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EDITORIAL

Όταν 
θα φύγουν 
οι κάμερες

Γιατί τα βλέμματα 
να είναι στραμμένα 

στην Πολωνία;

ΑΛΕΞIΑ ΤΑΣΟYΛΗ

ΣΕΛ.  32 ΣΕΛ. 2
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Γράφουν

π. ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΟΣ

ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Ποινικές υποθέσεις 
στο προσκήνιο
ΣΕΛ. 12 - 13

Η Εκκλησία δεν 
είναι των παπάδων, 
είναι του Χριστού! 

ΒΑΪΟΣ ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ
Oι υποσχέσεις 
του υπουργού 
Εθνικής Άμυνας 

ΣΕΙΣΜΟΣ

ΤΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ 6 
ΡΙΧΤΕΡ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ

«ΓΛΕIΦΕΙ» ΤΙΣ ΠΛΗΓEΣ
ΑΠO ΤΙΣ ΠΡEΣΠΕΣ
ΣΤΗ ΒOΡΕΙΑ ΕΛΛAΔΑ
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ΣΕΛ.15

ΠΑΣΟΚ

ΓΙΑΤΙ ΦΟΒΑΤΑΙ 
ΑΠΟΣΤΑΣΙΕΣ 
Ο ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ; 
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ΠΡΟΒΑ
ΕΚΛΟΓΩΝ

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Καθαρές λύσεις και σταθερότητα
«Όχι» στους σοσιαλιστές της σαμπάνιας • Παράθυρο σωτηρίας για δανειολήπτες ΣΕΛ. 3

ΞΥΠΝΗΣΕ ΤΟ ΡΗΓΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΑΣ

Η παπαδιά, η μάνα 
του πατέρα Αντώνιου 

και τα 28 εκατομμύρια

ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

πουαλωνίζουνστηνΕυρώπη
Ο μυστικός στρατός του «σουλτάνου» με βάση τη Γερμανία 

Πληρωμένοι δολοφόνοι και πληροφοριοδότες ΟΙ 6.000
ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

ΟΙ 6.000
ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
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Ε
ίναι αλήθεια ότι μετά την Ουκρανία και το
μέτωπο με τη Ρωσία, κάπου στο κάδρο
μπαίνει και η Πολωνία, η οποία διατηρεί
πολύ κακές σχέσεις με τη Μόσχα. Μάλι-

στα, μετά την πτώση του πυραύλου σε έδαφός της
τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο.

Η Πολωνία άρχισε να αυξάνει τις αμυντικές της
δαπάνες από το 2,4% του ΑΕΠ στο 5%. Ο πολωνικός
στρατός έχει ήδη περισσότερα άρματα μάχης και
οβίδες από τον γερμανικό στρατό και πρόκειται να
έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη το 2035 με 300.000
στρατιώτες σε σύγκριση με τους σημερινούς
170.000 της Γερμανίας.

Ένα άλλο ζήτημα είναι αν η πολωνική στρατιωτι-
κή δύναμη θα μετατραπεί σε πολιτική επιρροή
στην Ευρώπη, όπως σημειώνουν οι αναλυτές του
Politico. Τώρα μάλιστα το Βερολίνο υποστηρίζει τις
φιλοδοξίες της Βαρσοβίας να ενισχύσει την άμυνα,
βλέποντας την Πολωνία ως ρυθμιστή που τη δια-

χωρίζει από τη ρωσική σφαίρα επιρροής.
Στην Ουάσιγκτον ωστόσο το βλέπουν ως μια

προσπάθεια της γερμανικής ηγεσίας να «ξαπλώσει
σε μια αιώρα», ενώ οι υπόλοιποι «κάνουν όλη τη
δουλειά». Ήδη από τον περσινό Οκτώβριο είχε
ανακοινωθεί: «Η πολωνική κυβέρνηση ανακοίνω-
σε ένα νέο σχέδιο νόμου που θα διπλασιάσει το μέ-
γεθος του στρατού από 150.000 σε 300.000, ενώ
παράλληλα θα εκσυγχρονίσει τον εξοπλισμό και
την εκπαίδευσή του. Μετά τις αλλαγές ο πολωνικός
στρατός θα γίνει ο μεγαλύτερος της ΕΕ».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βαρσοβία στρέφεται
παράλληλα σε μεγάλες συμφωνίες εξοπλισμών
με τη Νότια Κορέα για να εδραιώσει την υπεροχή
της στην ηπειρωτική Ευρώπη. «Μέχρι στιγμής η
Πολωνία έχει παραγγείλει όπλα αξίας 10-12 δισ.
δολαρίων», δήλωσε ο Mariusz Cielma, συντά-
κτης και αναλυτής της Nowa Technika Wojsko-
wa, ενός ιστότοπου ειδήσεων και αναλύσεων

στρατιωτικής τεχνολογίας. Οι συμφωνίες περι-
λαμβάνουν 180 άρματα μάχης K2 Black Panther,
200 οβιδοβόλα K9 Thunder, 48 ελαφρά επιθετι-
κά αεροσκάφη FA-50 και 218 εκτοξευτές πυραύ-
λων K239 Chunmoo. Και αυτά είναι μόνο ο μετα-
χειρισμένος εξοπλισμός. 

Η μακροχρόνια δυσπιστία της Πολωνίας για κα-
θετί ρωσικό και η βαθιά αντιπάθεια προς τη Μόσχα
προφανώς πυροδοτούν ένα κλίμα ανησυχίας. Στην
εμμονή της Βαρσοβίας με τη Ρωσία οφείλεται όλος
αυτός ο εξοπλιστικός «οργασμός» της χώρας.
Ωστόσο, το αν η στρατιωτική ισχύς της Πολωνίας
θα μεταφραστεί σε πολιτική επιρροή στην Ευρώπη
δεν είναι κάτι ξεκάθαρο. Η ΕΕ διατηρεί ακόμη επι-
φυλάξεις  για τους δημοκρατικούς κανόνες και το
κράτος Δικαίου στη χώρα, παρά το γεγονός ότι η
Βαρσοβία διαδραματίζει ρόλο-κλειδί στον στρατη-
γικό σχεδιασμό της Δύσης στην Ουκρανία. 
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ΡOLITICAL 2 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Η μακροχρόνια δυσπιστία 
της Πολωνίας  για καθετί ρωσικό 

και η βαθιά αντιπάθεια 
προς τη Μόσχα προφανώς 

πυροδοτούν ένα κλίμα ανησυχίας

Γιατί τα βλέμματα πρέπει να είναι στραμμένα στην Πολωνία;



Τ
ις βασικές διαχωριστικές γραμμές
ανάμεσα στην τωρινή κυβέρνηση
και την προηγούμενη των ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ ως προς το παραγόμενο έρ-

γο και κατ’ επέκταση την κατάσταση στη χώ-
ρα σε όλους τους τομείς που επιδρούν καθο-
ριστικά στην καθημερινότητα των πολιτών
ανέδειξε και από την Πάτρα ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης στην πρώτη αμιγώς προεκλογική
εξόρμησή του στην περιφέρεια.

Έχοντας στη φαρέτρα του έναν εξαντλη-
τικό απολογισμό των κυβερνητικών έργων
στις υποδομές αλλά και σε παρεμβάσεις με
έντονο αναπτυξιακό και κοινωνικό χαρα-
κτήρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεδίωξε
και κατά το προηγούμενο διήμερο -θα το
κάνει με συνέπεια σε όλες ανεξαιρέτως τις
επισκέψεις του ενόψει των εκλογών- να
αντιπαρατεθεί ευθέως με τον ΣΥΡΙΖΑ και
τον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά, πιστεύοντας
ακράδαντα, όπως λέγεται στην πρωθυ-
πουργική έδρα, ότι η «γαλάζια» υπεροχή
είναι αδιαμφισβήτητη και είναι αυτή που
θα χαρίσει τελικώς στη Νέα Δημοκρατία
κρίσιμους πόντους το βράδυ των εκλογών.

Και από το βήμα της χθεσινής συνέντευ-
ξης Τύπου ο πρωθυπουργός κάλεσε τον
κομματικό μηχανισμό και κατ’ επέκταση
τους πολίτες να μην μπερδεύονται με...
πολλές εκλογικές αναμετρήσεις, υπογραμ-
μίζοντας με τρόπο ξεκάθαρο τι συνιστά τη
μητέρα των μαχών για το κυβερνών κόμμα:
«Στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να
υπάρξει αυτοδυναμία, κάτι που δεν μπορεί
να εκληφθεί ως αλαζονεία, γιατί έχουμε
αποδείξει πως κυβερνούμε με τους καλύ-
τερους. Δεν σκέφτομαι τις δεύτερες εκλο-
γές, σκέφτομαι μόνο τις εθνικές εκλογές».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε χαρακτηριστικά
πως δεν έχει καταλήξει ακόμη για την ημε-
ρομηνία των εκλογών, ωστόσο επέμεινε
πως ο «θόρυβος» που έχει προκαλέσει το
θέμα των παρακολουθήσεων δεν επιδρά
ως προς τον χρόνο που θα επιλέξει το Μέ-
γαρο Μαξίμου να στήσει κάλπες.

«Καθαροί ορίζοντες»
Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν πως

η πλειοψηφία των πολιτών θα γυρίσει την
πλάτη της στην τοξικότητα, με την οποία
επιχειρεί συνειδητά ελλείψει πειστικής
εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης να
καλύψει την πολιτική ζωή της χώρας ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, και θα επιλέξει τον δρόμο της σιγου-
ριάς, της σταθερότητας και των βημάτων
προόδου που καταγράφονται τα τελευταία

3,5 χρόνια στη χώρα. «Σήμερα χρειαζόμα-
στε καθαρές λύσεις και καθαρούς ορίζον-
τες. Να γιατί ο στόχος μας είναι ειλικρινής
και ένας: η αυτοδύναμη Ελλάδα με πρώτο
ρόλο στη Νέα Δημοκρατία», τόνισε χαρα-
κτηριστικά ο πρωθυπουργός, ο οποίος σε
συνθήκες έντονης γεωπολιτικής αναταρα-
χής επέμεινε πως χρειάζονται γρήγορες
αποφάσεις, χωρίς αυτές να υπόκεινται σε
ατέρμονα κομματικά παζάρια. Μάλιστα, ο
κ. Μητσοτάκης έθεσε εκ νέου το δίλημμα
ότι το διακύβευμα της κάλπης είναι «Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης με κυβέρνηση Νέας
Δημοκρατίας ή Αλέξης Τσίπρας με κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ».

Στήριξη της κοινωνίας
Στο Μέγαρο Μαξίμου φέρονται απο-

φασισμένοι να μην αφήνουν τίποτε ανα-
πάντητο από όλα όσα εκτοξεύει από και-
ρού εις καιρόν ο αρχηγός της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο
πρωθυπουργός έσπευσε να κατηγορήσει
τον κ. Τσίπρα για απύθμενη υποκρισία σε
ό,τι αφορά την παρουσία του στο πλευρό
της κυρίας Κολοβού, υπενθύμισε τις δι-
ευκολύνσεις που ήδη παρέχει η κυβέρ-
νηση στους συνεπείς δανειολήπτες, ενώ
αποκάλυψε πως έχει ήδη δώσει εντολή
στο υπουργείο Οικονομικών ώστε να
εξαντληθούν τα περιθώρια στήριξης των

συνεπών δανειοληπτών.  Αναφορικά με
τις σοβαρές καταγγελίες γύρω από την
Κιβωτό του Κόσμου, ο πρωθυπουργός
έκανε λόγο για γροθιά στο στομάχι και
επέμεινε πως στόχος της κυβέρνησης
είναι να διασφαλιστεί πως όποιοι κα-
λούνται να παράσχουν κρίσιμο έργο
υπέρ των παιδιών να πληρούν πολύ υψη-
λές προδιαγραφές, υπενθυμίζοντας, δε,
πως η κυβέρνηση έχει ήδη καταρτίσει
σχέδιο για την προστασία των παιδιών
από την κακοποίηση, το οποίο περνά από
το αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο.

«Ας πάρουν το κουβαδάκι
τους να παίξουν αλλού»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο πρωθυ-
πουργός το βράδυ της Τρίτης στην ομιλία
του στην Πάτρα και στην κριτική που
άσκησε στον ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά το
«καλάθι του νοικοκυριού», που ήδη ρί-
χνει τις τιμές σε προϊόντα, ένα μέτρο που
τώρα σπεύδουν να εφαρμόσουν και άλ-
λες χώρες. «Προφανώς δεν αφορά τους
αριστερούς του χαβιαριού ή τους σοσια-
λιστές της σαμπάνιας. Ενδιαφέρει όμως
τον μέσο Έλληνα. Με αυτούς και με το
“καλάθι του νοικοκυριού” είμαστε εμείς,
λοιπόν. Και όσοι το σνομπάρουν ας πά-
ρουν το δικό τους ακριβό κουβαδάκι και
ας πάνε να παίξουν αλλού».

«Σαχλαμάρες όσα διακινούνται»
Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης

αναφέρθηκε και στις υποκλοπές: «Άκουσα
υπονοούμενα ότι το Predator επηρέασε
μέχρι και τις εσωκομματικές εκλογές της
ΝΔ το 2016. Ακούσαμε ότι το Predator βρή-
κε με έναν παράξενο τρόπο την οικογένεια
του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
όταν τα παιδιά του ήταν στη θάλασσα στην
πυρκαγιά του Ματιού, ότι το Predator φω-
τογράφισε τον κ. Τσίπρα όταν έκανε τις
κρουαζιέρες του σε κότερα πολυτελείας.
Αυτά είναι σαχλαμάρες. Είναι σαχλαμάρες.
Είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας
και καλό θα είναι αυτοί που τα διακινούν να
είναι πιο προσεκτικοί. Και εν πάση περι-
πτώσει, όποιος έχει στοιχεία να τα καταθέ-
σει στον εισαγγελέα». 
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Πρόβα εκλογών 
η περιοδεία της Αχαΐας - 
O πρωθυπουργός
χαρακτήρισε σοσιαλιστές 
της σαμπάνιας όσους
υποβαθμίζουν το «καλάθι 
του νοικοκυριού» 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
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Και άλλο ηχηρό ράπισμα κατά της Άγκυρας από την Ευρώ-
πη. Συγκεκριμένα οι ευρωβουλευτές ψήφισαν την ακύ-
ρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου με ψήφους 454 υπέρ
έναντι 130 κατά. Οι ευρωβουλευτές ζητούν τον τερματι-
σμό ξένων παρεμβάσεων στο έδαφος της Λιβύης, ενώ ζη-
τούν από τη Ρωσία, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα να αποσύρουν τα στρατεύματά τους από τη χώρα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το κείμενο προέρχεται από την Επι-
τροπή Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) και επισημαίνει

την ανάγκη για σταθερή πολιτική μετάβαση και για εθνική
συμφιλίωση μεταξύ των αντιμαχόμενων φατριών. Οι ευ-
ρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να στηρίξει τη Λιβύη στην
προσπάθεια επίτευξης ενότητας μέσω συνταγματικής με-
ταρρύθμισης, και επίσης τη στήριξη στις διαπραγματεύ-
σεις που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για
έναν οδικό χάρτη για τη διεξαγωγή ελεύθερων και δί-
καιων εκλογών. Η Ευρωβουλή θέλει να διοριστεί, κατά
προτεραιότητα, ειδικός εντεταλμένος της ΕΕ για τη Λιβύη.

Στοπ στο τουρκολιβυκό από την Ευρωβουλή

Επιστολή
Μηταράκη
στην ΕΕ

Κατεπείγουσα επιστολή στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκει-
μένου να επέμβει άμεσα για τη
μετεγκατάσταση των 400 μετα-
ναστών που διασώθηκαν νότια
της Κρήτης, απέστειλε ο
υπουργός Μετανάστευσης και
Ασύλου Νότης Μηταράκης. Ο κ.
Μηταράκης ζήτησε την άμεση
επέμβαση, προκειμένου να
υπάρξει έμπρακτη απόδειξη
αλληλεγγύης προς τις χώρες
πρώτες υποδοχής για τη δια-
χείριση του Μεταναστευτικού,
επισημαίνοντας στους παραλή-
πτες της επιστολής κ.κ. Μαργα-
ρίτη Σχοινά, αντιπρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ίλ-
βα Γιόχανσον, επίτροπο Εσωτε-
ρικών Υποθέσεων της ΕΕ, ότι οι
χώρες πρώτης υποδοχής στην
ΕΕ δεν είναι εφικτό να σηκώ-
νουν αυτές το ολοένα αυξανό-
μενο βάρος της μεταναστευτι-
κής κρίσης, το οποίο είναι δυ-

σανάλογο των δυνα-
τοτήτων τους.

Επιπρόσθετα, ο
αρμόδιος υπουρ-
γός ξεκαθάρισε

πως η χώρα μας
έχει επανειλημμένα

επισημάνει τη νέα τα-
κτική των λαθροδιακινητών να
επιχειρούν να μεταφέρουν με-
τανάστες προς την Ευρώπη
χρησιμοποιώντας μεγαλύτερα
πλοία, ενώ παράλληλα έχει το-
νίσει πως πρέπει συλλογικά να
δράσει η ΕΕ, ώστε να αποφευχ-
θούν αυτές οι επιχειρήσεις, κα-
θώς θέτουν σε κίνδυνο την αν-
θρώπινη ζωή. Κλείνοντας την
επιστολή του, ο υπουργός Με-
τανάστευσης ανέφερε πως η
Ελλάδα ζητά από την Επιτροπή
«να αναλάβει αμέσως και να
συντονίσει μια πρωτοβουλία
μετεγκατάστασης αναφορικά
με τη συγκεκριμένη επιχείρηση
έρευνας και διάσωσης, δια-
σφαλίζοντας ότι η ευθύνη για τη
διάσωση ζωών στη θάλασσα
κατανέμεται δίκαια μεταξύ των
κρατών-μελών. Όπως συνέβη
με άλλες επιχειρήσεις έρευνας
και διάσωσης στη Μεσόγειο
Θάλασσα. Παραμένω στη διά-
θεσή σας».

Πώς η Αίγυπτος ακυρώνει
τη «Γαλάζια Πατρίδα»
Ο

ι στρατιωτικές και διπλωματικές
σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου
έχουν πλέον αποκτήσει βάθος μετά
και τη νέα συμφωνία που υπέγρα-

ψαν οι δύο υπουργοί Άμυνας και η οποία ενί-
σχυσε τη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ που υπέ-
γραψε ο Νίκος Δένδιας με τον Σάμεχ Σούκρι. 

Ακόμη και η ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία
στον χώρο της ενέργειας μπαίνει σφήνα στους
μεγαλοϊδεατισμούς της Άγκυρας τόσο με το
τουρκολιβυκό μνημόνιο όσο και με τη «Γαλά-
ζια Πατρίδα».

Βεβαίως, παραμένει μια μεγάλη περιοχή
που έχει μείνει εκτός οριοθέτησης ανατολικά
του 28ου Μεσημβρινού, καθώς οι Αιγύπτιοι
επιθυμούν να την κρατούν σε εκκρεμότητα,
προκειμένου να μην έρθουν σε ευθεία σύγ-
κρουση με την Τουρκία αλλά και γιατί με την
τουρκική λογική θα αποσπούσαν ένα μεγάλο

κομμάτι ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
Ωστόσο οι διμερείς μας σχέσεις δεν θα δια-

ταραχθούν από την προσέγγιση με την Τουρκία
και από την πρόσφατη χειραψία Ερντογάν - Σί-
σι. Μάλιστα, χθες ο Ταγίπ Ερντογάν άφησε
ανοιχτό το ενδεχόμενο δεύτερης συνάντησης
με τον πρόεδρο της Αιγύπτου. 

Την ίδια ώρα, ειρωνική εμφανίστηκε η Με-
ράλ Ακσενέρ κατά του Ερντογάν για τη χειρα-
ψία με τον Αιγύπτιο πρόεδρο. Η αρχηγός του
ακροδεξιού Καλού Κόμματος απαίτησε από
τον Τούρκο πρόεδρο να ζητήσει συγγνώμη για
την κυβίστηση, που έβλαψε το κύρος και την
αξιοπιστία της χώρας.

«Εξακολουθούμε να παρακολουθούμε μια
απίστευτη έλλειψη πολιτικής, παρ’ όλα τα δει-
νά που έχουμε υποστεί ως αποτέλεσμα της
εξωτερικής πολιτικής που υποτίθεται ότι
ασκείται μέσω των φιλικών του (Ερντογάν)
σχέσεων και των προσωπικών του ιδιοτροπιών
και καπρίτσιων», δήλωσε η Μεράλ Ακσενέρ,
μιλώντας στην κοινοβουλευτική της ομάδα.

Δεν δίστασε να παρομοιάσει τον Ερντογάν
με τον Ναπολέοντα και να τον κατηγορήσει για
εθνική μειοδοσία με τις επιλογές του στην
εξωτερική πολιτική. «Φυσικά, γνωρίζετε ότι ο

κ. Ερντογάν θέλει να είναι πάντα στο πλευρό
του νικητή. Χρειάστηκε λίγος χρόνος, αλλά
επέλεξε τελικά τον Σίσι. Καθώς πλησιάζουμε
προς τις εκλογές, αφήστε στην άκρη το σήμα
της ραμπιά από εδώ και στο εξής, να θυμάστε
τον Ναπολέοντα. Λεφτά, λεφτά, λεφτά! Βλέπε-
τε, ο Θεός είναι μεγάλος, κύριε Ερντογάν, τα
ψέματα που είπατε αποκαλύφθηκαν. Ήσασταν
άσχετος, τα κάνατε πάλι μαντάρα. Εάν επρό-
κειτο να φτάσετε σε αυτό το σημείο, γιατί υπο-
χρεώσατε την Τουρκία να υποστεί τόσο πολλές
απώλειες, τόσο στον διπλωματικό τομέα όσο
και στον στρατιωτικό τομέα και στον οικονομι-
κό; Ποιος θα πληρώσει αυτό τον λογαριασμό
τώρα;», αναρωτήθηκε η αρχηγός του Καλού
Κόμματος.

Γράφει η 
Αλεξία Τασούλη

Τι αλλάζει με τη νέα
ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία που
υπεγράφη στο Κάιρο - «Σφήνα»
στους μεγαλοϊδεατισμούς 
της Άγκυρας



του Νίκου Καϊμακούδη

Γ
νώριμη στο ελληνικό κοινό είναι
εδώ και δεκαετίες η φράση «βαθύ
κράτος στην Τουρκία». Το «derin
devlet» αναφέρεται σε μια συνω-

μοτική αλληλεξάρτηση του στρατού, των μυ-
στικών υπηρεσιών, της πολιτικής, της δι-
καιοσύνης, της διοίκησης, του δεξιού εξτρε-
μισμού και του οργανωμένου εγκλήματος. H
τουρκική υπηρεσία πληροφοριών, η δια-
βόητη MIT, και οι ακροδεξιοί «Γκρίζοι Λύ-
κοι» ήταν επί χρόνια πυλώνες του «βαθέος
κράτους» στην κεμαλική Τουρκία.

Με την άνοδό του στην εξουσία ο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν δημιούργησε το δικό του
«βαθύ κράτος», το οποίο βέβαια δεν είχε ένα
από τα κύρια χαρακτηριστικά του αντίστοι-
χου κεμαλικού, τον αντι-ισλαμισμό. Ο Ερν-
τογάν «ξεδόντιασε» αρχικά τους κεμαλιστές
στρατηγούς που φοβούνταν ότι θα μπορού-
σαν να τον ανατρέψουν (όπως είχε γίνει στην
περίπτωση του Αντνάν Μεντερές το 1960) και
δημιούργησε ένα ολόκληρο δίκτυο τόσο
στην Τουρκία όσο και σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη για να καταδιώξει τους «εχθρούς»
του: γκιουλενιστές, Κούρδους και όποιον
άλλον θεωρεί ότι μπορεί να απειλήσει την
εξουσία του.

Σύμφωνα με το βιβλίο «Les loups aiment
la brume» («Οι λύκοι αγαπούν την ομίχλη»)
των Γάλλων δημοσιογράφων Λορ Μαρσάν
και Γκιγιόμ Περιέ (ανταποκρίτρια της «Figa-
ro» στην Τουρκία η πρώτη, ανταποκριτής της
«Monde» στην ίδια χώρα ο δεύτερος), ο Ερν-
τογάν έχει στήσει στην Ευρώπη ένα δίκτυο
υποστηρικτών που ακόμη και με παράνομα
μέσα επιχειρεί να εξουδετερώσει όλους όσοι
θα μπορούσαν να βλάψουν το καθεστώς.

Ο «ιστός αράχνης»
Σύμφωνα με το βιβλίο που κυκλοφόρη-

σε τον Σεπτέμβριο στη Γαλλία και το πα-

ρουσίασε πριν από λίγες μέρες στην ιστο-
σελίδα της η «Monde», ο Τούρκος πρό-
εδρος έχει αναπτύξει ένα δίκτυο για την
παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτών που
θεωρεί πολιτικούς αντιπάλους του. Έναν
«αδήλωτο στρατό», όπως χαρακτηριστικά
αναφέρουν οι δύο δημοσιογράφοι, με αιχ-
μή του δόρατος τη MIT.

Όπως γράφουν, το καθεστώς Ερντογάν
χρησιμοποιεί τα πλοκάμια του στην Ευρώπη
για να εξουδετερώσει, να συλλάβει ή να
βλάψει τους αντιπάλους του. Πρόκειται για
έναν «ιστό αράχνης» που έχουν πλέξει οι
τουρκικές μυστικές υπηρεσίες στην Ευρώ-
πη, το επίκεντρο του οποίου βρίσκεται, όπως

είναι φυσικό, στη Γερμανία, όπου διαμένουν
τουλάχιστον 4 εκατομμύρια Τούρκοι.

Σε αυτό τον «μυστικό στρατό» του Ερντο-
γάν υπηρετούν, σύμφωνα με την έρευνα των
δύο δημοσιογράφων, περίπου 6.000 άτομα
(από μυστικούς πράκτορες, πληρωμένους
δολοφόνους και πληροφοριοδότες μέχρι δι-
πλωμάτες, επιχειρηματίες και ακτιβιστές).
Σημειώνεται ότι το 2019 η Τουρκία άνοιξε
προξενείο στο Στρασβούργο, που θεωρείται
ότι λειτουργεί ως κέντρο συντονισμού για τις
δραστηριότητες της ΜΙΤ στην Ευρώπη.

Η Μαρσάν και ο Περιέ υποστηρίζουν ότι η
ΜΙΤ εμπλέκεται στη δολοφονία τριών ακτι-
βιστριών που είχε γίνει σε διαμέρισμα στο

Παρίσι τον Ιανουάριο του 2013. Υπόθεση που
δεν έχει διαλευκανθεί, αλλά οι γαλλικές μυ-
στικές υπηρεσίες δεν δείχνουν προθυμία να
συνδράμουν τις δικαστικές αρχές, σύμφωνα
με τους δύο δημοσιογράφους.

Υπό αυστηρή επιτήρηση θα βρίσκεται από εδώ και πέρα
από τους αρμόδιους ειδικούς της Ελλάδας ο σεισμός που
έγινε στην Τουρκία και φαίνεται να ενεργοποίησε το ρήγμα
της Ανατολίας. Ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρ-
μοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Κατα-
στροφών Ευθύμιος Λέκκας με δηλώσεις του στην
«Political» ξεκαθάρισε πως όλη η επιστημονική
κοινότητα έχει στραφεί στις συνέπειες του μεγά-
λου σεισμού, καθώς από την περιοχή διέρχεται το
μεγάλο ρήγμα της Ανατολίας, το οποίο είχε δώσει
ισχυρούς σεισμούς κατά το παρελθόν. Συνήθως το μέ-
γεθός τους κυμαίνεται μεταξύ των 6 και 7 βαθμών της κλίμα-
κας Ρίχτερ.

«Είκοσι τρία χρόνια μετά τους μεγάλους σεισμούς της
Νικομήδειας και του Ντούζτσε το 1999, ενεργοποιείται

εκ νέου το ρήγμα της Ανατολίας, με σεισμό της τάξης
των 6,1 Ρίχτερ. Η περιοχή διχοτομείται από μεγάλα τμή-
ματα ρηγμάτων οριζόντιας ολίσθησης που συγκροτούν

τη ρηξιγενή ζώνη της Ανατολίας με γενική διεύθυνση
Α-Δ και που κατά περιόδους δίνουν σεισμούς

μεγάλου μεγέθους», μας είπε χαρακτηριστικά
ο κ. Λέκκας.

«Η προσοχή της διεθνούς επιστημονικής
κοινότητας στρέφεται στο επόμενο τμήμα που

μπορεί να ενεργοποιηθεί και δη στα ρήγματα που
βρίσκονται κοντά στην Κωνσταντινούπολη, τα οποία,

σύμφωνα με τις συγκλίνουσες απόψεις των επιστημονι-
κών ομάδων σε όλο τον κόσμο, μπορούν να δώσουν μεγά-
λο σεισμό με τεράστιες συνέπειες λόγω της υψηλής τρω-
τότητας των κατασκευών. Είναι πολύ νωρίς να εκτιμήσου-

με αν και κατά πόσο η σεισμική δραστηριότητα θα επηρε-
άσει τον ελληνικό χώρο, γεγονός που εξαρτάται πρώτιστα
από το είδος και τα χαρακτηριστικά των επόμενων μεγά-
λων σεισμών στην Τουρκία», συνέχισε στις δηλώσεις του
στην «Political».

Βάσει των διεθνών προσεγγίσεων, οι ειδικοί αναμένουν
έως το τέλος του 2024 έναν μεγάλο σεισμό στην περιοχή της
Κωνσταντινούπολης, το μέγεθος του οποίου θα κυμανθεί
στους 7 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Πρόκειται για μια
αρκετά απαισιόδοξη εκτίμηση, αφού η Κωνσταντινούπολη
είναι η πολυπληθέστερη πόλη της Τουρκίας με πληθυσμό
πάνω από 15 εκατομμύρια κατοίκους και κανένας δεν μπο-
ρεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο οι συνέπειες ενός τέτοιου
σεισμού να γίνουν αισθητές και στον ελλαδικό χώρο.

Μίλτος Σακελλάρης

Λέκκας: «Ενεργοποιήθηκε το ρήγμα της Ανατολίας, δεν γνωρίζουμε αν θα μας επηρεάσει»
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«Αλωνίζουν» στην ΕΕ 6.000
πράκτορες του Ερντογάν

Στο βιβλίο «Οι λύκοι αγαπούν
την ομίχλη» αποκαλύπτεται 
ότι ο «σουλτάνος» ελέγχει 
έναν «μυστικό στρατό» 
σε όλη την Ευρώπη 



Τ
ην έντονη αντίδραση της κυβέρ-
νησης προκάλεσε η κίνηση του
Αλέξη Τσίπρα να επενδύσει πο-
λιτικά στο ζήτημα των πλειστη-

ριασμών για την πρώτη κατοικία, από τη
στιγμή που ο νόμος ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙ-
ΖΑ τον Μάρτιο του 2019. Η Κουμουνδού-
ρου, βλέποντας πως το ζήτημα των υπο-
κλοπών έχει σχεδόν μηδενικό αντίκτυπο
στην κοινωνία, όπως επιβεβαιώνεται σε
όλες τις δημοσκοπήσεις, αλλάζει στρατη-
γική ποντάροντας στο ευαίσθητο θέμα των
πλειστηριασμών, όμως και σε αυτή την
περίπτωση δείχνει να πέφτει στην παγίδα
που ο ίδιος έστησε.

Ο πρωθυπουργός, απαντώντας σε σχε-
τική ερώτηση, σημείωσε ότι οι ρυθμίσεις
που έχουν γίνει για τα κόκκινα δάνεια
προσφέρουν πάρα πολλές δυνατότητες
στους πολίτες να διασώσουν τις περιου-
σίες τους, οι περισσότεροι από τους οποί-
ους τις εκμεταλλεύονται. Ωστόσο, αποκά-
λυψε ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Οι-
κονομικών να έρθει σε επαφή με τα πι-
στωτικά ιδρύματα ώστε να εξαντληθούν
όλα τα περιθώρια για τους συνεπείς δα-
νειολήπτες.

«Πράγματι τώρα αντιμετωπίζουμε ένα
ζήτημα με την αύξηση του κόστους δανει-
σμού, έχω ζητήσει από το υπουργείο Οικο-
νομικών να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατό-
τητες για τους συνεπείς δανειολήπτες, να
δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για το ζή-
τημα αυτό σε συνεννόηση με τις τράπε-
ζες», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης. Παράλληλα, κατηγόρησε τον
Αλέξη Τσίπρα για υποκρισία, υποστηρίζον-
τας πως η οικονομία της Ελλάδας του 2022

δεν είναι εκείνη του 2015: «Είναι ο πρωθυ-
πουργός που θέσπισε και ευνόησε νομο-
θετικά τις εταιρείες εξαγοράς κόκκινων
δανείων. Επί ημερών του έγιναν 30.000
πλειστηριασμοί, τότε δεν τον είδα να τρέχει
και να δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για τους
ανθρώπους που έχαναν τα σπίτια τους».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργεί-
ου Οικονομικών, έχουν υλοποιηθεί 2.072
ρυθμίσεις οφειλών, συνολικού ύψους
373 εκατ. ευρώ. Μόνο τον τελευταίο μήνα
πραγματοποιήθηκαν περίπου 500 νέες
ρυθμίσεις οφειλών. Στόχος είναι η ρύθ-
μιση των οφειλών να φτάσει το 1 δισ. ευ-

ρώ τους επόμενους μήνες. «Αυτές οι
επιδόσεις, αν και δεν είναι ακόμη οι
επιθυμητές από την πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Οικονομικών, είναι καλύτε-
ρες από τα σχήματα που υλοποιήθηκαν
τα προηγούμενα 12 έτη», σημείωσε ο
Χρήστος Σταϊκούρας. Στο ίδιο κλίμα
ήταν και η τοποθέτηση του Θόδωρου
Σκυλακάκη, ο οποίος αναρωτήθηκε με
νόημα ποια ήταν κυβέρνηση το α’ τρίμη-
νο του 2019. «Ποιος ήταν τότε κυβέρνη-
ση, τη μέρα που βγήκε το σπίτι της κυ-
ρίας αυτής στον πλειστηριασμό; Με
ποιανού τη νομοθεσία βγήκε; Δεν θα

πω τι είναι να πηγαίνεις στο σπίτι της και
να λες τι κακό είναι αυτό. Η λέξη “υπο-
κρισία” τριγυρίζει στο μυαλό μου», είπε
ο κ. Σκυλακάκης. 
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Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Υποκρισία Τσίπρα με 
τους πλειστηριασμούς

Μητσοτάκης: «Θα εξαντλήσουμε
τα περιθώρια για τους συνεπείς
δανειολήπτες» - «Ο ΣΥΡΙΖΑ
θέσπισε και ευνόησε νομοθετικά
τις εταιρείες εξαγοράς 
κόκκινων δανείων»

Η δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ δεν
άλλαξε την εικόνα που επικρατεί στην κοι-
νή γνώμη, καθώς η διαφορά ανάμεσα στη
ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ψηλά,
φτάνοντας τις 7 μονάδες. Συγκεκριμέ-
να, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει
33% και 26% η αξιωματική αντιπολίτευ-
ση. Ωστόσο, εκείνο που αξίζει να σημει-
ωθεί είναι ότι σε μια περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ
έχει ανεβάσει κατακόρυφα τους αντιπολιτευτι-
κούς τόνους με στόχο να δημιουργηθεί ένα τοξικό πο-

λιτικό κλίμα, φαίνεται ότι η Κουμουνδούρου
δεν κερδίζει τίποτα δημοσκοπικά. Τον

Οκτώβριο, σύμφωνα με την Pulse, η δια-
φορά ήταν στις 7,5 μονάδες, με τη ΝΔ
να έχει χάσει σε έναν μήνα μισή μονά-
δα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στα ίδια
ποσοστά. Παράλληλα, το ζήτημα που

κυριαρχεί στην κοινή γνώμη δεν είναι άλ-
λο από εκείνο της ακρίβειας.

Οι ερωτηθέντες υποστήριξαν ότι τους απα-
σχολούν περισσότερο οι λογαριασμοί του ρεύματος,

στη δεύτερη θέση βρίσκονται τα καύσιμα και ακο-
λουθούν τα τρόφιμα. Επόμενο ζήτημα που προβλη-
ματίζει τους πολίτες είναι τα θέματα της εξωτερικής
πολιτικής με επίκεντρο τις τουρκικές απειλές, αμέ-
σως μετά έρχεται η εγκληματικότητα και στην τελευ-
ταία θέση βρίσκονται οι υποκλοπές. Το επίμαχο θέ-
μα από την πρώτη στιγμή που βγήκε στη δημοσιότη-
τα δεν κυριάρχησε ποτέ στις μετρήσεις, καθώς εκεί-
νο που ανησυχεί την κοινωνία είναι το θα αντιμετω-
πίσει τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται και εκεί έχει
ρίξει όλο της το βάρος η κυβέρνηση. 

Ανησυχία για την ακρίβεια και όχι για τις υποκλοπές
PULSE: ΣΤΟ 7% Η ΔΙΑΦΟΡA ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ 
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Συνέδριο 
με βαριά χαρτιά...

Συνέδριο με βαρύ πρόγραμμα και σημαντι-
κούς ομιλητές θα πραγματοποιηθεί σήμερα
από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων στο αμφι-
θέατρο «Παντερμαλής» του Μουσείου Ακρό-
πολης με θέμα την ευρωπαϊκή ασφάλεια μετά
τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θα παρευρεθούν
ο Άκης Σκέρτσος, ο Δημήτρης Καιρίδης, η
Μαριλένα Κοππά, ο πρώην υπουργός Κώστας
Αρβανιτόπουλος, ο Πίτερ Αλτμάιερ, πρώην
υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας της Γερ-
μανίας, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας
του ΝΑΤΟ Μιρσέα Γκεοάνα, ο Μαργαρίτης
Σχοινάς, διεθνολόγοι από Τουρκία και Ισραήλ,
ενώ βαρύνουσα σημασία θα έχει και η ομιλία
του Θανάση Ντόκου, συμβούλου σε θέματα
εθνικής ασφάλειας του πρωθυπουργού.

Ακούστηκαν όλα 
τα προβλήματα στη
μεγάλη σύσκεψη

Ευρεία ήταν η κυβερνητική σύσκεψη με
τους παραγωγικούς φορείς της Αχαΐας, δη-
λαδή τους προέδρους από εμπορικούς συλ-
λόγους, ΟΕΕ, ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ,
ΟΛΠΑ, Εστίαση, Ξενοδόχων, Ιατρικού και
Δικηγορικού Συλλόγου. Σε αυτήν προσήλ-
θαν ο Άκης Σκέρτσος, ο Βασίλης Κικίλιας, ο
Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Θεόδωρος Σκυλα-
κάκης, η Μίνα Γκάγκα, ο Απόστολος Βεσυ-
ρόπουλος, ο Γιώργος Καραγιάννης, ο Άγγε-
λος Συρίγος, ο Νίκος Ταγαράς, ο Μανώλης
Γραφάκος, ο Θανάσης Κυριαζής, ο Σωτήρης
Αναγνωστόπουλος, ο Θανάσης Κοντογεώρ-
γης, ο Γιώργος Ζερβός και ο Σπύρος Πρωτο-
ψάλτης. Η αίσθηση, όπως μου μεταφέρθη-
κε, είναι ότι η διευρυμένη έλευση κυβερ-
νητικών έδωσε την εικόνα ότι η κυβέρνηση
έσκυψε σε όλα τα προβλήματα των φορέων. 

Π
ροχθές το βράδυ στο ξενοδοχείο
Intercontinental το Ελληνοαμε-
ρικανικό Επιμελητήριο διοργά-
νωσε βραδιά Thanksgiving, κα-

θώς σήμερα είναι ο επίσημος εορτασμός
της αμερικανικής εορτής. Στην εκδήλωση
ήρθαν εκπρόσωποι αμερικανικών εταιρει-
ών στην Ελλάδα, αρκετοί διάσημοι ομογε-
νείς, ενώ την παράσταση και τα φλας έκλε-
ψε ο πρέσβης των ΗΠΑ Τζορτζ Τσούνης.

Ο Τσούνης έκανε λοιπόν έναν χαιρετισμό
και στο τέλος ουσιαστικά έπλεξε το εγκώμιο
του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σημερινή
Ελλάδα, που έχει επενδύσεις και αναπτυ-
ξιακή προοπτική, σε σχέση με την Ελλάδα
του 2015, όταν ήταν έτοιμη να βγει εκτός ΕΕ.
Όπως περιέγραψε, η ολική επαναφορά της
Ελλάδας ήταν και λόγω «greek spirit» αλλά
και πετυχημένου management… Όποιος
κατάλαβε, κατάλαβε... 

Παραξένεψε πολλούς η συνάντηση του Δημήτρη Αβρα-
μόπουλου με τον Βασίλη Οικονόμου στο γραφείο του
πρώτου στο Καλλιμάρμαρο. Ωστόσο, και οι δύο είναι πα-
λαιοί φίλοι, κεντρώοι και συμφωνούν σε πολλά από τα
σημερινά ζητήματα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη. Όπως έμαθα, ο κ. Αβραμόπουλος βρίσκεται σε δί-
λημμα αν θα κατέβει στην Α’ Αθήνας ή θα πάει σε θέση ει-
δικού απεσταλμένου της ΕΕ στον Περσικό Κόλπο. Θα τα
ζυγίσει όλα. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση θα βοηθήσει τη
ΝΔ με κάθε μέσο κινητοποιώντας τον μηχανισμό του.
Και αυτό είναι το πιο σημαντικό... 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…
Υπουργικό συμβούλιο θα γίνει την Πα-
ρασκευή στο Μέγαρο Μαξίμου και πέ-
ραν των νομοθετικών πρωτοβουλιών
των υπουργείων θα συζητηθούν η
στρατηγική της κυβέρνησης απέναντι
στον βρόμικο πόλεμο με επίκεντρο τις
υποκλοπές αλλά και η σύσταση ενός
ενισχυτικού πλαισίου για τους πλει-
στηριασμούς...

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…
Δεν είναι τυχαία η μεγάλη
«απόβαση» 11 υπουργών, 7
υφυπουργών, 5 γενικών γραμ-
ματέων, 2 διοικητών και αρκε-
τών κομματικών στελεχών
στην Πάτρα, την τρίτη σε μέγε-
θος πόλη της Ελλάδας. Το ΣΟΕ
βάσει έρευνας έβγαλε ότι τα 88
έργα ύψους 3,7 δισ. ευρώ στην
Πάτρα θα δημιουργήσουν ένα
πρόσθετο εισόδημα 7,5 δισ.
ευρώ στην Αχαΐα και χιλιάδες
νέες θέσεις εργασίας. Δηλαδή,
κάθε 1 ευρώ δημόσιας επένδυ-
σης θα έχει 2 ευρώ αντίκρισμα
στην τοπική κοινωνία. 

Εγκώμια Τσούνη 
στον Μητσοτάκη

Οι ανακοινώσεις
Κεραμέως 
για την Αχαΐα

Σχετικά με την Πάτρα, όπως μου
είπαν κυβερνητικές πηγές, δύο ομι-
λίες προκάλεσαν ενδιαφέρον. Του
Κώστα Καραμανλή, μιας και είχε να
αναπτύξει 88 έργα υποδομών, και
της Νίκης Κεραμέως για όσα έχει
κάνει το υπουργείο για
τον Νομό Αχαΐας.
Μεταξύ άλλων,
350 διορισμοί
που δώδεκα
χρόνια δεν εί-
χαν γίνει, κατα-
σκευή και ενερ-
γειακή αναβάθμιση
σχολικών κτιρίων, εξοπλισμός άνω
των 2 εκατ. ευρώ για 345 σχολικές
μονάδες, νέα Πρότυπα Σχολεία
στην Πάτρα, νέο Πειραματικό Δη-
μόσιο ΙΕΚ με έμφαση στις ειδικότη-
τες του ψηφιακού μάρκετινγκ και
των χημικών και μικροβιολογικών
αναλύσεων, καθώς και νέες συνερ-
γασίες του Πανεπιστημίου Πατρών
με σημαντικά ΑΕΙ της Ασίας. 

Κουβέντα για το... Κατάρ
Θέματα τοπικού ενδιαφέροντος αλλά και ζητήματα εθνι-

κής εμβέλειας ήταν το... μενού του χθεσινού πρωινού που
προσέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους βουλευτές
Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας στο ξενοδοχείο
όπου διέμενε ο πρωθυπουργός στην Πάτρα. Οι κατάσκοποι
μου μεταφέρουν πως ο κ. Μητσοτάκης δέχτηκε ουκ ολίγες
φορές την ερώτηση πότε θα στήσει τις κάλπες. Ενδιαφέρον
δεν έχει η απάντηση που έδινε -τόνιζε πως δεν έχει απο-

φασίσει ούτε ο ίδιος πότε θα γίνουν οι εκλογές- αλλά τα
συμφραζόμενα των λεγομένων του που, σύμφωνα με την
ανάγνωση των παρισταμένων, παραπέμπουν σε εκλογές
τον Μάιο. Πάντως, οι ίδιοι άνθρωποι μου εκμυστηρεύτηκαν
πως ο κ. Μητσοτάκης έδειξε ζωηρό ενδιαφέρον για το
Μουντιάλ και δη για τις διασταυρώσεις στη φάση των νοκ
άουτ παιχνιδιών. Ποιος δεν θα ήθελε εξάλλου να παρευρί-
σκεται στη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου;

Συνάντηση Αβραμόπουλου - Οικονόμου 



Ε
νεργοποιήθηκε και πάλι «το ρήγ-
μα» στις σχέσεις της Εύας Καϊλή
και του Νίκου Ανδρουλάκη.  Η Εύα
Καϊλή, σε ομιλία της στο Ευρωκοι-

νοβούλιο με αφορμή την επίσκεψη που είχε
πραγματοποιήσει ως αντιπρόεδρος του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Κατάρ, αναφέρ-
θηκε με κολακευτικά σχόλια στη χώρα αυτή,
σημειώνοντας ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο στο
Κατάρ είναι μια απόδειξη του πώς η αθλητική
διπλωματία μπορεί να επιτύχει τον ιστορικό
μετασχηματισμό μιας χώρας, με μεταρρυθ-
μίσεις που ενέπνευσαν τον αραβικό κόσμο. 

Μάλιστα, σημείωσε ότι το Κατάρ είναι
πρωτοπόρο στα εργασιακά δικαιώματα, επι-
καλούμενη στοιχεία από τον Διεθνή Οργανι-
σμό Εργασίας (ILO) για την κατάργηση στο
Κατάρ νόμου που ουσιαστικά επέτρεπε το
δουλεμπόριο ξένων εργατών από εταιρείες. 

Ερωτηθείς σχετικά με την ομιλία της Εύας
Καϊλή στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, ο κ. Ανδρουλάκης άδειασε την
ευρωβουλευτή του κόμματός του τονίζον-
τας ότι «δεν είναι άποψη που εκφράζει τις
προτεραιότητες της δικής μας παράταξης.
Έχουμε άλλη τοποθέτηση για αυτό το πολύ
σημαντικό θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και εργασιακών συνθηκών». Μπλέξιμο,
πρόεδρε, μπλέξιμο… 

Αυτό που δεν υπολόγισε καλά ο Ευκλεί-
δης Τσακαλώτος, παραλληλίζοντας τον
διεθνούς φήμης σπουδαίο σπρίντερ Άτο
Μπόλτον με τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι ο αθλη-
τής από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο
ήταν… αιώνια δεύτερος. Σε δύο Ολυμπιά-
δες πήγε με αξιώσεις, σε αυτή της Ατλάν-
τα του 1996 και εκείνη του Σίδνεϊ το 2000,
και κατέκτησε αποκλειστικά ασημένια
και χάλκινα μετάλλια. Τρία τινά. Είτε το
στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν γνώριζε για τις
επιδόσεις του στις Ολυμπιάδες, είτε τον
παρακολουθούσε μόνο σε Παγκόσμια
(που είχε περισσότερες επιτυχίες) ή…
γλώττα λανθάνουσα τα αληθή λέγει. Άλ-
λωστε όσο και να το ανοίξει το «βήμα» η
Κουμουνδούρου, δεν προλαβαίνει όχι με
τον διασκελισμό του Άτο Μπόλτον, ούτε
τρέχοντας με παπί δίπλα από σπρίντερ.

ΑΑιώνια δεύτερος
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Στο περιθώριο πολιτικού πάνελ σε τηλεο-
πτικό σταθμό, ο άλλοτε υπουργός Οικονο-
μικών Ευκλείδης Τσακαλώτος ρωτήθηκε
από δημοσιογράφο σχετικά με την προ-
βληματική καταγραφή του ΣΥΡΙΖΑ στις
δημοσκοπήσεις. Ο Ευκλείδης αντί να ρί-
ξει την ευθύνη στους δημοσκόπους -
όπως συνήθως κάνουν οι σύντροφοί του-
παραλλήλισε το κόμμα του με τον… Άτο
Μπόλτον, τον σπρίντερ από το Τρινιντάντ
και Τομπάγκο που μεσουρανούσε τη δε-
καετία του ’90 και είχε σαν κύριο προσόν
την επιτάχυνσή του στα τελευταία μέτρα
τόσο στα 100 όσο και στα 200 μέτρα. Τι
υπαινίχθηκε ο άλλοτε υπουργός Οικονο-
μικών; Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να καλύψει τη
διαφορά στον δρόμο προς τις κάλπες.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
και ο Άτο Μπόλτον

Χ
ρο
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Πάμε όπως το 2019…
Ομοιότητες με την προεκλογική εκστρατεία
του καλοκαιριού του 2019, όταν η Νέα Δημο-
κρατία προσέγγισε το 40% στην αναμέτρηση
της 7ης Ιουλίου, εντοπίζουν ως προς το κλίμα
και τον ενθουσιασμό του κόσμου μπαρουτο-
καπνισμένοι από την οργάνωση ανάλογων
περιοδειών συνεργάτες του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη. Τα ίδια πρόσωπα έλεγαν στην «Po-
litical» ότι τόσο στο Αίγιο όσο και στην Κάτω
Αχαγιά, όπου ο πρωθυπουργός είχε την ευ-
καιρία να συνομιλήσει με πολίτες, η ανταπό-
κριση του κόσμου ήταν άκρως ικανοποιητική
θυμίζοντας τις ημέρες του 2019, όταν η ΝΔ
όδευε προς μία άνετη, όπως απεδείχθη εκ
των υστέρων, εκλογική επικράτηση. Στο Μέ-
γαρο Μαξίμου κρίνουν πως το «μοντέλο της
Αχαΐας» πέρασε τις εξετάσεις και αναμένε-
ται να εφαρμοστεί και στις υπόλοιπες 12
πρωτεύουσες των περιφερειών έως τις κρί-
σιμες εκλογές. Μάλιστα, και εφόσον υλοποι-
ηθεί ο έως τώρα προγραμματισμός, οι επόμε-
νες δύο εξορμήσεις του κ. Μητσοτάκη θα εί-
ναι στις Περιφέρειες Πελοποννήσου και
Θεσσαλίας, ει δυνατόν πριν από τη χριστου-
γεννιάτικη ανάπαυλα.

Νέο ρήγμα
Εύας 
και Νίκου 

Από το Λονδίνο 
στην Αλβανία 
ο Μητσοτάκης 
Τη Δευτέρα μην ξεχνάμε ότι ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης πάει Λονδίνο και θα δει
τον βασιλιά Κάρολο, αλλά θα
μιλήσει και σε εκδήλωση
της Morgan Stanley. Ένα
από τα σημαντικά του ταξί-
δια, όμως, θα είναι αυτό
που θα κάμει στην Αλβανία,
όπου θα γίνει η Σύνοδος ΕΕ -
Δυτικών Βαλκανίων. Θα δει βε-
βαίως τον Έντι Ράμα, αλλά όπως μαθαίνω θα
επισκεφτεί και την ομογένεια της Βορείου
Ηπείρου, που περνάει πολύ δύσκολα τα τε-
λευταία χρόνια…
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E
ριξε ένα καρφί πρώτου μεγέθους κατά συγκεκριμένων δημάρχων. Εμφανί-
στηκε, λοιπόν, κατηγορηματικά αντίθετος στο ενδεχόμενο μονιμοποίησης
των συμβασιούχων που εργάζονται στον τομέα καθαριότητας των δήμων -
από το βήμα της Βουλής- ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, απαντών-

τας σε επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ. Άσκησε, μάλιστα, κριτική στους δημάρχους εκεί-
νους που προσλαμβάνουν υπαλλήλους ως συμβασιούχους ορισμένου χρόνου -για να
καλύψουν μια έκτακτη και πρόσκαιρη ανάγκη- και εν συνεχεία παρατείνουν τις συμβά-
σεις τους με δικό τους κριτήριο και πρόσθεσε: «Τι θέλετε, να επιστρέψουμε στην εποχή
που οι διορισμοί γίνονταν με ραβασάκια των κομματικών οργανώσεων;». Ο κ. Βορίδης
σημείωσε, πάντως, ότι υπάρχει αύξηση των επιπέδων απασχόλησης, καθώς από 61.000
μόνιμους υπαλλήλους που ήταν όταν ανέλαβε, σήμερα πλησιάζουν τους 64.000, δηλα-
δή, υπήρξε αύξηση της τάξεως του 5%. «Όσο για το έκτακτο προσωπικό, παρέλαβα
9.000, σήμερα είναι 24.000 και κάποιοι λένε ότι δεν τους φτάνει», σχολίασε. Κάπου πάει
ο νους μου για τον δήμαρχο στον οποίο αναφέρεται… 

Ερώτηση περί
προσφυγής

Ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλά-
κης έχει προσφύγει στο Ευρω-
παϊκό Δικαστήριο για την παρα-
κολούθησή του; Διότι το είχε κά-
μει σημαία… Και αν ναι, πότε το
έκαμε; Διότι έχω χάσει επεισό-
δια… Εκτός και αν το κρατάει για
κάποιον άλλο πολιτικό χρόνο… 

Ποιοι θα κουνήσουν 
το μαντίλι στον Ανδρουλάκη;

Φοβερό, πάντως, αυτό με τον πρόεδρο Νίκο. Μι-
λούσε μια ώρα στο κανάλι Blue Sky και δεν έβγα-
λε είδηση. Πρέπει να είναι παγκόσμια πρωτοτυ-
πία. Το μόνο που καταλάβαμε είναι ότι φοβάται
μήπως το ΠΑΣΟΚ πέσει σε μονοψήφιο, ενώ έχει καταλάβει ότι αν το ΠΑΣΟΚ πέσει
τελικά κάτω από 10%, κάποιοι θα του κουνήσουν το μαντίλι… 

Κώστας 
εναντίον Μάκη 
Μιας και έπιασα τον Βορίδη,
εντελώς τυχαία θυμήθηκα ότι
προχθές στο συνέδριο της ΚΕ-
ΔΕ στον Βόλο ο δήμαρχος Αθη-
ναίων Κώστας Μπακογιάννης
έκλεψε την παράσταση λέγον-
τας: «Βεβαίως το δίλημμα εί-
ναι ξεκάθαρο. Το γνωρίζουμε
όλοι. Δεν χρειαζόταν να περά-
σει καν από δω ο “σίφουνας”
Βορίδης και να τα σαρώσει
όλα». Μετά τον Τάκη Θεοδωρι-
κάκο, ο Κώστας έχει πρόβλημα
και με τον Μαυρουδή… Ωραι-
ότατα.

Αποστομωτική απάντηση Σκυλακάκη 
Από το βήμα της Βουλής, όπου ξεκίνησε η συζήτηση του κρατικού προϋπολο-
γισμού, ο κ. Σκυλακάκης διάβασε την ανακοίνωση της ημερομηνίας έναρξης
του πλειστηριασμού για το σπίτι της δημοσιογράφου κ. Κολοβού, δηλαδή στις
20/3/2019 και ώρα 12.00. «Ποια κυβέρνηση είχαμε τότε; Με ποιανού νομοθε-
σία βγήκε το σπίτι σε πλειστηριασμό; Τι είναι αυτό να πηγαίνεις στο σπίτι της
κυρίας και να λες τι φοβερά πράγματα συμβαίνουν, όταν με δική σου κυβέρνη-
ση πλειστηριάζεται το σπίτι;», αναρωτήθηκε ο αναπληρωτής υπουργός. Με την
αναγγελία της έναρξης ισχύος του πλειστηριασμού ο κ. Σκυλακάκης έδωσε
ηχηρό ράπισμα στην πρωτοβουλία του Α. Τσίπρα που επισκέφθηκε την κ. Κο-
λοβού στο σπίτι της, δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως «η πιο ισχυρή πόρτα
ασφαλείας είναι η αλληλεγγύη των απλών ανθρώπων».

Το καρφί του Βορίδη 
σε ποιον πήγαινε; 

Με αφορμή ορισμένους
κονδυλοφόρους οι οποίοι
πριν από τρία τέσσερα χρό-
νια έγλειφαν πατόκορφα
τον Κυριάκο Μητσοτάκη
και σήμερα τον έχουν στή-
σει στον τοίχο, θυμήθηκα
ότι ήταν οι ίδιοι που υπήρ-
ξαν «υποτακτικοί» του
Γιώργου Παπανδρέου όταν
ήταν πρωθυπουργός και σε
ένα βράδυ τον πούλησαν
για να πάνε στο στρατόπεδο
του Βαγγέλη Βενιζέλου!
Μόνο που ο Μητσοτάκης
δεν είναι ΓΑΠ… 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…
Το έχει κάψει
πλήρως ο Ερν-

τογάν… Το κυ-
βερνών κόμμα
ΑΚP αποφά-
σισε να δώ-
σει τα ονό-
ματα του
« σ ο υ λ τ ά -
νου» και
υπουργών της κυ-
βέρνησής του σε λεωφό-
ρους και οδούς της συνοι-
κίας «15ης Ιουλίου» στην
ευρωπαϊκή πλευρά της Πό-
λης… «Λεωφόρος Ταγίπ
Ερντογάν» και οδός «Χου-
λουσί Ακάρ» σε δρόμους
της Κωνσταντινούπολης.
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Τ
η Βόρεια Ελλάδα έχει επιλέξει
να επισκέπτεται ο Αλέξης Τσί-
πρας, στα… διαλείμματα από
τις επίκαιρες ερωτήσεις που

καταθέτει κάθε βδομάδα προς τον πρω-
θυπουργό στην προσπάθεια να τον «σύ-
ρει» στη Βουλή και σε μια αντιπαράθεση
για τις παρακολουθήσεις.

Η επιλογή του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ
ήταν να ξεκινήσει την περασμένη εβδο-
μάδα από τις Σέρρες, τη γενέτειρα του
πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμαν-
λή, κοιτίδα του καραμανλισμού και παρα-
δοσιακό «γαλάζιο» προπύργιο στις εκλο-
γές, ενώ αυτή την εβδομάδα επέλεξε την
Πέλλα, την οποία είχε «πάρει» μεν τον Σε-
πτέμβριο του 2015, είδε όμως τα ποσοστά
του να κατρακυλούν και το κόμμα του να
καταγράφει ένα από τα χειρότερά του πο-
σοστά πανελληνίως τον Ιούλιο του 2019.

Το ξεκίνημα των… προεκλογικών πε-
ριοδειών από τις συγκεκριμένες «γαλά-
ζιες» περιοχές δεν είναι βέβαια τυχαίο.
Δεν υπάρχει άνθρωπος να μη γνωρίζει
πόσο κόστισε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η
επιλογή της Συμφωνίας των Πρεσπών,
ιδιαίτερα μάλιστα σε αυτές τις περιοχές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην τετραετία

που μεσολάβησε μεταξύ Σεπτεμβρίου
του 2015 και Ιουλίου του 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ
έχασε στις μεν Σέρρες 6 ποσοστιαίες μο-
νάδες και σχεδόν 6.000 ψήφους, στη δε
Πέλλα 5 ποσοστιαίες μονάδες και σχεδόν
3.000 ψήφους.

Αυτές τις εκλογικές «πληγές» που
άνοιξε η συμφωνία με τη γείτονα στην πε-
ριοχή προσπαθεί να επουλώσει στις επι-
σκέψεις του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με
δεδομένο μάλιστα πως -σε αντίθεση με
την κυβέρνησή του- η συμφωνία δεν
ανατράπηκε από τους διαδόχους του. Ο
ΣΥΡΙΖΑ και ο επικεφαλής του συνεχί-
ζουν, φυσικά, να θεωρούν «εθνικά ορθή»
επιλογή τη συμφωνία, μπορούν όμως
πλέον να συζητήσουν με τον κόσμο των
συγκεκριμένων περιοχών και να προ-
σπαθήσουν να τους πείσουν για την εναλ-
λακτική τους πρόταση, χωρίς το εν λόγω
θέμα να παρεμβάλλεται σε κάθε απόπει-
ρα επικοινωνίας.

Πλειστηριασμοί και ακρίβεια
Στις περιοδείες του αυτές, ο Αλέξης

Τσίπρας επικεντρώνει στην ακρίβεια, χω-
ρίς βέβαια να ξεχνά τις παρακολουθή-
σεις, αλλά θέτοντάς τες, αν μη τι άλλο, σε
δεύτερη μοίρα. Πρόκειται, άλλωστε, για
περιοχές που το πρόβλημα της ανεργίας
καθιστά ακόμα πιο «εκρηκτικό» εκείνο
της ακρίβειας.

Από την Έδεσσα, λοιπόν, ο Αλέξης Τσί-
πρας απάντησε στην ατάκα του Κυριάκου
Μητσοτάκη περί «αριστερών του χαβιαρι-
ού» που «δεν εκτιμούν το “καλάθι του νοι-
κοκυριού”», τονίζοντας πως «οι εξυπνάδες
Μητσοτάκη δεν μειώνουν τις τιμές σε ρεύ-
μα και σουπερμάρκετ, ούτε προστατεύουν
την πρώτη κατοικία από τα κοράκια». 

Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατη-

γόρησε τον πρωθυπουργό πως «κρύβεται
από τη Βουλή» και «προτιμά να πηγαίνει
σε προστατευμένα κομματικά ακροατή-
ρια», ενώ παράλληλα επιχείρησε να επι-
στρέψει τις κατηγορίες εναντίον του από
τη Νέα Δημοκρατία για «λασπολογία» μι-
λώντας για «ύβρεις, εξυπνάδες και διχα-
στικό λόγο» του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Να βάλει φρένο σε όλους όσοι στο
εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ κάνουν δεύτερες
σκέψεις για την επόμενη μέρα από την
πρώτη Κυριακή των εκλογών επιχείρησε
ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας στον
τ/σ Blue Sky επί του υποθετικού σεναρί-
ου στήριξης κυβέρνησης άλλων κομμά-
των από εκλεγμένους βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ την επομένη των εθνικών εκλο-
γών, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε: «Η δη-
μοκρατική παράταξη ονόμασε αυτή τη
διαδικασία αποστασία. Όσοι, λοιπόν,
σκέφτονται τέτοια σενάρια, ας θυμηθούν
το τέλος των αποστατών». Ουσιαστικά ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε μια ρεαλιστική
προσέγγιση του ρευστού πολιτικού τοπί-

ου, επιχείρησε να προλάβει δυσάρεστες
εκπλήξεις. Σε κάθε περίπτωση θα πρέ-
πει να θεωρείται δεδομένο ότι αν οι
πρωτοβουλίες του Νίκου Ανδρουλάκη
για την επίτευξη προγραμματικής συμ-
φωνίας πέσουν στο κενό, η πορεία προς
τις δεύτερες κάλπες θα φέρει το κόμμα
του στις μυλόπετρες του δικομματισμού.
Η πόλωση και η πίεση θα είναι τόσο με-
γάλες που θα έχουν ως συνέπεια τη μεί-
ωση του αριθμού των εκλεγμένων βου-

λευτών. Όπως είναι φυσικό, ουδείς από
τους υποψήφιους βουλευτές επιθυμεί
να δώσει μια χαμένη μάχη, πολλώ δε
μάλλον να εκλεγεί βουλευτής… για λίγο.
Στο πλαίσιο αυτό έχουν φθάσει διάφορα
μηνύματα στη Χαριλάου Τρικούπη και
για αυτό ο κ. Ανδρουλάκης θέλησε με
αυτό το μήνυμα να προειδοποιήσει
όσους απεργάζονται τέτοια σενάρια.
Αναφορικά, δε, με τις συνεργασίες επέ-
μεινε πως «ούτε ο Τσίπρας θέλει να συγ-
κυβερνήσουμε ούτε ο Μητσοτάκης. Θέ-
λουν τις ψήφους του ΠΑΣΟΚ, δεν θέλουν
το ΠΑΣΟΚ. Ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ βάζει
όρους, όρους για μια άλλη πολιτική που
δεν θέλουν να ακολουθήσουν». 

Βάζει «φρένο» σε σενάρια αποστασίας στο ΠΑΣΟΚ
ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΣΥΡΙΖΑ

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

«Γλείφει» τις πληγές
από τις Πρέσπες
στη Βόρεια Ελλάδα

Γιατί ο Τσίπρας επέλεξε
Σέρρες και Πέλλα 
για να ξεκινήσει τις περιοδείες
του - Επιστρατεύει ακρίβεια,
πλειστηριασμούς και
παρακολουθήσεις

του
του Αντώνη 
Αναστασόπουλου

antonis.anastasopoulos@gmail.com
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Ε
λλάδα, Αίγυπτος, Κύπρος και
Σαουδική Αραβία ύψωσαν
συμμαχικό τείχος και επιβε-
βαίωσαν την επιχειρησιακή

τους ετοιμότητα στα νερά της Ανατολικής
Μεσογείου. Εκεί που πονάει πιο πολύ την
Τουρκία.

Η ελληνοαιγυπτιακή «Μέδουσα 12»
έφτασε στην κορύφωσή της με αποβατι-
κή ενέργεια στην ακτή Ελ Ομαγέντ της

Αλεξάνδρειας. Όπως είπε ο αρχηγός
ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώ-
ρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους και
των δύο χωρών αμέσως μετά την ολο-
κλήρωση της άσκησης, «Ελλάδα και Αί-
γυπτος με τη “Μέδουσα 12” ενδυνάμω-
σαν τη στρατιωτική τους συνεργασία.
Θέλουμε ειρήνη, ασφάλεια και σταθερό-
τητα στην περιοχή για την ευημερία των
λαών μας».

Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης,
τα τέσσερα ελληνικά F-16 της 347 Πο-
λεμικής Μοίρας «Περσέας» παρέμει-
ναν στην Αίγυπτο για την αεροπορική
άσκηση «ΜΕΝΑ ΙΙ». Η άσκηση γίνεται
για δεύτερη φορά μεταξύ των αεροπο-
ριών Ελλάδας και Αιγύπτου. Πρώτη φο-

ρά έγινε τον Νοέμβριο του 2021 στη θα-
λάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, όπου
Έλληνες και Αιγύπτιοι ιπτάμενοι εκτέ-
λεσαν σύνθετα αεροπορικά σενάρια
στέλνοντας μήνυμα συμμαχικής απο-
τροπής. Το ίδιο αναμένεται να κάνουν
και φέτος σε μια «ευαίσθητη περιοχή»
και για τις δύο χώρες. 

Η σημαντική ελληνοαιγυπτιακή αερο-
πορική άσκηση περιλαμβάνει και φέτος
σύνθετες αεροπορικές επιχειρήσεις
εναέριας υπεροχής, με σκοπό την προ-
αγωγή του επιπέδου μαχητικής ικανότη-
τας, συνεργασίας και διαλειτουργικότη-
τας των συμμετεχουσών δυνάμεων.

Η «ΜΕΝΑ ΙΙ», που έχει το όνομα του
πρώτου Φαραώ της Αιγύπτου, γίνεται στο

πλαίσιο της ετήσιας στρατιωτικής συνερ-
γασίας Ελλάδας και Αιγύπτου και συν-
δυάστηκε με την αεροναυτική «Μέδου-
σα» για να μη χρειαστεί εκ νέου μετα-
στάθμευση μαχητικών αεροσκαφών. 

Συμμαχικό τείχος 
στην Ανατολική Μεσόγειο

Τα «μπλε φτερά» πλάι πλάι 
με τα αιγυπτιακά στην άσκηση
«ΜΕΝΑ ΙΙ» - Η αεροναυτική
«Μέδουσα 12» κορυφώθηκε
με αποβατική ενέργεια 
στην ακτή Ελ Ομαγέντ 
της Αλεξάνδρειας

Η Αθήνα απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό ενι-
σχύει συνεχώς τις συμμαχίες της με τις αραβικές χώρες,
όπως η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ιορδα-
νία και η Σαουδική Αραβία, που επιδιώκουν την ασφάλεια
και τη σταθερότητα στη γεμάτη προκλήσεις περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Νοέμβριος αποδείχτηκε ένας δυναμικός μήνας για την
ελληνική στρατιωτική διπλωματία. Ξεκίνησε με την επίσκε-
ψη του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στη Σαουδική Αραβία, όπου συμ-
φωνήθηκε να υπογραφεί άμεσα το νέο πρόγραμμα στρα-
τιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ενώ την ίδια
περίοδο ελληνικά και σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη
συνεκπαιδεύονταν για τρίτη χρονιά στη θαλάσσια περιοχή
νοτίως της Κρήτης, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα συνεργα-
σίας και συναντίληψης σε κάθε κατεύθυνση. Μετά την επί-
σκεψη του στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου στη Σαουδι-
κή Αραβία, τρία ελληνικά μαχητικά Mirage 2000-5 μετα-
στάθμευσαν από τη βάση της Τανάγρας στα Ηνωμένα Αρα-

βικά Εμιράτα για να λάβουν μέρος στο Advanced Tactical
Leadership Course. Πρόκειται για ένα σχολείο «Top Gun»
με μεγάλη ιστορία, καθώς κάθε χρόνο συμμετέχει η αφρό-
κρεμα των αεροπορικών δυνάμεων του κόσμου.

Το ΓΕΕΘΑ σε συνεργασία με όλα τα επιτελεία και με τις
κατευθύνσεις της πολιτικής ηγεσίας κάνει τις ανάλογες κι-
νήσεις-κλειδιά με σκοπό να ενισχύσει τις αμυντικές μας
συνεργασίες με καθοριστικούς «παίκτες».

Οι ΗΠΑ, η Γαλλία, το Ισραήλ, χώρες με τις οποίες συνδε-
όμαστε και με διακρατικές συμφωνίες, αναγνωρίζουν την
Ελλάδα ως αξιόπιστο σύμμαχο και πυλώνα σταθερότητας
τόσο στη Μεσόγειο όσο και στα Βαλκάνια. Ψήφο εμπιστο-
σύνης όμως δίνουν στην Ελλάδα και οι αραβικές χώρες
όπως η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβι-
κά Εμιράτα και η Ιορδανία, που διαδραματίζουν πρωταγω-
νιστικό ρόλο στις περιφερειακές εξελίξεις και αποτελούν
σημαντικό κομμάτι του παζλ της διαχείρισης των σχέσεων
με την Τουρκία. 

Η αμυντική
διπλωματία
του ΓΕΕΘΑ

Γράφει η 
Γεωργία Γαραντζιώτη
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Α
ποκαλύπτονται κατά καιρούς περιστατικά με
αρνητικούς πρωταγωνιστές ιερείς (φυσικά η δι-
καιοσύνη, ανθρώπινη και εκκλησιαστική, κρί-

νει περί αυτών) και λέγονται και ακούγονται πολλά, ενώ
κάποιοι βρίσκουν την ευκαιρία να εξαπολύσουν τα αιχ-
μηρά βέλη τους εναντίον της Εκκλησίας.

Όμως, οι ασχημοσύνες (εφόσον αποδεικνύονται τε-
λεσίδικα) κληρικών δεν αντικατοπτρίζουν, όπως θέλουν
να ισχυρίζονται μερικοί, την κατρακύλα της Εκκλησίας
αλλά το κατρακύλισμα και την αναξιότητα των προσώ-
πων που τις προκαλούν.

Γιατί ευτυχώς Εκκλησία δεν είμαστε οι παπάδες ούτε
ορισμένοι φανατικοί και θρησκόληπτοι, αλλά ο Χριστός,
που πολλές φορές οι δήθεν πιστοί τον ποδοπατάμε και
τον ματώνουμε, καθώς και οι διδαχές του Χριστού, που
συνήθως δεν τις τηρούμε. Έτσι, η Εκκλησία δεν έχει
σπίλους, το ανθρώπινο στοιχείο της όμως έχει. Για αυτό
οφείλουμε να ξεχωρίζουμε την Εκκλησία ως πνευματι-
κή αρχή και αξία από το δυναμικό της.

Ναι, η Εκκλησία αποτελείται από άτομα, αλλά δεν εί-
ναι τα άτομα. Ιδρυτής και πυλώνας της είναι ο Χριστός,
που με τη διδασκαλία του μπολιάζει ευεργετικά την αν-
θρωπότητα. 

Είναι «ζύμη» που μπαίνει μέσα στην κοινωνία για να
τη ζυμώσει ολόκληρη. Είναι το «αλάτι» που όχι μόνο δί-
νει τη «νοστιμιά» στη ζωή, αλλά και τη συντηρεί για να μη
βρομίσει και σαπίσει. Ο κόσμος οφείλει να πιστεύει στην
Εκκλησία του Χριστού και όχι να προσηλώνεται σε αν-

θρώπους και να τους «θεοποιεί», γιατί διαφορετικά κα-
ταντάμε την πίστη μας από χριστοκεντρική σε ανθρωπο-
κεντρική. Γιατί οι άνθρωποι δεν είμαστε άγιοι, ούτε καν
πολλές φορές νιώθουμε την ανάγκη να αλλάξουμε, αλ-
λά αποδεικνυόμαστε συχνά άγριοι.

Ένα βασικό πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι η κοι-
νωνία δεν αξιολογεί ή δεν την ενδιαφέρει να αξιολογή-
σει ποιοι είναι οι αληθινοί κληρικοί, οι δίχως προσω-
πεία, και ποιοι είναι οι υποκριτές με τα χίλια προσωπεία,
οι οικονομικά αδηφάγοι, οι ελλειπτικοί κατά το ήθος, οι
τσαρλατάνοι, οι οσφυοκάμπτες, παρότι φαίνεται από τις
καταστάσεις.

Και χειροκροτεί ή αδιαφορεί μέχρι να γίνουν τα
όποια... αποκαλυπτήρια, ενώ μετά αρχίζει η «ανθρωπο-
φαγία» ασύστολα και ανεξέλεγκτα και αδιάκριτα.

Χρειάζεται να διευκρινιστεί ότι δεν είναι όλοι οι παπά-
δες ίδιοι. Υπάρχουν και μορφές, δεν είναι λίγες, που
πραγματικά δεν «ξανασταυρώνουν» τον Χριστό, αλλά
τον «ξανανασταίνουν» στις καρδιές των ανθρώπων.

Αυτό που χρειάζεται οι κληρικοί να επιδιώκουμε και
για εμάς και για τους άλλους, ειδικά στις μέρες μας τις
τόσο σκληρές, που βλέπεις μέσα σου και γύρω σου
εκτεταμένη μαυρίλα, είναι η υπέρβαση της καθημερινό-
τητας, η ψυχική ανάταση, η συνάντηση με μια άλλη
πραγματικότητα.

Πόσο είμαστε έτοιμοι αλλά και κατάλληλοι να προ-
σφέρουμε το ποιοτικό στοιχείο ζωής που ο κόσμος πε-
ριμένει καταφεύγοντας σε εμάς; Αυτό βέβαια δεν είναι

ζήτημα υποδείξεων, συνταγών και εντολών. Είναι στάση
ζωής. Οι ιερείς στην εποχή μας, που τη χαρακτηρίζουν ο
ηθικός εκτροχιασμός και η αχόρταστη βουλιμία, οφεί-
λουμε να μην έχουμε ως γνώμονα και μέτρο των πράξε-
ών μας το ατομικό συμφέρον, την προσωπική ωφέλεια
και ικανοποίησή μας, παραθεωρώντας και υποτιμώντας
τους συνανθρώπους μας και λησμονώντας τον Θεό.

Αξίζει οι άλλοι να βλέπουν και να αισθάνονται χωρίς
καμία προσπάθεια την αρετή της ψυχής μας και όχι το
σκοτάδι των ενεργειών μας.

Τα στελέχη της Εκκλησίας έχουμε χρέος να προσφέ-
ρουμε περάσματα-πόρους και δι-εξόδους και όχι να
δημιουργούμε α-πορίες και α-διέξοδα.

Να βγαίνουμε με καθαρότητα στον πηγεμό προς τους
άλλους και να κινούμαστε σε πορεία όχι περιστρεφόμε-
νης γύρω από τον εαυτό μας, που μας κάνει ψυχικά ακί-
νητους, αλλά σε πορεία πίστης και γνήσιας διακονίας,
που ξεπερνά τους κλυδωνισμούς και είναι μια εξαγγε-
λία για κάτι καλύτερο.

Να μην είναι ο εγωκεντρισμός μας ένα τέρμα και ένα
τέλμα, αλλά μια αφετηρία εκπλήρωσης του χρέους μας
με διαφανή διαδρομή στον χώρο και στον χρόνο ώστε να
μη χανόμαστε εμείς, να μη χάνονται και οι άλλοι.

Με μια πολύ ωραία και μεστή ποιητική εικόνα, ο
Οδυσσέας Ελύτης μάς προικίζει με ένα όνειρο και δια-
ζωγραφίζει το χρέος μας: «Βλέπεις, είπε, είναι οι Άλλοι
- και δεν γίνεται Αυτοί χωρίς Εσένα - και δεν γίνεται μ’
Αυτούς χωρίς, Εσύ».

Η Εκκλησία δεν είναι των παπάδων, είναι του Χριστού! 

του
Θοδωρή 

Καραγιάννη

Δικηγόρος

T
ους τελευταίους μήνες, ποινικές υποθέσεις κα-
τακλύζουν τα δελτία ειδήσεων, τις εφημερίδες
και τα διάφορα sites. Είναι τόσο μεγάλο το ενδια-

φέρον των μέσων, που τα ίδια θέματα απασχολούν κάθε
είδους εκπομπή. Τα ίδια ρεπορτάζ προβάλλονται από τις
πρωινές εκπομπές μέχρι τα δελτία ειδήσεων, και από τα
αθλητικά ραδιόφωνα μέχρι τα πιο έγκυρα δημοσιογρα-
φικά sites. Τα ίδια θέματα συζητιούνται από τηλεθεα-
τές/ακροατές κάθε ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, φύ-
λου ή άλλων σχετικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων.

Από αυτή την υπερβολική προβολή των ποινικών
υποθέσεων ανακύπτουν πλήθος ζητημάτων, τα οποία
επηρεάζουν και την ουσία της ποινικής διαδικασίας.
Επιρροή, η οποία πολλές φορές έχει θετικό πρόσημο,
όπως η άμεση πια κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών
σε περίπτωση καταγγελίας πράξεων ενδοοικογενει-
ακής βίας ή η δύναμη που βρίσκουν τα θύματα των εγ-
κλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας (βιασμός,
ασέλγεια κατά ανηλίκων κ.ά.) να καταγγείλουν εναντίον
τους πράξεις ή τέλος το ενδιαφέρον όλων μας να ασχο-
ληθούμε με την αλλοδαπή γειτόνισσα που σφαδάζει στο
ξύλο και μέχρι τώρα κάναμε ότι δεν ακούγαμε.

Έχει, όμως, και αρνητική όψη, στο σημείο που κατα-
λήγει να έχουμε μια νέα κατηγορία τηλεδικαστών, οι
οποίοι, χωρίς καμία σχετική γνώση ούτε των νομικών
ζητημάτων ούτε των σχετικών δικογραφιών, κρίνουν
δικαστές και εισαγγελείς προσπαθώντας να διαμορφώ-
σουν αποφάσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η κριτι-

κή που δέχθηκε το ΜΟΔ Αθηνών στην απόφαση ανα-
στολής εκτελέσεως της ποινής του Δ. Λιγνάδη. Σε μια
δικονομική διαδικασία, την αιτιώδη βάση και τη σκοπι-
μότητα της οποίας δεν γνωρίζει καν η πλειοψηφία των
«κριτών», ενώ σίγουρα δεν μπορούν να αντιληφθούν
την έννοια της δικαστικής απόφασης με ισχυρή (4-3)
μειοψηφία και δεν αντιλαμβάνονται τι σημαίνει να κα-
ταδικάζεις κάποιον σε πρώτο βαθμό για ένα τόσο βαρύ
αδίκημα με τρεις (3) έμπειρους πρωτοδίκες να έχουν
αντίθετη άποψη. 

Μια άλλη συνέπεια της οποίας η επιρροή δεν μπορεί
να υπολογιστεί είναι η νοοτροπία που δημιουργείται στο
σύνολο της κοινωνίας, ότι όλα αυτά που τώρα προβάλ-
λουν τα Μέσα, είναι σημεία των καιρών και ενδείξεις
μιας κατεστραμμένης κοινωνίας, την οποία εμείς οι ίδιοι
δεν γνωρίζαμε, σκέψη που αποτελεί μια ψευδαίσθηση.

Καταρχάς, τα πινάκια των δικαστηρίων είναι γεμάτα
με τέτοιες υποθέσεις εδώ και πολλά χρόνια, υποθέσεις
που κάνουν κάθε μέρα τους συμμετέχοντες στην ποινι-
κή διαδικασία (δικαστές, δικηγόρους, αστυνομικούς
κ.λπ.) να μένουν έκπληκτοι από το γεγονός ότι η εγκλη-
ματικότητα εξελίσσεται πιο γρήγορα από την κοινωνία.
Εξάλλου και τα εγκλήματα που δεν έφταναν ενώπιον
των δικαστηρίων, απλώς καλύπτονταν πίσω από την
αδιαφορία των αρμόδιων Αρχών να ασχοληθούν με τις
καταγγελίες απλών ανθρώπων. Δεν σημαίνει ότι δεν συ-
νέβαιναν, αλλά απλώς ότι δεν καταγράφονταν και δεν
διώκονταν, με αποτέλεσμα στο τέλος να συμβαίνουν σε

μόνιμη βάση και να είναι πλήρως απενοχοποιημένα, μέ-
σα από μια έμμεση σιωπηρή κάλυψη του προβλήματος. 

Αυτό όμως το οποίο αναδεικνύεται ξεκάθαρα είναι
μια κοινωνική υποκρισία για γεγονότα που όλοι ξέραμε
και κάναμε ότι δεν βλέπαμε, ενώ τώρα μένουμε άφω-
νοι, όταν κάποιος τα αναφέρει. Χαρακτηριστικότερο πα-
ράδειγμα, οι δηλώσεις του Γιάννη Ζουγανέλη, ο οποίος
είπε το προφανές: Ότι στην Ελλάδα είναι όλη η κοινωνία
σοκαρισμένη από το ειδεχθέστατο έγκλημα του βια-
σμού ενός ανήλικου κοριτσιού από ανθρώπους που
φαινομενικά αποτελούν «σοβαρούς ανθρώπους» ή αλ-
λιώς «οικογενειάρχες», αλλά κάνουμε σαν να μη γνωρί-
ζουμε όλοι έστω έναν ο οποίος τον χειμώνα πάει είκοσι
μέρες στην Ταϊλάνδη και μετά μας εξιστορεί «μέσα από
τα δόντια του» πως οι σεξουαλικές πράξεις με ανήλι-
κους είναι απολύτως νόμιμες, εξιστορήσεις που συχνά
περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως βιωματικές λεπτομέρειες. 

Κλείνοντας, το σίγουρο είναι ότι τα ΜΜΕ έχουν το
απόλυτο δικαίωμα να ασχολούνται με όλα αυτά τα ζη-
τήματα, εξάλλου δικαιοσύνη κρυμμένη δεν είναι
πραγματική δικαιοσύνη, όμως σε αυτή τη βάση πρέπει
να μπουν κάποιοι κανόνες που να σέβονται τους βασι-
κούς ποινικούς-δικονομικούς κανόνες, που να σέ-
βονται τη σοβαρότητα των θεμάτων, καθώς δεν γίνεται
αμέσως μετά την αποχώρηση ενός παίκτη από το rea-
lity να ακολουθεί, στο ίδιο ύφος από τους ίδιους αν-
θρώπους, ανάλυση για μια καταγγελία βιασμού ενός
ανήλικου παιδιού.

Ποινικές υποθέσεις στο προσκήνιο

του
πατέρα 
Ηλία Μάκου
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του
Βάιου 
Τσαπρούνη

Οργανωτικός 
γραμματέας 
της Πανελλαδικής
Ομοσπονδίας 
Ενώσεων 
Στρατιωτικών 
(ΠΟΕΣ)

Σ
τις 21 Νοεμβρίου 2019 αναγνώσαμε την
πρώτη Ημερήσια Διαταγή του υπουργού
Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ) Νικολάου Πανα-
γιωτόπουλου, κατά την οποία και μεταξύ

άλλων γνώρισε προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνά-
μεων (ΕΔ): «Ως υπουργός Εθνικής Άμυνας έχω την
ευθύνη, το χρέος και τη βούληση να μεριμνώ για τις
ανάγκες τόσο τις δικές σας όσο και των οικογενειών
σας. Είμαι προσηλωμένος στη συνέχιση και ανάλη-
ψη των απαιτούμενων δράσεων προκειμένου να δι-
ευκολύνω την καθημερινότητά σας και να σας παρέ-
χω τη δυνατότητα να εκτελέσετε απερίσπαστα το δύ-
σκολο έργο σας».

Στις 21 Νοεμβρίου 2020 ο κ. Παναγιωτόπουλος
εξέδωσε την παρακάτω Ημερήσια Διαταγή, με την
οποία και πάλι, απευθυνόμενος στα στελέχη των ΕΔ,
γνώρισε ότι: «Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το έργο
σας αναγνωρίζεται και εκτιμάται. Η μέριμνα για τη
διευκόλυνση της καθημερινότητας, τόσο της δικής
σας όσο και των οικογενειών σας, προκειμένου απε-
ρίσπαστα να εκπληρώνετε με επιτυχία την αποστολή
σας αποτελεί προτεραιότητά μου».

Μεταξύ των δύο ως άνω Ημερήσιων Διαταγών, κα-
τά τις οποίες ο κ. ΥΕΘΑ επικαλείται την ευθύνη, το
χρέος και τη βούλησή του να μεριμνεί για τα στελέχη
των ΕΔ και τις οικογένειές τους, τα οποία αποτελούν
προτεραιότητά του, μεσολάβησε ένας χρόνος. Φαί-
νεται ότι ο ένας χρόνος δεν ήταν αρκετός ώστε να
υλοποιήσει τις παραπάνω δεσμεύσεις, οι οποίες
αποτυπώθηκαν μάλιστα σε Ημερήσια Διαταγή, η
επισημότητα, το κύρος, ο θεσμός και ο συμβολισμός
της οποίας δεν επιτρέπουν αοριστολογίες ή σχεδια-
σμούς που δεν επιτυγχάνονται.

Στις 21 Νοεμβρίου 2021, προφανώς αντιλαμβανό-
μενος ότι δεν πρόκειται να πράξει, όπως ουδέποτε
μέχρι και σήμερα έπραξε, υπέρ της μέριμνας για το

στρατιωτικό προσωπικό, αρκέστηκε σε ευχαριστίες,
εξαίροντας το έργο και την προσφορά του.

Στις 21 Νοεμβρίου 2022 και πιθανώς συντάσσον-
τας την τελευταία του Ημερήσια Διαταγή για την Εορ-
τή των ΕΔ ως ΥΕΘΑ κατά τη θητεία της νυν κυβέρνη-
σης, ο κ. Παναγιωτόπουλος επανήλθε στην πρακτική
των εξαγγελιών και υποσχέσεων μέσα από αυτή,
γνωρίζοντάς μας τα κάτωθι: «Κεντρική συνιστώσα
της πολιτικής μας αποτελεί η ανάληψη δράσεων που
συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας, τό-
σο της δική σας όσο και των οικογενειών σας, με
σκοπό να μπορείτε να επιτελείτε απερίσπαστα, απο-
τελεσματικά και στο ακέραιο την αποστολή σας».

Σήμερα, 40 μήνες μετά την ανάληψη των καθη-
κόντων του ως υπουργού του υπουργείου Εθνικής
Άμυνας και με ανύπαρκτο νομοθετικό έργο, ικανό να
βελτιώσει την καθημερινότητα των στελεχών των ΕΔ
και των οικογενειών τους, φαίνεται ότι παραμένει
ανεπηρέαστος από την έμμεση αφαίμαξη του εισο-
δήματος του προσωπικού που προΐσταται, απόρροια
της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής και των
πολλαπλών κρίσεων που μαστίζουν την ελληνική
κοινωνία. Μάλιστα, στην προσπάθειά του να κατευ-
νάσει τις δίκαιες αντιδράσεις των συναδέλφων μας,
έχει υψώσει τη σημαία του πολυαναμενόμενου, τόσο
από άποψη περιεχομένου όσο και χρόνου, νομοσχε-
δίου του ΥΠΕΘΑ, το οποίο, όπως κατά καιρούς υπο-
σχέθηκε, θα μεριμνά για τα στελέχη των ΕΔ, ακόμη
και σε οικονομικό επίπεδο.

Την ημέρα εορτής των Ενόπλων Δυνάμεων και κα-
τά τη διάρκεια της εορταστικής εκδήλωσης που
διοργάνωσε το ΓΕΕΘΑ, ο κ. Παναγιωτόπουλος ανα-
φέρθηκε για ακόμη μια φορά στο επικείμενο νομο-
σχέδιο, επισημαίνοντας πλέον ότι έχει πάρει και την
απαραίτητη έγκριση του υπουργείου Οικονομικών
και πρόκειται τις επόμενες μέρες να τεθεί υπό δημό-

σια διαβούλευση. Βέβαια, το ερώτημα που προκύ-
πτει είναι αν το «πράσινο φως» του υπουργείου Οι-
κονομικών αφορά σε αυτό καθαυτό το νομοσχέδιο ή
αφορά στην ήδη αυξημένη κατά περίπου 103 εκατ.
ευρώ, σε σχέση με πέρυσι, αύξηση των κονδυλίων
για παροχές σε προσωπικό. Διότι αν αφορά το δεύτε-
ρο, με πικρία διαπιστώνουμε πάνω από την οθόνη
του μικροϋπολογιστή μας ότι δεν αρκούν. Ποιες
εξαγγελίες και αδικίες να πρωτοκαλύψουν τα 103
εκατομμύρια ευρώ;
• Την αναδρομική (από το 2017) και εφεξής καταβο-
λή της ειδικής αποζημίωσης για τη νυκτερινή μας
εργασία;
• Την αναδρομική (από 2019) και εφεξής αποκατά-
σταση της μισθολογικής διαφοράς των Εθελοντών
Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) ανθυπολοχαγών;
• Την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών των
Οπλιτών Βραχείας Κατάταξης (ΟΒΑ);
• Την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών των
σπουδαστών ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ;
• Την αναδρομική και εφεξής οικονομική αποζημίω-
ση των Στρατιωτικών Δικαστών μετά τη Συνταγματι-
κή Αναθεώρηση;
• Την αύξηση των «πλεύσιμων» του προσωπικού του
Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ);
• Τον επανακαθορισμό (προς τα άνω) των επιδομά-
των επικινδυνότητας των πυροτεχνουργών;
• Τη μισθοδοσία του επιπλέον προσωπικού (σπου-
δαστές ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ, ΕΠΟΠ, ΟΒΑ) που πρόκειται να
προσληφθεί το έτος 2023;
• Την αναδρομική (από το 2020) οικονομική καταβο-
λή υπηρεσιών Κυριακών και αργιών του στρατιωτι-
κού προσωπικού;

Δυστυχώς και απευθυνόμενος στον κ. ΥΕΘΑ, κλεί-
νεται η παρούσα με την εξής φράση: «Δεν προκά-
νουμε, κύριε υπουργέ. Δεν προκάνουμε…».

Oι υποσχέσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας 



Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών ταρακούνη-
σε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες περιοχές της Βορει-
οδυτικής Τουρκίας, με τους κατοίκους να βγαίνουν έν-
τρομοι από τα σπίτια τους, ακόμα και στην Κωνσταντι-
νούπολη, που απέχει 200 χιλιόμετρα από το επίκεντρο,
στην επαρχία Ντουτζέ στη Μαύρη Θάλασσα. Τουλάχι-
στον 68 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποί-
ων νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι κάτοικοι πολλών περιοχών πετάχτηκαν από τα

κρεβάτια τους και βγήκαν πανικόβλητοι στους δρό-
μους, καθώς ήχησαν και σειρήνες. Σύμφωνα με τις
Αρχές, ο σεισμός ήταν σχεδόν επιφανειακός με εστια-
κό βάθος μόλις 6 χλμ, ενώ ακολούθησαν 123 μετασει-
σμοί και διακοπές ρεύματος, στο πλαίσιο ελέγχων στις
σεισμόπληκτες περιοχές.

Η Τουρκία βρίσκεται πάνω από αρκετές τεκτονικές
πλάκες και έχει συγκλονιστεί από ισχυρούς σεισμούς.
Πιο πρόσφατος ήταν ο σεισμός μεγέθους 6,7 Ρίχτερ

στη Σμύρνη, που στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 100 αν-
θρώπους, τον Οκτώβριο του 2020. Τον Σεπτέμβριο του
1999 πολύ ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών άφησε πίσω
του 17.100 νεκρούς στη βιομηχανική περιοχή της Νι-
κομήδειας (Ιζμίτ).

Κάποιοι σεισμολόγοι είχαν προειδοποιήσει τελευ-
ταία ότι υπάρχει ενδεχόμενο ένας ισχυρός σεισμός να
πλήξει το προσεχές διάστημα την Κωνσταντινούπολη,
τη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας.

«Τ
ους επόμενους μήνες εν-
δέχεται τα ουκρανικά
στρατεύματα να ενι-
σχύουν τις θέσεις τους,

χωρίς η Ρωσία να παραδεχθεί ότι έχει ητ-
τηθεί, καθώς δεν είναι προς το συμφέρον
του Πούτιν να ολοκληρώσει σύντομα τις
πολεμικές επιχειρήσεις», εκτιμά κορυ-
φαίος Βρετανός αναλυτής, τονίζοντας ότι
«σε κάποιο βαθμό θα είναι πιο εύκολο για
τον Πούτιν να παρατείνει τον πόλεμο».

Μιλώντας στο βρετανικό Sky News, ο
καθηγητής Πολεμικών Σπουδών στο K-
ing’s College του Λονδίνου Λόρενς
Φρίντμαν εξήγησε γιατί δεν συμφέρει
τον Πούτιν το τέλος του πολέμου: «Μό-
λις τελειώσει η σύγκρουση μέσω δια-
πραγματεύσεων, θα πρέπει ουσιαστικά
να αποσύρει τις δυνάμεις του και να
αναγνωρίσει ότι αυτός ο πόλεμος ήταν
ανόητος και μάταιος, και θα υπάρξει
απολογισμός για το ποιος φταίει για την
ταπεινωτική ήττα».

«Μάλλον είναι πιο εύκολο για τον
Πούτιν να παρατείνει τον πόλεμο, ακό-
μα και αν δεν σημειώνει μεγάλες επιτυ-
χίες στα πεδία των μαχών, ακόμα και αν
πρέπει να παραχωρήσει εδάφη (σ.σ.:
όπως στη Χερσώνα). Μπορεί στη συνέ-
χεια να ρίξει το φταίξιμο στη φύση και
τον καιρό», πρόσθεσε ο Φρίντμαν.

Και συνέχισε: «Κάθε φορά που ο Πού-
τιν κάνει μια παραχώρηση, όπως στις
συμφωνίες για τα σιτηρά ή για ανταλλα-
γές κρατουμένων, δέχεται επίθεση από
τους σκληροπυρηνικούς εντός Ρωσίας».

Ο χειρότερος χειμώνας
«Μια δυσκολία και για τις δύο πλευ-

ρές αυτή τη στιγμή είναι το πολύ υγρό
έδαφος και οι λάσπες που δυσχεραί-

νουν τις κινήσεις… Δύσκολα θα δούμε
τον Πούτιν να κάνει πολύ μεγαλύτερη
πρόοδο στον χερσαίο πόλεμο μέχρι την
άνοιξη», εκτίμησε ο Φρίντμαν.

Ο «Guardian» γράφει ότι «ο Πούτιν
δεν βιάζεται να τελειώσει τον πόλεμο,
καθώς θεωρεί ότι πρόκειται για μια μα-
κρά σύγκρουση μεγάλης κλίμακας με
τη Δύση… Τώρα σκοπεύει να παγώσει
τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε ο στρατός
του να ανασυνταχθεί και να εκπαιδεύ-
σει τους 300.000 νεοσυλλέκτους μέχρι
το τέλος του χειμώνα».

«Η Ρωσία θέλει να μετατρέψει το
κρύο σε όπλο μαζικής καταστροφής»,
είπε χθες ο Ουκρανός πρόεδρος Ζε-
λένσκι, τονίζοντας ότι δημιουργούνται
«αήττητα καταφύγια με νερό και θέρ-

μανση για όλους». Για τον χειρότερο
χειμώνα στο Κίεβο μετά τον Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο, με εκτεταμένες διακο-
πές ρεύματος και πολύ χαμηλές θερ-
μοκρασίες, μίλησε ο δήμαρχος της
ήδη χιονισμένης πρωτεύουσας, ενώ οι
Αρχές εξετάζουν ακόμα και την εκκέ-
νωση μέρους του πληθυσμού μέχρι
την άνοιξη.

ΤΤο σκάνδαλο 
τύπου «Κιβωτού» που
σόκαρε τη Βρετανία
Τον δρόμο της βρετανικής Δικαιοσύ-
νης έχει πάρει μια υπόθεση που θυμί-
ζει την Κιβωτό του Κόσμου με σε-
ξουαλική κακοποίηση, βία, εκμετάλ-
λευση παιδιών και οικονομικές ατα-
σθαλίες στην οργάνωση Kids Compa-
ny, που έκλεισε εν μια νυκτί λίγο μετά
την κρατική επιχορήγηση 3 εκατ.
στερλινών (3,4 εκατ. ευρώ).
Η Kids Company, που λειτουργούσε
από το 1996 και θεωρούνταν λαμπρό
παράδειγμα οργάνωσης βοήθειας
προς τα μη προνομιούχα παιδιά, κα-
τέρρευσε όταν αποκαλύφθηκαν δε-
κάδες ιστορίες βίας και σεξουαλικής
κακοποίησης παιδιών, σε ένα σκάν-
δαλο που έχει σοκάρει την κοινωνία
στη Βρετανία.
Η Σκότλαντ Γιαρντ έχει αναλάβει να
διαλευκάνει δεκάδες καταγγελίες
παιδιών ηλικίας 14-17 ετών, που υπο-
στήριξαν ότι είχαν εξαναγκαστεί να
συνευρεθούν σεξουαλικά με χρημα-
τοδότες του ιδρύματος. Στην επιφά-
νεια ήρθαν και περιπτώσεις χρήσης
ναρκωτικών εντός της Kids Company,
ενώ φαίνεται ότι η χρήση βίας κατά
των ανηλίκων ήταν συστηματική.
Η υπόθεση έχει και χαρακτήρα οι-
κονομικού σκανδάλου, καθώς παρά
την τεράστια εισροή χρημάτων, τα
ταμεία της οργάνωσης βρέθηκαν
σχεδόν άδεια.

Γιατί ο Πούτιν δεν θέλει
να τελειώσει ο πόλεμος
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Τραυματίες και πανικός από τον χορό των Ρίχτερ στην Τουρκία

Ο Ρώσος πρόεδρος δεν βιάζεται
για κατάπαυση του πυρός 
στην Ουκρανία, θεωρώντας 
ότι πρόκειται για μια 
μεγάλη σύγκρουση με τη Δύση
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«Φ
ύλλο και φτερό» κάνουν η Αρχή για το
Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος και η
Οικονομική Αστυνομία τους ισολογι-
σμούς, τα λογιστικά βιβλία και κάθε πα-

ραστατικό της Κιβωτού του Κόσμου, αναζητώντας τυχόν
ατασθαλίες από τους διαχειριστές των χρημάτων που ει-
σέρρεαν στα ταμεία της ΜΚΟ τόσο από δωρεές (σ.σ.: επι-
χειρηματικοί όμιλοι μέχρι απλοί πολίτες) όσο και από κρα-
τικές ενισχύσεις.

Μοιραία στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνουν η πρε-
σβυτέρα του πατέρα Αντωνίου Παπανικολάου και μέχρι
πρότινος πρόεδρος του ΔΣ, Σταματία Γεωργαντή, καθώς
και η 86χρονη μητέρα του ιδρυτή της Κιβωτού του Κό-
σμου. Όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία ελέγχου
της Οικονομικής Αστυνομίας, αυτές οι δύο γυναίκες είχαν

εξ ημισείας την Αστική
Μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία (ΑΜΚΕ), ενώ
παράλληλα ήταν και οι
μόνες που μπορούσαν
να σηκώνουν χρήματα

από τους λογαριασμούς της Κιβωτού. Οι ίδιες πηγές ανα-
φέρουν ότι μόνο την πενταετία 2017-2021 (σ.σ.: το οικονο-
μικό έτος 2022 δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη), οι δωρεές
στη ΜΚΟ έφτασαν τα 27,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ άλλες
100.000 ευρώ δόθηκαν ως κρατική επιχορήγηση. 

Το σίγουρο είναι πως οι Αρχές το επόμενο διάστημα θα
επιχειρήσουν να ξεδιαλύνουν τη διαδρομή του χρήματος,
δηλαδή, πόσα και πού δαπανήθηκαν, εάν υπάρχει αποθε-
ματικό, ενώ παράλληλα ανοίγουν τραπεζικοί λογαριασμοί
και ερευνάται κάθε περιουσιακό στοιχείο των εμπλεκομέ-
νων και συγγενικών τους προσώπων. Παράλληλα, με τον
ορισμό του νέου ΔΣ υπό την Αλεξάνδρα Μαρτίνου ξεκινά
και διαχειριστικός έλεγχος, καθώς τα χρήματα που έχουν
εισρεύσει στα ταμεία της Κιβωτού προκαλούν ζάλη.

Θεοδωρικάκος: «Όλοι  ίσοι έναντι του νόμου»
«Δεν υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγο-

ρίας. Δεν υπάρχουν πολίτες ανώτερης και κατώτερης
βαθμίδας. Έναντι του νόμου οφείλουμε να είμαστε όλοι
ίσοι. Ο νόμος ισχύει για όλους», διαμήνυσε για μία ακόμη
φορά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρι-
κάκος, αναφερόμενος στην πορεία διερεύνησης της υπό-
θεσης, και πρόσθεσε ότι «από τη στιγμή που η εισαγγελική
Αρχή παρήγγειλε στην Ελληνική Αστυνομία την έρευνα
για τα τεκταινόμενα σε αυτόν τον χώρο, η αστυνομία πήρε
καταθέσεις και σχημάτισε δικογραφία, η οποία παραδό-
θηκε στον εισαγγελέα. Συνεπώς, και σε αυτή την περίπτω-
ση όποιος και να είναι ο δράστης και ο ένοχος οποιασδή-
ποτε παραβατικής ή εγκληματικής δραστηριότητας, εφό-
σον έχει υπάρξει, θα βρεθεί και θα πάει στη Δικαιοσύνη».

Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στην εντολή
που έδωσε ο ίδιος, προκειμένου να πραγματοποιήσει
έλεγχο και η Οικονομική Αστυνομία, επισημαίνοντας ότι
«η Ελληνική Αστυνομία έχει ολοκληρώσει το ένα τμήμα
της έρευνας και αναμένει περαιτέρω οδηγίες από την ανα-
κριτική Αρχή, από τον εισαγγελέα. Όμως, τη Δευτέρα το
πρωί με εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη έχει
παρέμβει η Οικονομική Αστυνομία, κάνοντας γενικευμένο
ποινικό έλεγχο σε ό,τι αφορά την οικονομική διαχείριση
στην Κιβωτό του Κόσμου».

Μάχη με τον «φόβο» 
για να σπάσουν 
τη σιωπή  τους τα παιδιά
Το «τείχος του φόβου» που εμποδίζει τα παιδιά τα
οποία φιλοξενούνται στην Κιβωτό του Κόσμου να μι-
λήσουν, προσπαθούν να «διαπεράσουν» οι Αρχές για
να αποκαλύψουν όσα γίνονται πίσω από τις κλειστές
πόρτες της δομής.
Δύο από τα παιδιά αυτά, τα οποία φέρονται μάλιστα να
έχουν υποστεί ακόμη και σεξουαλική κακοποίηση,
συγκεντρώνουν αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον παιδα-
γωγών και κοινωνικών λειτουργών, προκειμένου να
πεισθούν να ανοίξουν το στόμα τους. Φοβούνται, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, πως αν μιλήσουν θα έχουν
«κυρώσεις» και για αυτό προτιμούν να μην προχωρή-
σουν σε καταγγελίες που μπορούν να τους βάλουν σε
περιπέτειες. Μέσα από τη διαβεβαίωση πως έχει αλ-
λάξει η διοίκηση της δομής, όσοι βρίσκονται κοντά
τους επιχειρούν να τα καθησυχάσουν ότι δεν έχουν να
φοβηθούν τίποτα αν μιλήσουν. Οι μαρτυρίες τους,
ωστόσο, εφόσον δοθούν, θεωρούνται καθοριστικές
για την πορεία της έρευνας. Μέχρι στιγμής παιδαγω-
γοί και κοινωνικοί λειτουργοί που καταθέτουν, κάνουν
λόγο για κακοποιητικές συμπεριφορές, ξύλο, απομό-
νωση και εξαναγκασμό σε εργασία των παιδιών. Ένας
εκ των μαρτύρων, ωστόσο, φέρεται να κατέθεσε πως
είχε ακούσει από τρίτους ακόμη και περί σεξουαλικής
κακοποίησης, χωρίς να είναι σε θέση να δώσει ο ίδιος
περισσότερα στοιχεία στις εισαγγελείς Ανηλίκων.
Χθες εξετάστηκαν δύο μάρτυρες, ανάμεσά τους και
ένας πρώην φιλοξενούμενος στην Κιβωτό, που κατήγ-
γειλε τη σωματική κακοποίησή του πριν από επτά χρό-
νια. Το σίγουρο είναι πως η έρευνα στρέφεται σε κάθε
πρόσωπο που είτε φιλοξενείται στην Κιβωτό είτε ερ-
γάζεται σε αυτή και μπορεί να γνωρίζει παράνομες
συμπεριφορές σε βάρος ανηλίκων, ικανές να στοιχει-
οθετήσουν κακούργημα. 

Η Οικονομική Αστυνομία «ξεσκονίζει» 
τα βιβλία της Κιβωτού, με την πρεσβυτέρα
και την 86χρονη μητέρα του π. Αντώνιου
να είναι στο μικροσκόπιο των Αρχών 
- Πάνω από 27,5 εκατ. οι δωρεές 
στη ΜΚΟ την πενταετία 2017-2021

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Αναζητούν
τη διαδρομή 
του χρήματος
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Άγρια σεξουαλική επίθεση μέ-
σα σε τρόλεϊ, στην περιοχή του
Ζαππείου, κατήγγειλε πως δέχτη-
κε 14χρονη μαθήτρια από 30χρο-
νο, δηλωμένο Γάλλο υπήκοο με
καταγωγή από την Αφρική, ο
οποίος αφού την κατέγραψε με το
κινητό του, στη συνέχεια όρμησε
πάνω της, την πέταξε στα καθί-

σματα και άρχισε να τη θωπεύει
στο στήθος και τους γλουτούς,
βρίζοντάς τη χυδαία. Ο οδηγός
αναγκάστηκε να σταματήσει το
όχημα και κάλεσε αμέσως την

αστυνομία, με αποτέλεσμα ο δρά-
στης να εντοπιστεί από τις αστυ-
νομικές Αρχές, οι οποίες του πέ-
ρασαν χειροπέδες.

Ο 30χρονος Γάλλος υπήκοος

οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας
Συντάγματος, όπου σε βάρος του
σχηματίστηκε δικογραφία. Το με-
σημέρι της Κυριακής μετήχθη στο
Β’ Αυτόφωρο Μονομελές. 

Η εκδίκαση της υπόθεσης ανα-
βλήθηκε για τις 28 Νοεμβρίου και
ο δράστης αφέθηκε ελεύθερος.
Στη δίκη αναμένεται να καταθέσει
και ο οδηγός του τρόλεϊ που είδε
το συμβάν και κάλεσε αμέσως την
αστυνομία για να βοηθήσει τη
14χρονη κοπέλα.

Μίλτος Σακελλάρης

Γαλλικός εφιάλτης για 14χρονη σε τρόλεϊ 
-Της όρμησε και τη θώπευσε βρίζοντάς την

Α
ρχηγός της ομάδας «Χιλιάδες
ήλιοι της νύχτας», η οποία εμ-
πλέκεται σε τουλάχιστον έξι
υποθέσεις εμπρηστικών επιθέ-

σεων, είναι σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο
27χρονος που συνελήφθη από την Κρατική
Ασφάλεια στα Προσφυγικά της λεωφόρου
Αλεξάνδρας. Πρόκειται για το άτομο που
έχει ταυτοποιηθεί ως φυσικός αυτουργός
στον εμπρησμό γραφείων της εφημερίδας
«Real News» στο Μαρούσι, ενώ ήδη από
χθες η «Political» είχε αποκαλύψει ότι εμ-
πλέκεται και σε άλλες επιθέσεις. 

Σύμφωνα με τη ΓΑΔΑ, η ομάδα που κι-
νείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο μέσα σε
μία διετία σχεδίασε και προέβη στις ακό-
λουθες κατά χρονική σειρά επιθέσεις:

1) Τοποθέτηση και ενεργοποίηση εμ-
πρηστικού μηχανισμού σε ATM, πρώτες
πρωινές ώρες της 16/7/2020 σε υποκατά-
στημα τράπεζας στο Μαρούσι.

2) Εμπρησμός με χρήση φακέλων με εύ-
φλεκτο υγρό σε δύο ATM, πρώτες πρωινές
ώρες της 11/8/2020 σε υποκατάστημα τρά-
πεζας στην Πεύκη.

3) Τοποθέτηση και ενεργοποίηση τριών

εμπρηστικών μηχανισμών, πρώτες πρωι-
νές ώρες της 15/10/2020 σε υποκατάστημα
τράπεζας στο Γαλάτσι.

4) Τοποθέτηση και ενεργοποίηση εμ-
πρηστικού μηχανισμού, πρώτες πρωινές
ώρες της 2/7/2021 σε είσοδο αντιπροσω-

πείας αυτοκινήτων στην Αθήνα, καθώς και
εμπρησμό δύο σταθμευμένων οχημάτων
έμπροσθεν του καταστήματος.

5) Τοποθέτηση και ενεργοποίηση εμ-
πρηστικού μηχανισμού και αποτυχημένη
ενεργοποίηση έτερου όμοιου μηχανισμού,

πρώτες πρωινές ώρες της 27/4/2022 σε
γραφεία κόμματος στην Πεύκη.

6) Τοποθέτηση και ενεργοποίηση εμπρη-
στικού μηχανισμού, πρώτες πρωινές ώρες
της 13/7/2022 σε κτίριο όπου στεγάζονται
γραφεία Μέσου Ενημέρωσης στο Μαρούσι.
Επισημαίνεται ότι η προκληθείσα πυρκαγιά
που επεκτάθηκε έως τον τρίτο όροφο έθεσε
σε κίνδυνο υπάλληλο που εγκλωβίστηκε στον
χώρο εργασίας της στον 2ο όροφο, έως ότου
απεγκλωβίστηκε από πυροσβέστες που προ-
σέτρεξαν στο σημείο. 

Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε έρευνα και σε
τρία σπίτια στα Προσφυγικά, στην Πεύκη
και την Αγία Παρασκευή, όπου βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων: αεροβό-
λο πιστόλι, 3 μαχαίρια, σπρέι πιπεριού, συ-
σκευή ανίχνευσης συσκευών εντοπισμού
θέσης, 5 ασύρματοι, σημαία κ.ά.

Εμπλέκονται σε έξι εμπρησμούς

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Καμία ανοχή σε άβατα»

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

«ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΗΛΙΟΙ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ»

Πώς η ΕΛΑΣ πέρασε 
χειροπέδες 
στον αρχηγό της ομάδας 
αντιεξουσιαστών, 
που σύμφωνα με τη ΓΑΔΑ 
οργάνωσε 
και πραγματοποίησε 
τουλάχιστον έξι χτυπήματα 
την τελευταία διετία

Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρ-
θηκε στην αστυνομική επιχείρηση στα Προσφυγι-
κά, λέγοντας ότι «οι αστυνομικές δυνάμεις προ-
κλήθηκαν με τον πιο σκληρό, αλαζονικό και κυνι-
κό τρόπο. Δέχθηκαν βροχή από πέτρες και δεν αν-
τέδρασαν, γιατί είχαν εντολή να μη συμβεί το παρα-
μικρό σε κανέναν. {…} Το μήνυμα της χθεσινής επιχείρη-

σης είναι ότι από την πλευρά του υπουργείου Προστα-
σίας του Πολίτη, από την πλευρά του κράτους και της

ΕΛΑΣ δεν μπορεί να υπάρξει ανοχή σε κέντρα ανο-
μίας και παραβατικότητας. Δεν μπορεί να υπάρξουν
άβατα πουθενά, σε κανένα σημείο ούτε του λεκανο-

πεδίου Αττικής, ούτε ολόκληρης της Ελλάδος, ένας
προς ένας αυτοί οι χώροι απελευθερώνονται και απο-

δίδονται σε αυτούς που νομίμως ανήκουν».
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Υπόθεση 12χρονης:
Τι είπε 39χρονος
κατηγορούμενος
στην απολογία του 

Ένας νέος κύκλος απολογιών
στην υπόθεση βιασμού και μα-
στροπείας της 12χρονης από τον
Κολωνό άνοιξε, καθώς το κατώ-
φλι του ανακριτικού γραφείου
περνούν πρόσωπα που φέρεται
να έχουν λάβει φωτογραφίες
και βίντεο της ανήλικης.

Χθες απολογήθηκε κατηγο-
ρούμενος για παιδική πορνο-
γραφία ένας 39χρονος, ο οποί-
ος δραστηριοποιείται στον το-
μέα της πληροφορικής και
στην κατοχή του εντοπίστηκαν
φωτογραφίες της 12χρονης. Ο
κατηγορούμενος, ο οποίος αρ-
νήθηκε όσα του αποδίδονται,
μετά την απολογία του αφέθηκε
ελεύθερος με περιοριστικούς
όρους. Ανακρίτρια και εισαγ-
γελέας ομόφωνα αποφάσισαν
να καταβάλει ο 39χρονος χρη-
ματική εγγύηση 5.000 ευρώ,
του απαγόρευσαν την έξοδο
από τη χώρα, ενώ είναι υπο-
χρεωμένος να εμφανίζεται σε
αστυνομικό τμήμα τρεις φορές
τον μήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο
κατηγορούμενος υποστήριξε
ότι οι φωτογραφίες τού εστά-
λησαν από ένα προφίλ με γυ-
ναικείο όνομα, το οποίο δεν
ήταν της 12χρονης, μέσω Viber.
Ισχυρίστηκε όμως ότι κάτι υπο-
ψιάστηκε, όμως και επέμενε
να μάθει την ηλικία της, διότι η
ίδια του είχε αναφέρει ότι ήταν
17 ετών. Για τον λόγο αυτόν είπε
ότι ζήτησε φωτογραφίες, ενώ
παραδέχτηκε πως έδωσε μικρά
χρηματικά ποσά, τα οποία στο
σύνολό τους δεν ξεπερνούν τα
140 ευρώ.

Τ
ην κατάθεση της οικιακής βοη-
θού-serial killer, που δολοφόνη-
σε μια ηλικιωμένη που φρόντιζε
στη Ρόδο επειδή έκανε φασαρία

και δεν την άφηνε να κοιμηθεί, αποκαλύ-
πτει σήμερα η «Political». Η κατηγορούμε-
νη είπε στους αστυνομικούς πως κατά το
παρελθόν με διάφορες πράξεις της είχε δο-
λοφονήσει και άλλους ηλικιωμένους που
φρόντιζε, ενώ είχε αποπειραθεί να σκοτώ-
σει ακόμη και το ίδιο της το παιδί! Η ίδια δη-
λώνει σχιζοφρενής, έχοντας νοσηλευτεί
στο ψυχιατρείο της Λέρου, αλλά η κατάθεσή
της έχει πολλές ασάφειες και δεν έχει ξε-
καθαριστεί αν όντως έκανε τους φόνους
που λέει ή... πουλάει τρέλα.

Η περιγραφή της στους αστυνομικούς εί-
ναι σοκαριστική. «Πριν από περίπου δέκα
χρόνια είχα βγει από το ψυχιατρείο της Λέ-
ρου και έμενα στο σπίτι του (...) ο οποίος
έχει πεθάνει. Δεν πέθανε από τα χέρια μου.
Τότε φρόντιζα την (...). Μετά τσακώθηκα με
αυτόν και πήγα σε ένα άλλο πρόσωπο. Με
φιλοξένησαν και εγώ κοιμόμουν στο ίδιο
κρεβάτι με την ηλικιωμένη. Αφού πέρασαν
τρεις μέρες που βρισκόμουν εκεί, ένα με-
σημέρι πήρα μια σύριγγα, έβαλα μέσα νερό
και χάπια που έπαιρνε της πίεσης, τα έλιω-
σα ανακινώντας τη σύριγγα και μετά τα έβα-
λα με τη σύριγγα μέσα στο στόμα της και
αυτή μελάνιασε και έμεινε. Τότε πέθανε και
πήρα τηλέφωνο την κόρη της την (...). Ήρθε
στο σπίτι της και τη βρήκε πεθαμένη. Ειδο-
ποίησα τον άντρα της και τον πατέρα της και
ήρθαν και αυτοί. Δεν το είπα πουθενά γιατί
θα με έκλειναν στο ψυχιατρείο», ανέφερε
στην κατάθεσή της.

Όταν δεν έπινε τα χάπια... σκότωνε
Σε άλλο περιστατικό, αναφέρθηκε στη

δολοφονία που διέπραξε πριν από δύο χρό-
νια, όταν ανέλαβε τη φροντίδα μιας ηλικιω-
μένης: «Την πρόσεχα έναν χρόνο. Περνάγα-
με καλά μαζί και κοιμόμασταν δίπλα δίπλα
σε δύο ενωμένα κρεβάτια και της κρατούσα
το χέρι. Τη φρόντιζα, της έκανα μπάνιο κάθε
δύο μέρες, τις έβαζα κρέμες δικές μου και
την είχα σε πολύ καλή κατάσταση. Είχε κο-
λίτιδα και σάκχαρο. Πέρσι τον χειμώνα την
έπιασε κορονοϊός. Μία μέρα δεν έπινα πάλι
τα χάπια μου. Ο γιατρός είχε γράψει στο βι-
βλιάριό μου ότι έχω σχιζοφρένεια. Τότε πή-
ρα μία σύριγγα, έβαλα μέσα από το γιαούρτι
που της έφερε ο γιος της και μετά έβαλα ζά-
χαρη ή μέλι και την τάισα», είπε χαρακτηρι-
στικά για τη δεύτερη γυναίκα που έχασε τη
ζωή της εξαιτίας της. 

Πουλάει... τρέλα
η serial killer
των ηλικιωμένων

sakellarismiltos@yahoo.com

του 
Μίλτου 
Σακελλάρη

Η «Political» αποκαλύπτει 
αποσπάσματα από την κατάθεση
της οικιακής βοηθού στη Ρόδο,
η οποία ομολόγησε ότι σκότωσε
τέσσερα άτομα των οποίων
είχε αναλάβει τη φύλαξη

Φίλος Φύσσα στη δίκη
της ΧΑ: «Έλεγαν πως  
θα μας σκοτώσουν»

Το σκηνικό τρόμου που είχε στηθεί στο
Κερατσίνι με κατάληξη τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα τον Σεπτέμβριο 2013, το
οποίο ξεκίνησε με απειλές μέσα στην κα-
φετέρια «Κοράλι» και μετατράπηκε στην
οργανωμένη επίθεση σε βάρος του, πε-
ριέγραψε παιδικός φίλος του 34χρονου
μουσικού, ο Γιώργος Δούλβαρης, καταθέ-
τοντας στη δίκη για την υπόθεση της Χρυ-
σής Αυγής.

Ο μάρτυρας, ο οποίος ήταν μαζί με τον
Παύλο Φύσσα το μοιραίο βράδυ και είδε
τον φίλο του μαχαιρωμένο, εξιστόρησε
στους δικαστές όσα έγιναν μπροστά στα
μάτια του. «Αντίκρισα τον Παύλο πεσμένο,
χτυπημένο στην αγκαλιά της Χρύσας. Μου
είπε ότι τον μαχαίρωσαν», τόνισε χαρα-
κτηριστικά.

Σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα,
το απειλητικό κλίμα ήταν φανερό από τη
στιγμή που ο Παύλος Φύσσας και η παρέα
του πήγαν για να παρακολουθήσουν τον
ποδοσφαιρικό αγώνα στην καφετέρια,
όπου δύο άτομα άρχισαν να τους κοιτούν
επίμονα και να στέλνουν μηνύματα από τα
κινητά τους. Ο ένας από αυτούς φορούσε
μάλιστα μπλούζα της Χρυσής Αυγής ανά-
ποδα, όπως είπε ο φίλος του Παύλου Φύσ-
σα. «Νιώθαμε τα βλέμματά τους να μας κοι-
τούν, τους είχαμε στο οπτικό μας πεδίο.
Μας έκανε εντύπωση ότι φόραγαν παντε-
λόνια παραλλαγής και αρβύλες. Μου έκανε
εντύπωση το ταμπελάκι που κρεμόταν»,
κατέθεσε ο μάρτυρας.

Βγαίνοντας από την καφετέρια μετά το
τέλος του αγώνα, η παρέα του Παύλου
Φύσσα βρέθηκε αντιμέτωπη και με άλλα
άτομα με κράνη: «Δεν μπορούσαμε να φύ-
γουμε από το σημείο. Είδα μηχανές δικά-
βαλες. Ήταν οπλισμένοι. Όταν περάσαμε
απέναντι συνέχισαν να μας τρομοκρατούν,
έβριζαν τις μανάδες και την οικογένειά μας
και έλεγαν πως θα μας σκοτώσουν».

Ο μάρτυρας υποστήριξε πως η παρέα του
Παύλου Φύσσα έτρεξε για να ξεφύγει, αλλά
ο 34χρονος έμεινε πίσω και όταν ο ίδιος γύ-
ρισε για να τον βρει ήταν πια αργά…



Κάλεσμα Τζιτζικώστα
σε κοινό συνέδριο

Κοινό συνέδριο περιφερειαρχών και δημάρ-
χων της χώρας, στο πρώτο τρίμηνο του 2023,
ώστε να συζητηθούν όλα τα θέματα, πρότεινε ο
περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστο-
λος Τζιτζικώστας από τον Βόλο, στο πλαίσιο του
συνεδρίου της ΚΕΔΕ. Δεν είναι η πρώτη φορά
που ο κ. Τζιτζικώστας κάνει τη σχετική πρόταση,
καθώς είναι υπέρμαχος του κοινού βηματισμού
της Αυτοδιοίκησης, ώστε να διεκδικήσει από κοι-
νού άμεσες λύσεις στα ζητήματά της.

Δύο πρώην αντιδήμαρχοι
του Μπουτάρη στη… Στοά

Υπήρξαν στενοί συνεργάτες στον Δήμο Θεσσα-
λονίκης και πλέον κρατούν τα ηνία της νέας Αγοράς
Μοδιάνο. Οι δύο πρώην αντιδήμαρχοι της διοίκη-
σης Μπουτάρη, Χασδάι Καπόν και Θανάσης Παπ-
πάς, τρέχουν όλο αυτό το διάστημα με τις εργασίες
ανακαίνισης της ιστορικής αγοράς τροφίμων. Και
τώρα που πλησιάζει η μεγάλη ώρα, με το επίσημο
άνοιγμα στις 5 Δεκεμβρίου, είναι λογικό να έχουν
ένα άγχος, αφού στόχος τους είναι να βρίσκονται
όλα στην εντέλεια και ο χώρος να αποτελέσει πόλο
έλξης για τους κατοίκους και χιλιάδες επισκέπτες. 

Πλήθος κόσμου στο «τελευταίο αντίο» 
στον νομικό Λάμπρο Μαργαρίτη 

Δικηγόροι, ακαδημαϊ-
κοί, δικαστές, εισαγγε-
λείς, φοιτητές Νομικής
συνέρρευσαν στον ιερό
ναό της Του Θεού Σοφίας
για το τελευταίο αντίο
στον ομότιμο καθηγητή
της Νομικής του ΑΠΘ
Λάμπρο Μαργαρίτη. Στη
νεκρώσιμη ακολουθία
παρέστησαν ο υπουργός
Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, οι πρώην υπουργοί
Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος και Χάρης

Καστανίδης, ο υφυπουρ-
γός Εσωτερικών, αρμό-
διος για θέματα Μακεδο-
νίας-Θράκης Σταύρος
Καλαφάτης. 

Ο Λάμπρος Μαργαρίτης
έφυγε ξαφνικά από τη
ζωή το πρωί της Τρίτης σε
ηλικία 68 χρόνων. Μέχρι
την τελευταία ώρα ήταν
μάχιμος δικηγόρος και

δίδασκε σε μεταπτυχιακούς μαθητές, σε συνέδρια
και στη σχολή δικαστών.

Δυναμικά στη μάχη του σταυρού, στη Β’ Θεσσαλο-
νίκης με τη ΝΔ, έχει μπει η Κατερίνα Ζιούτα. Πέραν
των εκδηλώσεων που διοργανώνει με φυσική πα-
ρουσία, ξεκίνησε και εκστρατεία ενημέρωσης στα
social media με τίτλο «Εσύ ξέρεις αυτά που δικαιού-

σαι;». Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στόχο έχει
την απλή και άμεση ενημέρωση όλου του κόσμου,
πάνω στα δικαιώματα που προσφέρει ο νόμος σε θέ-
ματα εργασιακά, ασφαλιστικά, μητρότητας και συν-
ταξιοδοτικά.

Υποψήφια με τη ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης η Κατερίνα Ζιούτα

ΌΌλα σε ένα… ανακατεμένα 
από τον Τριανταφυλλίδη

Άρχισαν τα… όργανα 
σε Κορδελιό-Εύοσμο

Από νωρίς άρχισαν οι προεκλογικές κόντρες
στον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου. Η αρχή έγινε
με ανακοίνωση της Μαρίας Μανούκα που άφη-
νε αιχμές για τη διοίκηση Μανδαλιανού όσον
αφορά τη μη συμπερίληψη του δήμου στον κυ-
βερνητικό σχεδιασμό για την κατασκευή νέων
σχολικών μονάδων μέσω ΣΔΙΤ. Αν και πέρασαν
κάποια 24ωρα, ο δήμαρχος σήκωσε το «γάντι»
καταγγέλλοντας την κ. Μανούκα για λάσπη και
λέγοντας πως είτε είναι παντελώς ανενημέρω-
τη για θέματα που αφορούν τον δήμο, είτε δια-
σπείρει ψευδείς ειδήσεις παραπληροφορών-
τας τους δημότες.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διαφοροποιήθηκε 
ξανά η Εύα
Αν για κάτι ξεχωρίζει το φετινό
Μουντιάλ, δεν είναι η κατάρ-
ρευση της συνδρομητικής του
ΑΝΤ1, ούτε τα πολλά λεπτά των
καθυστερήσεων. Είναι το μαζι-
κό μποϊκοτάζ ανά τον κόσμο για
τα ανθρώπινα δικαιώματα και
τις συνθήκες στο Κατάρ. Και
εδώ έρχεται να διαφοροποιηθεί
η Εύα Καϊλή, η οποία μιλώντας
στην Ευρωβουλή, επικαλούμε-
νη την έκθεση του Διεθνούς Ορ-
γανισμού Εργασίας, χαρακτήρι-
σε το Κατάρ «πρωτοπόρο στα
εργασιακά δικαιώματα», λέγον-
τας ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο
είναι «απόδειξη του πώς η
αθλητική διπλωματία μπορεί να
επιτύχει τον ιστορικό μετασχη-
ματισμό μιας χώρας».

Τσιπουροκαταστάσεις 
για Καράογλου
στη Θέρμη
«Φωτιά» πήραν τα καζάνια από-
σταξης τσίπουρου στη Θέρμη!
Εκεί ήταν και ο Θεόδωρος Καρά-
ογλου, σε μια παράδοση που
κρατάει χρόνια. 
Μάλιστα ο βουλευτής της ΝΔ στη
Β’ Θεσσαλονίκης κάθισε σε ένα
μεγάλο τραπέζι παρέα με φίλους
τσουγκρίζοντας ποτήρια με την
ευχή «καλόπιοτο» και «πάντα σε
χαρές»!

Η Σπυράκη κανόνισε
συνάντηση Γαλαμάτη
με Γκαμπριέλ
Την έδρα του Ευρωκοινοβουλίου, το
Στρασβούργο, επισκέφθηκε ο γενικός
γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέ-
ρωσης Δημήτρης Γαλαμάτης και συ-
νάντησε την επίτροπο για την Καινο-
τομία, Έρευνα, Πολιτισμό, Εκπαίδευ-
ση και Νεολαία Μαρίγια Γκαμπριέλ.
Στη συνάντηση συμμετείχε και η ευ-
ρωβουλευτής της ΝΔ-ΕΛΚ, Μαρία
Σπυράκη, η οποία είχε αναλάβει τη
σχετική πρωτοβουλία.

Αλίμονο και αν κα-
τάλαβαν οι Λι-
θουανοί τον Αλέκο
Τριανταφυλλίδη
που τους μιλούσε
για τις υποκλοπές.
Σε ομιλία του στην
Επιτροπή Πολιτι-
σμού, Επιστημών, Εκπαίδευσης και Μέσων Μα-
ζικής Ενημέρωσης του Συμβουλίου της
Ευρώπης που συνεδρίασε στο Βίλνιους, ανα-
φέρθηκε στις υποκλοπές μπλέκοντας μέσα τη
δολοφονία Καραϊβάζ και τη λίστα Πέτσα. Όλα σε
ένα ανακατεμένα…



Την εκτίμηση ότι έως το τέλος της χρονιάς θα
έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τη Δημοτική
Αστυνομία έκανε ο γενικός γραμματέας του
υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυρια-
νουδάκης μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο της
ΚΕΔΕ που πραγματοποιήθηκε στον Βόλο.
Όπως επισήμανε μάλιστα, «με το νέο νομο-
σχέδιο για τη Δημοτική Αστυνομία θα καλυ-
φθούν οι ανάγκες στους δήμους, κυρίως
στους μεγάλους αστικούς και τουριστι-
κούς», ενώ υπενθύμισε την εξαγγελία του
υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη ότι το
επόμενο διάστημα θα προχωρήσει η πρόσ-
ληψη 1.214 νέων δημοτικών αστυνομικών,
στελεχώνοντας τους δήμους όπου υπάρχει
και όπου δεν λειτουργεί. Ακόμη, ο κ. Σταυ-

ριανουδάκης απαντώντας στις μεγάλες ανη-
συχίες που εξέφρασαν οι δήμαρχοι, ότι κιν-
δυνεύουν οι δήμοι τους να «ερημώσουν»
από προσωπικό και μάλιστα την προεκλογική
χρονιά, στην περίπτωση που τελειώσει το
πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας,
έδωσε μια αχτίδα ελπίδας ότι ίσως συνεχι-
στεί… «Οι προσπάθειες που καταβάλλονται
είναι οι συμβάσεις κοινωφελούς εργασίας
από τον ΟΑΕΔ να παραμείνουν στις θέσεις με
παράταση έως τις επόμενες εκλογές για να
μην υπάρξει κενό», επεσήμανε διασκεδά-
ζοντας τις εντυπώσεις που είχαν δημιουργη-
θεί την πρώτη μέρα του Συνεδρίου ότι το πρό-
γραμμα ολοκληρώνεται οριστικά στις αρχές
του 2023. 

Κοινό συνέδριο 
ΕΝΠΕ - ΚΕΔΕ

Την ανάγκη να υπάρξει κοινή πορεία περιφερειών
και δήμων επισήμανε ο περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας και πρόεδρος της Ένωσης Περιφερει-
ών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) Απόστολος Τζιτζικώστας μι-
λώντας στο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό και
σε σύμπλευση με την ΚΕΔΕ, ανακοίνωσε πως υπάρ-
χει συμφωνία για την πραγματοποίηση κοινού συνε-
δρίου περιφερειών και δήμων στο α’ τρίμηνο του
2023 με αντικείμενο την οικονομική αυτοτέλεια των
ΟΤΑ και τη συμμετοχή τους στο Ταμείο Ανάκαμψης,
αλλά και θεσμικά ζητήματα που αφορούν και τους
δύο βαθμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Φοιτητικό επίδομα 
250 ευρώ

Σε μια καινοτόμα κοινωνική παροχή για οργανι-
σμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης του β’ βαθμού προχωρά
η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Με πρωτοβουλία
του περιφερειάρχη Φάνη Σπανού, μέσω της δομής
«Γέφυρα» και με χρηματοδότηση από το Περιφε-
ρειακό Ταμείο Ανάπτυξης προχωρά στην υλοποίηση
της δράσης «σπουδά…ΖΩ!» με αντικείμενο την
εφάπαξ παροχή διατακτικών σίτισης αξίας 250 ευ-
ρώ σε προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές-φοιτή-
τριες του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, που είναι
μέλη οικογενειών της Στερεάς Ελλάδας με οικογε-
νειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας,
καθώς και σε απροστάτευτα τέκνα. Όπως επισημαί-
νει ο κ. Σπανός, «παρεμβαίνουμε και στεκόμαστε
στο πλευρό τους στο ξεκίνημα της φοιτητικής τους
ζωής. Ανακουφίζουμε έτσι τις οικογένειές τους και
παροτρύνουμε τους νέους μας να συνεχίσουν τις
σπουδές τους».

!
Πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη
Ο πρωταγωνιστικός ρόλος
της Περιφέρειας Αττικής
στην αναπτυξιακή αναγέν-
νηση της οικονομίας, με
αιχμή του δόρατος τον του-
ρισμό και τον πολιτισμό,
βρέθηκε στο επίκεντρο της
συνάντησης του περιφε-
ρειάρχη Αττικής Γιώργου
Πατούλη με την πρόεδρο
του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου.
Ο κ. Πατούλης εστίασε στην
αξιοποίηση των συγκριτι-
κών πλεονεκτημάτων της
Αττικής, κάνοντας ιδιαίτερη
αναφορά στον θεματικό
τουρισμό, όπως είναι ο ιατρικός, ιαματικός και συνεδριακός
τουρισμός, ενώ υπογράμμισε ότι ψηλά στις προτεραιότητες
της περιφέρειας είναι και το ζήτημα των υποδομών που απαι-
τούνται προκειμένου να διευκολυνθούν οι επισκέπτες. Από
την πλευρά της, η πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου ανα-
φέρθηκε στη μεγάλη συμβολή της Περιφέρειας Αττικής στην
ανάδειξη του τουριστικού κεφαλαίου, εκφράζοντας την πε-
ποίθησή της ότι ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους βασικό-
τερους πυλώνες της οικονομίας. 
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Συνέδριο ΚΕΔΕ - Μ. Σταυριανουδάκης

Τον επόμενο μήνα οι αλλαγές στη Δημοτική Αστυνομία

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής πολύ κοντά
στο κέντρο της Αθήνας ο δήμαρχος είναι
κοντά στο «ξεκαθάρισμα» του προεκλο-

γικού σκηνικού στην πόλη του; Πριν από
λίγο καιρό ανακοίνωσε τη συνεργασία του με δύο
από τις παρατάξεις που ήταν απέναντί του στις προ-
ηγούμενες εκλογές και οι φήμες που κυκλοφορούν
τον τελευταίο καιρό τον θέλουν να βρίσκεται πολύ
κοντά στο να «συμμαχήσει» και με τον πιο μεγάλο
και σκληρό εσωκομματικό αντίπαλό του... 

Παρακίνηση 
να αξιοποιηθούν 
τα προγράμματα

Έκκληση προς τους δημάρχους να
σπεύσουν να αξιοποιήσουν τα προγράμ-
ματα που αφορούν την Αυτοδιοίκηση και
κυρίως την ψηφιοποίηση των δήμων, των
υπηρεσιών τους και των δημοτικών επι-
χειρήσεων έκανε ο υπουργός Ψηφιακής
Πολιτικής Κυριάκος Πιερρακάκης από το
βήμα του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ. Ωστόσο,
εξέφρασε και την αισιοδοξία του, καθώς
επισήμανε ότι «τα προγράμματα ήδη τρέ-
χουν, οι διαγωνισμοί τρέχουν και νομίζω
ότι θα πάμε πιο γρήγορα το επόμενο διά-
στημα. Άλλωστε, τρέχουν οι ψηφιακές
αλλαγές, τρέχουν τα ΚΕΠ και θέλουμε να
θεμελιώσουμε το ιδρυτικό τους όραμα και
να γίνουν το μόνο σημείο επαφής μεταξύ
του πολίτη και του κράτους. Και για τον
λόγο αυτόν πρέπει να βελτιωθούν όλα
εκείνα τα στοιχεία που συντελούν σε αυ-
τό». Ακόμη, ο υπουργός Ψηφιακής Πολι-
τικής αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης
και υπενθύμισε ότι «λαμβάνουμε μεγάλη
βοήθεια. Αντιληφθείτε πόσο μεγάλη οικο-
νομία κάνουμε σε χρήμα όταν καταφέρ-
νουμε να μετατρέψουμε το απαιτούμενο
χαρτί σε ψηφιακή πληροφορία». 
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Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου Οι «αρκούδες» θα…

ξαναεμφανιστούν 

Τι λένε οι αναλυτές - 
Αγκάθια τα υψηλά 
επιτόκια και 
ο πληθωρισμός - 
Παραμένουν 
οι ανησυχίες για ύφεση 

E
χει τελειώσει η bear market; Σε αυτό το ερώτημα προσπαθούν
να απαντήσουν οι αναλυτές, μετά το ράλι ανακούφισης που
καταγράφεται στις αγορές τον τελευταίο ενάμιση μήνα. Με
τον πληθωρισμό να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, τις κεντρι-

κές τράπεζες να προσανατολίζονται στη συνέχιση της αύξησης των επιτο-
κίων και τις ανησυχίες για ύφεση να παραμένουν, κορυφαίοι επενδυτικοί οί-

κοι προειδοποιούν πως η πτώση στα χρηματιστήρια θα συνεχιστεί.

Η bear market
Ο στρατηγικός αναλυτής της Goldman Sachs, Πίτερ Όπενχαϊμερ, εκτιμά ότι η bear

market δεν έχει τελειώσει, καθώς οι συνθήκες που υποδεικνύουν πως οι μετοχές έχουν
φτάσει στο κατώτατο σημείο δεν έχουν ακόμα επιτευχθεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αποτι-

μήσεις θα βρεθούν σε χαμηλότερα επίπεδα λόγω και των υφεσιακών αποτελεσμάτων. Πριν
ξεκινήσει η βιώσιμη ανάκαμψη, η ανάπτυξη θα επιδεινωθεί και τα επιτόκια θα κορυφωθούν.

«Κατά την άποψή μας, η ταχύτητα της αύξησης των επιτοκίων έχει τη δυνατότητα να προκαλέ-
σει μεγαλύτερη ζημιά, καθώς οι επενδυτές είναι πιθανό να εστιάζουν όλο και περισσότερο
στην ανάπτυξη και την αδυναμία των κερδών».

Επιστροφή επενδυτών
Στο ίδιο μήκος κύματος και οι στρατηγικοί αναλυτές της Bank of America, που επισημαίνουν
ότι οι επενδυτές επέστρεψαν στις μετοχές με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων περίπου
οκτώ μηνών λόγω των ενδείξεων για μείωση του πληθωρισμού, ωστόσο εκτιμούν πως το ράλι
θα εξανεμιστεί λόγω των κινδύνων για τα κέρδη και της επιθετικής σύσφιξης της νομισματι-
κής πολιτικής από την πλευρά των κεντρικών τραπεζών.
Οι στρατηγικοί αναλυτές της Bank of America με επικεφαλής τον Μάικλ Χάρτνετ προβλέπουν
μια στροφή πολιτικής από τη Fed μόνο τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο, επισημαίνοντας ότι η προσδο-
κία οποιασδήποτε χαλάρωσης πριν από αυτό θα ήταν μεγάλο λάθος.
Αλλά και η Capital Economics διατηρεί την άποψή της ότι η επερχόμενη ύφεση, η οποία θα
είναι βαθιά χρονικά όσο και σφοδρή, θα εκτροχιάσει τις αγορές. Σε αυτό το πλαίσιο προβλέ-

πει πτώση -20% από τα τρέχοντα επίπεδα στον δείκτη-βαρόμετρο του αμερικανικού χρηματι-
στηρίου S&P 500, στις 3.200 μονάδες, έως τα μέσα του 2023. Όπως σημειώνει η επενδυτική

εταιρεία, το ράλι στις μετοχές θα αναστραφεί, καθώς η παγκόσμια οικονομία σταδιακά θα αρχί-
σει να διολισθαίνει σε ύφεση.

Μεταβλητότητα επί μακρόν 
Για μεταβλητότητα επί μακρόν προετοιμάζεται η BlackRock, με τοποθετήσεις κυρίως σε ομόλογα επενδυτικής

βαθμίδας και βραχυπρόθεσμης λήξης… αλλά και σε μετοχές των αναπτυγμένων οικονομιών. Ειδικότερα, σύμ-
φωνα με τον επενδυτικό οίκο, η απόδοση των μετοχών την επόμενη δεκαετία θα είναι μεγαλύτερη από τα περιου-

σιακά στοιχεία σταθερού εισοδήματος, παρότι οι μετοχές θα δεχτούν σφοδρό χτύπημα βραχυπρόθεσμα. Αυτό
οφείλεται εν μέρει στο ότι διαβλέπει την πολιτική της ύφεσης να υπερισχύει της πολιτικής του πληθωρισμού…

Όπως επισημαίνει ο επενδυτικός οίκος, οι μετοχές δεν αντικατοπτρίζουν ακόμη πλήρως τις προσδοκίες για ύφεση
και την επακόλουθη επιβράδυνση στα εταιρικά κέρδη και για αυτό τον λόγο δηλώνει Underweight.

Σε πληθωρισμό, κεντρικές τράπεζες η προσοχή
Πτωτικά θα κινηθεί ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης της Wall Street S&P 500 και το 2023, λόγω της ύφεσης αλλά και του

υψηλού πληθωρισμού στις ΗΠΑ, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της ελβετικής τράπεζας UBS.
Αναλυτικά, σύμφωνα με το αρνητικό σενάριο, που είναι και το πιο ρεαλιστικό, ο S&P 500 θα σημειώσει πτώση -10%, στις 3.300
μονάδες, στο βασικό σενάριο θα μείνει αμετάβλητος, ενώ στο αισιόδοξο σενάριο θα καταγράψει αύξηση 20%, στις 4.400 μονά-
δες. Σύμφωνα με την ελβετική τράπεζα, οι δρόμοι που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρή και παρατεταμένη ύφεση την
αγορά είναι οι εξής:
* Ο πληθωρισμός θα μπορούσε να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι το οποίο θα αναγκάσει τις
κεντρικές τράπεζες να συνεχίσουν να εφαρμόζουν αυστηρότερη πολιτική, πέρα από τις προσδοκίες της αγοράς, ασκώντας πε-
ραιτέρω πίεση στη στεγαστική αγορά και στην αγορά εργασίας.
* Οι επενδυτές και οι κεντρικές τράπεζες μπορεί να πιστέψουν ότι ο πληθωρισμός τίθεται υπό έλεγχο, με βάση έναν μικρό αριθ-
μό ευνοϊκών δεδομένων.
* Σε αυτή την περίπτωση, οι αγορές, αρχικά, θα κινηθούν ανοδικά λόγω των προσδοκιών για επιβράδυνση της σύσφιξης εκ μέ-
ρους των κεντρικών τραπεζών, ωστόσο θα ακολουθήσει η οδυνηρή συνειδητοποίηση ότι θα απαιτηθούν περισσότερες επιτοκια-
κές αυξήσεις για να τιθασευτεί η πληθωριστική πίεση.



Υ
πό επεξεργασία βρίσκεται
ένα ακόμη πιο προωθημέ-
νο σχέδιο προστασίας των
δανειοληπτών και επιβρά-

βευσης όσων είναι συνεπείς, σύμ-
φωνα με το πλαίσιο που περιέγραψε
χθες από την Πάτρα ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από την άλλη πλευρά, σε ομιλία
του στο 20th Bank Management
Conference, κάλεσε τις τράπεζες να
συμβάλουν στην αύξηση των χορη-
γήσεων δανείων αλλά και να «τρέ-
ξουν» πιο γρήγορα τις διαδικασίες
για τις ρυθμίσεις οφειλών, στο πλαί-
σιο του εξωδικαστικού συμβιβα-
σμού. Τις προσεχείς μέρες θα υπάρ-
ξει συνάντηση του υπουργού Οικο-
νομικών με τις διοικήσεις των τραπε-
ζών, προκειμένου να συζητηθούν οι
τρεις βασικοί άξονες για τη ρύθμιση
δανείων. Ειδικότερα: 

1Η κυβέρνηση θα ζητήσει από τις
τράπεζες να προχωρήσουν σε

αναμόρφωση της τιμολογιακής τους

πολιτικής έτσι ώστε να μην υπάρξει
μια νέα γενιά «κόκκινων» δανείων
λόγω των υψηλότερων επιτοκίων,
στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσε-
ων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας. 

2 Θα συζητηθεί η περαιτέρω
απλοποίηση και ευελιξία του

πλαισίου ρυθμίσεων δανείων στο
πλαίσιο του εξωδικαστικού συμβι-
βασμού, με στόχο να ωφεληθούν οι
συνεπείς δανειολήπτες.

3 Θα ζητηθεί από τις τράπεζες και
τις εταιρείες διαχείρισης απαιτή-

σεων να λάβουν ειδική μέριμνα για τη
στήριξη και προστασία των ευάλω-
των πολιτών, οι οποίοι δεν μπορούν
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις
τους για αντικειμενικούς λόγους.

Ο υπουργός Οικονομικών, μιλών-
τας στο τραπεζικό φόρουμ, ανέδειξε
τη σημαντική μείωση των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων μέσω του σχε-
δίου «Ηρακλής», που είχε ως αποτέ-

λεσμα την εξυγίανση των ισολογι-
σμών των τραπεζών. Ο κ. Σταϊκούρας
έκανε λόγο για τη διοχέτευση ρευ-
στότητας προς τις τράπεζες υπό τη
μορφή δανεισμού, η οποία θα ανέλ-
θει στα 12,7 δισ. ευρώ μέσω του Τα-
μείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας. Μάλιστα, μέχρι στιγμής έχουν
υπογραφεί 41 δανειακές συμβάσεις
επενδυτικών σχεδίων, καθώς και
σχέδια ψηφιακού μετασχηματισμού,
συνολικού ύψους 1,8 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το περιβάλλον
για ρυθμίσεις οφειλών με ευνοϊκό
τρόπο είναι πολύ πιο φιλικό για τις
τράπεζες, καθώς το απόθεμα των
κόκκινων δανείων μειώθηκε κάτω
από το 10% φέτος, έναντι 44% τον
Ιούνιο του 2019, οι χορηγήσεις δα-
νείων στο εννεάμηνο του 2022
ανήλθαν σε 6 δισ. ευρώ και οι κα-
ταθέσεις νοικοκυριών και επιχει-
ρήσεων στο τέλος Σεπτεμβρίου
διαμορφώθηκαν στα 185,5 δισ. ευ-
ρώ (υψηλό δεκαετίας). 

Τέλος, τα κέρδη των τραπεζών
ανέρχονται σε 2,8 δισ. ευρώ, ενώ
πριν είχαν ζημίες και η ρευστότητα
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα διαμορφώθηκε στα 50,7 δισ.
ευρώ το εννεάμηνο του 2022. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Έκθεση-σταθμός 
για την ελληνική
οικονομία
Ένα ακόμη βήμα για την ανάκτηση της
επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα
αποτελεί η 1η Έκθεση Μεταπρογραμμα-
τικής Εποπτείας που ανακοίνωσε η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή. Ο υπουργός Οικονο-
μικών Χρήστος Σταϊκούρας χαρακτηρί-
ζει την έκθεση ως σταθμό, καθώς επανα-
φέρει την κανονικότητα στη χώρα. Με
την έκθεση πιστοποιείται η ισχυρή ανα-
πτυξιακή πορεία της χώρας, αναγνωρί-
ζεται η αποτελεσματικότητα των πολιτι-
κών της κυβέρνησης και προβλέπεται ότι
παρά τις εξαιρετικά μεγάλες εξωτερικές
προκλήσεις η απασχόληση θα αυξηθεί τα
επόμενα χρόνια. Επιπλέον, αναδει-
κνύονται η εντυπωσιακή βελτίωση των
δημοσιονομικών μεγεθών -κυρίως του
χρέους- και η επίτευξη των στόχων που
είχε θέσει η ελληνική κυβέρνηση. Οι
διαπιστώσεις της ΕΕ αναμένεται να απο-
τελέσουν τη βάση για αποφάσεις του Eu-
rogroup σχετικές με την εφαρμογή συμ-
πεφωνημένων μέτρων ελάφρυνσης του
ελληνικού χρέους.

Μείωση τιμών έως
18,1% για το «καλάθι»
Ακόμη και έως 18,1% μειώθηκαν οι τιμές
«καλάθι του νοικοκυριού», σύμφωνα με
το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων. Η μείωση αυτή αφορά την τέταρτη
εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου, ενώ,
σύμφωνα με τον υπουργό Άδωνι Γεωρ-
γιάδη, η πρώτη αποτίμηση των νέων τι-
μών δείχνει ότι από τα 816 προϊόντα, σε
60 σημειώθηκε αύξηση, σε 167 μείωση,
ενώ 589 παρέμειναν σταθερές. Από τα
στοιχεία προκύπτει ότι η αξία του «καλα-
θιού του νοικοκυριού» αυξήθηκε μόνο
από δύο μικρές αλυσίδες σε ποσοστό
0,27% και 0,44%. Σύμφωνα με τον κ. Γεωρ-
γιάδη, όλες οι αλυσίδες προχώρησαν σε
μείωση τιμών, ενώ μέσα στις επόμενες
μέρες θα κατατεθεί η ρύθμιση για το «κα-
λάθι του νοικοκυριού» και στις 14 Δε-
κεμβρίου θα ανακοινωθεί η λίστα με το
«εορταστικό καλάθι του νοικοκυριού».
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Συνάντηση Σταϊκούρα 
με τις διοικήσεις 
των τραπεζών 

τις προσεχείς μέρες 

Προωθείται η προστασία
συνεπών δανειοληπτών 
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Π
λαφόν δύο και πλέον φο-
ρές πάνω από τα σημερινά
επίπεδα τιμών του φυσι-
κού αερίου, που κυμαίνον-

ται στα 110-120 ευρώ ανά μεγαβατώ-
ρα, προτείνει η Κομισιόν ενόψει του
σημερινού Συμβουλίου Υπουργών
Ενέργειας της ΕΕ, προκαλώντας σο-
βαρές αντιδράσεις από μια σειρά χω-
ρών καθώς και από φορείς της βιομη-
χανίας που βλέπουν δώρο άδωρο μια
τέτοια εξέλιξη. 

«Ένα πλαφόν στα επίπεδα που προ-
τείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι
στην πραγματικότητα ανώτατο όριο τι-
μών», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο
Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας σε δηλώ-
σεις του χθες στο CNBC, ώρες μετά τον
καθορισμό του προτεινόμενου επιπέ-
δου από την Κομισιόν. «Έτσι, ένα ανώ-
τατο όριο τιμής στα 275 ευρώ/MWh
δεν είναι ανώτατο όριο τιμής, κανείς
δεν αντέχει να αγοράζει φυσικό αέριο
σε αυτή την ακριβή τιμή για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Σίγουρα πιστεύου-

με ότι το ανώτατο όριο τιμής κάτω από
200 ευρώ, μεταξύ 150 και 200 ευρώ,
θα ήταν πιο ρεαλιστικό», πρόσθεσε. 

Κυβερνήσεις αλλά και φορείς εκ-
φράζουν ήδη αντιρρήσεις, θεωρούν
ότι ένα τόσο υψηλό πλαφόν, στα 275
ευρώ/MWh, δεν πρόκειται να βοηθή-
σει καθόλου, ότι επιβλήθηκε μόνο και
μόνο για να καθησυχάσει το ανέ-
καθεν αρνητικό στην ιδέα
μπλοκ του Βορρά και ότι
πρέπει οπωσδήποτε να
μειωθεί.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση
Μετάλλου, σε ενημέρω-
ση προς τα μέλη της,
εκτιμά ότι οι συνθήκες υπό
τις οποίες θα ενεργοποιείται
το πλαφόν προϋποθέτουν τόσο με-
γάλη εκτίναξη τιμών από τα σημερινά
επίπεδα των 110-120 ευρώ, ώστε δύ-
σκολα πρόκειται ποτέ να εφαρμοστεί.
Ασκεί κριτική γιατί ο μηχανισμός αυ-
τός δεν υιοθετήθηκε στην κρίση του
περασμένου Αυγούστου και διερωτά-
ται κατά πόσο η Κομισιόν προβλέπει
για το 2023 μια νέα, πολύ πιο άγρια
από τη φετινή, κρίση στο φυσικό αέριο

και για αυτό προτείνει την εφαρμογή
του μέτρου από ένα τόσο υψηλό επί-
πεδο τιμών και πάνω…

Γιατί επιμένει σε αυτήν τη λογική
Η λογική, πάντως, πίσω από την πρό-

ταση της Κομισιόν για πλαφόν στο αέριο
δεν αποσκοπεί στη μείωση της τιμής

του, αυτή επιτυγχάνεται μόνο με
περιορισμό της κατανάλω-

σης. Η λογική της είναι με
ποιον τρόπο θα απο-
φευχθεί μια νέα ανισορ-
ροπία στην αγορά, όπως
εκείνη του περασμένου

καλοκαιριού, όταν οι τι-
μές είχαν φτάσει σε ιστορι-

κά υψηλά και οι αποκλίσεις
ανάμεσα στον ολλανδικό δείκτη

TTF και τις τιμές του LNG είχαν εκτιναχ-
θεί σε αστρονομικά επίπεδα.

Η μόνιμη αναφορά των κοινοτικών
στον Αύγουστο δεν είναι τυχαία, όπως
φαίνεται και από τα συνοδευτικά έγ-
γραφα που συνοδεύουν τις ανακοινώ-
σεις της επιτρόπου Σίμσον. Με βάση τη
«φωτογραφία» όσων είχαν συμβεί τό-
τε, η πρόταση παίρνει ως σημείο ανα-

φοράς την τιμή παραγώγων του «one
month ahead» στο ολλανδικό χρηματι-
στήριο TTF και τη συγκρίνει με τη τιμή
LNG του δείκτη S&P Global του Platts.

Σχετικά με το τι θα συμβεί στο σημε-
ρινό Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας,
αυτό θα εξαρτηθεί από το περιεχόμε-
νο των συμβιβαστικών κινήσεων στις
οποίες θα προβεί η τσεχική προεδρία,
σε συνεννόηση με την Κομισιόν, ανα-
προσαρμόζοντας ενδεχομένως σε χα-
μηλότερα επίπεδα την αρχική της
πρόταση. Δύσκολα, πάντως, αναμένε-
ται απόφαση, με πιθανότερο σενάριο
την παραπομπή της συζήτησης για το
επόμενο Συμβούλιο Υπουργών Ενέρ-
γειας στις 19 Δεκεμβρίου, τελευταίο
για φέτος, πριν από την ανάληψη της
προεδρίας από τη Σουηδία.

«Δεν είναι στην πραγματικότητα
ανώτατο όριο τιμών», δηλώνει
ο κ. Σκρέκας - Αντιδράσεις 
από σειρά χωρών 
και φορέων της βιομηχανίας

Μέσα στις επόμενες μέρες και ως τα τέλη του μήνα
αναμένεται να προχωρήσει η προδημοσίευση του
οδηγού για το πρόγραμμα επιδότησης μικρών φωτο-
βολταϊκών με net metering για νοικοκυριά, αγρότες
και επιχειρήσεις, όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο
5th Athens Investment Forum, η γενική γραμματέας
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα
Σδούκου, υποδηλώνοντας έτσι ότι βρισκόμαστε πλέ-
ον στην τελική ευθεία για το λανσάρισμα του προ-
γράμματος. Η προδημοσίευση του οδηγού στόχο θα
έχει να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι καθώς και
να υποβάλουν τυχόν προτάσεις για τη βελτίωσή του.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα εξαγγέλθηκε από
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ τον
Σεπτέμβριο. Με τη χρηματοδότηση θα καλυφθεί η εγ-
κατάσταση τουλάχιστον 100.000 φωτοβολταϊκών από
νοικοκυριά, 75.000 από μικρές επιχειρήσεις και
75.000 από αγρότες. Για τη σύνδεση των συστημάτων
υπάρχει διαθέσιμος ηλεκτρικός «χώρος», από την
ισχύ 10 μεγαβάτ που απελευθερώθηκε σε κάθε υπο-
σταθμό του ΔΕΔΔΗΕ για εφαρμογές αυτοπαραγωγής
και το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη στέγη».

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η πολιτική
ηγεσία του ΥΠΕΝ έχει πλέον καταλήξει στον τρόπο με

τον οποίο θα επιλεγούν οι δικαιούχοι, προκρίνοντας
τη φόρμουλα της χρονικής προτεραιότητας.

Η φόρμουλα αυτή περιορίζει το ενδεχόμενο να
υπάρξουν δικαιούχοι που τελικά δεν θα προχωρή-
σουν στην υλοποίηση των έργων, καθώς στην πορεία
θα διαπιστώσουν ότι δεν μπορούν τελικά να αντεπε-
ξέλθουν στο ποσό που πρέπει να καλύψουν με ίδια
κεφάλαια. Αντίθετα, η υπαγωγή των δικαιούχων με
κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια δεν προκρίθη-
κε, καθώς η ανάπτυξη ενός φωτοβολταϊκού αποτελεί
έτσι και αλλιώς μια σημαντικού ύψους επένδυση. 

Μ.Μ.

Τέλη Νοεμβρίου ο «οδηγός» για την επιδότηση φωτοβολταϊκών με net metering

Πανάκριβο 
το πλαφόν 
που προτείνει 
η Κομισιόν
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E
ργα απ’ άκρου εις άκρον της
επικράτειας προωθεί το
υπουργείο Υποδομών και ο
αρμόδιος υπουργός Κώστας

Καραμανλής. Μιλώντας στο «Athens
Investment Forum», ο υπουργός ανα-
φέρθηκε στον σχεδιασμό των έργων,
τα οποία, όπως είπε, θα εισφέρουν
στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. 

Τα μεγάλα έργα σημαίνουν εκτετα-
μένη μόχλευση κεφαλαίων, ευρεία κι-
νητοποίηση πόρων, απορρόφηση
εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων
και νέες θέσεις εργασίας. Το υπουρ-
γείο Υποδομών και Μεταφορών προ-
ωθεί και υλοποιεί ένα ολιστικό πρό-
γραμμα έργων άνω των 13 δισ. ευρώ,
το οποίο δεν είναι «αθηνοκεντρικό»,
όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Κώ-
στας Καραμανλής.

Παρά τις διαρκώς μεταβαλλόμενες
και εξωγενείς κρίσεις και τις πολύ με-
γάλες προκλήσεις που αντιμετωπί-
ζουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η ελληνική οικονομία φαίνε-
ται ιδιαίτερα ανθεκτική, καθώς το
2022 αναμένεται να κλείσει με ετήσιο
ρυθμό ανάπτυξης στο 5,3%, διπλάσιο
από τον αντίστοιχο μέσο ευρωπαϊκό.

«Η ελληνική οικονομία έχει αφήσει
πίσω της τη δυσοίωνη εικόνα που είχε
την τελευταία δεκαετία. Η κυβέρνηση
Μητσοτάκη, με αξιοπιστία και με σο-
βαρότητα, με πολύ συγκεκριμένες θε-
σμικές παρεμβάσεις, με συγκεκριμέ-
νες τομές και μεταρρυθμίσεις που εί-
χαμε χρόνια να δούμε σε αυτή τη χώ-
ρα, και κυρίως με τη στήριξη που
έχουμε προσφέρει όλα αυτά τα δύ-

σκολα χρόνια της πανδημίας και της
ενεργειακής κρίσης στο σύνολο της
κοινωνίας, ανοίγει μια νέα σελίδα
ανάπτυξης και προόδου για τη χώρα»,
σημείωσε ο Κώστας Καραμανλής.

Μέχρι στιγμής έχουν δημοπρατηθεί
έργα άνω των 10 δισ. ευρώ και έχουν
συμβασιοποιηθεί αντίστοιχα έργα
ύψους 4,2 δισ. ευρώ Σύμφωνα με
όλες τις εκτιμήσεις, βάσει του σχεδια-
σμού που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε
εξέλιξη, η άμεση συνεισφορά των κα-
τασκευών στο ΑΕΠ θα ανέλθει στο
7,7% ως το 2026. 

Ενδεικτικά, τα μεγάλα έργα που
προωθεί το υπουργείο αφορούν τον

νέο οδικό άξονα Πάτρα-Πύργος, τον
άξονα Άκτιο-Αμβρακία, τον Ε65, το
αεροδρόμιο Καστελλίου, τη γραμμή 4
του μετρό της Αθήνας και το μετρό
Θεσσαλονίκης.

Προχωρά η ωρίμανση νέων έργων
όπως είναι ο Βόρειος Οδικός Άξονας
Κρήτης, η επέκταση της λεωφόρου
Κύμης, η παράκαμψη Χαλκίδας-Ψα-
χνών, η νέα περιφερειακή Αλεξαν-
δρούπολης, το οδικό έργο Μπράλος-
Άμφισσα και το Δράμα-Αμφίπολη.

Παράλληλα σχεδιάζονται και προ-
χωρούν έργα νέας γενιάς, όπως
το Flyover στη Θεσσαλονίκη, έργα
σύγχρονων υποδομών, τα οποία βασί-

ζονται στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην
προστασία του περιβάλλοντος, στην
ορθολογική διαχείριση και στην αξιο-
ποίηση του φυσικού μας πλούτου. 

Τρία μεγάλα έργα είναι σε εξέλιξη στην αχαϊκή
πρωτεύουσα, έργα τα οποία θα βελτιώσουν την καθη-
μερινότητα των πολιτών και θα ενισχύσουν σημαντικά
την περιφερειακή αλλά και την τοπική ανάπτυξη.

Η κατασκευή του οδικού άξονα Πάτρα-Πύργος
αναμένεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα από τον αρχικό
προγραμματισμό, καθώς βρίσκεται τρεις μήνες μπρο-
στά από το χρονοδιάγραμμα.

Παράλληλα, προχωρά η ολοκλήρωση της κατα-
σκευής του φράγματος Πείρου-Παραπείρου, έργο το
οποίο θα διασφαλίσει υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό
στη ΒΙΠΕ Πάτρας, καθώς και στους οικισμούς των Δή-
μων Πάτρας, Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου και έρ-

χεται να δώσει λύση στο χρόνιο πρόβλημα ύδρευσης
που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των συγκεκριμένων
περιοχών.

Επίσης, υπεγράφη και η σύμβαση για την κατα-

σκευή της επιδομής και της ηλεκτροκίνησης στη δι-
πλή σιδηροδρομική γραμμή του τμήματος Ροδοδάφ-
νη-Ρίο και πλησιάζει το επόμενο βήμα, όπου το τρένο
θα φτάνει στο λιμάνι της Πάτρας.

«Αυτά είναι τα τρία έργα που επισκεφθήκαμε στην
Αχαΐα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και
επιβεβαιώνουν ότι με την πολιτική μας βελτιώνουμε
στην πράξη την καθημερινότητα των πολιτών», σημεί-
ωσε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαρια-
σμό στο Facebook ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος
Καραγιάννης, ο οποίος συνόδευσε τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη στην επίσκεψή του στην Πάτρα. 

Ρ.Σ. 

Το υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών προωθεί 
και υλοποιεί ένα ολιστικό 
πρόγραμμα έργων άνω 
των 13 δισ. € - Κ. Καραμανλής:
«Ανοίγει μια νέα 
σελίδα ανάπτυξης 
και προόδου για τη χώρα»

Καραγιάννης: Οι τρεις μεγάλες παρεμβάσεις που αλλάζουν το πρόσωπο της Πάτρας

«Έργα σε όλη την Ελλάδα 
και όχι αθηνοκεντρικά…»

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου



Αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων τόσο
σε επίπεδο τριμήνου όσο και εννεαμήνου εμ-
φάνισε η Lavipharm, με τα EBITDA, ωστόσο,
να εμφανίζουν μικρή μείωση. Ειδικότερα, οι
ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 12,03
εκατ. ευρώ κατά το γ’ τρίμηνο του 2022 και σε
33,23 εκατ. ευρώ για την περίοδο 1/1/2022-
30/9/2022 έναντι 8,86 εκατ. ευρώ και 28,42
εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της
χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά
35,76% και κατά 16,94% αντίστοιχα. Τα EBITDA
της Lavipharm παρουσιάζουν μείωση και
ανήλθαν σε 1,47 εκατ. ευρώ κατά το γ’ τρίμηνο
του 2022 και 5,35 εκατ. ευρώ για την περίοδο
1/1/2022/30/9/2022 έναντι 1,66 εκατ. ευρώ και 6,60 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021.
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Ο
ι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και
του χρηματοπιστωτικού κλάδου στη χώρα, αλ-
λά και οι προσδοκίες σημαντικού αριθμού Ελ-
λήνων που εργάζονται στο εξωτερικό να επι-

στρέψουν στην πατρίδα και να σταδιοδρομήσουν στην
Alpha Bank, κυριάρχησαν την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου στο
Λονδίνο, στην ημερίδα «Future Ithacans», που διοργά-
νωσε η Τράπεζα σε συνεργασία με το Hellenic Bankers
Association (ΗΒΑ) - UK. Με τον CEO του ομίλου κ. Βασί-
λη Ψάλτη να υπογραμμίζει πως «θέλουμε να μπολιάσου-
με το δυναμικό της τράπεζας με τον σημαντικό πλούτο
γνώσεων και εμπειριών των Ελλήνων που εργάζονται
στο εξωτερικό», κορυφαία στελέχη της διοίκησης της Al-
pha Bank βρέθηκαν στη βρετανική πρωτεύουσα, προ-
κειμένου να παρουσιάσουν τον μετασχηματισμό της τρά-
πεζας, που την καθιστά εργοδότη επιλογής για το ελληνι-
κό ταλέντο, αλλά και να συνομιλήσουν διά ζώσης με τους
Έλληνες που σταδιοδρομούν στο εξωτερικό. Μαζική

ήταν η συμμετοχή Ελλήνων που ζουν και εργάζονται στο
Ηνωμένο Βασίλειο στην ενημερωτική ημερίδα που διορ-
γάνωσε η τράπεζα στο Λονδίνο.

Η Noval Property απέκτησε
δύο ακίνητα στο Μαρούσι

Δύο ακίνητα στο Μαρούσι απέκτησε η
Noval Property. Όπως ανακοίνωσε η εισηγ-
μένη, το πρώτο αφορά οικόπεδο με επιφά-
νεια 1.543,13 τμ, επί της οδού Αμαρουσίου-
Χαλανδρίου 43, στο οποίο υπάρχει διώρο-
φο κτίριο (υπόγειο, ισόγειο & Α’ όροφος)
συνολικής δομημένης επιφάνειας 945,3 τμ.
Το δεύτερο ακίνητο αφορά αδόμητο οικό-
πεδο επιφάνειας 1.093,27 τμ, επί της συμ-
βολής των οδών Φραγκοκλησιάς & Αμα-
ρουσίου-Χαλανδρίου. Τα δύο όμορα ακίνη-
τα θα συνενωθούν και θα σχηματίσουν ένα
ενιαίο οικόπεδο, συνολικής επιφάνειας
2.636,40 τμ.

ΟΠΑΠ: Αύξηση στα έσοδα -
Εκτίναξη καθαρών κερδών

Αύξηση των εσόδων και σημαντική αύ-
ξηση των κερδών ανακοίνωσε για το εννεά-
μηνο ο ΟΠΑΠ. Ειδικότερα, τα καθαρά έσο-
δα προ εισφορών (GGR) εννεαμήνου 2022
διαμορφώθηκαν σε 1.398,1 εκατ. ευρώ
έναντι 1.040,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του
2021, αυξημένα κατά 34,4%. Τα καθαρά
κέρδη διαμορφώθηκαν στα 285,8 εκατ. ευ-
ρώ το εννεάμηνο 2022 (εννεάμηνο 2021:
178,2 εκατ. ευρώ) αυξημένα κατά 60,3% σε
ετήσια βάση (ή αύξηση 87,3% σε επαναλαμ-
βανόμενη βάση). Τα καθαρά κέρδη το γ’ τρί-
μηνο 2022 ανήλθαν σε 118,5 εκατ. ευρώ (γ’
τρίμηνο 2021: 99,3 εκατ. ευρώ), αυξημένα
κατά 19,4% (ή ενισχυμένα κατά 16,4% σε
επαναλαμβανόμενη βάση).

Revoil: Αυξημένα 20,65% 
τα EBITDA στο εννεάμηνο

Σημαντική άνοδο κατά 54,91% κατέγρα-
ψαν τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας
Revoil ΑΕΕΠ το εννεάμηνο του 2022 σε
σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστη-
μα, κλείνοντας στα 5,36 εκατ. ευρώ, έναντι
3,46 εκατ. το 2021, με τα EBITDA να παρου-
σιάζουν αύξηση 20,65% ανερχόμενα στα
10,29 εκατ. ευρώ έναντι 8,53 εκατ. ευρώ την
αντίστοιχη περσινή περίοδο, όπως ανακοί-
νωσε η εισηγμένη. Ανοδικά κατά 30,15%
έκλεισαν και τα κέρδη προ φόρων και τό-
κων (ΕΒΙΤ), στα 7,15 εκατ. ευρώ έναντι 5,49
εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2021.

Το νέο data center που θα κατασκευάσει
στο Ηράκλειο της Κρήτης παρουσίασε επίση-
μα η διοικητική ομάδα της Lamda Hellix, πα-
ρουσία του υπουργού Ανάπτυξης Άδ. Γεωρ-
γιάδη, τοπικών παραγόντων και εκπρόσωπου
της Digital Realty, του δεύτερου μεγαλύτε-
ρου παγκοσμίως κολοσσού τεχνολογίας που
έχει εξαγοράσει την ελληνική εταιρεία. Η
Κρήτη μετατρέπεται σε κόμβο τεχνολογίας
και σταυροδρόμι ψηφιακών διεθνών διαδρο-
μών μεταξύ τριών ηπείρων με τουλάχιστον
τέσσερα σημεία προσαιγιάλωσης, με το νέο
data center, που θα είναι έτοιμο το 2025, με
την επωνυμία Heraklion 1, να γίνεται πόλος

έλξης νέων επενδύσεων, ενώ ήδη υπάρχουν συμφωνίες με εταιρείες όπως η Grid Telecom, η Vodafone, η
Μedusa, η United κ.ά. Σε συνομιλίες με τουλάχιστον 10 τηλεπικοινωνιακούς φορείς υποβρύχιων καλωδίων,
που επιθυμούν να κάνουν… απόβαση στην Κρήτη, βρίσκεται η Lamda Hellix. 

H Alpha Bank πόλος επαναπατρισμού 
για τους  Έλληνες του εξωτερικού

Lamda Hellix: Κόμβος τεχνολογίας η Κρήτη με το νέο data center

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Lavipharm: Αύξηση 16,94% στις πωλήσεις εννεαμήνου
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Επιτροπή Ανταγωνισμού σε τμήμα ενέ-
κρινε ομόφωνα, με την υπ’ αριθ.
799/2022 απόφασή της, κατ’ άρθρο 8
παράγραφο 3 του Ν. 3959/2011, την

απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία
με την επωνυμία «Motor Oil Renewable Energy
Μονοπρόσωπη ΑΕ», 100% θυγατρική εταιρεία της
«Μότορ Όιλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ», επί
της δραστηριότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας, η οποία τελεί επί του παρόντος υπό τον απο-
κλειστικό έλεγχο της εταιρείας με την επωνυμία
«Ελλάκτωρ ΑΕ». H υπό εξέταση πράξη αφορά την
αγορά της παραγωγής/προμήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής και την προμήθεια
ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο λιανικής.

ΑΕΓΕΚ: Ολοκληρώθηκε 
η πώληση γραφείων 
στη Θεσσαλονίκη

VNK Capital: 70 εκατ. ευρώ 
για νέες εξαγορές

Επιπλέον επεν-
δύσεις 70 εκατ.
ευρώ προγραμμα-
τίζει για εξαγορές
το επόμενο διά-
στημα για τρεις
εταιρείες του χαρ-
τοφυλακίου της η
VNK Capital, που
αξιοποιεί τις ευ-
καιρίες στο ελλη-
νικό επενδυτικό
οικοσύστημα, αλλά προετοιμάζεται και για τις
προκλήσεις. Όπως είπε ο Βασίλης Κάτσος,
πρόεδρος-συνιδρυτής της VNK Capital, σε
παρουσίασή του στο 5th Athens Investment
Forum, που διοργανώνεται από το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) και τη Vertical
Solutions SA, η Ελλάδα έχει δημιουργήσει
ένα επενδυτικό οικοσύστημα, το οποίο για να
προστατευτεί, θα πρέπει η χώρα να παραμεί-
νει επενδυτικά φιλόξενη και να ολοκληρώσει
τις μεταρρυθμίσεις, δουλεύοντας με την ίδια
προσήλωση που έχει δείξει τα τελευταία χρό-
νια ή και μεγαλύτερη.

Profile: Κάλυψε 750.000€
ομολογιακού θυγατρικής της

Στην κάλυψη τριών ομολογιών συνολικής
αξίας 750.000 ευρώ, του κοινού ομολογιακού
δανείου ύψους 2,5 εκατ. της θυγατρικής της
Profile Technologies, προχώρησε η Profile
ΑΕ. Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η
εισηγμένη, το ποσό θα χρησιμοποιηθεί απο-
κλειστικά και μόνο για την απρόσκοπτη και
εμπρόθεσμη υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου
επιχειρηματικού πλάνου που έχει σχεδιάσει η
θυγατρική της στον χώρο των νέων ψηφιακών
τραπεζικών εφαρμογών.

Prodea για την Έκθεση
Φορολογικής Συμμόρφωσης

Η Prodea Investments ανακοίνωσε ότι με-
τά την ολοκλήρωση του ειδικού φορολογικού
ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 65Α του Ν. 174/2013, όπως ισχύει, που
διενεργήθηκε από τον νόμιμο ανεξάρτητο
ελεγκτή λογιστή της εταιρείας για τη χρήση
2021, εκδόθηκε Έκθεση Φορολογικής Συμ-
μόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλα-
ξη. Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με
συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη για τη χρήση
2021 έλαβαν επίσης οι θυγατρικές της εται-
ρείας, Καρόλου Τουριστική ΑΕ, Ανάπτυξη
Φραγκοκλησσιά Ακινήτων Μονοπρόσωπη
ΑΕ, Ήριννα Κτηματική ΑΕ, Ηλδημ ΜΑΕ, Pan-
terra ΑΕ Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινή-
των και Ilida Office SA.

Επ. Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε 
το deal Motor Oil-Ελλάκτωρ 
στις Ανανεώσιμες Πηγές

ΔΕΗ: Επιστροφή στα μερίσματα
από τα κέρδη του 2023

Την πρόθεση της διοίκησης να επανεκκινήσουν οι
πληρωμές μερισμάτων από την κερδοφορία του
2023 ανακοίνωσε ο CEO Γ. Στάσσης, ενημερώνοντας
τους επενδυτές για τα οικονομικά αποτελέσματα εν-
νεαμήνου. Η εταιρεία ανακοίνωσε χθες προσαρμο-
σμένα EBITDA 215 εκατ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο
αλλά και ζημίες 164 εκατ. ευρώ εξαιτίας του υπολογι-
σμού της φορολογίας των «ουρανοκατέβατων» κερ-
δών στα 276 εκατ. ευρώ. Το καθαρό χρέος αυξήθηκε
στα 2,7 δισ. ευρώ.

Η ΑΕΓΕΚ σε συνέχεια της από 21/6/2022 ανακοί-
νωσής της προέβη μετά την παράταση της ισχύος του
υπογραφέντος στις 19/6/2022 συμβολαιογραφικού
προσυμφώνου έως και τις 21/11/2022, στην υπογρα-
φή του οριστικού συμβολαίου για την πώληση και με-
ταβίβαση προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυ-
μία «Μπεχτσινάρ Ανάπτυξη Ακινήτων ΑΕ» και τον
διακριτικό τίτλο «Μπεχτσινάρ ΑΕ», του συνόλου των
οριζόντιων ιδιοκτησιών (ήτοι 7 γραφείων), των δι-
καιωμάτων αποκλειστικής χρήσης επί των ως άνω
οριζόντιων ιδιοκτησιών και του δικαιώματος καθ’
ύψος επί της πολυώροφης οικοδομής που βρίσκεται
στη Θεσσαλονίκη και επί της οδού 26ης Οκτωβρίου
και Λήμνου. Μέρος του συνολικού τιμήματος ποσού
1,5 εκατ. ευρώ καταβλήθηκε με την υπογραφή του
συμβολαίου, ενώ η εξόφληση του υπολειπόμενου πι-
στούμενου τιμήματος 1,25 εκατ. ευρώ θα γίνει το αρ-
γότερο έως τις 18/1/2023.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Fourlis: Αύξηση 11,4% 
του τζίρου - Στα 9,2 εκατ. 
τα καθαρά κέρδη

Αύξηση πωλήσεων αλλά και των κερδών κατέ-
γραψε στο εννεάμηνο η Fourlis. Ειδικότερα,
όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο
ενοποιημένος κύκλος εργασιών έφτασε στο
εξεταζόμενο διάστημα στα 352,5 εκατ. ευρώ
έναντι 316,5 εκατ. ευρώ πέρυσι, αυξημένος κατά
11,4%. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις ανήλθαν στα
50,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με 60,2 εκατ. ευρώ το
εννεάμηνο του 2021. Τα κέρδη προ φόρων ανήλ-
θαν σε 9,3 εκατ. ευρώ έναντι 7,4 εκατ. ευρώ το
εννεάμηνο του 2021. Τα κέρδη μετά από φόρους
ήταν 9,2 εκατ. ευρώ.
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Η
τεχνολογία δεν κάνει ποτέ
λάθη; Στην προφανή απάν-
τηση «ποτέ» το αντεπιχεί-
ρημα είναι πως αν δοθούν

λάθος δεδομένα, θα κάνει σίγουρα λά-
θος ή θα πει τη μισή αλήθεια, όπως
έγινε στο πολύκροτο ματς Σαουδική
Αραβία - Αργεντινή 2-1, όπου ακυρώ-
θηκαν τρία γκολ των Αργεντινών.
Ήταν ή όχι οφσάιντ το ένα εκ των τριών
ακυρωθέντων γκολ που πέτυχε ο Λα-
ουτάρο Μαρτίνες; Η νέα ηλεκτρονική
εφαρμογή ανίχνευσης του οφσάιντ, τo
«ημιαυτόματο οφσάιντ», έδειξε σε όλο
τον πλανήτη ότι ο Αργεντινός επιθετι-
κός ήταν μερικά εκατοστά πιο μπρο-
στά από τον Σαουδάραβα αμυντικό. Το
εν λόγω σύστημα ωστόσο απομόνωσε

τον Λαουτάρο και τον αμυντικό που
ήταν δίπλα του. Ωστόσο, ένας άλλος
Σαουδάραβας αμυντικός, απομακρυ-
σμένος από την επίμαχη φάση, ο αρι-
στερός μπακ Γιασέρ αλ Σαχράνι, φαί-
νεται καθαρά να καλύπτει τον Αργεντι-
νό επιθετικό! Γιατί το «ημιαυτόματο
οφσάιντ» έκανε αυτή την επιλογή και
δεν άνοιξε όλο το πλάνο ώστε να συμ-
περιλάβει και τον απομακρυσμένο Σα-
ουδάραβα αμυντικό;
Το όλο θέμα αμφισβήτησης της νέας
τεχνολογίας, που ήρθε να προστεθεί
ως βοηθός του VAR, προήλθε από το…
Twitter. Χρήστες που γνωρίζουν από
τεχνολογία έβαλαν τα ίδια δεδομένα
και αποφάνθηκαν ότι δεν υπάρχει οφ-
σάιντ, όπως βλέπετε στη σχετική φω-

τογραφία. Τι λοιπόν μπορεί να σκεφτεί
ο απλός φίλαθλος; Ότι πρόκειται για
ανθρώπινο λάθος ή ήταν εσκεμμένο να
μη συμπεριληφθεί ολόκληρο το πλά-
νο; 
Να θυμίσουμε ότι σε κάθε παιχνίδι
υπάρχουν δέκα διαιτητές που το παρα-
κολουθούν. Οι πέντε εντός του αγωνι-
στικού χώρου και ισάριθμοι στο VAR.
Γιατί κανένας στο VAR δεν αντιλήφθη-
κε το λάθος και δεν ζήτησε επανεξέ-
ταση της φάσης του «ημιαυτόματου
οφσάιντ»; Διότι αν είχε μετρήσει το
δεύτερο γκολ της Αργεντινής, η έκβα-
ση του αγώνα, ήττα-σοκ της Αργεντι-
νής, ενδεχομένως να ήταν διαφορετι-
κή. «Η FIFA έκανε ένα απαράδεκτο
λάθος», «ο Μαρτίνες δεν ήταν οφ-

σάιντ», «δεν χρησιμοποίησαν τη
γραμμή, αλλά μόνο τον παίκτη που
ήταν κοντά του», ήταν μόνο μερικές
από τις ατάκες που γράφτηκαν στα so-
cial media για αυτήν τη φάση.
Φυσικά η μονοκρατορία της FIFA δεν
πρόκειται να παραδεχτεί ότι έγινε λά-
θος. Αν σε παρόμοια φάση οφσάιντ
επιμείνει στο μη άνοιγμα της φάσης,
πάει να πει ότι δεν υπήρχε κανένα αν-
θρώπινο λάθος…

Κανονικό γκολ το ακυρωθέν
της Αργεντινής με 
τη Σαουδική Αραβία

Ανθρώπινο λάθος ή σκάνδαλο;



Σ
το Μουντιάλ του Κατάρ ο πρό-
σθετος χρόνος των καθυστε-
ρήσεων έχει σπάσει κάθε

προηγούμενο. Ακόμη και 14 λεπτά
κρατήθηκαν. Τι ωστόσο συμβαίνει
και ποιες είναι οι οδηγίες προς τους
διαιτητές από τον Ιταλό αρχιδιαιτητή
της FIFA Πιερλουίτζι Κολίνα; Τι εξή-
γησε ο ίδιος με δηλώσεις του στο E-
SPN: «Αυτό που κάναμε από το πε-
ρασμένο Μουντιάλ της Ρωσίας ήταν
να υπολογίζουμε καλύτερα τον χρό-
νο που θα πρέπει να κρατάμε για κα-
θυστερήσεις. Είπαμε σε όλους ότι
μπορεί να βλέπουν τον τέταρτο να
δείχνει μεγάλο αριθμό λεπτών κα-
θυστερήσεων. Αν θέλουμε να δούμε
περισσότερο ενεργό χρόνο παιχνι-
διού, τότε χρειάζεται να είμαστε

έτοιμοι να δίνουμε τέτοιου είδους
καθυστερήσεις». Και κατέληξε:
«Σκεφτείτε πως σε ένα ματς μπαί-
νουν τρία γκολ. Ο πανηγυρισμός
μπορεί να διαρκέσει και ενάμισι λε-
πτό. Έτσι χάνεις πέντε με έξι λεπτά

παιχνιδιού. Θέλουμε να υπολογί-
ζουμε με ακρίβεια τον χρόνο που θα
προσθέτουμε σε κάθε ημίχρονο.
Αυτό μπορεί να το κάνει ο τέταρτος.
Έγινε με επιτυχία στη Ρωσία, περι-
μένουμε το ίδιο στο Κατάρ».

Ο Κολίνα για τις πολλές καθυστερήσεις Ο Μόντριτς έπαθε... Μέσι, 
0-0 η Κροατία με το Μαρόκο

Ο Λούκα Μόντριτς έπαθε... Μέσι, δεν μπόρεσε
να δημιουργήσει προϋποθέσεις για γκολ και η
Κροατία αναδείχτηκε ισόπαλη 0-0 με το Μαρόκο.
Όπως οι Σαουδάραβες είχαν μπλοκάρει τον Λίο
Μέσι. Οι Κροάτες είχαν φλύαρη υπεροχή, οι Μα-
ροκινοί αμύνθηκαν υπέροχα και είναι χαρακτη-
ριστικό ότι οι Βαλκάνιοι είχαν μόλις τέσσερις τε-
λικές προσπάθειες. Εξαιρετικός ο Χακίμι της Πα-
ρί Σεν Ζερμέν.

Απίθανοι «σαμουράι»,
2-1 τη Γερμανία!

Και άλλο πατατράκ στο Μουντιάλ μετά την ήττα
2-1 της Αργεντινής από τη Σαουδική Αραβία. Η
Ιαπωνία νίκησε 2-1 την εκ των φαβορί Γερμανία
και μάλιστα με ανατροπή. Οι Γερμανοί προηγή-
θηκαν στο πρώτο μέρος με πέναλτι του Γκουντο-
γάν στο 33’, έχασαν δυο τρεις καλές ευκαιρίες,
αλλά στο δεύτερο μέρος οι Γιαπωνέζοι έπαιξαν
σε άλλες ταχύτητες. Ισοφάρισαν με τον Ντόαν
στο 75’ και πήραν το ματς με τον Ασάνο στο 83’.

Σούπερ Γαλλία, 
μοιραίος ο Λεβαντόφσκι

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γαλλία, παρότι
βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 9’ από γκολ του
Γκούντγουιν, συνέτριψε 4-1 την Αυστραλία στο
πρώτο ματς του ομίλου. Δύο γκολ πέτυχε ο αει-
θαλής (36 ετών) Ολιβιέ Ζιρού και από ένα οι Ραμ-
πιό και Εμπαπέ. Οι Γάλλοι έπαιξαν σπουδαία
μπάλα. Στο άλλο ματς, Πολωνία και Μεξικό ανα-
δείχθηκαν ισόπαλοι 0-0. Πέναλτι έχασε ο Λεβαν-
τόφσκι, έπαιξε ο Σιμάνσκι της ΑΕΚ.

Προς Μπάγερν 
ο ελεύθερος Ρονάλντο

Τέλος και επίσημα από τη Μάντσεστερ Γιουνάι-
τεντ ο Κριστιάνο Ρονάλντο, όπως ανακοίνωσε ο αγ-
γλικός σύλλογος. Σταμάτησε αυτή η αρρωστημένη
σχέση του Πορτογάλου σούπερ σταρ με τους Άγ-
γλους και τώρα ψάχνει ομάδα που συμμετέχει στο
Champions League. Μία από τις ομάδες που ενδια-
φέρθηκαν ήταν η Μπάγερν, που ναι μεν δεν έχει
πρόβλημα στο γκολ, παρά την αποχώρηση του Λε-
βαντόφσκι, αλλά ο Ρονάλντο... πουλάει. 

Στον... χορό οι Χουάνγκ και ο Ζίφκοβιτς
Οι δύο Νοτιοκορεάτες του Ολυμπιακού, Ουί Τζο και Ιν
Μπέο, όπως και ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς του ΠΑΟΚ μπαίνουν
στον χορό του Μουντιάλ σήμερα. Το πρόγραμμα: 12.00 Ελ-
βετία - Καμερούν, 15.00 Ουρουγουάη - Ν. Κορέα, 18.00
Πορτογαλία - Γκάνα, 21.00 Βραζιλία - Σερβία. Μετά τα προ-
βλήματα με τον ΑΝΤ1+ τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από την
ελεύθερη τηλεόραση του ΑΝΤ1. 

Περισσότερες από 125 χώρες έχουν πληρώσει για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αγώνων 
του Μουντιάλ στο Κατάρ. Εκτός από μία, τη Βόρεια Κορέα, στην οποία ο πρόεδρος 
της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο είδε με... καλό μάτι το ενδεχόμενο να ανατεθεί η διοργάνωση. 
Οι Βορειοκορεάτες βλέπουν τα παιχνίδια του Μουντιάλ μέσω παράνομων ιστοσελίδων 
που έχουν έδρα το... Βλαδιβοστόκ και ουσιαστικά δεν υπόκεινται σε κανέναν έλεγχο.

SPORTS
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL 27
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Βόρεια Κορέα: Βλέπουν
Μουντιάλ στα παράνομα σάιτ
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα

Δάρδα

Σε ελληνική 
δημοπρασία 
το «Τάμα» του Γύζη

Ε
κατό σαράντα πέντε εμβληματικά έργα
Τέχνης του 19ου και του 20ού αιώνα θα
δημοπρατηθούν στο τέλος του μήνα από
τον Οίκο Δημοπρασιών Βέργος. Κορυ-

φαίοι συλλέκτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό
έχουν εκδηλώσει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον για την
απόκτηση σπάνιων και ιστορικής σημασίας έργων
τής συλλογής που απαρτίζεται από πίνακες ζω-
γραφικής αλλά και γλυπτά, όλα διά χειρός σπου-
δαίων Ελλήνων καλλιτεχνών.

Ανάμεσά τους σπάνια κομμάτια, όπως το «Τά-
μα» του Νικόλαου Γύζη (1875), που βγαίνει πρώτη
φορά προς πώληση με τιμή εκκίνησης τις 200.000
ευρώ. Πρόκειται για μια ηθογραφική σκηνή που
απεικονίζει την πορεία μιας νεαρής κοπέλας,
υποβασταζόμενης από τη μητέρα της, για την εκ-
πλήρωση του τάματός της στο απόκρημνο ξωκλή-
σι. Η αλυσίδα με την καρδιά που κρατάει στα χέρια
της υπονοεί πως το τάμα αφορά τον χαμένο της
αρραβωνιαστικό. Το έργο πραγματοποιήθηκε
έπειτα από ένα σύντομο ταξίδι του Γύζη στην Ελ-

λάδα και τον Δεκέμβριο του 1875 πέρασε στα χέ-
ρια του Άγγλου εμπόρου τέχνης Wallis και έπειτα
σε ιδιωτική συλλογή στην Αθήνα.

Ένα ακόμη αριστούργημα της νεοελληνικής ζω-
γραφικής, το οποίο συγκαταλέγεται στα έργα προς
δημοπράτηση, είναι η «Αλληγορική Σύνθεση - Νί-
κη» του Κωνσταντίνου Παρθένη (1878-1967) με τι-
μή εκκίνησης τις 90.000 ευρώ. Το έργο προστα-
τεύεται ως νεότερο κινητό μνημείο βάσει της με
αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛ ΑΠ/Β/ 2036/28874/02-06-
1999, ενώ βάσει της παρ. 1 του άρθρου 34 Νόμου
4858/2021 απαγορεύεται η εξαγωγή του από την
ελληνική επικράτεια χωρίς την άδεια των αρμό-
διων υπηρεσιών του ΥΠΠΟ.

«Το σπίτι της Αθήνας» του Νίκου Εγγονόπουλου
αναμένεται να προκαλέσει το ενδιαφέρον των
συλλεκτών με τιμή εκκίνησης τις 20.000 ευρώ, το
«Πορτρέτο» του Γιάννη Τσαρούχη εκτιμάται στις
10.000 ευρώ, το «Λιμάνι» του Θανάση Τσίγκου στις
24.000 ευρώ και το γλυπτό «Λουλούδι» του Τάκη
(Βασιλάκη) έχει τιμή εκκίνησης τις 80.000 ευρώ.

Στη δημοπρασία «Νεοελληνικής Ζωγραφικής &
Γλυπτικής 19ου & 20ού αιώνα», που θα πραγματο-
ποιηθεί την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου και ώρα 6 μμ
στο Ζάππειο, περιλαμβάνονται δεκάδες ακόμη κο-
ρυφαία έργα με εξέχουσα θέση στην εικαστική
ιστορία της χώρας μας των Σπ. Βασιλείου, Π. Βυ-
ζάντιου, Γ. Γαΐτη, Α. Γεραλή, Γκίκα (Χατζηκυριά-
κου), Δ. Διαμαντόπουλου, Ν. Εγγονόπουλου, Θεό-
φιλου (Χατζημιχαήλ), Μ. Θεοφυλακτόπουλου, Χ.
Καρά, Ν. Κεσσανλή, Γ. Κόττη, Γ. Λαζόνγκα, Κ. Μα-
λέα, Τ. Μαντζαβίνο, Γ. Μόραλη, Γ. Μαυροΐδη,
Μποστ, Χ. Μπότσογλου, Γ. Μπουζιάνη, Δ. Μυταρά,
Σπ. Παπαλουκά, Παύλου (Διονυσόπουλου), Γ.
Ρόρρη, Ε. Σακαγιάν, Π. Σάμιου, Σ. Σόρογκα, Γ. Σπυ-
ρόπουλου, Π. Τέτση, Γ. Τσαρούχη, Γ. Τσίγκου, Β.
Φωτόπουλου, Τζ. Χριστοφόρου, Χρύσας (Βαρδέα),
Γ. Ψυχοπαίδη.

Η νεοελληνική γλυπτική εκπροσωπείται επάξια
από τους Γ. Χαλεπά, Θ. Παπαγιάννη, Τάκη (Βασιλά-
κη), Χρ. Καπράλο, Γ. Λάππα, Γ. Παππά, Γ. Ζογγολό-
πουλο και Ε. Βερναρδάκη. 



Αναβολή για την επόμενη χρονιά πήρε ο γάμος
της Μαρίας Αντωνά και του Άρη Σοϊλέδη. Ένα οικο-
γενειακό θέμα που προέκυψε ξαφνικά «φρέναρε»
τα γαμήλια σχέδιά τους, παρότι όλα ήταν έτοιμα για
να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας. Το νυφικό της
δημοσιογράφου, που ήταν ειδική παραγγελία για
την πιο όμορφη στιγμή της ζωής της, θα παραμένει
στην κρεμάστρα για μερικούς μήνες ακόμη, ωστό-
σο θα έχει τον χρόνο για να τελειοποιήσει το after
wedding event!

Ησαΐας next year

Σοκαριστικές
αποκαλύψεις

Το σοβαρό πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπώ-
ρησε έντονα στην εφηβεία αποκάλυψε ο Θοδω-
ρής Αθερίδης. Ο δημοφιλής ηθοποιός αναφέρ-
θηκε πρώτη φορά στις κρίσεις πανικού που πά-
θαινε μικρός, αλλά δεν γνώριζε πώς να τις αντι-
μετωπίσει. «Πήγα στην εκκλησία και με διάβασε
παπάς. Αν υπήρχαν τα αντικαταθλιπτικά τότε, πι-
στεύω πως από τα 15 μου μέχρι τα 40 θα είχα άλ-
λη ποιότητα ζωής. Καταρχάς, δεν θα είχα γίνει
αλκοολικός, έγινα για να χαλαρώσω από αυτό»,
εξομολογήθηκε.

Ένα μήνυμα όλο νόημα ανάρτη-
σε στο Instagram η Δήμητρα
Αλεξανδράκη. Η εντυπωσιακή
καλλονή δημοσίευσε ένα
ποστ-σπαζοκεφαλιά ακόμη και
για τους πιο δυνατούς λύτες,
αφήνοντας να εννοηθεί πως
κάτι καλό έχει έρθει στη ζωή
της. «Σιγά, σιγά και ήσυχα. Αν
θες να με έχεις, να με αξίζεις,
αλλιώς μη μου χαλάς τη μονα-
ξιά αν δεν μπορείς να την γκρε-
μίσεις», έγραψε χωρίς να ανα-
φέρει τον αποδέκτη.

Τι παίζει;

ΚΚαι άλλα κουφέτα!
Πρόταση γάμου από τον σύντροφό της Μάριο Δερβίση δέχτηκε η
Ιζαμπέλλα Φούλοπ! Ο αθλητής της Εθνικής πόλο επέλεξε να κάνει
τη μεγάλη έκπληξη στην αγαπημένη του τη μέρα των γενεθλίων της,
παρουσία φίλων και συνεργατών, που ήταν όλοι στο γαμήλιο «κόλ-
πο»! Η τηλεοπτική «Ελένη» της σειράς «Η Γη της ελιάς» απάντησε
με ενθουσιασμό «Yes, I do» και ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι.

Τι και αν χώρισαν έπειτα από 20 χρόνια
γάμου; Η Τέχνη ενώνει ακόμη και τους
διαζευγμένους, όπως τη Βαλέρια Κου-
ρούπη και τον τέως σύζυγό της Νίκο Ξυ-
δούς, που θα συνεργαστούν επί σκηνής
σε μια σειρά από προγραμματισμένα live
με το συγκρότημά τους Apotihans. Την
ανακοίνωση έκανε η ηθοποιός, προσκα-
λώντας τους χιλιάδες followers της να
δώσουν το «παρών» για νύχτες γεμάτες
διασκέδαση. 
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Όλα καλά με την υγεία της

Εμφανίσεις 
με τον πρώην

Σ
το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο νοσηλεύεται η Γω-
γώ Φαρμάκη. Η σχεδιάστρια μόδας και αδελφή του γνω-
στού μοντέλου Όλγας Φαρμάκη υποβλήθηκε σε σοβαρή
επέμβαση καρδιάς με επιτυχία, ανακοινώνοντας με χαρά

τα καλά νέα: «Πριν από λίγους μήνες διαγνώστηκα με Wolff Parkin-
son White, που σίγουρα πολλοί δεν γνωρίζετε τι είναι, όπως και εγώ
όταν μου το ανακοίνωσαν. Έπειτα λοιπόν από φαρμακευτική αγωγή,
αρκετά Holder και αφού σε ηρεμία έφτανα 212 παλμούς, είπαμε να
μπούμε χειρουργείο. Όπως έχω ξαναπεί, είμαι κάτι παραπάνω από
τυχερή! Είχα δύο εξαιρετικούς γιατρούς που έκαναν τα αδύνατα δυ-
νατά για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια του
χειρουργείου! Αυτήν τη στιγμή, που κάνω αυτό το ποστ, είναι όλα
τέλεια! Ανυπομονώ να ξεκινήσω τις προπονήσεις μου και θέλω να
πω σε όλους σας να κάνετε εξετάσεις με το παραμικρό και να μην το
αμελείτε».



Β
ραχνάδα είναι η αλλοίωση της φωνής
που προκαλείται από δυσλειτουργία
του λάρυγγα (αλλοιώσεις και προβλή-
ματα των φωνητικών χορδών) ή από

διαταραχές στη σύγκλειση των φωνητικών χορδών.
Βραχνάδα ή βράγχος φωνής είναι ένας γενικός

όρος που περιγράφει κάθε μη φυσιολογική αλλα-
γή στη φωνή. «Κάθε άνθρωπος έχει μια ιδιαίτερη
και χαρακτηριστική χροιά φωνής, η οποία μορφο-
ποιείται από μια πληθώρα παραγόντων, όπως το
μήκος, το πάχος και η τάση των φωνητικών χορ-
δών. Οι παράγοντες αυτοί μαζί με τη στοματική και
τη ρινική κοιλότητα διαμορφώνουν τελικά τον ήχο
σε έναρθρο λόγο», εξηγεί ο Χρήστος Γκιώνης, δι-
ευθυντής ωτορινολαρυγγολόγος.

Η αλλοίωση της φωνής που προκαλείται από
δυσλειτουργία του λάρυγγα (αλλοιώσεις και
προβλήματα των φωνητικών χορδών) ή από δια-
ταραχές στη σύγκλειση των φωνητικών χορδών
οφείλεται σε ορατές ανωμαλίες των φωνητικών
χορδών, όπως οξείες φλεγμονές/λαρυγγίτιδες
(είναι οι πιο συχνές αιτίες βράγχους φωνής και
εμφανίζονται έπειτα από οξείες λοιμώξεις μι-
κροβιακές ή ιογενείς του αναπνευστικού συστή-
ματος). Παρατηρούνται ερυθρότητα και οίδημα
των φωνητικών χορδών, πρόκειται για οξείες κα-
ταστάσεις που δεν προκαλούν ανησυχία, διαρ-
κούν λίγες μέρες και αντιμετωπίζονται πολύ εύ-
κολα με συγκεκριμένες οδηγίες, ακόμη και αν
χρειαστεί σε ορισμένες περιπτώσεις να υποβοη-
θηθούν με τη χρήση φαρμάκων.

Χρόνιες φλεγμονές: Οίδημα Ranke (οφείλεται
στην κακή χρήση της φωνής-λάθος ομιλία και σε
κακές συνήθειες όπως το κάπνισμα και η συχνή κα-
τανάλωση αλκοόλ). Πολύποδες των φωνητικών
χορδών, κομβία των φωνητικών χορδών (οι λεγόμε-

νοι κάλοι). Πρόκειται για οζίδια που εμφανίζονται
στη μεσότητα των φωνητικών χορδών και οφείλον-
ται σε κακή χρήση της φωνής. Αλλεργικός βήχας,
ΓΟΠ (γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση), εδώ η
βραχνάδα συνοδεύεται από αίσθημα «κόμπου»
στον λαιμό - κοκκίωμα φωνητικών χορδών. Προ-
καρκινικές βλάβες (πχ λευκοπλακία κ.ά.), κακοή-
θεις όγκοι. Παράλυση των φωνητικών χορδών (μο-
νόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη), που οφείλεται σε
βλάβες του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, ια-
τρογενείς βλάβες έπειτα από χειρουργικές επεμβά-
σεις ή λόγω παρουσίας όγκων που πιέζουν το λα-
ρυγγικό νεύρο (το παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο εί-
ναι ένα νεύρο που σχετίζεται με την κινητικότητα
των φωνητικών χορδών). Πρεσβυφωνία (ατροφία
των χορδών λόγω ηλικίας). Μη ορατές βλάβες των
φωνητικών χορδών. Ψυχογενείς καταστάσεις: Σπα-
σμωδική δυσφωνία (καταστάσεις άγχους και στρες
επηρεάζουν σημαντικά τον λάρυγγα). Νευρομυϊκές
διαταραχές: Νόσος Parkinson, μυασθένεια Gravis
(αντιμετώπιση και θεραπεία από νευρολόγο). Ορμο-
νολογικές διαταραχές όπως ο υπερθυρεοειδισμός
και συχνότερα ο υποθυρεοειδισμός (παρακολού-
θηση και αντιμετώπιση από ενδοκρινολόγο). 
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kpapakosto@yahoo.gr

Προκαλείται από δυσλειτουργία 
του λάρυγγα ή από διαταραχές 
στη σύγκλειση των φωνητικών χορδών

Όταν δούμε ότι η βραχνάδα μας παρατείνεται,
θα πρέπει να πάμε σε ωτορινολαρυγγολόγο
προκειμένου να μας υποβάλει σε εξετάσεις
και να κάνει κλινική εξέταση. Υπάρχουν πλέ-
ον υπερσύγχρονα μηχανήματα. Ωστόσο,
υπάρχουν και πράγματα που μπορούμε να
κάνουμε μόνοι μας ώστε να προστατεύουμε
τη φωνή μας. Θυμόμαστε ότι η δυνατή φωνή
και το ψιθύρισμα μπορεί να προκαλέσουν
κακώσεις στις φωνητικές χορδές. Πίνουμε
τακτικά υγρά, προσέχουμε την υγρασία και
την ατμόσφαιρα του σπιτιού, θεραπεύουμε τη
ΓΟΠ, διακόπτουμε το κάπνισμα, ακολουθού-
με μια υγιεινή διατροφή και περιορίζουμε
την κατανάλωση αλκοολούχων και ανθρα-
κούχων ποτών και πικάντικων φαγητών. «Οι
επαγγελματίες φωνής (εκπαιδευτικοί, ιε-
ρείς, τραγουδιστές, ηθοποιοί, δικηγόροι
κ.λπ.) καλό είναι να επισκέπτονται τακτικά
τον ΩΡΛ τους», καταλήγει ο κ. Γκιώνης. Επί-
σης, βοηθάει σημαντικά η ορθοφωνία ώστε
να γίνονται σωστή χρήση της φωνής και ορθή
τοποθέτηση.

Προστασία της φωνής

Βραχνάδα: Σύμπτωμα
που δεν πρέπει να υποτιμάμε

Χρήστος Γκιώνης, 
διευθυντής ωτορινολαρυγγολόγος



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Η Νέα Σελήνη, που πραγματοποιείται στο φιλι-
κό με το δικό σας ζώδιο του Τοξότη, δίνει την
εύνοια που χρειάζεστε για να χτίσετε με σω-
στές βάσεις τους στόχους σας. Αυτό το φεγγά-
ρι θα σας βοηθήσει να εκμεταλλευτείτε τις ευ-
καιρίες που θα παρουσιαστούν, ενώ θα δώσε-
τε το επόμενο διάστημα ιδιαίτερη έμφαση
στην επικοινωνία, τα ταξίδια και τις σπουδές. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Οικονομικά οφέλη θα έχετε από αυτήν τη
Νέα Σελήνη, ενώ θα μπείτε στη λογική να
εξετάσετε τις συνθήκες που υπάρχουν στην
προσωπική σας ζωή. Επίσης, η αισιοδοξία
που θα σας πλημμυρίσει ίσως γίνει επικίνδυ-
νη, αν δεν μπορέσετε να την τιθασεύσετε και
όταν μάλιστα δεν έχετε αυτοσυγκράτηση στις
επιθυμίες σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η Νέα Σελήνη πραγματοποιείται στο διαμε-
τρικά απέναντι ζώδιο, στον τομέα των σχέσε-
ων και των συνεργασιών σας. Οι σχέσεις
χρειάζονται ενδιαφέρον και φλόγα και αυτό
το φεγγάρι θέλει να βελτιώσει τις σχέσεις
σας ή να ξεκινήσει μια καινούργια συνεργα-
σία ή σύμπραξη.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Νέα Σελήνη στον τομέα της εργασίας και
της υγείας σας δημιουργεί τις κατάλληλες
συνθήκες για να ανοίξετε ένα νέο κεφάλαιο
σε αυτούς τους τομείς. Τώρα είναι η σωστή
στιγμή να βάλετε σειρά στην καθημερινότητά
σας, να αναζωογονήσετε τις εργασιακές σας
σχέσεις και να φροντίσετε το σώμα σας με
άσκηση και σωστή διατροφή. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η Νέα Σελήνη πραγματοποιείται στον 5ο το-
μέα σας που αφορά τη συναισθηματική σας
ζωή, τα παιδιά σας, τη δημιουργικότητά σας
και επιχειρηματικά σχέδια για όσους ασχο-
λούνται με αυτά. Είναι η κατάλληλη στιγμή να
αυξηθεί η κοινωνικότητά σας και να παρου-
σιαστούν ευκαιρίες που μπορεί να στηρίξουν
τους στόχους σας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η Νέα Σελήνη στον Τοξότη δίνει έμφαση στα
οικογενειακά θέματα αλλά και σε επαγγελ-
ματικές δραστηριότητες, ιδίως αν αυτές βρί-
σκονται στον δικό σας χώρο. Θα αναπτυχθεί
η επιθυμία σας να βάλετε καινούργιες βά-
σεις, να επισκευάσετε, να διακοσμήσετε και
να βάλετε την προσωπική σας πινελιά στον
δικό σας χώρο.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Σήμερα η Νέα Σελήνη ανοίγει μπροστά σας
νέες επικοινωνιακές και επαγγελματικές
δραστηριότητες. Γίνεστε πιο κοινωνικοί, ενώ
το περιβάλλον σας θα παίξει ενεργό ρόλο
στις αποφάσεις που θα πάρετε το επόμενο
διάστημα. Ίσως μπείτε στη διαδικασία να αλ-
λάξετε μεταφορικό μέσο, να ταξιδέψετε και
να φύγετε από τον τόπο σας για να σπουδά-
σετε ή να εργαστείτε.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Τα οικονομικά σας ανανεώνονται αυτή την
περίοδο, ιδίως αν ανήκετε στις πρώτες μέ-
ρες του ζωδίου σας. Η Νέα Σελήνη υπόσχε-
ται νέες προοπτικές και σταθερότητα και εν-
δεχομένως να προκύψει μια πρόταση για
δουλειά που μπορεί να έχει αρκετά χρημα-
τικά οφέλη ή να σας δοθεί προαγωγή ή επί-
σης να αυξήσετε τα κέρδη στην ήδη υπάρ-
χουσα εργασία σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Νέα Σελήνη στο δικό σας ζώδιο φέρνει
θετικούς οιωνούς σε όσους έχουν γεννη-
θεί τις πρώτες μέρες. Νέα αρχή θα ορίσει
αυτό το Φεγγάρι σε όποιον τομέα εσείς
επιθυμείτε, ακόμη και να επιδιώξετε μια
αλλαγή στην εμφάνισή σας, να ερευνήσε-
τε, να ταξιδέψετε, να σπουδάσετε. Βάλτε
νέους στόχους και να είστε σίγουροι ότι το
σύμπαν συνωμοτεί για να τους πετύχετε. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Νέα Σελήνη στον 12ο ηλιακό σας τομέα
αφορά το ασυνείδητο, τη φαντασία, τη διαί-
σθηση. Είναι επίσης η πιο κατάλληλη χρονι-
κή στιγμή να αφήσετε πίσω το παρελθόν που
σας πονά και να ασχοληθείτε με την αυτο-
βελτίωσή σας μέσα από τη βοήθεια κάποιου
ή όχι. Το παρασκήνιο επίσης αυτή την περίο-
δο θα είναι πολύ ενεργό. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η Νέα Σελήνη θα σας φέρει μεγάλη κοινωνι-
κότητα, θα αναπτύξετε με άλλα πρόσωπα
κοινούς στόχους και θα κάνετε καλές συμ-
μαχίες. Ίσως η ομαδικότητα να σας δώσει
προοπτικές να χτίσετε νέους στόχους στη
ζωή σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Καριέρα και επαγγελματική ζωή θα έχουν
την τιμητική τους αυτή την περίοδο στη
ζωή σας, ιδίως αν ανήκετε στις πρώτες
μέρες αλλά και τις τελευταίες του ζωδίου
σας. Θα είστε πολύ παραγωγικοί και θα
σας δοθούν αρκετές ευκαιρίες να προ-
ωθήσετε τη φήμη σας.
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Η Νέα Σελήνη στο ζώδιο του Τοξότη
επηρεάζει περισσότερο όσους ανήκουν
στις πρώτες μοίρες των Τοξότη,
Λέοντα, Κριού, Διδύμων, Ιχθύων και

Παρθένων. Το Νέο Φεγγάρι φέρνει αισιόδοξα
μηνύματα και βγάζει τη μουντάδα από πάνω
μας. Ενεργοποιήστε λοιπόν τους στόχους σας
για τις επόμενες δύο εβδομάδες και φροντίστε
να τους επιτύχετε, εφόσον η ενέργεια του
Τοξότη αυτή την περίοδο είναι διάχυτη, με την
Αφροδίτη και τον Ερμή να βρίσκονται επίσης
σε αυτό το ζώδιο και να ενισχύουν κάθε νέο
ξεκίνημα.



Ο
ι προβολείς της δημοσιότητας εί-
ναι στραμμένοι στις σοκαριστικές
εξελίξεις γύρω από την Κιβωτό
του Κόσμου. Από τις πρωινές εκ-

πομπές μέχρι τα βραδινά δελτία ειδήσεων, τα
κανάλια ψάχνουν εξονυχιστικά τα έργα και
τις ημέρες του πατέρα Αντώνιου αλλά και
αναλύουν το παρελθόν και το παρόν των παι-
διών που φιλοξενούνται εκεί.

Η αρμόδια υφυπουργός δήλωσε ότι τα παι-
διά αυτά πρέπει να κάνουν τον έλεγχο για το
αν έχουν κακοποιηθεί. Ο έλεγχος αυτός κρα-
τάει από μία εβδομάδα μέχρι δέκα μέρες και
μετά υπάρχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα,
που μπορεί να κρατήσει μέχρι και έναν μήνα,
ίσως και λίγο παραπάνω, για να δουν οι υπη-
ρεσίες του δήμου και οι κοινωνικές υπηρε-
σίες του νοσοκομείου αν μπορούν τα παιδιά,
σύμφωνα και με το βέλτιστο συμφέρον των
ίδιων των παιδιών, να γυρίσουν στην ευρύτε-
ρη οικογένειά τους.

Η κυβέρνηση παραδέχεται ότι δεν έχει
αποκτήσει την ταχύτητα που θα ήθελε. Για
ποιο «κοινωνικό κράτος» και για ποια «κοι-

νωνική πολιτική» μιλάμε; Η μόνη «κοινωνική
πολιτική» που υπάρχει -στην πράξη και όχι
στα λόγια και στις διακηρύξεις- είναι ο εγ-
κλεισμός στο ίδρυμα και η πιθανή ανεύρεση
ανάδοχης οικογένειας. Κανείς δεν μιλάει για
την ανάγκη επικέντρωσης στην πηγή του
προβλήματος, για το πώς «παράγεται» το παι-
δί χωρίς οικογένεια, όταν οι γονείς είναι κυ-
ριολεκτικά απόντες, για το πώς λειτουργούν
διαχρονικά οι κοινωνικές υπηρεσίες, που το
μόνο που ξέρουν είναι το πώς θα απομακρύ-
νουν το παιδί από τη θεωρούμενη -και οριστι-
κά καταδικασμένη- «ακατάλληλη οικογέ-
νεια», και ουδόλως τους περνάει από το μυα-
λό να διερευνήσουν τους λόγους που γίνεται
προβληματική.

«Μέχρις ότου οι υπηρεσίες του δήμου και
του νοσοκομείου αποκλείσουν το στενό ή ευ-
ρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, όπου τα
παιδιά με τα στοιχεία που έχουμε γυρίζουν
στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον κατά
65%, δεν μπορείς να κρατάς τα παιδιά αυτά
για μία ή δύο εβδομάδες σε μια δομή και επί-
σης χρειάζεται αυτό που ήδη έχουμε κάνει,

να διαμορφώσουμε καλύτερους χώρους σε
κάποια παιδιατρικά νοσοκομεία και ήδη στο
Παίδων Πεντέλης έχει διαμορφωθεί ξενώνας
που πλέον λειτουργεί, ο οποίος έχει χωρητι-
κότητα μέχρι δώδεκα παιδιά», δήλωσε η Δό-
μνα Μιχαηλίδου μπροστά στις κάμερες.

Τι θα γίνει όμως όταν η Κιβωτός πάψει να
είναι πρώτο θέμα στην επικαιρότητα; Τι θα γί-
νει όταν φύγουν οι κάμερες; Η κυρία Μιχαη-
λίδου είπε ότι οι προνοιακές δημόσιες δομές
έχουν να στελεχωθούν τόσο πάνω από 20
χρόνια και λόγω της πανδημίας έχουμε κατα-
φέρει ουσιαστικές στελεχώσεις δομών αυ-
τών. Χρειάζονται και άλλες; Χρειάζονται. Γιατί
όσο περισσότερους έχουμε στην παιδική
προστασία τόσο το καλύτερο, αλλά ποτέ τα τε-
λευταία 20 χρόνια δεν είχαμε τόσους ανθρώ-
πους στις δομές μας. Αναμφίβολα υπάρχουν
ευθύνες. Η Πολιτεία κάτι δεν έκανε καλά όλα
αυτά τα χρόνια. Και κυρίως που δεν έχει προ-
χωρήσει το πρόγραμμα με τις υιοθεσίες και
δυστυχώς βολεύεται με τις δομές. Όταν οι
κάμερες σβήσουν, τότε θα αρχίσει για τα παι-
διά που μένουν πίσω ένας νέος Γολγοθάς. 

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Κανείς δεν μιλάει
για την ανάγκη
επικέντρωσης
στην πηγή 
του προβλήματος,
για το πώς
«παράγεται» 
το παιδί χωρίς
οικογένεια...

Όταν θα φύγουν οι κάμερες


