήρηση και τη χρησιμοποί-
ηση απαγορευμένου υλικού από ανήλικες.
Οι γονείς, σύμφωνα με τον νόμο, έχουν την
ευθύνη. Παρακαλώ τους γονείς να δουν
την επιστολή που έχουμε στείλει. Πρέπει
να διαβαστεί και στους μαθητές. Πρέπει να
προσέξουν τον νόμο. Μαθητές ανήλικοι
που κατέχουν υλικό απαγορευμένο αντι-
μετωπίζουν επιβολή ποινής από τον νόμο.
Επαναλαμβάνω πως υπεύθυνοι είναι οι γο-
νείς για παραμέληση και πρέπει να ελέγ-
ξουν τα κινητά και τους υπολογιστές τους»,
δήλωσε ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Σερρών Νίκος Σταμπολίδης.

Σέρρες: Μαθήτριες
διακινούσαν υλικό
πορνογραφίας…

Αυστηρές συστάσεις από καθηγη-
τές στους γονείς και τα παιδιά
τους - Βάσει του ποινικού κώδικα,
η οικογένεια φέρει την ευθύνη 
και προβλέπεται και ποινή 
για παραμέληση ανηλίκου

Συνέλαβαν πρώην
παίκτη ριάλιτι με
κοκαΐνη στο ΙΧ του

Στα χέρια του Τμήματος Δίωξης
Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης
Ασφάλειας Κατερίνης έπεσε ένας
36χρονος, πρώην παίκτης reality, κα-
θώς κατείχε ναρκωτικές ουσίες. Όλα
έγιναν όταν οι έμπειροι αστυνομικοί
σταμάτησαν το αυτοκίνητο του νεαρού
στη Λεπτοκαρυά. Εκεί, σύμφωνα με
πληροφορίες, εντόπισαν πίσω από ένα
κομμάτι πλαστικό στο πορτμπαγκάζ
ποσότητα κοκαΐνης βάρους 235 γραμ-
μαρίων. Οι Αρχές προχώρησαν στη
σύλληψη του κατηγορούμενου, το πο-
λυτελές όχημα που οδηγούσε κατα-
σχέθηκε από τις Αρχές, ενώ το ίδιο έγι-
νε και με το κινητό τηλέφωνο και το
χρηματικό ποσό 2.055 ευρώ που βρέ-
θηκαν στην κατοχή του. Ταυτόχρονα,
σε βάρος του σχηματίστηκε δικογρα-
φία κακουργηματικού χαρακτήρα και
χθες το πρωί οδηγήθηκε στον εισαγγε-
λέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

«Ελέγξαμε το αυτοκίνητο γιατί το θε-
ωρήσαμε ύποπτο. Είχε κρύψει τα ναρ-
κωτικά σε συγκεκριμένο σημείο, κατα-
φέραμε να εντοπίσουμε την ποσότητα
κοκαΐνης», έλεγε χθες στην «Political»
αρμόδια αστυνομική πηγή. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι το αυτοκίνητο που κατα-
σχέθηκε από τις Αρχές, μέσα στο οποίο
ήταν κρυμμένα τα ναρκωτικά, έχει πε-
ρίοπτη θέση στις αναρτήσεις που έκανε
ο δράστης στους λογαριασμούς του στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο 36χρο-
νος κατάγεται από τη Χίο και είχε γίνει
γνωστός από τη συμμετοχή στο reality
«Power of Love». Σύμφωνα με το βιο-
γραφικό του στο παιχνίδι, ανέφερε ότι
«ασχολείται με τη γυμναστική και τα
extreme sports».Ο νεαρός είναι ιδιαί-
τερα ενεργός στα social media, ενώ
αξίζει να σημειωθεί ότι στο ίδιο τηλεο-
πτικό ριάλιτι συμμετείχε και ακόμη μία
γυναίκα, η οποία είχε συλληφθεί για
κατοχή του ίδιου ναρκωτικού, είχε προ-
φυλακιστεί, όμως αφέθηκε ελεύθερη
τον περασμένο Μάιο. Πλέον οι Αρχές
ερευνούν αν ήταν ο «μεταφορέας» κά-
ποιας οργάνωσης, ενώ θα αναζητήσουν
και ποιος θα παραλάμβανε την ποσότη-
τα των ναρκωτικών. Οι αστυνομικές αρ-
χές που συμμετείχαν στις έρευνες κα-
τέγραψαν με βίντεο τη στιγμή του εντο-
πισμού των ναρκωτικών ουσιών στο
αυτοκίνητο του κατηγορούμενου και το
ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης της αστυνομίας.

Μ. ΣΑΚ.

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



Φυλάκιση 2 ετών και 10 μηνών, με
τριετή αναστολή, επέβαλε το Μεικτό Ορ-
κωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε
46χρονο ο οποίος τον περσινό Νοέμβριο
συνελήφθη στην Κατερίνη, επειδή κυ-
νηγούσε τον γείτονά του κρατώντας ένα
τσεκούρι και ένα πριόνι. Το δικαστήριο
μετέτρεψε την κατηγορία από απόπειρα ανθρωποκτο-
νίας σε απόπειρα πρόκλησης σωματικής βλάβης και τον
έριξε «στα μαλακά» επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης. 

Ο 49χρονος που παραλίγο να πέσει θύμα του κατηγο-
ρουμένου περιέγραψε στο δικαστήριο πώς όλα ξεκίνη-
σαν από τον Αύγουστο του 2020, όταν έκανε παρατήρηση
στον 46χρονο επειδή έκανε τη σωματική του ανάγκη στο
ύπαιθρο, δίπλα στο σπίτι του. Τότε είχαν και την πρώτη

συμπλοκή, ακολούθησε μια δεύτερη,
μέχρι που δέχτηκε την επίθεση με το
τσεκούρι. 

«Τρομοκρατήθηκα. Αν δεν έφευγα
γρήγορα, θα με είχε σκοτώσει, είχε το
τσεκούρι σηκωμένο στο χέρι», κατέθεσε
στο δικαστήριο. Ο 46χρονος φέρεται να

πλησίασε τον μηνυτή, όμως εκείνος άρχισε να τρέχει για
να ξεφύγει. Τότε ο κατηγορούμενος έπεσε και το υποψή-
φιο θύμα τον αφόπλισε. 

Ο κατηγορούμενος δεν αρνήθηκε το σκηνικό, απλώς
στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι ήθελε να τον φοβίσει
και να τον αναγκάσει να του ζητήσει συγγνώμη για όσα
είχαν προηγηθεί. «Αν ήθελα να τον σκοτώσω, δεν θα του
φώναζα», ανέφερε.

Τον παγκόσμιο πρωταθλητή στο παρκούρ Δημήτρη Κυρ-
σανίδη και τη 10χρονη Ευαγγελία Σίσκου που κατέκτησε
την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σκακιού θα
βραβεύσει σε επόμενη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβού-

λιο Θεσσαλονίκης. Τα συγχαρητήριά του για τις επιδόσεις
των δύο αθλητών έδωσε ο πρόεδρος του σώματος Πέτρος
Λεκάκης, ανακοινώνοντας παράλληλα την πρόθεση του
δήμου να τους τιμήσει για τις σπουδαίες τους επιτυχίες.

Το δημοτικό συμβούλιο τιμά Σίσκου και Κυρσανίδη 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το νέο πόστο
του Σαμαντζίδη

Σε αναζήτηση νέου προέδρου βρί-
σκεται η ΔΕΠΘΕ μετά την παραίτηση
του Μηνά Σαμαντζίδη για να αναλά-
βει θέση-κλειδί στην προεκλογική
εκστρατεία της παράταξης του Κων-
σταντίνου Ζέρβα. Ο κ. Σαμαντζίδης
είχε τον αντίστοιχο ρόλο και στις
εκλογές του 2019, ενώ έγινε πρό-
εδρος στα δημοτικά ΜΜΕ του Δήμου
Θεσσαλονίκης τον Απρίλιο του 2020.
Σε γραπτή του δήλωση ευχαρίστησε
όλους για τη συνεργασία στη ΔΕΠΘΕ
αυτά τα 2,5 χρόνια και ευχήθηκε η
προσπάθεια να συνεχιστεί. Οι πλη-
ροφορίες, πάντως, αναφέρουν πως
θα είναι και υποψήφιος στο ψηφο-
δέλτιο του κ. Ζέρβα. Λέτε;

Βράβευση Τζένγκο
από Αυγενάκη

Με την παρουσία του υφυπουρ-
γού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενά-
κη πραγματοποιήθηκε η διοργά-
νωση «Νεστόρεια 2022» στο πλαί-
σιο του εορτασμού του Αγίου Νέ-
στορα, προστάτη αθλητών και προ-
πονητών στο Καυταντζόγλειο Εθνι-
κό Στάδιο, όπου μικροί αθλητές
συμμετείχαν σε αγωνίσματα δρό-
μων. Παράλληλα, πραγματοποι-
ήθηκε τιμητική βράβευση στην
Ελίνα Τζένγκο για τις επιτυχίες της
στον ακοντισμό.

Θύμα χάκερ έπεσε
ο Βασιλειάδης

Θύμα χάκερ έπεσε ο βουλευτής
Πέλλας της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης.
Συγκεκριμένα δημιουργήθηκε λο-
γαριασμός στα social media που πα-
ριστάνει τον βουλευτή, με τον ίδιο να
ενημερώνει τους διαδικτυακούς του
φίλους να έχουν τον νου τους και ότι
ο ίδιος θα ακολουθήσει όλες τις νό-
μιμες ενέργειες.

«Στα μαλακά» 46χρονος που κυνηγούσε 
με τσεκούρι γείτονά του στην Κατερίνη

Για τις 7 Δεκεμβρίου 
η φωταγώγηση της πόλης

Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας δήλωσε από το βήμα του
Δημοτικού Συμβουλίου πως το άναμμα του εορτα-
στικού φωτισμού της Θεσσαλονίκης φέτος θα
πραγματοποιηθεί στις 7 Δεκεμβρίου, λίγο πιο αργά
σε σχέση με άλλες χρονιές που το δέντρο στην Αρι-
στοτέλους φωτιζόταν στα τέλη Νοεμβρίου. Εμείς
απλώς να θυμίσουμε στον δήμαρχο πως επί διοική-
σεώς του ο εορταστικός διάκοσμος το 2019 άναψε
στις 8/12, το 2020 στις 15/12 και το 2021 και πάλι στις
8/12. Μήνα Νοέμβριο άναβε επί διοικήσεως Μπου-
τάρη… Να τα λέμε κι αυτά!

Η τρυφερή ευχή
της Έλενας Ράπτη

Από το μπαλκόνι του
πολιτικού της γραφείου
στη Θεσσαλονίκη, με
φόντο την Καμάρα, η
Έλενα Ράπτη ευχήθηκε
«καλό μήνα, με αγάπη»
στους διαδικτυακούς
της φίλους. Στη φωτο-
γραφία, η βουλευτής
της ΝΔ στην Α’ Θεσσα-
λονίκης απαθανατίστη-
κε παρέα με τον αξιολά-
τρευτο τετράποδο φίλο
της σε ένα τρυφερό
στιγμιότυπο!

Οι δεύτερες σκέψεις και 
το… σκάκι Ανδρουλάκη 

Ίσως να μην ακολουθηθεί η αρχική ιδέα για ανα-
κοίνωση του 70% των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ στη
Θεσσαλονίκη μαζί με τα υπόλοιπα ανά την επικρά-
τεια μέχρι τις 20 Νοεμβρίου. Ίσως να αγγίζει το
30%-40% και ο λόγος είναι να συνεχιστούν οι ζυμώ-
σεις και το ενδιαφέρον της κοινωνίας. Σκάκι θυμί-
ζουν οι αποφάσεις Ανδρουλάκη. 

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη 
Σαράφη και Νικολαΐδη

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των Αλέξανδρου
Νικολαΐδη και Σταύρου Σαράφη κράτησε το Δη-
μοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης στην τε-
λευταία του συνεδρίαση. Οι δημοτικοί σύμβου-
λοι τίμησαν τη μνήμη των δύο σπουδαίων αθλη-
τών, του δις Ολυμπιονίκη και του «καίσαρα» των
ποδοσφαιρικών γηπέδων, που έφυγαν από τη
ζωή σε σύντομο διάστημα, και μίλησαν με θερ-
μά λόγια για το ήθος, την αξιοπρέπεια και τη
γενναιότητα με την οποία αντιμετώπισαν τις δυ-
σκολίες και τις προκλήσεις. 
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Μια τελευταία προειδοποίηση προς τους δημάρχους που δεν έχουν φροντίσει να μετα-
φέρουν τα πλεονάζοντα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπως
ορίζει ο σχετικός νόμος, στέλνει το υπουργείο Εσωτερικών, προειδοποιώντας ότι θα
ακολουθήσουν οι ανάλογες επιπτώσεις. Μάλιστα, φαίνεται ότι έχει ήδη σταλεί η σχε-
τική λίστα στο υπουργείο Οικονομικών με τους δήμους, τις δημοτικές επιχειρήσεις και
τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εξακολουθούν να μην έχουν μεταφέρει τα
απαιτούμενα πλεονάζοντα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος, παρά
το γεγονός ότι έχουν ανοίξει λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης. Στη νέα υπενθύμιση
που φτάνει στα δημαρχεία από το υπουργείο Εσωτερικών τονίζεται ότι δεν φτάνει μό-
νο να ανοιχθεί ο σχετικός λογαριασμός ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελ-
λάδος, αλλά θα πρέπει να γίνει άμεσα και η μεταφορά όλων των ταμειακών διαθεσί-
μων σε αυτούς, καθώς σε αντίθετη περίπτωση ο νόμος προβλέπει το ενδεχόμενο να
βρεθούν σε κατάσταση εποπτείας. Τέλος, επισημαίνεται για μία ακόμη φορά πως «το
μέγιστο όριο της ρευστότητας που οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης επιτρέπεται να
διατηρούν εκτός του λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος ισούται με τις καθαρές
ταμειακές τους ανάγκες για το επόμενο δεκαπενθήμερο».

«Παγωμένα» τέλη 
στη Θεσσαλονίκη 

Παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες που δημιουργεί
στους δήμους η ενεργειακή κρίση, ο Δήμος Θεσσαλονί-
κης φαίνεται πως καταφέρνει να μην μετακυλίσει αυτό το
επιπλέον κόστος στους πολίτες. Με πρόταση του δημάρ-
χου Κωνσταντίνου Ζέρβα, το Δημοτικό Συμβούλιο απο-
φάσισε «πάγωμα» των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώ-
ρων για το νέο έτος, τονίζοντας ότι «εντάσσεται στη λογι-
κή που υπηρετούμε από την πρώτη ημέρα: πρώτα ο πολί-
της, πρώτα ο δημότης, πρώτα η πραγματική οικονομία
και οι δουλειές των ανθρώπων». Ο κ. Ζέρβας υπενθύμισε
ότι τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού
έχουν μειωθεί στην τριετία κατά 30% οριζόντια για όλους
καθώς και ότι ο δήμος προχωρά και σε σειρά διευκολύν-
σεων και εκπτώσεων για όλες τις ευπαθείς ομάδες. 

Καταγγέλλουν
ιδιωτικοποίηση 

Ένας ακόμη δήμος μπήκε στο στόχαστρο των εργαζο-
μένων και καταγγέλλεται ότι προσπαθεί να περάσει σε
ιδιώτες βασικές αρμοδιότητές του. Ο λόγος για τον Δή-
μο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων που
μπήκε στο στόχαστρο της ΠΟΕ-ΟΤΑ για «προσπάθεια
ιδιωτικοποίησης της αποκομιδής των απορριμμάτων,
επιβαρύνοντας με υπέρογκα ποσά τον προϋπολογισμό
του δήμου και μετακυλίοντας το κόστος αυτό στους δη-
μότες». Όπως επισημαίνει η ομοσπονδία, η απόφαση να
εγκρίνει την ανάθεση για 2+1 χρόνια των εργασιών απο-
κομιδής των απορριμμάτων, πλύσης κάδων και χειρω-
νακτικού καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων σε ιδιώτες
ενέχει χαρακτηριστικά σκανδάλου, καθώς ο δήμος και
το απαραίτητο προσωπικό έχει και τον απαιτούμενο μη-
χανολογικό εξοπλισμό. Φυσικά, η ΠΟΕ-ΟΤΑ προαναγ-
γέλλει κινητοποιήσεις και αγώνες… 

!
Έτοιμο σε δύο χρόνια! 
Με γρήγορους ρυθ-
μούς συνεχίζονται
πλέον οι εργασίες για
την κατασκευή του
νέου κλειστού γυ-
μναστηρίου του Δή-
μου Νέας Σμύρνης,
δυναμικότητας 3.500
θέσεων, καθώς ήδη
ολοκληρώθηκαν οι
χωματουργικές εργασίες. Το έργο έχει χρονικό ορίζοντα
ολοκλήρωσης τα δύο χρόνια και κατασκευάζεται με χρη-
ματοδότηση από τους ίδιους πόρους της Περιφέρειας
Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης
ύψους 20.850.000 ευρώ. Η πορεία κατασκευής του έρ-
γου βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του περιφε-
ρειάρχη Γιώργου Πατούλη με τον δήμαρχο Νέας Σμύρ-
νης Σταύρο Τζουλάκη. Ο δήμαρχος για ακόμη μία φορά
ευχαρίστησε θερμά την περιφέρεια και προσωπικά τον κ.
Πατούλη για την έμπρακτη υποστήριξη στην κατασκευή
αυτού του πολύ σημαντικού αθλητικού έργου, εστιάζον-
τας στο γεγονός ότι με πρωτοβουλία του περιφερειάρχη
βρέθηκαν χρηματοδοτικές λύσεις για τις επιπλέον ανάγ-
κες που προέκυψαν λόγω αντικειμενικών συνθηκών.
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Υπουργείο Εσωτερικών 

«Καμπανάκι» στους δήμους για τα ταμειακά διαθέσιμα

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα νοτιο-
δυτικά της Αθήνας, φαίνεται ότι η προσ-
δοκία για συσπείρωση της Κεντροαριστε-

ράς στο πρόσωπο του πρώην δημάρχου
που επανέρχεται μπαίνει σε κίνδυνο; Μια συ-

νεργασία που ανακοίνωσε με στέλεχος που μόλις απο-
χώρησε από τη νυν δημοτική αρχή φαίνεται ότι προκα-
λεί τριγμούς στην, έτσι κι αλλιώς, όχι και τόσο ομόθυμη
στήριξη της κίνησης του πρώην δημάρχου, ο οποίος
επανήλθε με στόχο να είναι «συνεκτικός παράγοντας»
όλων των δυνάμεων…

Με «βαριά» ονόματα
Όλο και περιπλέκεται, αντί να ξεδιαλύνεται,

το προεκλογικό σκηνικό της Αγίας Παρα-
σκευής, με το μπέρδεμα να εντοπίζεται κυρίως
στο «γαλάζιο στρατόπεδο», που παρά το γεγο-
νός ότι έχει τον δήμαρχο, φαίνεται σίγουρο ότι
θα έχει και τρεις (τουλάχιστον) ακόμη υποψη-
φίους. Έχουμε και λέμε… Σίγουρος υποψή-
φιος θα είναι ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς,
πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε την υποψη-
φιότητά του το γνωστό στέλεχος Κώστας
Τσιαμπάς, ενώ πολύ ενεργός παραμένει και ο
Γιώργου Οικονόμου, που ήταν υποψήφιος και
στις προηγούμενες εκλογές. Όμως οι «βόμ-
βες» έπεσαν από τον Αλέξανδρο Μουστόγιαν-
νη, που πραγματοποίησε την πρώτη εκδήλωσή
του παρουσιάζοντας την υποψηφιότητά του για
τις εκλογές του επόμενου Οκτωβρίου και μόνο
η πρόσκληση έδειχνε ότι μπαίνει πολύ σοβαρά
στο παιχνίδι. Στους ομιλητές προαναγγέλλον-
ταν οι βουλευτές Δημήτρης Καιρίδης και Κων-
σταντίνος Κυρανάκης και για χαιρετισμό ο
υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδα-
λιάς! Πολλή δουλειά για όποιον από το Μοσχά-
το αναλάβει να δημιουργήσει προσέγγιση… 
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Α
πό χθες οι ενδιαφερόμενοι
έχουν τη δυνατότητα να
υποβάλουν τις αρχικές δη-
λώσεις φόρου κληρονο-

μιάς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
myPROPERTY της ΑΑΔΕ.

Να αναφερθεί πως η κατάθεση των
αρχικών δηλώσεων για τον φόρο κλη-
ρονομιάς είναι προαιρετική τον Νο-
έμβριο και τον Δεκέμβριο, ενώ από
την 1η Ιανουαρίου του επόμενου
έτους η διαδικασία θα είναι υποχρεω-
τική για όλους.

Συγκεκριμένα, προαιρετικά από
2/11/2022 και υποχρεωτικά από
1/1/2023 τίθενται σε παραγωγική λει-
τουργία οι εφαρμογές:
� Αρχικές (εμπρόθεσμες και εκπρό-
θεσμες) δηλώσεις φόρου κληρονο-
μιών με συμβόλαιο.
� Αρχικές (εμπρόθεσμες και εκπρό-
θεσμες) δηλώσεις φόρου κληρονο-
μιών χωρίς συμβόλαιο.

Επίσης, από 2/11/2022 αναβαθμί-
ζεται η εφαρμογή Δωρεών/Γονικών
Παροχών με Συμβόλαιο για χρηματι-
κά ποσά και λοιπά κινητά, με την
προσθήκη πεδίων αναγραφής πλη-
ροφοριών, με σκοπό την αποφυγή
επισύναψης δικαιολογητικών. Για τις
περιπτώσεις των συναλλαγών που
δεν είναι εφικτή η (διαλειτουργική)
ταυτοποίησή τους, απαιτείται η επι-
σύναψη των δικαιολογητικών, τα
οποία και αναφέρονται κατά περί-
πτωση.

Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 100.000
συναλλαγές τον χρόνο ψηφιοποιούν-
ται με τις συγκεκριμένες εφαρμογές
και σύμφωνα με απόφαση του διοικη-
τή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, η λει-

τουργία του myPROPERTY της ΑΑΔΕ
διευρύνεται με νέες εφαρμογές, για
τη μεγαλύτερη διευκόλυνση συμβο-
λαιογράφων, φυσικών και νομικών
προσώπων.

Τα αφορολόγητα ποσά
Ο φόρος που προκύπτει βάσει αρ-

χικής ή εμπρόθεσμης τροποποιητι-
κής δήλωσης καταβάλλεται σε 12
ίσες διμηνιαίες δόσεις, όχι μικρότε-
ρες των 500 ευρώ πλην της τελευταί-
ας, ενώ αν ο κληρονόμος/δωρεοδό-
χος/τέκνο είναι ανήλικος, ο αριθμός
των δόσεων διπλασιάζεται, με την

προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν θα
είναι μικρότερη των 500 ευρώ, πλην
της τελευταίας.

Για τις κληρονομιές δεν ισχύει το
αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ
που ισχύει για γονικές παροχές και
δωρεές προς τους συγγενείς της Α’
κατηγορίας.

Η κληρονομιά μέχρι το ποσό των
150.000 ευρώ είναι αφορολόγητη.

Από τις 150.000 ευρώ και πάνω
εφαρμόζεται κλίμακα φορολόγησης,
που προβλέπει φόρο 1% από τις
150.000 και μέχρι του ποσού των
300.000 ευρώ.

Από το ποσό των 300.000 ευρώ και
μέχρι τις 600.000 ευρώ επιβάλλεται
φόρος 5%. Για τα ποσά που υπερβαί-
νουν τις 600.000 ευρώ επιβάλλεται
φόρος 10%.

Ισχύει, δε, ειδικό αφορολόγητο φό-
ρου κληρονομιάς 400.000 ευρώ για
τον επιζώντα σύζυγο (έπειτα από 5
έτη γάμου) και τα ανήλικα τέκνα του.

Πρώτη κατοικία
Όσον αφορά την πρώτη κατοικία, η

κληρονομιά είναι αφορολόγητη μέ-
χρι 200.000 ευρώ αν αποκτάται από
άγαμο και μέχρι 250.000 ευρώ για το
ζευγάρι.

Το όριο αυτό αυξάνεται κατά
25.000 ευρώ για τα δύο πρώτα τέκνα,
έκαστο, και κατά 30.000 ευρώ για το
τρίτο και καθένα από τα επόμενα
ανήλικα τέκνα.

Ελέγχους ξεκινά το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) σε τράπεζες και σουπερμάρκετ με προσωπι-
κό άνω των 250 ατόμων, καθώς έληξε η προθεσμία
απογραφής, μέσω της οποίας είναι πλέον δυνατή η
διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνει η επιχεί-
ρηση με αυτά που εμφανίζονται μέσω της ψηφιακής
κάρτας εργασίας. Εφόσον διαπιστώνονται παραβά-
σεις, θα οδηγούν σε σημαντικά πρόστιμα, έως και
10.500 ανά εργαζόμενο. Αυτός είναι άλλωστε και ο
στόχος της γενικευμένης απογραφής που ξεκίνησε
την 1η Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του

μήνα στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας, με το
υπουργείο Εργασίας να έχει θέσει ως στόχο τη στα-
διακή επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας αρ-
χικά στους κλάδους των ασφαλιστικών εταιρειών,
των εταιρειών security, των ΔΕΚΟ, της βιομηχανίας,
με την εστίαση και τον τουρισμό να ακολουθούν.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, η πολιτική
ηγεσία του υπουργείου Εργασίας πρόκειται να ξεκι-
νήσει διάλογο με εκπροσώπους των συγκεκριμένων
κλάδων (εργοδότες και εργαζομένους), προκειμέ-
νου να τους ενημερώσουν για τις διαδικασίες και τις

απαιτούμενες ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση, από το
υπουργείο Εργασίας ξεκαθαρίζουν ότι θα γίνουν σε-
βαστές όλες οι ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα που
υπάρχουν ανά κλάδο, ως προς την εφαρμογή της και-
νούργιας διαδικασίας. Ειδικά για τη διαδικασία της
απογραφής, ξεκαθαρίζεται ότι εντός του Νοεμβρίου
οι εργοδότες οφείλουν να δηλώσουν για κάθε εργα-
ζόμενο τα γενικά στοιχεία εργασιακής σχέσης που
αφορούν τον χρόνο εργασίας καθώς και το ωράριο
απασχόλησης σε ψηφιακή μορφή είτε ως σταθερό
εβδομαδιαίο είτε ως μεταβαλλόμενο ανά ημέρα.

Κάρτα εργασίας: Έρχονται έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις φόρου 
κληρονομιάς - Οι αλλαγές 

Σε 12 μηνιαίες δόσεις ο φόρος, όχι μικρότερες
των 500 ευρώ - Από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους 

η διαδικασία  θα είναι υποχρεωτική για όλους

my PROPERTY 
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Μ
ε στοίχημα τη συγκράτηση
των αυξήσεων στις τιμές των
βασικών προϊόντων αξιο-
πρεπούς διαβίωσης των νοι-

κοκυριών έκανε χθες πρεμιέρα το «καλά-
θι του νοικοκυριού», το οποίο έχουν υιο-
θετήσει 13 αλυσίδες σουπερμάρκετ.

Το νέο στοιχείο από την πρώτη ημέρα
εφαρμογής του μέτρου είναι ο εμπλουτι-
σμός της λίστας των προϊόντων από τα
σουπερμάρκετ, ωστόσο το μεγάλο στοί-
χημα έως την εφαρμογή του μέτρου στις
31 Μαρτίου 2023 είναι η συγκράτηση του
κόστους των παραγόμενων προϊόντων
και των λειτουργικών εξόδων των επιχει-
ρήσεων. Ο φόβος για τους καταναλωτές
αλλά και την κυβέρνηση είναι το ενδεχό-
μενο μεγάλης αναζωπύρωσης των αυξή-
σεων στις τιμές του φυσικού αερίου, του
ηλεκτρικού ρεύματος, των καυσίμων και
των τροφίμων, με φόντο τις συνέπειες της
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το τελευταίο
δίμηνο έχουν εμφανιστεί στην αγορά με-
γάλες αυξήσεις ως συνέχεια της έκρηξης
των τιμών παραγωγού. Συγκεκριμένα,
σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τον πε-
ρασμένο Σεπτέμβριο οι τιμές παραγωγού
στη βιομηχανία σημείωσαν αύξηση κατά
29,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό
μήνα. Ενδεικτικό των μεγάλων ανατρο-
πών που έχουν σημειωθεί είναι το γεγο-

νός ότι το 12μηνο Οκτωβρίου 2021 - Σε-
πτεμβρίου 2022 ο δείκτης εκτοξεύτηκε
κατά 35,6%, όταν κατά το αμέσως προ-
ηγούμενο 12μηνο είχε αυξηθεί κατά 5,1%.

Ενδεικτικό του μεγάλου ενδιαφέρον-
τος που υπάρχει από τους καταναλωτές
είναι το γεγονός ότι... κατέρρευσε η
πλατφόρμα e-katanalotis λόγω της πολύ
μεγάλης επισκεψιμότητας. Μεγάλη δι-
ευκόλυνση θα παρέχει από σήμερα
στους καταναλωτές και η λειτουργία της
ειδικής εφαρμογής στα κινητά τηλέφω-
να, όπου οι καταναλωτές θα έχουν σε
πραγματικό χρόνο τις τιμές των σουπερ-
μάρκετ για 51 κατηγορίες προϊόντων ευ-
ρείας λαϊκής κατανάλωσης. Σημειώνεται
ότι τα προϊόντα που εντάσσονται στο
«καλάθι» θα φέρουν ειδική σήμανση στα
ράφια των σουπερμάρκετ.

Η λίστα των προϊόντων θα ανανεώνεται
κάθε εβδομάδα, σύμφωνα με όσα προ-
βλέπει ο νόμος, ενώ η μη έγκαιρη διαβί-
βασή της προς το υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων συνεπάγεται την επιβο-
λή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ για κάθε
μέρα καθυστέρησης. Η διαμόρφωση ξε-
χωριστής λίστας από κάθε σουπερμάρκετ
σχετικά με τα πάνω από 51 προϊόντα του

«καλαθιού του νοικοκυριού» αποτελεί
μια ουσιαστική κίνηση, καθώς εναρμονί-
ζεται με τους κανόνες του ανταγωνισμού,
απομακρύνοντας την επιβολή προστίμων
με την κατηγορία των εναρμονισμένων
πρακτικών από τις αλυσίδες. 

Επιθεώρηση 
Γεωργιάδη - Παπαθανάση

Την ικανοποίησή τους για την πρώτη
μέρα εφαρμογής του «καλαθιού του
νοικοκυριού» εξέφρασε η πολιτική
ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και
Τρόφιμων.

Χθες ο υπουργός και ο αναπληρωτής
υπουργός, Άδωνις Γεωργιάδης και Νί-
κος Παπαθανάσης αντίστοιχα, ο γγ Κα-
ταναλωτή Σωτήρης Αναγνωστόπουλος
και ο επικεφαλής της Διυπηρεσιακής
Μονάδας Ελέγχου Αγοράς Χαράλαμπος
Μελισσινός επισκέφτηκαν εννέα κατα-
στήματα ισάριθμων αλυσίδων σουπερ-
μάρκετ σε Μαρούσι, Βριλήσσια, Μελίσ-
σια και Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με τον υπουργό, «το εγχείρη-
μα αυτό είναι μια πρωτοβουλία δική μας
και δεν έχει γίνει πουθενά αλλού στην Ευ-
ρώπη», προσθέτοντας ότι «οι τιμές φαίνε-

ται να είναι πολύ καλύτερες στο καλάθι
απ’ ό,τι έξω από αυτό και αυτό θα συνεχί-
σουμε να κάνουμε και τις επόμενες εβδο-
μάδες». Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε τη σι-
γουριά του για τη λειτουργία του ανταγω-
νισμού έτσι ώστε να συμπιεστούν οι τιμές
και να αγοράσουν οι καταναλωτές κατά το
δυνατόν φθηνότερα προϊόντα, ενώ επε-
σήμανε ότι «σκοπός του καλαθιού είναι
να μην ξεχειλώσουν πολύ τα προϊόντα».
Όπως αποκάλυψε ο υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, «την Τρίτη το βράδυ πή-
ρα μία μία τις αλυσίδες τηλέφωνο γιατί
πολλές είχαν στείλει πολλά περισσότερα
από 51 προϊόντα».

Όπως εξήγησε ο κ. Γεωργιάδης, «αν
αυξηθεί πολύ ο αριθμός των προϊόντων,
θα μειωθεί η δύναμη των αλυσίδων να
κατεβάζουν τις τιμές και για εμάς ο κεν-
τρικός στόχος είναι να φτιάξουμε έναν
χώρο όπου οι καταναλωτές θα βρίσκουν
πράγματι φτηνότερες τιμές για να κατα-
φέρουν να μην υφίστανται τις συνέπειες
του πληθωρισμού που υπάρχουν γενικά
στην αγορά και είναι σχεδόν σε μεγάλο
βαθμό αναπόφευκτες». Ο κ. Γεωργιάδης
επεσήμανε ότι κάθε εβδομάδα θα υπάρ-
χουν αλλαγές στη λίστα των προϊόντων,
ενώ «το βασικό είναι να ξέρει ο κόσμος
που δεν τα φέρνει εύκολα βόλτα ότι κά-
που θα βρει προϊόντα και για αυτόν».

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Το μεγάλο
στοίχημα
για την επιτυχία
του καλαθιού 

To υιοθέτησαν 13 αλυσίδες -
Βάζουν περισσότερα από 51
προϊόντα - Η λίστα θα
ανανεώνεται κάθε εβδομάδα
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επερνά τα 180 εκατ. ευρώ ο
προϋπολογισμός των δύο με-
γάλων σιδηροδρομικών έρ-
γων στο τμήμα «Ροδοδάφνη -

Ρίο» και «Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπά-
κα» με αναθέτουσα αρχή την ΕΡΓΟΣΕ. 

Τα έργα, τα οποία βρίσκονται σε προ-
συμβατική διαδικασία, αφορούν την
κατασκευή σταθμών, στάσεων και εγ-
κατάστασης συστήματος ηλεκτροκίνη-
σης στο τμήμα «Ροδοδάφνη - Ρίο» και
την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρο-
κίνησης στη σιδηροδρομική γραμμή
«Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα» με
κατασκευή νέας παρακαμπτηρίου
γραμμής στους Σοφάδες.

Για τα έργα ενημέρωσε την αρμόδια
Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της
Βουλής ο αρμόδιος υφυπουργός Υποδο-
μών Γιώργος Καραγιάννης, συνοδευό-
μενος από τον πρόεδρο και διευθύνοντα

σύμβουλο της ΕΡΓΟΣΕ Χρήστο Βίνη.
«Είναι παραπάνω από σαφής η διάθε-

ση της κυβέρνησής μας για παρεμβά-
σεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Το
τρένο, ως ο πιο φιλικός τρόπος μετακί-
νησης για το περιβάλλον, έχει μείνει
πολλά χρόνια πίσω. Το υπουργείο Υπο-
δομών και Μεταφορών υλοποιεί το με-
γάλο πρόγραμμα έργων 4,5 δισ. ευρώ
με το οποίο δίνουμε μια μεγάλη ώθηση
και κάνουμε άλμα δεκαετιών μπρο-
στά», ανέφερε στα μέλη της
Επιτροπής ο Γιώργος Καρα-
γιάννης.

Το έργο της κατασκευής
σιδηροδρομικών σταθμών
και στάσεων, επιδομής και
εγκατάστασης συστήματος
ηλεκτροκίνησης και σηματοδό-
τησης στο τμήμα «Ροδοδάφνη
- Ρίο» στη νέα γραμμή
«Κιάτο - Πάτρα», με συνο-
λική προσφορά ύψους
129.533.055,57 ευρώ, θα
ολοκληρωθεί σε ορίζοντα
τριετίας.

Θα κατασκευαστούν 28,8 χλμ
διπλής σιδηροδρομικής επιδομής, 3 σι-
δηροδρομικοί σταθμοί και 4 στάσεις,

ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
εντός της σήραγγας Παναγοπούλας και
σύστημα ηλεκτροκίνησης και σηματο-
δότησης με τηλεδιοίκηση. 

Μ. Παπαδόπουλος: 
«Αναπτύσσουμε τον συγκοινω-
νιακό χάρτη της Αττικής»

Στο δεύτερο έργο προβλέπονται η εγ-
κατάσταση συστήματος ηλεκτροκίνη-

σης και σηματοδότησης με τηλεδιοί-
κηση, η κατασκευή τηλεπικοι-

νωνιακών συστημάτων, η κα-
τασκευή υποδομής και επι-
δομής στην περιοχή των Σο-
φάδων, όπου θα κατασκευα-

στεί και παρακαμπτήριος
γραμμή, μήκους 650 μ, στην υφι-

στάμενη μονή σιδηροδρομική
γραμμή «Παλαιοφάρσαλος -

Καλαμπάκα». Η συνολική
προσφορά φτάνει τα
52.201.427,17 ευρώ και θα

ολοκληρωθεί σε ορίζοντα
τριετίας. Τα έργα χρηματοδο-

τούνται από το ΕΠ «Υποδομές Με-
ταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020».

Την Επιτροπή ενημέρωσε και για συμ-
βάσεις δημοσίων έργων στις μεταφορές
ο αρμόδιος υφυπουργός Μιχάλης Πα-
παδόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε
στην προσπάθεια ανάταξης και ανάπτυ-
ξης του συγκοινωνιακού χάρτη της Αττι-
κής με έμφαση στην ανάπτυξη και προ-
ώθηση των μέσων σταθερής τροχιάς.

Σε αυτό το πλαίσιο ενημέρωσες πως
προχωρά η σύμβαση για την ανάταξη 14
συρμών της γραμμής 1 (πρώην ΗΣΑΠ),
αρχικού προϋπολογισμού 70 εκατ. ευ-
ρώ, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με
ορίζοντα παράδοσης τους 34 μήνες.

Με τον όρο έξυπνη διαβίωση (smart living) εννοούμε
την έμφαση που δίνεται στη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής στις πόλεις, στην ανάπτυξη του
πολιτισμού, του τουρισμού αλλά και στη
βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών
κάθε τόπου ξεχωριστά.

Η έξυπνη διαβίωση ισοδυναμεί με ανα-
πτυσσόμενο τουριστικό προϊόν και σε αυτό
στοχεύει το συνέδριο του δικτύου Major 
Cities of Europe στο οποίο θα καταγραφούν
όλες εκείνες οι προτεραιότητες, ώστε να οδηγηθούμε
στη δημιουργία έξυπνων πόλεων.

«Η δημιουργία έξυπνων πόλεων, ο ψηφιακός μετα-
σχηματισμός των υπηρεσιών προς όφελος πο-

λιτών και επισκεπτών συνάδουν απόλυτα με
την εθνική στρατηγική για έναν βιώσιμο
και έξυπνο τουρισμό», υπογράμμισε κατά
τον χαιρετισμό της η πρόεδρος του ΕΟΤ
Άντζελα Γκερέκου.

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν οι τρό-
ποι με τους οποίους θα αξιοποιηθούν οι εμ-

πειρίες που συλλέξαμε από την πανδημία, θα
αναλυθεί ο σχεδιασμός για την ψηφιακή μετάβαση των
πόλεων, θα παρουσιαστούν πλατφόρμες και ψηφιακά

εργαλεία, ενώ θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην ανθε-
κτικότητα και στην ασφάλεια στον φυσικό και ψηφιακό
κόσμο και θα παρουσιαστούν όλα τα ευρωπαϊκά προ-
γράμματα ενίσχυσης των τοπικών κοινοτήτων.

Στη Λάρισα, όπου διεξάγεται το συνέδριο, λαμβάνουν
μέρος περισσότεροι από 300 εκπρόσωποι περιφερειών
και δήμων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στελέχη
ΟΤΑ που ειδικεύονται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη
της περιοχής τους, εκπρόσωποι επιχειρήσεων υψηλής
τεχνολογίας, καθώς και μέλη ακαδημαϊκών και άλλων
ερευνητικών φορέων.

Ρ.Σ.

Βρίσκονται σε προσυμβατική
φάση και αφορούν το τμήμα
«Ροδοδάφνη - Ρίο» 
και «Παλαιοφάρσαλος - 
Καλαμπάκα» - 
Καραγιάννης: «Υλοποιούμε
πρόγραμμα 4,5 δισ. με 
το οποίο κάνουμε άλμα 
δεκαετιών μπροστά»

Η εθνική στρατηγική για έξυπνες πόλεις και αειφόρο τουριστικό προϊόν

Γράφει 
η Ρεγγίνα Σαβούρδου

Μπαίνουν στις...
ράγες δύο νέα
σιδηροδρομικά
έργα 182 εκατ.



Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η απαραίτητη προ-
ετοιμασία για να τεθεί σε ισχύ ο νέος μηχανισμός
μείωσης κατά 5% της κατανάλωσης ρεύματος στις
ώρες αιχμής για τις βιομηχανίες. Το χρονοδιά-
γραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας προβλέπει τη διενέργεια της πρώτης δημο-
πρασίας για τον νέο μηχανισμό του ΑΔΜΗΕ μέχρι
το τέλος Νοεμβρίου, ώστε επιχειρήσεις της υψηλής
και μέσης τάσης να είναι έτοιμες να περικόψουν τη
ζήτησή τους ήδη από την 1η Δεκεμβρίου, όταν και
θα τεθεί σε εφαρμογή ο υποχρεωτικός αυτός στό-
χος σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι ο μηχανισμός θα διασφαλίσει
τη μείωση της κατανάλωσης από τις εταιρείες υψη-
λής και μέσης τάσης μέσα από μειοδοτικές δημο-
πρασίες, από τις οποίες θα προκρίνονται εκείνοι οι
βιομηχανικοί καταναλωτές που θα διεκδικήσουν
τις μικρότερες αποζημιώσεις για να «ψαλιδίσουν»
τη ζήτησή τους. Η συμμετοχή της χαμηλής τάσης
στον «κόφτη» 5% θα γίνει σε εθελοντική βάση, με
δεδομένο κατ’ αρχάς ότι οι οικιακές παροχές δεν
έχουν «έξυπνους» μετρητές και επομένως δεν εί-
ναι εφικτό να αποτυπωθεί η κατανάλωσή τους σε
συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα της ημέρας.

Έως αυτή τη στιγμή, έχει «κλειδώσει» ότι οι ώρες
αιχμής στη χώρα μας θα είναι η ζώνη 18.00-21.00,
όπως φάνηκε και από τη σύσταση προς τα νοικοκυ-
ριά που έκανε ο υπουργός ΠΕΝ Κ. Σκρέκας, κατά
την ανακοίνωση των επιδοτήσεων Νοεμβρίου, για
αποφυγή χρήσης των ενεργοβόρων συσκευών το
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η επιλογή της
συγκεκριμένης ζώνης σημαίνει πως στο μέτρο θα
ενταχθούν και τα Σαββατοκύριακα, εκτός από το
πενθήμερο, γεγονός που καθιστά σχετικά πιο ευέ-
λικτη την επίτευξη του σχετικού στόχου. 

ΜΜ.ΜΑΣΤ.
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Σ
την περαιτέρω απλοποίηση
της διαδικασίας υποβολής
αιτήσεων για φωτοβολταϊ-
κά (Φ/Β) στέγης προχωρά

το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, ενόψει του προγράμμα-
τος χρηματοδοτικής ενίσχυσης που
πρόκειται να εκκινήσει το αμέσως
επόμενο διάστημα και αφορά την
επιδότηση έως και 60% για 250.000
φωτοβολταϊκά σε στέγες, όπως είχε
εξαγγείλει ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ τον περα-
σμένο Σεπτέμβριο. 

Πρόθεση του ΥΠΕΝ είναι η μέγιστη
δυνατή απλοποίηση, όπως αναφέ-
ρουν κύκλοι με γνώση των διαδικα-
σιών, πράγμα που σημαίνει λιγότερα
δικαιολογητικά και διαδικασία «απλή
για κάθε χρήστη» που θέλει να υπο-
βάλει αίτηση. Ενδεικτικό του βαθμού
απλοποίησης είναι ότι δεν θα χρει-
άζεται πλέον η εμπλοκή μηχανικού
στην όλη διαδικασία, η οποία θα γίνε-

ται εξολοκλήρου ηλεκτρονικά, χωρίς
την προσκόμιση των εγγράφων σε
κάποιο «γκισέ».

Σε αυτή την κατεύθυνση οι αρμό-
διες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ βρίσκονται
σε σταθερή επικοινωνία και διαβου-
λεύσεις με τον ΔΕΔΔΗΕ, ως φορέα
υλοποίησης του έργου, ώστε να ορι-
στικοποιηθούν τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά καθώς και ο τρόπος και
η διαδικασία υποβολής.

Τα παραπάνω θα επικυρωθούν με
τροποποίηση της σχετικής προηγού-
μενης υπουργικής απόφασης,
όπως ανέφερε η γενική γραμματέας
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων
Υλών του ΥΠΕΝ Αλεξάνδρα Σδούκου
μιλώντας στο συνέδριο Renewable
& Storage Forum. Η ίδια εξήγγειλε
ότι η χρηματοδότηση θα φτάνει έως
και το 60% στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε
φωτοβολταϊκά στέγης, ενώ πρόθεση
του ΥΠΕΝ είναι να γίνουν οι πρώτες
αιτήσεις πριν από το τέλος του χρό-
νου.

Στα 10 κιλοβάτ το όριο
Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα

εξαγγέλθηκε από τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. «Θα
χρηματοδοτήσουμε 250.000 μικρά
φωτοβολταϊκά σε στέγες κατοικιών,
σε επιχειρήσεις, σε αγροτικές εκμε-
ταλλεύσεις, που θα καταναλώνουν
δωρεάν τη δική τους ενέργεια», είχε
αναφέρει ο ίδιος.

Το πρόγραμμα αφορά συστήματα
net-metering, ενώ το χαρτοφυλάκιο
έργων που θα αναπτυχθεί μέσω του
προγράμματος ανέρχεται σε 2,5 γιγα-
βάτ, με το όριο για κάθε «μικρό» φω-
τοβολταϊκό να είναι τα 10 κιλοβάτ.
Επομένως, με δεδομένο ότι ορισμέ-
νοι δικαιούχοι θα εγκαταστήσουν συ-
στήματα μικρότερης ισχύος, καθώς
έχουν να καλύψουν πιο περιορισμέ-
νες ανάγκες σε ρεύμα, το πλέον πιθα-
νό είναι πως τελικά θα διευρυνθεί ο
αριθμός των δικαιούχων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφο-
ρίες, τόσο η τροποποίηση της Υπουρ-
γικής Απόφασης όσο και η προδημο-

σίευση του οδηγού όπου θα περιλαμ-
βάνονται οι λεπτομέρειες για την επι-
δότηση αναμένεται να γίνουν μέσα
στον Νοέμβριο.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι το πρό-
σφατο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ που
ψηφίσθηκε την προηγούμενη εβδο-
μάδα στη Βουλή και αφορούσε την
ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/944 σχετικά με τους κοινούς
κανόνες για την εσωτερική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας, περιλάμβα-
νε εξουσιοδοτική διάταξη, σύμφωνα
με την οποία ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας δύναται να
προχωρήσει στην προκήρυξη του
προγράμματος. 

Μέσα στον μήνα 
οι ανακοινώσεις για 
την υποβολή αιτήσεων από 
το ΥΠΕΝ, που χρηματοδοτεί
μέχρι το 60% του ποσού 
για 250.000 μικρά φ/β 

«Κλειδώνουν» οι λεπτομέρειες για τον μηχανισμό περικοπής 5% ρεύματος στις βιομηχανίες 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΕΓΗΣ

Απλούστερη 
η διαδικασία
επιδότησης



Σε σύναψη συμφωνίας έχουν προβεί οι KPMG
στην Ελλάδα και Prodea Investments για την εγκα-
τάσταση των νέων γραφείων της KPMG στο βιοκλι-
ματικό κτίριο The Wave, ιδιοκτησίας της Prodea,
που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Συγγρού 44, στην
Αθήνα. Πρόκειται για ένα κτίριο γραφείων επιφά-
νειας 5.500 τμ, το οποίο ανακαινίζεται πλήρως σύμ-
φωνα με τις πλέον σύγχρονες τάσεις της αειφορίας
και τεχνολογίας. Αναμένεται να ολοκληρωθεί έως
το τέλος του 2022 και να πιστοποιηθεί για τα βιοκλι-
ματικά χαρακτηριστικά του κατά LEED Gold, παρέ-
χοντας τις βέλτιστες συνθήκες εργασίας και εξοικονόμησης ενέργειας. H νέα πρόσοψη του κτιρίου, σχε-
διασμένη από την αρχιτεκτονική ομάδα της Tsolakis Architects, είναι εμπνευσμένη από την αέναη κινη-
τικότητα της λεωφόρου Συγγρού που μεταφράστηκε σε μια κίνηση κύματος και ταυτόχρονης σκίασης και
έδωσε το όνομα του κτιρίου «The Wave - Το Κύμα».
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ο momentum στο ελληνι-
κό χρηματιστήριο θα υπα-
γορευτεί από το διεθνές
κλίμα, ενώ για να αλλάξει

ουσιαστικά επίπεδο και να μπορέσει
να κινηθεί με αξιώσεις προς τις 900
μονάδες χρειάζεται να εισρεύσουν
νέα κεφάλαια στο σύστημα και ο
ημερήσιος τζίρος να ανέλθει στα 70-
80 εκατ. ευρώ. Χρηματιστηριακοί
παράγοντες επισημαίνουν πως το
ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί
είναι αν η ανοδική κίνηση του Οκτω-
βρίου συνιστά ένα μίνι ράλι ανακού-
φισης που ολοκλήρωσε τον κύκλο, ή
συνιστά μέρος μιας παρατεταμένης
ανοδικής κίνησης που θα ξεδιπλω-
θεί σε ολόκληρο το τέταρτο τρίμηνο
του έτους (year-end rally). Τεχνικά ο

γενικός δείκτης έχει δώσει αγορα-
στικό σήμα, το οποίο αναιρείται με
επιστροφή χαμηλότερα των 804 μο-
νάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλό-

τερα των 868 - 856 (συγκλίνουν οι
ΚΜΟ 200 ημερών), δεν μπορεί να
αποκλειστεί κίνηση προς τις 895 -
900, 906 - 908 και 944 μονάδες.

Attica Group: Αναβάθμιση 
της πιστοληπτικής ικανότητας

Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικα-
νότητας της Attica Group κατά μία βαθμί-
δα, στο ΑΑ (κατηγορία χαμηλού πιστωτι-
κού κινδύνου), προχώρησε η ICAP στο
πλαίσιο της τακτικής επαναξιολόγησης
της εταιρείας. Ειδικότερα, η Attica Ανώ-
νυμος Εταιρεία Συμμετοχών ανακοίνωσε
σήμερα, βάσει των υποχρεώσεων που
αναλήφθηκαν κατά την έκδοση του από
26/7/2019 Κοινού Ομολογιακού Δανείου,
ότι η ICAP AE, στο πλαίσιο της τακτικής
επαναξιολόγησης της εταιρείας, αναβάθ-
μισε την πιστοληπτική της ικανότητα κατά
μία βαθμίδα, αποδίδοντάς της διαβάθμι-
ση ΑΑ (κατηγορία χαμηλού πιστωτικού
κινδύνου).

Autohellas: Αύξηση 54,1% 
στα κέρδη εννεαμήνου

Νέο ιστορικό υψηλό για δεύτερη συ-
νεχόμενη χρονιά κατέγραψαν τα οικο-
νομικά μεγέθη του ομίλου Autohellas,
τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο
και κερδοφορίας. Συγκεκριμένα, το εν-
νεάμηνο του 2022 ο κύκλος εργασιών
παρουσίασε αύξηση 17% έναντι του εν-
νεαμήνου του 2021, φθάνοντας τα 568,6
εκατ. ευρώ, από 485,9 εκατ. ευρώ το
2021. Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) δια-
μορφώθηκαν σε 100,9 εκατ. ευρώ, τα
κέρδη προ φόρων (EBT) έφτασαν στα 90
εκατ. ευρώ (έναντι 57,3 εκατ. ευρώ το
2021), ενώ τα κέρδη μετά από φόρους
(ΕΑΤ) του ομίλου ανήλθαν στα 71,5 εκατ.
ευρώ, έναντι 46,4 εκατ. ευρώ, παρου-
σιάζοντας αύξηση 54,1%.

ΟΤΕ: Απόσχιση κλάδου και
ακύρωση 8,8 εκατ. ιδίων μετοχών

Την απόσχιση του κλάδου λειτουργίας,
συντήρησης και σχεδιασμού χώρων κτι-
ρίων και απορρόφησή του από την ΟΤΕ
Ακίνητα ΑΕ, καθώς και την ακύρωση 8,8
εκατ. ιδίων μετοχών ενέκρινε κατά πλει-
οψηφία η έκτακτη Γενική Συνέλευση των
μετόχων του ΟΤΕ. Επίσης, τέθηκε υπόψη
της Γενικής Συνέλευσης η αναφορά των
ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση
των μετόχων σύμφωνα με την παρ. 5 του
άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Με επενδύσεις που έχουν υπερβεί τα
520 εκατ. ευρώ την τελευταία πενταετία,
η Παπαστράτος, θυγατρική εταιρεία της
πολυεθνικής Philip Morris Internation-
al, συνεχίζει να ανεβάζει στροφές,
απαντώντας δυναμικά στις νέες προ-
κλήσεις.

Η νέα επένδυση ύψους 125 εκατ. ευ-
ρώ στο εργοστάσιο του Ασπροπύργου,
που είχε ανακοινώσει μόλις πέρσι η
εταιρεία, με στόχο να αυξηθεί η δυναμι-
κότητα στην παραγωγή θερμαινόμενων
ράβδων καπνού, έχει ξεπεράσει κατά

πολύ αυτό το ποσό, ανέφερε ο κ. Χρήστος Χαρπαντίδης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Παπα-
στράτος. Σύμφωνα με τον κ. Χαρπαντίδη, οι χρήστες του IQOS στην Ελλάδα φθάνουν τις 430.000, με το με-
ρίδιο να αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία έξι χρόνια. Όπως αποκάλυψε ο κ. Ιάκωβος Καργαρώτος, αντι-
πρόεδρος της εταιρείας Παπαστράτος, το μερίδιο του IQOS αγγίζει περίπου το 20%, μετρώντας το σύνολο
της αγοράς (συμβατικά τσιγάρα και εναλλακτικά προϊόντα νικοτίνης).

Ζητούμενο η αύξηση των συναλλαγών στο χρηματιστήριο

Παπαστράτος: Στο 20% το μερίδιο του IQOS στην ελληνική αγορά

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Σε «πράσινο» κτίριο της Prodea τα νέα γραφεία της ΚPMG 
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ελληνική εταιρεία παραγωγής φαρμα-
κευτικής κάνναβης Hellenic Dynam-
ics θα είναι η πρώτη του είδους που θα
εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λον-

δίνου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters. Η
ήδη εισηγμένη στο Λονδίνο UK SPAC ανακοίνωσε
την Τρίτη ότι υπέβαλε αίτημα στην υπηρεσία επο-
πτείας των αγορών της Βρετανίας για να ολοκλη-
ρώσει την αντίστροφη εξαγορά (RTO) της ελληνι-
κής εταιρείας, ύψους 45 εκατομμυρίων λιρών. Οι
μέτοχοι θα λάβουν «σύντομα ένα αντίγραφο του αι-
τήματος μαζί με την ειδοποίηση της Γενικής Συνέ-
λευσης για να εγκρίνουν τα ψηφίσματα που είναι
απαραίτητα, ώστε να μπορέσει η εταιρεία να ολο-
κληρώσει τη διαδικασία RTO», δήλωσε ο πρόεδρος
της UK SPAC, Peter Jay.

Randstad: Career day 
event για μηχανικούς

Ένας στους δύο βιοτέχνες
υιοθετεί μέτρα 
εξοικονόμησης ενέργειας

Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στην επι-
χείρηση έχει πάρει ήδη πάνω από ένας στους
δύο (ποσοστό 52,6%) βιοτέχνες-μέλη του Βιο-
τεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ), όπως προκύπτει από το δίμηνο Οικονο-
μικό Βαρόμετρο, που διενεργεί η εταιρεία δη-
μοσκοπήσεων Interview για λογαριασμό του
φορέα. Την ίδια ώρα, έντονο φαίνεται να είναι
το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών για την το-
ποθέτηση μικρών φωτοβολταϊκών: Το 68,4%
των ερωτηθέντων απαντά πως η εξαγγελθείσα
χρηματοδότηση για την εγκατάσταση 250.000
μικρών φωτοβολταϊκών σε στέγες κατοικιών,
επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσε-
ων τους ικανοποιεί.

Νέα CEO στην 
Teleperformance Greece

H Charlotte Foucteau ανέλαβε τη θέση της
διευθύνουσας συμβούλου της Teleperfor-
mance Greece, διαδεχόμενη τον κ. Κων-
σταντίνο Χαμαλέλη, ο οποίος αναλαμβάνει
νέα καθήκοντα ως CEO των ML East Hubs
της Teleperformance & Deputy COO της
Teleperformance για την περιοχή EMEA. H
Charlotte Foucteau κατείχε μέχρι σήμερα
τη θέση της Vice President of Operations.
Με μεγάλη εμπειρία και με κύριο στόχο την
οικοδόμηση και διατήρηση σταθερών σχέ-
σεων της εταιρείας με τους πελάτες της, κα-
τάφερε να δημιουργήσει ισχυρές σχέσεις
μαζί τους, επιδιώκοντας ταυτόχρονα μια αν-
θρωποκεντρική προσέγγιση σε όλη την
επαγγελματική της πορεία.

Συνεργασία TÜV Austria Hellas
και 5G Ventures

Η 5G Ventures και η TÜV Austria Hellas
προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου συ-
νεργασίας με αντικείμενο την ανταλλαγή τε-
χνογνωσίας και την αξιοποίηση υποδομών,
υπηρεσιών, εμπειριών και καλών πρακτικών
για την καινοτομία και την επιχειρηματικότη-
τα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Στο
πλαίσιο της συνεργασίας τους οι δύο πλευρές
θα παρέχουν καθοδήγηση και συμβουλές
προς τις επιχειρήσεις στις οποίες επενδύει το
Ταμείο Φαιστός και θα οργανώνουν από κοι-
νού σεμινάρια και workshops.

Στο ταμπλό του Λονδίνου
η Hellenic Dynamics

Δάιος: Υπαγωγή επένδυσης 
στον Αναπτυξιακό 

Την υποβολή αιτήματος υπαγωγής στον Αναπτυ-
ξιακό Νόμο του επενδυτικού σχεδίου επέκτασης
μονάδας παραγωγής πλαστικών, συνολικού ύψους
10 εκατ. ευρώ, ενέκρινε η έκτακτη Γενική Συνέ-
λευση της Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ. Συγκεκριμένα,
αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την υποβολή
αίτησης υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο
4887/2022 - Καθεστώς Ενισχύσεων «Μεταποίηση -
Εφοδιαστική Αλυσίδα» με κωδικό φακέλου
ΠΡ/07/8/04697/01 και κωδικό ενέργειας 1957, η
οποία αφορά την επέκταση με σκοπό την αύξηση
δυναμικότητας μονάδας παραγωγής πλαστικών.

Η Randstad, σημαντική εταιρεία στον κλάδο
των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, διοργα-
νώνει virtual career day event για μηχανικούς,
σε θέσεις εργασίας που αφορούν μεταξύ άλλων
τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,
της βιομηχανίας και του κατασκευαστικού κλά-
δου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Σήμερα,
από τις 12.00 έως τις 18.00, οι εξειδικευμένοι
σύμβουλοι της Randstad θα καθοδηγήσουν νέ-
ους υποψήφιους, που αναζητούν ευκαιρίες κα-
ριέρας ως μηχανικοί, στον κόσμο της εργασίας.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι συμμετέ-
χοντες, που αναζητούν το επόμενο επαγγελματι-
κό τους βήμα, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμε-
τάσχουν σε online 1:1 συνεντεύξεις και να εξε-
ρευνήσουν διαφορετικές θέσεις εργασίας από
μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Νέο στέλεχος 
στην Deep Capital Group
Στο δυναμικό της
Deep Capital Group
εντάσσεται ο Αλέ-
ξανδρος Χατζόπου-
λος. Με πολυετή θη-
τεία σε θέσεις ευθύ-
νης, από το 2019 ο κ.
Χατζόπουλος ήταν
γενικός διευθυντής
του ΣΕΒ. Από το 2012 έως το 2019 εργάστηκε στην
εταιρεία Παπαστράτος στην Αθήνα ως Regulatory
Affairs Manager, υπεύθυνος για την Ελλάδα, την
Κύπρο και τη Μάλτα και στη Philip Morris Interna-
tional στην Ελβετία ως Regulatory Strategy Man-
ager, υπεύθυνος για τις αγορές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ενώ από το 2009 ως το 2011 εργάστηκε ως
σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού και πολιτικής
επικοινωνίας στο γραφείο πρωθυπουργού.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Σ
το θλιβερό κλίμα της Super League 1… απα-
σφάλισε ακόμα και ο Γιάννης Αλαφούζος,
που διακρίνεται για τη μετριοπάθειά του. Ο δε
μονίμως «απασφαλισμένος» πρόεδρος της

Super League 1 Βαγγέλης Μαρινάκης έστειλε και πάλι
επιστολή στον ομόλογό του της ΕΠΟ Τάκη Μπαλτάκο,
συμπληρώνοντας το ζοφερό τοπίο.

Κατά την τηλεδιάσκεψη της Super League 1, ο Αλα-
φούζος εκτόξευσε ασυνήθιστες για αυτόν ατάκες σχετι-
κά με το γίγνεσθαι του ποδοσφαίρου, απευθυνόμενος
στον Γιώργο Κασναφέρη της Λαμίας: «Εμείς το μόνο
που θέλουμε είναι το πενήντα-πενήντα. Δέκα χρόνια
τώρα ξέρετε τη στάση μας. 

Εμείς, κ. Κασναφέρη, δεν κυνηγάμε διαιτητές ούτε
χρηματίζουμε δημοσιογράφους όπως ενδεχομένως
κάνουν οι σύμμαχοί σας». 

Προφανώς, αυτές οι βαριές κουβέντες θα έπρεπε να
επισύρουν την παρέμβαση της αθλητικής δικαιοσύνης,
αλλά τουλάχιστον μέχρι χθες δεν είχε γίνει κάτι. Ποιοι
κυνηγούν τους διαιτητές και χρηματίζουν δημοσιογρά-

φους; Τους «συμμάχους» της Λαμίας τούς γνωρίζει
όλος ο κόσμος…

Ο Αλαφούζος, ενόψει μάλιστα και του ντέρμπι Πανα-
θηναϊκός - Ολυμπιακός την προσεχή Κυριακή στη Λεω-
φόρο, επιτέθηκε και… εθιμοτυπικά στον Βαγγέλη Μα-
ρινάκη ότι αυτενεργεί ως πρόεδρος της Super League 1
και δεν ενημερώνει κανέναν για τον συνεταιρισμό. Από
τις βολές του Αλαφούζου δεν ξέφυγε ούτε ο Άγγλος αρ-
χιδιαιτητής Στέφεν Μπένετ, τον οποίο κατηγόρησε πως
δεν τιμώρησε τον διαιτητή Φωτιά, που επέτρεψε το
σκληρό παιχνίδι των παικτών της Λαμίας, με συνέπεια
να τραυματιστούν τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού. 

Στο μεταξύ, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, εξ οφίτσιο αντι-
πρόεδρος της ΕΠΟ, στην επιστολή του προς τον Μπαλτά-
κο σημειώνει άπειρες καταγγελίες, πχ, ότι συγκαλεί
(χθες) Γενική Συνέλευση στην ΕΠΟ δίχως… αντικείμενο.
Γράφτηκε στην ιστοσελίδα iapopsi.gr ότι σκοπός του
ήταν να περάσει διάταξη, σύμφωνα με την οποία να
αμείβεται με 10.000 ευρώ τον μήνα, όταν το καταστατικό
προβλέπει ότι η θέση του προέδρου της ΕΠΟ είναι αμι-

σθί!  Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Μπαλ-
τάκος τραπέζωσε τους ημέτερους προέδρους των τοπι-
κών ΕΠΣ των νομών, προκειμένου να περάσει από τη Γε-
νική Συνέλευση η αμοιβή του. Αν εγκρινόταν από τη Γενι-
κή Συνέλευση, κάποιοι θα πήγαιναν φυλακή.

Κατά τα άλλα, στην τηλεδιάσκεψη ο πρώην αρχιδιαι-
τητής Μαρκ Κλάτενμπεργκ ανέλυσε το πλάνο της επαγ-
γελματικής διαιτησίας, την οποία διεκδικεί η Super Le-
ague 1 από την ΕΠΟ. Ωστόσο, αυτό δεν πρόκειται να γί-
νει, παρότι το ορίζει ο νόμος Αυγενάκη. Το καταστατικό
της FIFA/UEFA, ωστόσο, ορίζει ρητά ότι η διαιτησία
ανήκει στην ομοσπονδία.

Μίλησε για «συμμάχους» 
που κυνηγούν διαιτητές 
και χρηματίζουν δημοσιογράφους

Ο Αλαφούζος… απασφάλισε



Η
Λίβερπουλ νίκησε 2-0 τη
Νάπολι στο Άνφιλντ, στο
τελευταίο ματς των ομίλων

του Champions League, και ο διε-
θνής Έλληνας σταρ με τις ισάριθ-
μες ασίστ Κώστας Τσιμίκας αποθε-
ώθηκε από τον αγγλικό Τύπο και
τους οπαδούς στα social media. 

Οι Άγγλοι, λάτρεις της στατιστι-
κής, κατέγραψαν τα εξής δεδομέ-
να για τον πρώην παίκτη του Ολυμ-
πιακού: 88,6% επιτυχία στις πάσες
και 100% στις μακρινές μπαλιές.
Είχε επίσης το απόλυτο στα τάκλιν
(2/2), κέρδισε 6 μονομαχίες στο
«ένας εναντίον ενός» και, επιπρό-
σθετα, δημιούργησε δύο ευκαι-
ρίες. Παράλληλα, ο Τσιμίκας μέ-
τρησε τρεις πετυχημένες σέντρες,

κέρδισε δύο φάουλ και, σαν… κε-
ρασάκι, δεν είδε ούτε έναν παίκτη
της Νάπολι να τον περνά με ντρίμ-
πλα. Κάθε φορά που παίζει ο Τσι-
μίκας βασικός, μετρά άριστη στα-

τιστική και παρόμοια σχόλια. Και
να φανταστεί κανείς ότι τη μετα-
γραφική περίοδο του καλοκαιριού
η Νάπολι είχε ζητήσει τον Τσιμίκα
δανεικό από τη Λίβερπουλ.

Ο Τσιμίκας τρελαίνει το Άνφιλντ Ολυμπιακός - Ναντ 
και ουδείς ασχολείται

Το τελευταίο του παιχνίδι στους ομίλους του
Europa League δίνει απόψε ο Ολυμπιακός, ο
οποίος υποδέχεται τη Ναντ στο «Καραϊσκάκης»
(19.45, Cοsmote TV). Είναι άνευ βαθμολογικής
σημασίας, καθότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν απο-
κλειστεί από την Ευρώπη. Για αυτό και ο Μίτσελ
θα παρατάξει αρκετούς αναπληρωματικούς, μια
και την προσεχή Κυριακή ο Ολυμπιακός θα αντι-
μετωπίσει τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό στη Λε-
ωφόρο, από τον οποίο απέχει δέκα βαθμούς.

Διάψευση του 
πατέρα Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς φαίνεται να αρπάχτηκε
με τον πατέρα του, Απόστολο, σε ένα από τα τε-
λευταία τουρνουά και από τότε άρχισε η… κρεα-
τομηχανή των social media. Με ανάρτησή του
στον προσωπικό του λογαριασμό, ο Απόστολος
Τσιτσιπάς τα διαψεύδει όλα και τονίζει πως είναι
απότοκα ζήλιας και κακίας από ψεύτικα προφίλ,
για να πλήξουν τον Στέφανο. 

Μια ανθρώπινη
ιστορία από παιδιά

Μια ωραία ποδοσφαιρική και συνάμα ανθρώ-
πινη ιστορία αποκάλυψε η ΠΑΕ ΑΕΚ. Στην κλή-
ρωση της φανέλας του Ελίασον νικητές ήταν ο
Δημοσθένης με τον αδερφό του, Γιάννη. Κανένας
εκ των δυο, ωστόσο, δεν είναι οπαδός της Ένω-
σης, ο πρώτος είναι του Ολυμπιακού και ο δεύτε-
ρος του Παναθηναϊκού. Πήραν μέρος στον δια-
γωνισμό, μήπως και κέρδιζαν τη φανέλα για να
τη χαρίσουν στον φίλο τους Γιάννη Μποφίλιο που
το περασμένο καλοκαίρι έχασε τον αδερφό του.

Για Πάσλακ ο Ολυμπιακός
Μεταγραφή ζήτησε ο διεθνής Γερμανός δεξιός

μπακ της Μπορούσια Ντόρτμουντ Φέλιξ Πάσλακ,
τον οποίο ενδιαφέρεται να εντάξει στην ομάδα
του ο Ολυμπιακός τη μεταγραφική περίοδο του
Ιανουαρίου. Ο 24χρονος παίκτης δεν υπολογίζε-
ται για τη βασική ενδεκάδα και ενδεχομένως να
καταλήξει στους «ερυθρόλευκους», αν και είναι
σίγουρο ότι θα δεχτεί και άλλες προτάσεις.

Μουντιάλ: Και 6η αλλαγή λόγω διάσεισης
Μετά τον τραυματισμό του διεθνούς Νοτιοκορεάτη Σον της Τότε-
ναμ στο προχθεσινό παιχνίδι με τη Μαρσέιγ για το Champions
League (2-1 οι Άγγλοι), ο οποίος υπέστη διάσειση, η FIFA αποφά-
σισε στο επερχόμενο Μουντιάλ του Κατάρ να προσθέσει μία ακό-
μα αλλαγή, σύνολο έξι, για παρόμοιες περιπτώσεις. Ο Σον αποχώ-
ρησε υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο, αλλά η κατά-
στασή του δεν προκαλεί ανησυχία.

Υπό βροχή θα γίνει το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός την προσεχή Κυριακή στη Λεωφόρο,
σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μάλιστα, δύο ώρες πριν από την έναρξη, που είναι
προγραμματισμένη στις 19.30, προβλέπεται καταιγίδα. Φόβος για τον αγωνιστικό χώρο να μετατραπεί 
σε βούρκο δεν υπάρχει. Το χορτάρι είναι τελευταίας γενιάς. Μακάρι να βρέξει και… γκολ.

SPORTS
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Υπό βροχή το ντέρμπι των «αιωνίων»
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

Τ
ο πορτρέτο του Πάμπλο Πικάσο με τίτλο
«Γυναικείο κεφάλι» επέστρεψε στην ολο-
καίνουργια Εθνική Πινακοθήκη. Ο πίνα-
κας ανυπολόγιστης συμβολικής αξίας για

την Ελλάδα εκτίθεται δίπλα στον «Ανεμόμυλο Στά-
μερ» του Πιτ Μοντριάν, έργα τα οποία κλάπηκαν
μαζί τον Ιανουάριο του 2012 και εντοπίστηκαν πέ-
ρυσι από τις ελληνικές Αρχές. Οι επισκέπτες θα
μπορούν πλέον να θαυμάσουν το απίθανο δημιούρ-
γημα του Πικάσο αξίας 20.000.000 ευρώ αλλά και
την υπέροχη δημιουργία του Ολλανδού ζωγράφου,
που παρουσιάζονται στη νέα πτέρυγα της δυτι-
κοευρωπαϊκής τέχνης που άνοιξε πρόσφατα τις
πύλες της στο κοινό.

Το «Γυναικείο κεφάλι» διαστάσεων 56Χ40 εκ. φι-
λοτεχνήθηκε το 1939 από τον Ισπανό ζωγράφο και

είναι πορτρέτο της συντρόφου και μούσας του, της
καινοτόμου φωτογράφου (για την εποχή) Ντόρα
Μάαρ, με την οποία έζησε ένα θυελλώδες ειδύλλιο.
Ο παράφορος έρωτας γεννήθηκε όταν ο ζωγράφος
ήταν 54 χρονών και εκείνη μόλις 29 και όταν έληξε,
ο απογοητευμένος καλλιτέχνης αποτύπωσε τη
μορφή της στον καμβά με γαλαζοπράσινες και λευ-
κές αποχρώσεις.

Έχοντες ζήσει τον Ισπανικό Εμφύλιο στο πετσί
του, ο Πικάσο δώρισε το συγκεκριμένο έργο στη
χώρα μας για τη συμβολή της στην αντίσταση κατά
τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής. Στο πίσω μέ-
ρος του πίνακα υπάρχει, μάλιστα, μια χειρόγραφη
αφιέρωση που αναφέρει: «Pour le Peuple Grec,
Hommage de Picasso» 1949 («Για τον ελληνικό
λαό, φόρος τιμής από τον Πικάσο»).

Ο Πιτ Μοντριάν (1872 -1944) ήταν ένας από τους
σημαντικότερους εκπροσώπους της μοντέρνας τέ-
χνης και συνιδρυτής του κινήματος του νεοπλαστι-
κισμού (ή κίνημα De Stijl) μαζί με τον Theo van Do-
esburg. Θεωρείται, μάλιστα, από τους πιο επιδρα-
στικούς ζωγράφους του 20ού αιώνα.

Ο πίνακας με θέα τον τυπικό ολλανδικό ανεμόμυ-
λο με τη γέφυρα και το παραδοσιακό σπίτι της υπαί-
θρου κατά μήκος του πλωτού ποταμού Γκάασπερ
Τρέκβααρτ, ανήκει στην πρώτη καλλιτεχνική πε-
ρίοδο του διάσημου δημιουργού (1905), όταν πει-
ραματιζόταν με το φως, επιλέγοντας συχνά σκηνές
από την ανατολή ή τη δύση του ηλίου. 

Το έργο αγοράστηκε το 1963 από τον Αλέξανδρο
Παππά, ο οποίος στη συνέχεια τον δώρισε στην
Εθνική Πινακοθήκη.

«Ισορροπώντας στον άνεμο» είναι ο
τίτλος του νέου βιβλίου που υπογρά-
φει ο εξαιρετικός συγγραφέας Βασί-
λης Λογοθέτης. Ο νομικός και αντι-
πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρί-
ου της Ελλάδας παρουσιάζει ένα ιστο-
ρικό μυθιστόρημα που τοποθετείται
χρονικά στη μετεπαναστατική περίο-
δο, με φόντο τα πιο σημαντικά λιμάνια
της Ελλάδας, της Αιγύπτου και της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ένα συ-
ναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο, στην
κοσμοπολίτικη Ερμούπολη, την Αλε-
ξάνδρεια και την Κωνσταντινούπολη,
στη ζωή των Ελλήνων αστών και εμ-

πόρων του 19ου αιώνα και σε έναν
έρωτα παράφορο που γεννήθηκε στις
Κυκλάδες.

Στις σελίδες του βιβλίου αναδύον-
ται και αυτοβιογραφικά γεγονότα από
την παιδική ηλικία του συγγραφέα
στην Αίγυπτο, όπως αποκάλυψε σε
συνέντευξή του: «Ο πατέρας μου ερ-
γαζόταν στο εμπόριο του βαμβακιού.
Αν και ήμουν πολύ μικρός, θυμάμαι το
εργοστάσιο και τον θόρυβο που έκα-
ναν οι μηχανές που εκκόκκιζαν το
βαμβάκι. Ακόμα θυμάμαι τις φελού-
κες, τα χαρακτηριστικά σκάφη με το
μεγάλο τριγωνικό πανί στον Νείλο, να

αργοκυλάνε στα ήρεμα νερά, φορτω-
μένες μέχρι την κουπαστή με εμπο-
ρεύματα, ενώ ο ουρανός και το ποτάμι
φλέγοντο από το χρυσαφί κόκκινο
φως του ήλιου στο βασίλεμα. Αυτές
και άλλες αναμνήσεις πυροδότησαν
τη συγγραφή αυτού του βιβλίου».

Η παρουσίαση της έκδοσης θα
πραγματοποιηθεί απόψε στις 8.30
στον «Ιανό». Θα μιλήσουν οι Μάρω
Αδάμη, αρχιτέκτων, ομότιμη καθηγή-
τρια του ΕΜΠ και συγγραφέας, Μανίνα
Ζουμπουλάκη, συγγραφέας και δημο-
σιογράφος, Μαρία Σαββάκη, ιατρός
και ψυχογλωσσολόγος, ποιήτρια.

Στην Πινακοθήκη οι κλεμμένοι
Πικάσο και Μοντριάν 

Το νέο μυθιστόρημα του Βασίλη Λογοθέτη



«Είμαστε στα καλύτερά μας», ισχυρίσθηκε η Σάσα
Μπάστα μετά τον χαμό που προκλήθηκε από τις φή-
μες που ήθελαν την τραγουδίστρια και τον σύζυγό της
Δημήτρη Κουσαθανά να χωρίζουν έπειτα από τέσσε-
ρα χρόνια γάμου. «Δεν ισχύει τίποτα. Είναι όλα μια
χαρά. Ίσως να μεταφράστηκε λάθος η απόσταση που
μας χωρίζει κάποιες φορές, λόγω του ότι ο Δημήτρης
δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη Μύκονο και
εγώ πηγαινοέρχομαι λόγω των υποχρεώσεών μου
στο τραγούδι. Είναι όλα τέλεια μεταξύ μας», δήλωσε.

Διέψευσε η Μπάστα

Σε νέα αγκαλιά

Τίτλοι τέλους στο ειδύλλιο του Πάνου Μου-
ζουράκη με την Τζίνα Βαρελά. Έπειτα από τρία
χρόνια σχέσης, ο δημοφιλής τραγουδοποιός και
η πρώην αγαπημένη του αποφάσισαν το περα-
σμένο καλοκαίρι να ακολουθήσουν διαφορετι-
κούς δρόμους, με την είδηση να γίνεται γνωστή
πριν από λίγα 24ωρα. Μάλιστα, οι ίδιες φήμες
θέλουν τον κριτή του «The Voice» ήδη σε άλλη
αγκαλιά, ευτυχισμένο και ερωτευμένο. Λέγεται
πως το πρώην ζευγάρι περνούσε συχνά κρίσεις
στη σχέση του μέχρι που αποφάσισε να χωρίσει. 

Η Χριστίνα Κοντοβά ταξίδεψε
στην Ισλανδία και μας χάρισε
ανεπανάληπτες φωτογραφίες
από την εξόρμησή της στην
ύπαιθρο της χώρας. Η σχεδιά-
στρια μόδας περπάτησε σε
βουνά, διέσχισε πεδιάδες, επι-
σκέφθηκε ιαματικές πηγές,
καταρράκτες και λίμνες, απο-
καλύπτοντας εντυπωσιασμέ-
νη: «Ίσως η αγαπημένη μου
εμπειρία μέχρι τώρα στο ταξίδι
5km hiking και μετά βουτιά στο
καυτό ποτάμι. Και γίναμε ένα
με αυτό που προσφέρει η Ισ-
λανδία, τη φύση!».

Μαγικό ταξίδι

ΑΑποκαλύψεις
Την αυτοβιογραφία της ετοιμάζεται να γράψει η Αγγελική
Ηλιάδη. Η τραγουδίστρια το αποκάλυψε σε πρόσφατες δη-
λώσεις της, αναφέροντας πως το βιβλίο θα περιλαμβάνει
άγνωστα περιστατικά από την προσωπική και επαγγελματι-
κή της ζωή. «Θέλω να παρουσιάσω την αλήθεια μου μέσα
από τα δικά μου μάτια», είπε, χρησιμοποιώντας τον τίτλο
του νέου της τραγουδιού «Με τα μάτια σού το λέω» σε στί-
χους δικούς της. 

Ο μοναχογιός της Ευαγγελίας Συριοπούλου
και του Στράτου Πατσατζή έγινε ενός έτους
και η γλυκιά μαμά διοργάνωσε ένα σούπερ
happy birthday party για τον μπόμπιρα. Η
πρωταγωνίστρια της σειράς «Ο παράδεισος
των κυριών» ανάρτησε μια οικογενειακή
φωτογραφία, αγκαλιά με τον μικρό και τον
σύζυγό της, αναφέροντας: «Το αγοράκι μας
σήμερα γίνεται ενός έτους. Ούτε καταλάβα-
με πώς πέρασε ο καιρός. Σ’ αγαπάμε μέχρι
τον ουρανό».
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Μαγική εικόνα

Happy birthday party
για τον μπόμπιρα

Τ
ι τρέχει με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο; Τις τελευταίες ημέ-
ρες ο ραδιοφωνικός παραγωγός φέρεται να βρίσκεται σε
τηλεοπτικό «πάγο», αφού οι εμφανίσεις του στην εκπομ-
πή της Ελένης Μενεγάκη είναι μεν καθημερινές αλλά ολι-

γόλεπτες. Οι φήμες θέλουν τη σχέση του με την οικοδέσποινα του
MEGA να περνάει κρίση κι αιτία, όπως λέγεται, ήταν μια άκυρη δή-
λωσή του on air την οποία η παρουσιάστρια θεώρησε προσβλητική
προς το πρόσωπό της, με αποτέλεσμα οι δυο τους να ψυχρανθούν.
«Με την Ελένη Μενεγάκη είμαστε πολύ καλά και πάμε παρακάτω.
Ετοιμάζουμε πράγματα», ανέφερε σε πρόσφατες δηλώσεις του,
αποφεύγοντας να σχολιάσει τα όσα ακούγονται. Μάλιστα, διέψευσε
τις φήμες περί μεταγραφής του στο πρωινό μαγκαζίνο της Φαίης
Σκορδά στον ΣΚΑΪ, αποκαλύπτοντας: « Έχω συμβόλαιο, τιμώ τα
συμβόλαιά μου και τιμώ την υπογραφή μου μέχρι κεραίας». 



Α
γωνία προκαλούν σε συγγενείς ηλικιω-
μένων αλλά και στους φροντιστές τους οι
συχνές πτώσεις τους μέσα στο σπίτι. Αυ-
τές δυστυχώς έχουν ως αποτέλεσμα

τραυματισμούς και κατάγματα. 
Η μεγάλη ηλικία, η παρουσία οστεοπόρωσης, ένα

τυχαίο συμβάν μέσα στο σπίτι, μπορεί να προκαλέ-
σουν πτώση με συνέπεια σοβαρά κατάγματα ισχίου,
σπονδυλικής στήλης και ώμου, τα οποία μπορούν να
περιορίσουν σημαντικά τη δραστηριότητα ενός ηλι-
κιωμένου ατόμου ή να οδηγήσουν στο χειρουργείο. 

«Όταν ένας ηλικιωμένος έχει ένα κάταγμα το
οποίο απαιτεί χειρουργική αντιμετώπιση, το χει-
ρουργείο πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορό-
τερα και αυτό, γιατί η παραμονή στο κρεβάτι πάνω

από δυο τρεις μέρες έχει ως αποτέλεσμα τη σημαν-
τική έκπτωση του μυϊκού συστήματος αλλά και της
πυκνότητας των οστών του ηλικιωμένου, ο οποίος,
ακόμα και να χειρουργηθεί επιτυχώς, δυσκολεύε-
ται πάρα πολύ να σηκωθεί», τονίζει ο Κωνσταντίνος
Ρέππας, ορθοπεδικός χειρουργός, και συμπληρώ-
νει: «Μοναδική εξαίρεση στην οποία επιτρέπεται
μια μικρή αναμονή, πριν από τη χειρουργική αντιμε-
τώπιση ενός κατάγματος ηλικιωμένου, είναι η λήψη
αντιπηκτικής αγωγής που συνήθως έχει δοθεί στον
ασθενή υπό συγκεκριμένες οδηγίες από τον ειδικό
καρδιολόγο».

Η οργανωμένη αντιμετώπιση ενός χειρουργικού
κατάγματος από ειδική ορθοπεδική ομάδα, υπό
συγκεκριμένες συνθήκες, είναι αυτό που χρειάζε-

ται, ώστε να επανέλθει ο ηλικιωμένος στην προ-
ηγούμενη κατάσταση δραστηριότητας, χωρίς να
κινδυνεύει η ζωή του. 

Η χειρουργική αποκατάσταση πρέπει να γίνεται
την ίδια ή την επόμενη μέρα και από εξειδικευμέ-
νο ορθοπεδικό. Απαραίτητη είναι η παραμονή σε
θάλαμο νοσηλείας μέγιστης χωρητικότητας τριών
ατόμων, που δεν αντιμετωπίζουν παθολογικά
προβλήματα όπως λοιμώξεις, καθώς και ο σω-
στός προεγχειρητικός έλεγχος που περιλαμβάνει
αιματολογικές εξετάσεις και έλεγχο από έμπειρο
καρδιολόγο και αναισθησιολόγο. Μετά τη χει-
ρουργική επέμβαση ο ηλικιωμένος πρέπει να
επανέλθει στο οικείο περιβάλλον του όσο πιο
γρήγορα γίνεται. Η παραμονή στο νοσοκομείο κα-
λό είναι να έχει διάρκεια μίας το πολύ δύο ημε-
ρών μετά το χειρουργείο, εκτός εάν συντρέχουν
σημαντικοί παθολογικοί λόγοι και ο ασθενής
χρειάζεται περαιτέρω υποστήριξη. 

Η διαμονή σε έναν θάλαμο νοσοκομείου με πολ-
λά άτομα με πολλές και διαφορετικές παθήσεις,
ακόμα και παθολογικού τύπου, είναι φυσικά κάτι το
οποίο πρέπει να αποφεύγεται, καθώς οι ηλικιωμέ-
νοι είναι ευαίσθητοι σε λοιμώξεις.
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Η χειρουργική αποκατάσταση πρέπει
να γίνεται την ίδια ή την επόμενη μέρα
και από εξειδικευμένο ορθοπεδικό

Τεχνικές για γρήγορη αποκατάσταση
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια δεν θα πρέπει να παραλείψουμε το πόσο σημαντική είναι η τε-
χνική αντιμετώπιση ενός μεγάλου κατάγματος από έμπειρο ορθοπεδικό, ο οποίος χρησιμο-
ποιεί τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας με μικρές τομές και με κατάλληλα υλικά, τα οποία
στηρίζουν τον ασθενή και τον βοηθούν να σηκωθεί από την επόμενη κιόλας ημέρα του χει-
ρουργείου. Η πρόοδος της αναισθησιολογίας με τη χρήση της ραχιαίας ή επισκληριδίου αναι-
σθησίας, χωρίς να δέχεται ο ασθενής ολική νάρκωση, βοηθά επίσης σε ένα καλύτερο αποτέ-
λεσμα», επισημαίνει ο κ. Ρέππας. Η σωστή, λοιπόν, αντιμετώπιση μιας τέτοιας κατάστασης, η
οποία πολύ συχνά αναστατώνει και δικαίως το οικογενειακό περιβάλλον ενός ηλικιωμένου,
έγκειται στην επιλογή του κατάλληλου ιατρού, ο οποίος υποβοηθούμενος από μία ομάδα ια-
τρών (αναισθησιολόγος, καρδιολόγος ή και παθολόγος), αλλά και από ένα οργανωμένο νοση-
λευτικό ίδρυμα, θα οργανώσει μια διαδικασία, η οποία ξεκινά από την έγκαιρη διάγνωση και
μεταφορά του ηλικιωμένου μέχρι τις σωστές και συγκεκριμένες οδηγίες που θα λάβει εξερ-
χόμενος από το νοσοκομείο.

Κατάγματα 
στους…ηλικιωμένους, 
ένα συχνό πρόβλημα!

Κωνσταντίνος Ρέππας,
ορθοπεδικός χειρουργός



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Θα υπάρξουν πολύ δυνατά συναισθή-
ματα, που θέλετε να τα εκφράσετε στα
αγαπημένα σας πρόσωπα, αλλά έχετε
τον φόβο της απόρριψης. Φροντίστε να
αφιερώσετε χρόνο για να ξεκαθαρίσετε
μέσα σας εκείνα που ακόμη σας προκα-
λούν ανησυχία.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η γενικότερη ανησυχία που νιώθετε σί-
γουρα δεν είναι τυχαία, αλλά η διαίσθησή
σας θέλει να σας προφυλάξει από κατα-
στάσεις που βρίσκονται μπροστά σας. Κά-
ποιο αγαπημένο σας πρόσωπο στηρίζει τα
σχέδιά σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Είναι μια καλή στιγμή να κάνετε κάποια
επαγγελματική πρόταση ή να πάρετε τη
ρεβάνς σε ένα θέμα που αφορά τη γενι-
κότερη κοινωνική σας εικόνα. Ο ανά-
δρομος Άρης στο ζώδιό σας δημιουργεί
μια δύσκολη καθημερινότητα που
οφείλετε να τη φέρετε στα μέτρα σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους σήμερα θα εί-
ναι μια καλή στιγμή για τη συναισθηματι-
κή σας ζωή. Ακουμπήστε τα συναισθή-
ματά σας με ασφάλεια εκεί που είστε σί-
γουροι ότι δεν θα σας πληγώσουν. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες θα υπάρξουν έν-
τονα συναισθήματα με κάποιο πρόσωπο
που δεν είναι απαραίτητα ερωτική σχέ-
ση. Επίσης, είναι η στιγμή να φροντίσετε
ένα οικονομικό ζήτημα, που μάλλον δεν
θα σας δυσκολέψει καθόλου η ολοκλή-
ρωσή του. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους η Σελήνη απέ-
ναντι από το δικό σας ζώδιο φροντίζει τις
προσωπικές σας σχέσεις. Ίσως, μάλιστα,
να επικοινωνήσετε με πρόσωπο που σας
δείχνει το ενδιαφέρον του και βρίσκεται
μακριά. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η Σελήνη σήμερα θα βρίσκεται στον το-
μέα της εργασίας σας, της καθημερινότη-
τάς σας αλλά και της υγείας σας. Κυρίως
εσείς του πρώτου δεκαημέρου, που είχα-
τε ένα βάρος λόγω έντονης εργασίας και
πολλών υποχρεώσεων, τώρα θα δείτε μια
καλύτερη τροπή των πραγμάτων.  

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Αν και οι μέρες αυτές είναι γεμάτες ανα-
τροπές, σήμερα θα έχετε ένα θετικό διά-
λειμμα, που θα βοηθήσει να δείτε τα
πράγματα γύρω σας με μια σχετική νη-
φαλιότητα.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Είστε αρκετά αναστατωμένοι αυτές
τις μέρες, καθώς ο ανάδρομος Άρης
δεν αφήνει περιθώριο να νιώσετε κα-
λά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Τα
καλά νέα είναι ότι κάποια σημαντική
εξέλιξη σας περιμένει, που αφορά
την οικογένειά σας και την ακίνητη
περιουσία σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Μια καλή μέρα για να συναντηθείτε με φι-
λικά σας πρόσωπα, να επικοινωνήσετε και
να μετακινηθείτε για συναισθηματικούς
λόγους. Ίσως, μάλιστα, ένα πρόσωπο από
το περιβάλλον σας θα παίξει καθοριστικό
ρόλο σε ένα σημαντικό θέμα σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Οικονομικά θέματα θα σας απασχολή-
σουν σήμερα, ιδίως αν ανήκετε στο
πρώτο δεκαήμερο. Είναι μια καλή μέρα
για να κάνετε κάποια ενδιαφέρουσα
αγορά ή να προσφέρετε κάποιο δώρο. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο εί-
ναι μια θετική στιγμή για να δημιουργή-
σετε όμορφες επαφές με το περιβάλλον
σας. Τα συναισθήματα που τρέφετε για
κάποιο πρόσωπο έχουν βρει τον κατάλ-
ληλο αποδέκτη. 
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H Σελήνη έχει περάσει στο ζώδιο των
Ιχθύων, όπου ενεργοποιεί τα βαθιά μας
συναισθήματα. Οι θετικές όψεις που
δημιουργεί με τους Ήλιο, Αφροδίτη και

Ερμή στο ζώδιο του Σκορπιού είναι βοηθητικές
και ανανεώνουν, έστω και για λίγο, τα ζώδια
του Νερού.



Ε
ίναι νομοτελειακά βέβαιο ότι η προ-
εκλογική περίοδος θα ξεκινήσει για
τα καλά μόλις μπει το 2023 με κυ-
ρίαρχο το ερώτημα ποιο είναι το δί-

λημμα των εκλογών. 
Παράπονα, προσδοκίες ή διάψευση των

προσδοκιών, διάθεση διαμαρτυρίας, τιμωρίας ή
και εκδίκησης είναι συναισθηματικές καταστά-
σεις που εκ των πραγμάτων θα επηρεάσουν την
εκλογική συμπεριφορά, αλλά πλέον είναι παρά-
γοντες πιο ευμετάβολοι και με μεγαλύτερη συν-
θετότητα από ό,τι στις προηγούμενες εκλογικές
αναμετρήσεις. 

Το δίλημμα εξ ορισμού περιέχει σύγκριση.
Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ. 

Διαβάζω ότι οι εκλογές θα παιχτούν στο γήπε-
δο της οικονομίας. Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε
πρόσφατα ότι η μάχη με το Μαξίμου θα επικεν-
τρωθεί στη ζήτημα της ακρίβειας. Η επίδοση
των κυβερνήσεων στον τομέα της οικονομίας
ασφαλώς συνδέεται με την εκλογική συμπερι-
φορά. Η εκλογική κοινωνιολογία έχει μελετήσει
τη σχέση οικονομίας και διακυβέρνησης και της
οικονομικής ψήφου. Και η οικονομική ψήφος
περιστρέφεται γύρω από την επιβράβευση ή την

τιμωρία των κομμάτων για το πώς διαχειρίστη-
καν τα προβλήματα.

Όλων των κομμάτων που πήραν εξουσία και
για όλα τα προβλήματα που κλήθηκαν να διαχει-
ριστούν. Διότι είμαι βέβαιη ότι οι ψηφοφόροι
του 2019 δεν έχουν ξεχάσει τι ψήφισαν και το
2015 και πώς κινήθηκε η χώρα από τότε μέχρι
σήμερα. 

Στη μελέτη της οικονομικής ψήφου καταγρά-
φονται επιμέρους τάσεις. Υπάρχουν οι αντιλή-
ψεις των εκλογέων για την ατομική τους κατά-
σταση αλλά και οι αντιλήψεις τους για την οικο-
νομική κατάσταση της χώρας σε ένα διεθνές πε-
ριβάλλον που βιώνει παγκόσμιες κρίσεις, από
την πανδημία μέχρι τον πόλεμο στη γειτονιά
μας, την Ευρώπη. 

Οι μελέτες έχουν δείξει ότι δείκτης αξιολό-
γησης είναι ασφαλώς η τσέπη του καθενός αλ-
λά και η κατάσταση της εθνικής οικονομίας και
τα προβλήματα που διαχειρίστηκαν. Διότι προ-
βλήματα θα υπάρχουν. Και με αυτή και με την
επόμενη κυβέρνηση και με τη μεθεπόμενη.
Επίσης, οι έρευνες δείχνουν ότι βασικός παρά-
γοντας είναι και το μορφωτικό επίπεδο των
εκλογέων: όσο αυξάνεται τόσο περισσότερο

αναγνωρίζεται από τους εκλογείς η εξάρτηση
της οικονομίας από εξωγενείς παράγοντες. Και
οι εθνικές κυβερνήσεις δεν έχουν πολλά περι-
θώρια ελιγμών στο πλαίσιο της παγκοσμιοποι-
ημένης οικονομίας για να ανταποκριθούν με
επάρκεια στο εύλογο και διαχρονικό αίτημα
των πολιτών για μείωση των τιμών και αύξηση
των μισθών.

Έτσι, λοιπόν, στην αρένα του 2023 η αναμέ-
τρηση δεν θα είναι τα προβλήματα. Αλλά το δί-
λημμα Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ με αυτά τα
προβλήματα τα οποία υπάρχουν και δεν αλλά-
ζουν. 

Και κάτι τελευταίο: Ενώ οι πολίτες συμπερι-
φέρονται μυωπικά κρατώντας περισσότερο στο
οπτικό τους πεδίο αυτό που συνέβη πρόσφατα,
η προεκλογική περίοδος τους κινητοποιεί και
ανακαλούν στη μνήμη τους πεπραγμένα κάθε
κόμματος με κυβερνητική θητεία στο πρόσφα-
το παρελθόν. Και για πολλά μπορεί να κατηγο-
ρήσει κανείς τον Έλληνα ψηφοφόρο, από
ανοργανωσιά μέχρι υπερβολικό συναισθημα-
τισμό. Όμως δεν μπορείς να μην παραδεχτείς
ότι την κρίσιμη ώρα πολιτική μυωπία δεν έχει.
Και τα θυμάται όλα.

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Οι μελέτες
έχουν δείξει 
ότι δείκτης
αξιολόγησης
είναι ασφαλώς 
η τσέπη 
του καθενός 
αλλά και 
η διαχείριση 
της εθνικής
οικονομίας 
από την
εκάστοτε
κυβέρνηση

Το δίλημμα των εκλογών


