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ο Ανδρουλάκης 

δεν μιλάνε 
για σχοινί 



Η
σοφή λαϊκή ρήση «μεγάλη μπουκιά φάε,
μεγάλο λόγο μη λες» παίρνει σάρκα και
οστά στο ελληνικό πολιτικό γίγνεσθαι και
δη στο ΠΑΣΟΚ που, με αφορμή την υπό-

θεση των υποκλοπών και τη νόμιμη επισύνδεση του
Νίκου Ανδρουλάκη, τους τελευταίους μήνες είχε ση-
κώσει στα ύψη τη ρητορική περί δημοκρατικότητας
και περί συνταγματικότητας, περί διαφάνειας και λει-
τουργίας των θεσμών και διάφορα άλλα όμορφα και
γλαφυρά.

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στις δημόσιες παρεμβάσεις
τους «κουνούσαν» το δάχτυλο ως τιμητές της καθα-
ρότητας, ως άνθρωποι του πνεύματος και της ηθικής,
ενώ ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης έδωσε ρεσιτάλ
αυτοθυματοποίησης παρουσιάζοντας τον εαυτό του
ως θύμα της «κακής Δεξιάς» που τον παρακολου-
θούσε άνευ λόγου και αιτίας... Ομολογουμένως συγ-

κινητικό. Δακρύβρεχτο. Έλα όμως που η διαπλοκή
χτύπησε την πόρτα του κόμματός του και δεν είναι και
η πρώτη φορά... Η διαπλοκή και η διαφθορά τα προ-
ηγούμενα χρόνια ήταν συνυφασμένες με το ΠΑΣΟΚ.

Τώρα, λοιπόν, η διαπλοκή επέστρεψε στα παλιά
της λημέρια και προκάλεσε σεισμό στη Χαρίλαου
Τρικούπη, που προσπαθεί να απαλύνει τις πληγές
που τραυμάτισαν τον δημοκρατικό χώρο του Κέν-
τρου. Το αν η κυρία Καϊλή είναι αθώα ή ένοχη θα το
κρίνουν οι δικαστικές αρχές. Όμως, στην προσπά-
θειά του να γλιτώσει τις όποιες ευθύνες, ο πρό-
εδρος Νίκος σκαρφίστηκε την καταπληκτική ιδέα
να χρεώσει την Καϊλή στη ΝΔ! Το μόνο που δεν μας
είπε είναι ότι είναι «ΟΝΝΕΔίτισσα». Προφανώς ο
αρχηγός του ΠΑΣΟΚ έχει σοβαρό πρόβλημα και εί-
ναι εγκλωβισμένος στη δική του ρητορική που
ανέπτυξε το προηγούμενο διάστημα και στον

βερμπαλισμό που υιοθέτησε προκειμένου να αυ-
ξήσει τα εκλογικά του ποσοστά.

Σήκωσε την μπάρα τόσο ψηλά που τώρα είναι
αναγκασμένος να περάσει από κάτω... Το πρόβλημά
του δεν είναι οι οικονομικές περιπέτειες της Καϊλή,
είναι βαθύτερο και αφορά την ίδια την ύπαρξη του
κόμματός του και την προσπάθειά του να εμφανιστεί
ως τιμητής των πάντων. Ο Ανδρουλάκης νιώθει ότι
απειλείται από το εσωτερικό του κινήματός του και
βλέπει γύρω του φαντάσματα… Αφήστε που γκρεμί-
ζεται το αφήγημά του ότι δεν πρέπει να παρακολου-
θούνται βουλευτές και ευρωβουλευτές… Από παρά-
γοντας διαμόρφωσης των πολιτικών εξελίξεων είναι
πολύ πιθανόν να μετατραπεί σε «ναυαγό» που θα
αναζητά ένα πολιτικό σωσίβιο είτε στις πρώτες είτε
στις δεύτερες εκλογές.
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Ο Νίκος Ανδρουλάκης
από παράγοντας

κυβερνησιμότητας
κινδυνεύει να

μετατραπεί σε…
πολιτικό ναυαγό
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Σ
τα χειροπιαστά αποτελέσματα της
κυβερνητικής πολιτικής τα τελευ-
ταία 3,5 χρόνια δίνει έμφαση το
Μέγαρο Μαξίμου στην τελική ευ-

θεία προς τα κρίσιμα εκλογικά ραντεβού
του 2023.

Η χθεσινή πλούσια δραστηριότητα του
πρωθυπουργού αλλά και η σημερινή έναρξη
της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του
επομένου έτους θα κορυφωθούν με τη σύγ-
κρουση των πολιτικών αρχηγών το βράδυ
του προσεχούς Σαββάτου σε ακόμη μια πρό-
βα ενόψει της προεκλογικής μονομαχίας του
Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα.

Από την πρωθυπουργική έδρα τονίζουν
πως, παρά την πρόδηλη προσπάθεια της
αντιπολίτευσης και δη του ΣΥΡΙΖΑ να κα-
ταστήσει την επικαιρότητα μονοθεματική
με το θέμα των υποκλοπών αλλά και να
μετατρέψει την πολιτική ζωή του τόπου σε
ένα ρινγκ λασπομαχίας, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης πυκνώνει τη δραστηριότητά του
εκτός του Μεγάρου Μαξίμου με στόχο να
υπενθυμίζει συνεχώς πεπραγμένα της
κυβέρνησης σε συγκεκριμένους τομείς
που βελτιώνουν αισθητά την καθημερινό-
τητα του πολίτη.

Συγκεκριμένα, η χθεσινή παρουσία του
πρωθυπουργού στην εκδήλωση παράδοσης

- παραλαβής της Δομής του Ελαιώνα, η
οποία έχει απενεργοποιηθεί και θα παρα-
δοθεί από το υπουργείο Μετανάστευσης και
Ασύλου στον Δήμο Αθηναίων, υπενθυμίζει
αφενός τις καθοριστικές ενέργειες της πα-
ρούσας κυβέρνησης στο πεδίο του Μετανα-
στευτικού, αφετέρου την προσήλωσή της
στις αναπλάσεις με κύριο στόχο να αποκα-
τασταθεί η πρόσβαση των πολλών σε χώ-
ρους πρασίνου και αναψυχής εντός του
αστικού ιστού.

Η παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη, δε,
στην εκδήλωση του υπουργείου Εργασίας
για το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία
για Αστέγους» έρχεται να υπογραμμίσει,

σύμφωνα με στενό συνεργάτη του, ότι εν
μέσω οξείας ενεργειακής κρίσης η κυβέρ-
νηση στρέφει πρωτίστως την προσοχή
στους πλέον ευάλωτους. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι ο πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ
άλλων ότι το εν λόγω πρόγραμμα με πρoίκα
10 εκατ. ευρώ «είναι η απάντηση της Πολι-
τείας απέναντι σε όλους όσοι θεωρούν ότι
είναι αόρατοι».

Την ίδια ώρα, στο Μέγαρο Μαξίμου πυ-
κνώνουν οι συσκέψεις ενόψει της παρου-
σίας του πρωθυπουργού στη Βουλή για την
ψήφιση του προϋπολογισμού το ερχόμενο
Σάββατο.

Είναι κάτι παραπάνω από σαφές πως και η

συγκεκριμένη περίσταση θα αξιοποιηθεί
από το κυβερνών κόμμα προκειμένου να κα-
ταδειχθούν οι θεαματικές, όπως περιγρά-
φονται, αλλαγές ανάμεσα στην Ελλάδα του
2019 και τη χώρα όπως είναι σήμερα.  Ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου
στο χθεσινό μπρίφινγκ των πολιτικών συντα-
κτών, επέμεινε πως ο προϋπολογισμός του
2023, ο πρώτος εκτός του μνημονιακού πε-
ριβάλλοντος και του πλαισίου ενισχυμένης
εποπτείας, χαρακτηρίζεται από δημοσιονο-
μική υπευθυνότητα, αναπτυξιακή στόχευση
και κοινωνική ευαισθησία.

Στο αμέσως προσεχές διάστημα η κυβέρ-
νηση καλείται να ολοκληρώσει με επιτυχία
όλα τα προαπαιτούμενα που σχετίζονται με
δράσεις και παρεμβάσεις του Ταμείου Ανά-
καμψης, ώστε να μπει στην… poll position
και για την τρίτη δόση.

Κατά τη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου έθεσε το αποτύ-
πωμα της κυβερνητικής πολιτικής πάνω στις ράγες της
συνέχειας, της συνέπειας και της σταθερότητας. Τα
σημεία που τόνισε ο κ. Οικονόμου είναι τα ακόλουθα:
� Πιστώσεις για την επιδότηση λογαριασμών ηλε-
κτρικού ρεύματος.
� Αύξηση κοντά στο 8% στις αποδοχές 2.500.000 συνταξι-
ούχων για πρώτη φορά ύστερα από 12 χρόνια.
� Μόνιμη κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για
όλους.
� Διατήρηση σε μόνιμη βάση της μείωσης κατά τρεις ποσοστι-

αίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του
ιδιωτικού τομέα.

� Αύξηση του κατώτατου μισθού, η τρίτη μέσα σε ένα
σύντομο χρονικό διάστημα.
� Αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους στέγασης,
κυρίως για τους νέους ανθρώπους.
� Επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό

τομέα από τους 6 στους 9 μήνες.
� Αναμόρφωση του ειδικού μισθολογίου των ιατρών του

ΕΣΥ με αυξήσεις μισθών και επιδομάτων.
� Μισθολογικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων.

Γ. Οικονόμου: «Η οικονομία στο επίκεντρο»

Προϋπολογισμός ανάπτυξης που αφουγκράζεται 
τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού 

Τα «όπλα»
της κυβέρνησης
στα προβλήματα
της κοινωνίας

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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Στην κυβέρνηση παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή
τις εξελίξεις επιλέγοντας χαμηλούς τόνους και αποφεύ-
γοντας τα εύκολα συμπεράσματα, με το βλέμμα στραμμέ-
νο στα στοιχεία που αναμένεται να έρθουν στο φως τις
επόμενες μέρες και να αποτυπωθούν στην κοινή γνώμη.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και σε αυτή την περίπτω-
ση, όπως συνέβη και στο θέμα των παρακολουθήσεων, η
κυβερνητική γραμμή θα παραμείνει στο «όλα στο φως» εν
αναμονή των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξάγουν
οι βελγικές αστυνομικές και δικαστικές αρχές.

Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι η υπόθεση αυτή αφή-
νει ήδη ένα τριπλό αποτύπωμα. Πρώτον, αποδεικνύει -
όπως σημειώνουν- ότι κανένα πολιτικό πρόσωπο δεν πρέ-
πει να εξαιρείται οποιασδήποτε νόμιμης έρευνας. Ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος ήδη τοποθετήθηκε σχετικά υπο-
νοώντας ότι δεν μπορεί να αποκλείσει κανένας το ενδεχό-
μενο να έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη και επισυνδέσεις
στην έρευνα των βελγικών αρχών. Δεύτερον, παρότι επα-
ναλαμβάνουν ότι ένα πρόσωπο δεν μπορεί να στιγματίσει
ένα ολόκληρο κόμμα, εκτιμούν ότι η υπόθεση «Καϊλή» βά-
ζει και πάλι στο κάδρο το ΠΑΣΟΚ με ένα αρνητικό πρόση-

μο. Κανείς δεν παραβλέπει ότι η υπόθεση αυτή και ο τρό-
πος με τον οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να τη δια-
χειριστεί, χαρακτηρίζοντας «δούρειο ίππο» της κυβέρνη-
σης την Εύα Καϊλή, έρχονται να βαθύνουν ακόμη περισσό-
τερο το ρήγμα στις σχέσεις ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, που προκάλεσε η
υπόθεση των παρακολουθήσεων. Τρίτον, δεν αποκλείεται
να δημιουργήσει συζητήσεις και στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αφο-
ρά το κόμμα που έως σήμερα εμφανιζόταν ως ο αδιαμφι-
σβήτητος εταίρος στο σενάριο «προοδευτικής διακυβέρ-
νησης» μετά τις κάλπες της απλής αναλογικής.

Παρά τις εκτιμήσεις αυτές πάντως, κυβερνητικά στελέ-
χη επισημαίνουν με νόημα ότι «το θέμα δεν μας αφορά,
αφορά ένα άλλο κόμμα». Είναι χαρακτηριστικό της στάσης
που το Μαξίμου επιλέγει να τηρήσει, ότι έως τώρα ο ίδιος
ο πρωθυπουργός δεν έχει τοποθετηθεί, παρά το γεγονός

ότι έχει παραβρεθεί και μιλήσει σε τουλάχιστον τέσσερις
εκδηλώσεις από τη στιγμή της δημοσιοποίησης του σκαν-
δάλου. Πληροφορίες επισημαίνουν ότι σε κάθε περίπτω-
ση ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραμείνει και σε αυτή την
υπόθεση πιστός στη θεσμική προσέγγιση, δίνοντας τον
πρώτο λόγο στη δικαιοσύνη και τις εν εξελίξει δικαστικές
έρευνες.

Στο ίδιο μήκος κύματος αναμένεται να παραμείνει η
στάση Μητσοτάκη και στο θέμα των παρακολουθήσεων,
στον απόηχο και της αντιπαράθεσής του με τον Αλέξη Τσί-
πρα στη Βουλή. Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι το θεσμικό
βήμα που έπρεπε να γίνει έγινε και ότι πλέον τα αναπάντη-
τα ερωτήματα είναι αυτά που τέθηκαν από τον πρωθυ-
πουργό στον κ. Τσίπρα σχετικά με τις παρακολουθήσεις
επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και την αλλαγή του Ποινικού
Κώδικα λίγες μέρες πριν από τις εκλογές του 2019. Ο κ.
Μητσοτάκης επέλεξε μάλιστα να απαντήσει στην πράξη
στα τελευταία δημοσιεύματα περί παρακολούθησης του
Κωστή Χατζηδάκη δίνοντας δύο φορές το «παρών» στο
πλευρό του υπουργού Εργασίας σε αντίστοιχες εκδηλώ-
σεις την Κυριακή και τη Δευτέρα. 

Σ
το ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να είναι πιο
προσεκτικοί στην κριτική τους
επί σκανδάλων και δη οικονομι-
κών, αφού εδώ και δεκαετίες η

διαδρομή του Κινήματος συνδέθηκε με
απίστευτα οικονομικά σκάνδαλα που συν-
τάραξαν το πανελλήνιο. 

Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι η σημε-
ρινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ έχει κάποια ευθύ-
νη για τα τεκταινόμενα του παρελθόντος,
ωστόσο δεν μπορεί να ξεχαστεί ότι η Χαρι-
λάου Τρικούπη πλήγωσε πολλές φορές την
ελληνική κοινωνία, με αποκορύφωμα την
υπόθεση του Άκη Τσοχατζόπουλου. Απ’
όπου και να το πιάσεις θα λερωθείς. Από το
σκάνδαλο του καλαμποκιού με τη λαθραία
εισαγωγή χιλιάδων τόνων γιουγκοσλαβι-
κού καλαμποκιού από κρατική εταιρεία και
την εξαγωγή του στη συνέχεια σε χώρες
της Ευρώπης ως ελληνικού. Από το σκάν-
δαλο 1,5 δισ. σε βάρος της ΕΤΒΑ και δύο
θυγατρικών ναυτιλιακών εταιρειών της με

την αγορά πλοίων από δύο άγνωστες κυ-
πριακές εταιρείες-φαντάσματα, οι οποίες
εμφανίζονταν χωρίς κεφάλαια και χωρίς
μετόχους. Από το σκάνδαλο της Αγροτικής
Ασφαλιστικής Εταιρείας. Πέραν των παρα-
νομιών που αποκαλύφθηκαν και της δια-
σπάθισης δημόσιου χρήματος, εξασφάλιζε
τη δεύτερη τετραετία του ΠΑΣΟΚ στα διευ-
θυντικά της στελέχη μισθούς από 25 έως
33 εκατ. δρχ. μηνιαίως με τη μέθοδο των
προμηθειών, ενώ την ίδια στιγμή οι εργα-
ζόμενοι στην Ελλάδα αμείβονταν με μι-
σθούς πείνας…

Χρέη, δάνεια και εξοπλιστικά
Τι να πρωτοθυμηθούμε και τι να αφήσου-

με; Από το σκάνδαλο της ΠΡΟΜΕΤ με τα σά-
πια ξύλα μέχρι την ΑΓΡΕΞ και τις κομπίνες
στις Αγροτικές Εξαγωγές (ΑΓΡΕΞ) και μέ-
χρι τα μαύρα ταμεία και τη Siemens, όταν
στις 26 Μαΐου 2010 ο Τάσος Μαντέλης πα-
ραδέχτηκε, κατά την κατάθεσή του στην

Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την
υπόθεση Siemens, είσπραξη προεκλογι-
κής χορηγίας από τη Siemens ύψους
200.000 μάρκων το 1998, όταν ήταν υπουρ-
γός Μεταφορών και Επικοινωνιών στην κυ-
βέρνηση Σημίτη. Και από τα μαύρα ταμεία
με την εμπλοκή του Θεόδωρου Τσουκάτου
μέχρι το Χρηματιστήριο το 1999, όταν ο δεί-
κτης της Σοφοκλέους είχε σημειώσει το ρε-
κόρ ανόδου σκαρφαλώνοντας περίπου στις
6.500 μονάδες. Τρία χρόνια μετά, στις 17
Σεπτέμβρη 2002 -κι ενώ πια ήταν δεδομένο
τι είχε παιχτεί με τη «φούσκα»- ο δείκτης
είχε κατρακυλήσει κάτω από τις… 2.000
μονάδες. Μέσα σε μια τριετία, λοιπόν, η συ-
νολική απώλεια της κεφαλαιοποίησης της
Σοφοκλέους ανήλθε στο αστρονομικό πο-
σόν των 136 δισ. ευρώ (46,3 τρισ. δραχμές)!
Με άλλα λόγια, τόση ήταν η διαφορά μεταξύ
της συνολικής αξίας των εισηγμένων μετο-
χών τον Σεπτέμβρη του 1999 και της αντί-
στοιχης αξίας τους τρία χρόνια αργότερα.

Στο αποκαλούμενο και σκάνδαλο του Χρη-
ματιστηρίου πάνω από 140 δισ. ευρώ χάθη-
καν από την υποτίμηση μετοχών. Στο αξιο-
σημείωτο, ένα από τα συνθήματα του ΠΑ-
ΣΟΚ στις εκλογές του 2000, που οδήγησαν
στην επανεκλογή του Κώστα Σημίτη, ήταν
«το ισχυρό Χρηματιστήριο που στοιχειοθε-
τεί μια ισχυρή εθνική οικονομία». Αποκο-
ρύφωμα όλων, η εμπλοκή πολιτικών προ-
σώπων στις χρυσές μίζες των εξοπλιστικών
που διέλυσαν πλήρως την αξιοπιστία του
Κινήματος, αλλά και το γεγονός ότι το κόμ-
μα είναι βουτηγμένο στα χρέη και τα δά-
νεια. Η περίπτωση Καϊλή δυστυχώς δεν εί-
ναι κάτι πρωτόγνωρο για το ΠΑΣΟΚ, που
μέχρι σήμερα επιχειρούσε να εμφανιστεί
ως το κόμμα των αθώων περιστερών…

Τα σκάνδαλα που σημάδεψαν
για δεκαετίες το ΠΑΣΟΚ

ΝΔ για Καϊλή: 
Το πρόβλημα είναι 

της Χαριλάου Τρικούπη

Στο σπίτι 
του κρεμασμένου
δεν μιλάνε
για σχοινί 



Ο
ύτε ως ανάμνηση δεν θέλουν
να υπάρχει πλέον στο ΠΑΣΟΚ
η Εύα Καϊλή μετά την πολιτική
θύελλα που έχουν προκαλέ-

σει η εμπλοκή και η σύλληψή της για το
Qatargate.

Μετά τον αρχικό αιφνιδιασμό αλλά και
την αστραπιαία διαγραφή της από το κόμ-
μα, επιχειρούν πλέον να διαχειριστούν το
ζήτημα και να αμβλύνουν τις εντυπώσεις.

Σε μια πρώτη αποτίμηση της πολιτι-
κής ζημιάς που έχουν υποστεί, θεω-
ρούν ότι το πλήγμα είναι μεγάλο, καθώς
δόθηκε η ευκαιρία στους πολιτικούς
αντιπάλους να ανασύρουν συνειρμούς
από ένα πολιτικό παρελθόν που όλοι θα
ήθελαν να ξεχάσουν. 

Η πρώτη εικόνα των συνεπειών από
το ωστικό κύμα του σκανδάλου δόθηκε
στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτρο-
πής το μεσημέρι της Κυριακής. Η πα-
ρουσίαση του προεκλογικού προγράμ-
ματος πέρασε επιεικώς σε δεύτερη
μοίρα, αφού το θέμα που κυριαρχούσε
ήταν η υπόθεση της φυλακισμένης ευ-
ρωβουλευτού. Η πρώτη γραμμή άμυνας
που επιλέχθηκε ήταν να «δείξουν» ότι η
ευρωβουλευτής με τις πολιτικές επιλο-
γές ήταν εδώ και ένα χρόνο «ξένο σώ-
μα» για την παράταξη.

Κορυφαίο στέλεχος μας έλεγε ότι από
τις 26 Ιουλίου που είχε επιχειρήσει να
θολώσει την εικόνα της καταγγελίας του
Νίκου Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές,
είχε αποφασιστεί η διαγραφή της, αλλά
δεν «πατήθηκε το κουμπί», για να μη φύ-
γουν τα «φώτα από την τόσο σοβαρή υπό-
θεση... Η κ. Καϊλή υπήρξε, εκτός από αν-
τιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου, και σκιώδης εισηγήτρια της Ευρωο-
μάδας των Σοσιαλδημοκρατών στην Εξε-

ταστική Επιτροπή PEGA. Η διαγραφή της
θα εκλαμβανόταν ως ευθεία παρέμβαση
στο έργο της ανεξάρτητης Εξεταστικής
Επιτροπής. Τέτοια θεσμικά παιχνίδια δεν
μας εκφράζουν».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πάντως, μι-
λώντας στην ΚΕ πέρασε στην αντεπίθεση
στέλνοντας ηχηρά μηνύματα με πολλα-
πλούς αποδέκτες. «Η πορεία μου ήταν
όλα τα χρόνια πάντα στο προσκήνιο, χω-
ρίς δεσμεύσεις και γραμμάτια και γι’ αυτό
δεν θα συμβιβαστώ με πρακτικές που
πλήγωσαν τον κόσμο της παράταξης στο
παρελθόν. Δεν θα δεχθώ ούτε ψήγμα
υπόνοιας σε θέματα διαφάνειας. Δεν θα
επιτρέψω κανείς να αμαυρώσει τη νέα
πορεία του ΠΑΣΟΚ. Όποιον και αν αφορά.
Όσο ισχυρός και αν είναι, οφείλουμε να
έχουμε σταθερά αξιακή στάση στα πράγ-
ματα. Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι προσπα-
θούν να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες
αποκαλύψεις προς όφελός τους», είπε

χαρακτηριστικά δείχνοντας την επόμενη
γραμμή άμυνας και βάζοντας στο στόχα-
στρό του τη ΝΔ, την οποία κατήγγειλε ότι
επιδιώκει να εργαλειοποιήσει, όπως εί-
πε, ένα ευρωπαϊκό σκάνδαλο.

«Δούρειος ίππος»
«Αφού πρώτα αξιοποίησαν την κυρία

Καϊλή σαν Δούρειο Ίππο στην υπόθεση
των υποκλοπών για να θολώσουν το τοπίο
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την αρ-
μόδια Εξεταστική Επιτροπή PEGA και την
προετοίμαζαν για “μεταγραφή αεροδρο-
μίου”, τώρα κάνουν ότι δεν την ξέρουν»,
είπε ο Ν. Ανδρουλάκης και συνέχισε:

« Έχουν το θράσος μάλιστα να προ-
σπαθούν να συνδέσουν την παράνομη
παρακολούθησή μου που ολοκληρώθη-
κε ένα χρόνο πριν για κάποιους απροσ-
διόριστους λόγους εθνικής ασφάλειας,
με μια ποινική υπόθεση που ξεκίνησε να
διερευνάται πολύ αργότερα και χωρίς να

ξέρουμε αν χρησιμοποιήθηκαν τέτοιου
είδους μέσα. Εμείς, όταν το ζήτημα προ-
έκυψε, απαντήσαμε αυτόματα και καθα-
ρά. Έχουν κάνει το ίδιο οι πολιτικοί μας
αντίπαλοι που έχουν μάθει να βάζουν εμ-
πόδια στη Δικαιοσύνη και στις εξεταστι-
κές επιτροπές της Βουλής;».

Σε μια προσπάθεια, δε , να περιορίσει
τις παρενέργειες του σκανδάλου έστρε-
ψε το βλέμμα στο εσωτερικό του κόμμα-
τός του στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυ-
μα σε όλους όσοι κάνουν δεύτερες σκέ-
ψεις: «Θέλω, λοιπόν, να ξεκαθαρίσω ότι
πέρα από τα ζητήματα ηθικής τάξης που
θα έχουν ανάλογη αντιμετώπιση, δεν θα
ανεχτώ προσωπικές στρατηγικές, που
βάζουν το εγώ τους πάνω από την ενότη-
τα και την προοπτική της παράταξης.
Συμπεριφορές που φρενάρουν τη δυνα-
μική του Κινήματός μας. Είμαστε μια
ανάσα πριν από την έναρξη της προεκλο-
γικής περιόδου και αυτή η μεγάλη μάχη
απαιτεί από όλους μας να στρατευθούμε
ενωμένοι, ώστε το ΠΑΣΟΚ να γίνει ξανά ο
κύριος εκφραστής των προοδευτικών
πολιτών. Όποιος δεν έχει διάθεση για
κοινούς αγώνες, δεν θα είναι στην πρώτη
γραμμή της μάχης».

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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Στην έκτακτη σύσκεψη των Ευρωσοσιαλιστών 
Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται από χθες στο Στρασβούργο, όπου
συμμετείχε στην κλειστή έκτακτη σύσκεψη της Ομάδας των Ευρωσο-
σιαλιστών για να προετοιμαστεί το αίτημα στην κ. Μέτσολα προκειμέ-
νου να συζητηθούν στην Ολομέλεια η υπόθεση του Κατάρ και το θέμα
της ενίσχυσης και θωράκισης των μηχανισμών ελέγχων του Ευρω-
κοινοβουλίου.

Στο μεταξύ η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι το επόμενο διάστημα θα
υπάρξουν νέες αποκαλύψεις για πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπό-
θεση. Στελέχη του στενού πυρήνα της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ εκτιμούσαν
βάσει της κοινής λογικής ότι το Κατάρ για να εξυπηρετήσει τους σκο-
πούς του δεν μπορεί να προσέγγισε μόνο αυτά τα πρόσωπα, τα οποία
δεν είχαν και την τόσο δυνατή επιρροή μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο.

Βαρύ πολιτικό πλήγμα από την υπόθεση Καϊλή  
- Η αποτίμηση της Χαριλάου Τρικούπη και οι επόμενες 

κινήσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Με την «πλάτη 
στον τοίχο»
ο Ανδρουλάκης
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Ο
Αλέξης Τσίπρας, παρά το γεγο-
νός ότι ούτε… μία στο εκατομ-
μύριο δεν θα έχανε από τον
Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως με

αδικαιολόγητη έπαρση προεξοφλούσε
τον Μάιο του 2019, έχασε τρεις φορές και
μάλιστα όχι στο εκατομμύριο αλλά σε ισά-
ριθμες αναμετρήσεις από τότε. Έτσι,
αφού πλέον αποφάσισε ότι ο ίδιος δεν
μπορεί να κερδίσει τον πρωθυπουργό,
καλεί τους βουλευτές της Νέας Δημο-
κρατίας να το κάνουν.

«Νομίζω ότι αν η Νέα Δημοκρατία εξα-
νάγκαζε με βάση το Σύνταγμα να πάει σε
μια αλλαγή πρωθυπουργού εν πλω, έτσι
λέγεται, θα είχε πολύ μεγαλύτερες πιθα-
νότητες να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα
στις επόμενες εκλογές. Δεν με συμφέρει
αυτό, εγώ θέλω οι εκλογές να γίνουν με
αυτόν που έχει την ευθύνη για το τι έκανε
όλα αυτά τα χρόνια, για το πού οδήγησε το
εισόδημα, για το πού οδήγησε την ακρί-
βεια, για το πώς χειρίστηκε τις υποκλο-
πές», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας σε συ-
νέντευξή του το πρωί της Δευτέρας στο
Open. Να ρίξουν δηλαδή οι ίδιοι οι βου-
λευτές της ΝΔ τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
αφού ο ίδιος δεν μπορεί να κάνει κάτι τέ-
τοιο. Μιλάμε βεβαίως για τον ορισμό της
αντιδημοκρατικής εκτροπής.

«Είναι συνένοχοι»
Η απόφαση της Κουμουνδούρου άλλω-

στε να «ποντάρει» εδώ και καιρό στην
υπόθεση των υποκλοπών δεν στοχεύει
στο ευρύ ακροατήριο που πρέπει να πεί-
σει ο Αλέξης Τσίπρας για να επιστρέψει
στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό το ξέρουν κα-
λά τόσο τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όσο και ο
πρόεδρος του κόμματος. Δημοσκοπήσεις
άλλωστε διαβάζουν -ας τις αμφισβητούν
πού και πού- και βλέπουν ότι το θέμα δεν
δείχνει να «καίει» τους πολίτες. Λίγο πολύ
το παραδέχτηκε και ο Αλέξης Τσίπρας στη
συνέντευξή του.

Ανέφερε συγκεκριμένα: «Και όταν εμέ-
να με κατηγορούν, λένε “μα γιατί ασχολεί-
σαι με το θέμα των υποκλοπών, δεν βλέ-
πεις ότι δεν απασχολεί κανέναν;”. Προφα-
νώς όταν ρωτάς έναν πολίτη “τι σε απα-
σχολεί πιο πολύ, το ότι δεν έχεις να φας,
να πας στο σουπερμάρκετ, να πληρώσεις
τον λογαριασμό ή να πληρώσεις το ρεύμα
ή οι υποκλοπές;”, θα σου πει προφανώς
ότι “δεν έχω να φάω, αυτό με απασχολεί”.
Αλλά εδώ πρέπει να δείξουμε όλοι όσοι
έχουμε την ευθύνη, εν πάση περιπτώσει,
να υπηρετούμε από θέσεις ευθύνης, πο-
λιτικές θέσεις, κρίσιμες θέσεις, ότι τους
κανόνες της δημοκρατίας, είτε είμαστε
αριστεροί, είτε είμαστε κεντρώοι είτε εί-
μαστε δεξιοί, πρέπει να τους τηρούμε».

Μάλιστα, ο κ. Τσίπρας έφτασε στο ση-

μείο να επιτεθεί στους βουλευτές της
«γαλάζιας» παράταξης και να τους
προσδώσει τον χαρακτηρισμό «συνένο-
χοι». Ανέφερε δηλαδή ότι η επιλογή των
156 βουλευτών να ψηφίσουν «ναι» στο
νομοσχέδιο για την ΕΥΠ τούς κάνει συ-
νένοχους.

Εμφανίζεται ως καραμανλικός
και σαμαρικός

Αντίθετα, φαίνεται πως στοχεύει στο
εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Επι-
καλείται συνεχώς τις δηλώσεις τόσο του
Κώστα Καραμανλή τον περασμένο Αύ-
γουστο από την Κρήτη όσο και την πρό-
σφατη ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στα εγ-

καίνια του ιδρύματός του, θέλοντας να
τους φέρει σε κόντρα με τον πρωθυπουρ-
γό και την κυβέρνηση. Νωρίτερα είχε
προσπαθήσει να το κάνει και με τους Κώ-
στα Τζαβάρα και Όλγα Κεφαλογιάννη. Κι
όμως, και στις συγκεκριμένες περιπτώ-
σεις καταλήγει να απαντά ο ίδιος στον...
εαυτό του.

«Καλές είναι οι πρωτοβουλίες και εγώ
συγχαίρω όλους όσοι βγήκαν και ξεκαθά-
ρισαν τη θέση τους και τους έχοντες πα-
λαιότερα θεσμική ευθύνη πρώην πρωθυ-
πουργούς, και τον κ. Τζαβάρα και την κ.
Κεφαλογιάννη. Αλλά 156 ψήφισαν». Ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει σε αυτή την
περίπτωση δίκιο. Μπορεί να προσπάθησε
να εμφανίσει τους βουλευτές, ακόμη και
πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρα-
τίας, να στρέφονται κατά της κυβέρνησης,
όμως στον κομβικό για το ζήτημα των πα-
ρακολουθήσεων νόμο για την ΕΥΠ σύσ-
σωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέ-
ας Δημοκρατίας υπερψήφισε χωρίς εξαι-
ρέσεις ή αστερίσκους κατά τη διάρκεια
της συζήτησης.

Το αυτό ισχύει και για την ομιλία του Αν-
τώνη Σαμαρά, που παρά την αναφορά
στην επίκληση του απορρήτου, δεν δίστα-
σε να μιλήσει για την ενότητα της παράτα-
ξης, στέλνοντας και πάλι στον κουβά τις
προσδοκίες της Κουμουνδούρου. 

Ο Τσίπρας ονειρεύεται
«γαλάζια» ανταρσία 

Ζήτησε να προβούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας 
σε αλλαγή πρωθυπουργού «εν πλω»

Η εμμονή με τον Κ. Χατζηδάκη
Ο «επόμενος» στη... λίστα εκείνων που ο Αλέξης Τσίπρας καλεί πρακτικά να ρίξουν

την κυβέρνηση δεν είναι άλλος από τον υπουργό Εργασίας Κωστή
Χατζηδάκη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούσε επίμονα τον πρω-

θυπουργό στην πρόσφατη αντιπαράθεσή τους στη Βουλή συγ-
κεκριμένα για τον υπουργό Εργασίας, ένδειξη του ότι... ίσως
να είχε γνώση για τα δημοσιεύματα που θα ακολουθούσαν.
Στη συνέντευξή του στο Open ξεκίνησε το pressing και σε

εκείνον. «Δεν μπορώ να ξέρω γιατί ο κ. Χατζηδάκης κάνει σαν
να μη συμβαίνει τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ θλιβε-

ρό. Εγώ με τον κ. Χατζηδάκη έχω πολύ μεγάλες διαφωνίες. Αλλά
τον θεωρώ έναν άνθρωπο πολιτισμένο και αξιοπρεπή. Δεν είναι ωραίο πράγμα, αντί
να είσαι ο υπουργός, να είσαι ο στόχος 5046c. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Θα σε
ακολουθεί σε όλη σου τη ζωή αυτό».

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ 



Με έναν σμπάρο 
δυο τρυγόνια

O Βασίλης Οικονόμου ορίστηκε εισηγη-
τής του νομοσχεδίου του υπουργείου
Υγείας για την «Ανακουφιστική Φροντί-
δα», ένα νομοσχέδιο που αφορά τα κέντρα
ανακουφιστικής φροντίδας, τα οποία φι-
λοξενούν ασθενείς με μη αναστρέψιμες
αρρώστιες. Ο βουλευτής το ήθελε αυτό το
νομοσχέδιο διότι, εκτός του ότι το έχει
δουλέψει ως τομεάρχης, στην περιφέρεια
όπου εκλέγεται βρίσκεται ένας πολύ με-
γάλος αριθμός τέτοιων κέντρων, όπως αυ-
τό του μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρε-
ωτικής Νικόλαου «Γαλιλαίος». 

Έχουν χάσει τον ύπνο τους μερικοί δικοί μας ευρωβουλευτές (και όχι μόνο) μετά την αποκάλυψη του
Qatargate και την τηλεφωνική παρακολούθηση της Εύας Καϊλή. Όχι τίποτε άλλο, αλλά πλέον ο κόσμος
έχει πονηρευτεί τον λόγο που κάποιοι ευρωβουλευτές κάνουν ερωτήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο και αν πί-
σω από την εκάστοτε ερώτηση κρύβεται κάποιο μεγάλο συμφέρον, κάποια τρίτη χώρα κ.λπ. Για παράδειγ-
μα, μου έλεγε έμπειρος παλαιός ευρωβουλευτής ότι κάποιοι ευρωβουλευτές έχουν κάνει πολλές ερωτή-
σεις για τους λαθρομετανάστες και τα υποτιθέμενα pushbacks στο Αιγαίο σαν να εξυπηρετούν την τουρ-
κική προπαγάνδα… Ή κάποιοι άλλοι με ερωτήσεις υπέρ της Ρωσίας. Δεν θέλω ούτε καν να το ζήσω αυτό. 
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Ο αμίλητος
Βενιζέλος και 
η φάπα Βρυξελλών

Δεν σας κάνει μεγάλη εντύπωση που
ο Βαγγέλης Βενιζέλος παραμένει αμέ-
τοχος από τις πρόσφατες εξελίξεις; Η
Εύα Καϊλή ήταν η «αγαπημένη» του,
φανατική υποστηρίκτριά του και συνο-
μιλήτρια. Ο λαλίστατος Βενιζέλος τώρα
έχει πιει το αμίλητο νερό. Εκτός αυτού,
απορία έχουμε αν θα βγει πάλι να υπε-
ρασπιστεί τη θέση ότι δεν πρέπει να πα-
ρακολουθούνται οι τηλεφωνικές συνο-
μιλίες πολιτικών προσώπων, βουλευ-
τών και ευρωβουλευτών. Νομίζω πως
όχι, διότι όπως και ο Νίκος Ανδρουλά-
κης έτσι και αυτός το πήρε το μάθημά
του από την ίδια τη ζωή. Η Εύα Καϊλή
παρακολουθούνταν, για αυτό και βγή-
καν όλες αυτές οι αποδείξεις της ενο-
χής της στο σκάνδαλο. 

Έχουν χάσει τον ύπνο τους 
οι ευρωβουλευτές

Ο Μητσοτάκης έκανε...
παραγγελία τους αντιπάλους του

Δεν είχε που δεν είχε πι-
θ α ν ό τ η τ ε ς

να εκλεγεί
σε νησιωτικό
νομό απέναντι
σε κυβερνητι-
κό αξιωματού-
χο-μεγαθήριο,
τώρα με αυτά που
έχουν ακουστεί παίζει να μην εί-
ναι καν στις εκλογικές λίστες... 

Υπάρχουν βουλευτές από όλα τα κόμ-
ματα που κάθονται σε αναμμένα κάρ-
βουνα, διότι εκτός από τη βουλευτική
ιδιότητά τους εκτελούν χρέη συμβού-
λων ή μυστικοσυμβούλων κυβερνή-
σεων αραβικών χωρών, όπως πχ το
Κατάρ. Τώρα θα μπουν στο μικροσκό-
πιο όλες οι δραστηριότητές τους και
οι ομιλίες τους… Παιδιά, το lobbying
έχει και ένα κόστος… 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Ο
ύτε παραγγελία να τους είχε κάνει ο Μητσοτάκης τους πολιτικούς του αν-
τιπάλους. Ο πρόεδρος Νίκος προσπαθεί να πείσει τον κόσμο ότι η Εύα
Καϊλή, 20 χρόνια στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ήταν δάκτυλος της ΝΔ και ότι ου-
δέποτε τον βοήθησε εσωκομματικά. Ο δε πρόεδρος Αλέξης παίζει με τη

νοημοσύνη μας ότι σώνει και ντε ο πρωθυπουργός είχε την τρέλα να παρακολουθεί
τους υπουργούς του, όταν μάλιστα έχει αποδειχτεί μόνο ότι ο ίδιος το έπραξε αυτό με
τους Σαγιά - Πιτσιόρλα. Ο κόσμος δεν τσιμπάει πάντως. Για αυτό εικάζω ότι την Καϊ-
λή θα την «πληρώσει» στις εκλογές το ΠΑΣΟΚ και ο Τσίπρας θα παραμείνει απελπι-
στικά δεύτερος, πείθοντας μόνο τον κομματικό του πυρήνα. Τουλάχιστον, ο Μητσο-
τάκης όταν έχει την ευθύνη την παίρνει πάνω του. 

Εισηγούνται διαγραφή και για Ανδρέα Λοβέρδο
Εξαιτίας του στίγματος που κηλιδώνει εκ νέου το ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σύντροφοι του προέδρου Νίκου Αν-
δρουλάκη εισηγούνται σκληρές αποφάσεις. Κατά
αυτούς, ο πρόεδρος Νίκος άργησε να διαγράψει την
Εύα Καϊλή και έτσι το ΠΑΣΟΚ εισπράττει όλη την αρ-
νητική διαφήμιση την ώρα που πάει να ορθοποδήσει.
Ως συνέχεια αυτού του αφηγήματος, κάποιοι θερμο-
κέφαλοι ζητούν να απομακρύνει από το ΠΑΣΟΚ και
τον Ανδρέα Λοβέρδο, έτερο -μαζί με την Εύα Καϊλή-
που διάκειται θετικά σε μια σύμπραξη ΝΔ - ΠΑΣΟΚ. 



Η
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής
(ΠΕΔΑ) απένειμε τιμητικό βραβείο
στον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κων-

σταντίνο Φλώρο, για την εξαιρετική του προ-
σφορά στη χώρα μας και τις Ένοπλες Δυνάμεις
στην εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών με τίτλο «9α Βραβεία Αυτο-
διοίκησης». Η εκδήλωση πλαισιώθη-
κε με μουσικά ακούσματα και
περιελάμβανε ανάγνωση του
βιογραφικού του αρχηγού
ΓΕΕΘΑ, καθώς και προβο-
λή οπτικογραφήματος, στο
οποίο παρουσιάστηκαν το
έργο του στρατηγού Κων.
Φλώρου και στιγμιότυπα από
δραστηριότητες των τριών κλάδων
των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδι-
κού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ. Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ
παρέλαβε το βραβείο από τον πρόεδρο της ΠΕ-
ΔΑ Γιώργο Μαρκόπουλο και τον πρόεδρο της
ΕΔΑ Παύλο Καμάρα, εκφράζοντας τις ευχαρι-
στίες του για την ιδιαίτερα τιμητική βράβευση
που αντανακλά στο προσωπικό και των τριών
κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο άο-
κνα συνδράμει διαχρονικά το κοινωνικό σύνολο
με όλες του τις δυνάμεις με σκοπό την κυρία
αποστολή του, που δεν είναι άλλη από την υπε-
ράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και της
εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας.

«Μεγάλη καρδιά 
ο Κικίλιας»

«Γνωρίζω τον Βασίλη Κικίλια προτού γίνω πρέσβης,
είμαστε χρόνια φίλοι. Αν τον έχεις γνωρίσει, ξέρεις τι
άνθρωπος και τι φίλος είναι. Έχει από τις μεγαλύτερες
καρδιές που έχω γνωρίσει στη ζωή μου και σε ευχαρι-
στώ για τη φιλία σου, φίλε μου». Τα λόγια αυτά αποδί-
δονται στον πρέσβη των ΗΠΑ Τζορτζ
Τσούνη στο 4ο Συνέδριο «Ελληνικός
τουρισμός, μια εθνική υπόθεση!
Δυνατότητες και προοπτικές»,
που πραγματοποιήθηκε υπό την
αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.
Ο κ. Τσούνης επισήμανε τα ση-
μαντικά βήματα που έγιναν φέτος
στον ελληνικό τουρισμό και έκανε λό-
γο για εντυπωσιακές αφίξεις και έσοδα, ση-
μειώνοντας ότι οι συμφωνίες που πέτυχε ο Β. Κικίλιας
με τις αμερικανικές αερογραμμές για 63 απευθείας
πτήσεις ανά εβδομάδα στο «Ελ. Βενιζέλος» έφεραν
στην Ελλάδα 640.000 Αμερικανούς ταξιδιώτες.

Και αν στην περίπτωση της Εύας Καϊλή ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ το έκανε καλυμμένα
ρίχνοντας ένα «καρότο» στον Αν-
δρουλάκη, το οποίο όμως
ακολούθησε «μαστίγιο»,
καθώς του χρέωσε ότι
«άργησε να τα πει», στην
περίπτωση των παρακο-
λουθήσεων το έκανε πιο
εμφανές. Είπε συγκεκριμέ-
να: «Το βασικό επιχείρημα του
κ. Μητσοτάκη για αυτή την εκλογική
αναμέτρηση είναι το θέμα της σταθερότητας.
Η απλή αναλογική θέλει κυβερνητικό εταί-
ρο. Πώς μπορεί να συνεργαστεί με αυτόν που
παρακολουθούσε; Θα πάει ο κ. Ανδρουλά-
κης να συνεργαστεί με τον ωτακουστή του;
Νομίζω ότι είναι αδιανόητο».

ΤΤο έκανε ξεκάθαρο

Το ποντάρισμα 
στην ακυβερνησία
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Το έκανε με την απλή αναλογική και τώρα
το κάνει με το να «δυναμιτίζει» τη σχέση
του Νίκου Ανδρουλάκη με τον πρωθυπουρ-
γό Κυριάκο Μητσοτάκη σε κάθε ευκαιρία.
Ο Αλέξης Τσίπρας γνωρίζει ότι δεν πρόκει-
ται ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτο κόμμα και για
αυτό προσπαθεί να υποσκάψει κάθε δυνα-
τότητα σχηματισμού κυβέρνησης την
επαύριο της εθνικής κάλπης. Αυτό το νόη-
μα είχε και η συμφωνία του με τον Νίκο Αν-
δρουλάκη για τον ρόλο της Εύας Καϊλή ως
«δούρειου ίππου» της Νέας Δημοκρατίας
εντός του ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξή του στο
Open. Με κάθε του σχετική παρέμβαση
προσπαθεί να καταστήσει όσο το δυνατόν
πιο απίθανο να υπάρξει μετεκλογική συ-
νεργασία. 

Γκρίνια…
Η υπόθεση «Καϊλή» χάλασε τη σούπα που ετοίμαζαν
οι αποκαλυπτικοί δημοσιογράφοι και ο ΣΥΡΙΖΑ για τον
«στόχο 5046c», η οποία πέρασε σε δεύτερη μοίρα
στην ειδησεογραφία. Για διαφορετικούς λόγους
υπάρχει εκνευρισμός και στο ΠΑΣΟΚ, αφού οι απο-
καλύψεις για την Καϊλή τούς τίναξαν στον αέρα τη συ-
νεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. 

Οι υποψήφιοι
δημοσιογράφοι της ΝΔ
Ψάχνω να βρω αν θα έχουμε κάνα καινούρ-
γιο entry στη ΝΔ από δημοσιογράφους. Μό-
νο νέο υποψήφιο βρίσκω, τον Ιάσονα Πιπίνη,
δημοσιογράφο και σύμβουλο του πρωθυ-
πουργού επί θεμάτων Λατινικής Αμερικής.
Οι υπόλοιποι είναι παλαιοί στον πολιτικό στί-
βο. Η Φωτεινή Πιπιλή στην Α’ Αθήνας, ο Γιάν-
νης Λοβέρδος στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, ο
Θοδωρής Ρουσόπουλος και  η Άρια Αγάτσα
στον Βόρειο Τομέα, η Σοφία Βούλτεψη, ο
Μπάμπης Παπαδημητρίου και η Άννα Καρα-
μανλή στον Νότιο Τομέα Αθηνών, ο Κώστας
Γκιουλέκας στην Α’ Θεσσαλονίκης, ο Δημή-
τρης Μαρκόπουλος στη Β’ Πειραιά, ο Γιάν-
νης Αδριανός στην Αργολίδα, ο Σίμος Κεδί-
κογλου στην Εύβοια, ο Μακάριος Λαζαρίδης
στην Καβάλα, ο Γιώργος Αμυράς στα Ιωάννι-
να, ο Χρήστος Μπουκώρος στη Μαγνησία.
Από την Ευρωβουλή στη Θεσσαλονίκη η
Σπυράκη, στη Λέσβο ο Πιπίνης.

Ακόμη μια
βράβευση για
τον στρατηγό
Φλώρο

Το Σάββατο τα... σπουδαία
Ξεκινά σήμερα το απόγευμα η πενθήμερη
συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισμού
στην Ολομέλεια της Βουλής, με τα βλέμματα
να στρέφονται στη μάχη των πολιτικών αρχη-
γών το απόγευμα του Σαββάτου. Η συζήτηση
ξεκινά με τις ομιλίες των γενικών και ειδι-
κών εισηγητών των κομμάτων και η κόντρα
αναμένεται εφ’ όλης της ύλης μετά τις εξελί-
ξεις που συνταράσσουν το Ευρωκοινοβούλιο
με την Εύα Καϊλή αλλά και στη σκιά των δη-
μοσιευμάτων για παρακολουθήσεις κυβερ-
νητικών στελεχών. Η συζήτηση του προϋπο-
λογισμού θα ολοκληρωθεί το βράδυ του Σαβ-
βάτου με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, ενώ θα έχουν προηγηθεί
οι τοποθετήσεις των αρχηγών των κομμάτων
της αντιπολίτευσης. Αμέσως μετά θα διεξαχ-
θεί η ονομαστική φανερή ψηφοφορία, που
παραδοσιακά προσλαμβάνει τη μορφή παρο-
χής ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.
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Ε
ίκοσι επτά ολό-
κληρα χρόνια
από τη στιγμή
που ειπώθηκε

για πρώτη φορά ότι θα
αλλάξει ο Ελαιώνας, η
περιοχή-πίσω αυλή της
Αθήνας, όπως τη χαρα-
κτήρισε με κομψό τρόπο
ο δήμαρχος Αθηναίων,
είχε μετατραπεί σχεδόν
σε χωματερή. Ο πρωθυ-
πουργός, ο οποίος βρέ-
θηκε στην τελετή παρά-
δοσης της δομής στον
Δήμο Αθηναίων, μίλησε
για τα αλλεπάλληλα ρυθ-
μιστικά σχέδια, τα Προεδρικά Διατάγματα και την ατέρμονη κουβέντα, που όμως
δεν άλλαζαν την εικόνα παρακμής μια ανάσα από την Ομόνοια. Η Διπλή Ανάπλαση
δεν θα είχε ξεκολλήσει αν ο Δήμος Αθηναίων δεν έβαζε ξανά επιτακτικά στο τρα-
πέζι το σχέδιο και δεν έθετε σε απόλυτη προτεραιότητα να αρθεί η εγκατάλειψη
του ιστορικού Ελαιώνα και αυτό το πίστωσε ο πρωθυπουργός στον δήμαρχο Αθη-
ναίων, όταν αναφέρθηκε στον «κεντρικό σχεδιαστή και άνθρωπο που οραματίστη-
κε» τη μετατροπή της υποβαθμισμένης αυτής περιοχής σε έναν πνεύμονα αθλητι-
σμού, πρασίνου, πολιτισμού αλλά και οικονομικής δραστηριότητας. Η αλήθεια εί-
ναι ότι πρώτη φορά δημοσίως στηρίζει τον Μπακογιάννη ο Κυριάκος... 

Και δεύτερη απάντηση Χατζηδάκη
«Η υπόθεση των παρακολουθήσεων θολώνει
το κυβερνητικό έργο που είναι σημαντικό»,
ανέφερε σε συνομιλία του με τους κοινοβου-
λευτικούς συντάκτες ο υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης.
Επέμεινε ότι δεν πιστεύει ότι τον παρακολου-
θούσε ο πρωθυπουργός, λέγοντας ότι έχει από-
λυτη εμπιστοσύνη σε εκείνον, ενώ τόνισε ότι
περιμένει τη δικαιοσύνη να ρίξει φως. Πάντως,
ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι η υπόθεση αυτή
τον επηρέασε σε ανθρώπινο επίπεδο.

Με το επίδομα
στόλου ξέρει
κανείς τι γίνεται;

Πρόσφατα κατατέθηκε στη Βουλή η
τροπολογία για την έκτακτη οικονομική
ενίσχυση στο ένστολο προσωπικό του
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και
του Λιμενικού Σώματος-Ελληνική Ακτο-
φυλακή, ωστόσο για το επίδομα στόλου
ούτε λόγος. Τι γίνεται τελικά με το επίδο-
μα που αφορά τα στελέχη του Πολεμικού
μας Ναυτικού; Ερώτηση έχουμε ξανα-
διατυπώσει εκ μέρους των πληρωμάτων
των πολεμικών πλοίων που βρίσκονται
μακριά από τις οικογένειές τους 365 μέ-
ρες τον χρόνο, σε αποστολές στο Αιγαίο
και στη Μεσόγειο, επιτηρώντας ακούρα-
στα τα σύνορά μας, αλλά απάντηση δεν
πήραμε. Μετά την ανακοίνωση του επι-
δόματος από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ,
δεν υπήρξε νέα αναφορά για την πρόοδο
του επιδόματος. Κυβερνητικές πηγές
μάς εξηγούν ότι δεν έχει προχωρήσει το
θέμα, καθώς το Μέγαρο Μαξίμου περι-
μένει ακόμη από τα συναρμόδια υπουρ-
γεία Άμυνας και Οικονομιών τη νομοθε-
τική διάταξη σχετικά με το επίδομα. Το
υπουργείο Οικονομικών ισχυρίζεται ότι
αναμένει το «πράσινο φως» από το
υπουργείο Άμυνας, το οποίο έχει καθυ-
στερήσει να προχωρήσει τη διαδικασία.
Επειδή οι μέρες περνούν και οι εκλογές
είναι κοντά, ευχόμαστε το επίδομα στό-
λου να μην παραπεμφθεί στις καλένδες
ως μία ακόμη προαναγγελία που δεν
πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Η έξοδος 
της Νατάσας 

Η αλήθεια είναι ότι η Νατάσα Πα-
ζαΐτη δεν μας έχει συνηθίσει σε βρα-
δινές εξόδους. Ωστόσο, αυτήν τη φο-
ρά βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο
όπου εμφανίζονται ο Κωνσταντίνος
Αργυρός και ο Σάκης Ρουβάς και σα-
ρώνουν… Η σύζυγος του πρώην
πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή
έλαμπε και κατά τη διάρκεια της βρα-
διάς χόρεψε και διασκέδασε με την
παρέα της με τις επιτυχίες των δύο
καλλιτεχνών. 

Το τετ α τετ Σαμαρά - Τσούνη
Άλλη μια συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με τον πρέ-
σβη των ΗΠΑ μέσα σε λίγες μέρες και, όπως μαθαίνω,
σε πολύ θερμό κλίμα. Αυτήν τη φορά ο πρώην πρωθυ-
πουργός και ο Τζορτζ Τσούνης συναντήθηκαν χθες το
απόγευμα στην παρουσίαση του βιβλίου του συγγρα-
φέα Νίκου Γκατζογιάννη «Αποστολές από την πατρί-
δα» στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. &
Μ. Θεοχαράκη. Για το βιβλίο μίλησαν οι Αντώνης Σαμα-
ράς, Κώστας Μπακογιάννης, Αλέξης Παπαχελάς και ο
συγγραφέας, ενώ στην εκδήλωση παρευρέθηκε πλή-

θος Ελληνοαμερικανών που ζουν στην Ελλάδα. Θυμί-
ζουμε ότι ο Αμερικανός πρέσβης έδωσε το «παρών»
και στα εγκαίνια του Ιδρύματος «Αντώνης Σαμαράς»,
γεγονός που αποδεικνύει ότι ο πρώην πρωθυπουργός
παραμένει ισχυρή πολιτική παρουσία στον τόπο και
βεβαίως στο εσωτερικό της ΝΔ. Οι δύο άνδρες διατη-
ρούν σχέσεις φιλίας ήδη από την εποχή του Ομπάμα,
ενώ ο κ. Τσούνης πέρασε το καλοκαίρι ένα μέρος των
διακοπών του στο χωριό του Σαμαρά, την Πύλο, όπου
βεβαίως τον συνόδευσε ο Μεσσήνιος πολιτικός.

LOCK
Mα καλά εκεί στο Βέλγιο δεν
υπάρχει ένας καθηγητής
Νομικής, έστω ένας συνταγ-
ματολόγος να βγει να καταγ-
γείλει τις παρακολουθήσεις
ευρωβουλευτών; Να καταγ-
γείλει το «παρακράτος» των
τηλεφωνικών παρακολου-
θήσεων και τις βελγικές
υπηρεσίες ασφαλείας;

Εύσημα Μητσοτάκη 
στον «αρχιτέκτονα» 
της ανάπλασης του Ελαιώνα
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Δεσμεύτηκε
η περιουσία
της Εύας Καϊλή 
στην Ελλάδα
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής
για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δε-
σμεύτηκε χθες το πρωί η περιουσία
της Εύας Καϊλή στην Ελλάδα. Η δέ-
σμευση αφορά την ίδια, τον σύζυγό
της, τους γονείς και άμεσα συγγενικά
της πρόσωπα (αδέλφια), ενώ αναφέ-
ρεται σε ακίνητα, λογαριασμούς, πά-
σης φύσεως χρηματοπιστωτικά προ-
ϊόντα, εταιρείες και συμμετοχές σε
αυτές κτλ. Υπενθυμίζεται ότι «κλειδί»
για τη σύλληψη της Καϊλή στις Βρυ-
ξέλλες ήταν η προσαγωγή του πατέρα
της με μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα. Ο
επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου
Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης κι-
νήθηκε άμεσα έπειτα από τις εξελί-
ξεις στο Βέλγιο, προκειμένου να δια-
σφαλιστούν περιουσιακά στοιχεία, τα
οποία μπορεί να προέρχονται από μη
νόμιμες δραστηριότητες της Ευρω-
βουλευτού και να βρίσκονται στη χώ-
ρα μας (ακίνητα, λογαριασμοί, εται-
ρείες κτλ). Το «μπλόκο» ήδη κοινο-
ποιήθηκε στα ελληνικά πιστωτικά
ιδρύματα, αλλά και στις αρμόδιες
κρατικές υπηρεσίες και αφορά τόσο
τα περιουσιακά στοιχεία της αντιπρο-
έδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
που κρατείται όσο και τα άμεσα συγ-
γενικά της πρόσωπα. Πρωτίστως η δέ-
σμευση στοχεύει στην αναζήτηση και
στο μπλοκάρισμα μετρητών ή ακρι-
βών κινητών πραγμάτων (δώρων) που
μπορεί να συνδέονται με ξέπλυμα.

Βρήκαν εταιρεία Real Estate
Στο πλαίσιο των ερευνών της Αρχής
για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εν-
τοπίστηκε και εταιρεία real estate,
που διατηρούσε η Εύα Καϊλή με τον
ιταλικής καταγωγής σύζυγό της στην
οδό Σκουφά στο Κολωνάκι. Η εται-
ρεία συστάθηκε πριν από 13 ημέρες
(30/11) με το όνομα της κόρης τους
(Estate Area Properties) με αντικεί-
μενο την εμπορία και εκμετάλλευση
ακινήτων.

Ηυπόθεση σύλληψης της ευρω-
βουλευτίνας του ΠΑΣΟΚ Εύας
Καϊλή ανεβάζει την ένταση της

πολιτικής αντιπαράθεσης, ενώ ταυτό-
χρονα συντηρεί το... μεγάφωνο των
υποκλοπών.

Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή το έχει ο Αν-
δρουλάκης, ο οποίος ανεβάζει τους τό-
νους κατά της Νέας Δημοκρατίας, χαρα-
κτηρίζοντας ως «Δούρειο Ίππο» της την
Καϊλή! Τι λέει, δηλαδή; Ότι η Καϊλή ενερ-
γούσε για να σπιλώσει το ΠΑΣΟΚ και τον
αρχηγό της (με τον οποίο είναι μαζί εδώ
και χρόνια σε Βρυξέλλες και Στρασβούρ-
γο) κατ’ εντολήν του Μητσοτάκη! Εκεί
που ο Ανδρουλάκης περίμενε ότι θα κά-
νει το θέμα των υποκλοπών κορυφαίο
στην Ευρώπη, πριν προλάβει να πάει,
αποδείχθηκε ότι με βάση τις παρακολου-
θήσεις από τις βελγικές Αρχές πιάστη-
καν στο τέλος οι... λαγοί μέσα στο δάσος
με τα αγριόχορτα. Από την άλλη πλευρά, ο
Τσίπρας προσπαθεί να συνέλθει απ’ όλα
όσα γίνονται. Η υπόθεση της Καϊλή ξυ-
πνάει στο εκλογικό σώμα μνήμες από την
εποχή Τσοχατζόπουλου. Τους συντρό-
φους τους έχει μαζέψει στον ΣΥΡΙΖΑ ο
Τσίπρας, αλλά δεν φαίνεται να τον βοη-
θούν για να κάνει τη διαφορά. Αντιθέτως,
σε ενδεχόμενη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑ-
ΣΟΚ, στο πλαίσιο ενός αντιμητσοτακικού
μετώπου, το εκλογικό σώμα του κεν-
τρώου χώρου, μάλλον, θα σκεφτεί την
ιστορία του ΠΑΣΟΚ που μετεξελίχθηκε
σε... ΣΥΡΙΖΟΠΑΣΟΚ και θέλει με το ΠΑ-
ΣΟΚ να συγκροτήσει την «προοδευτική»
διακυβέρνηση του τόπου.
Ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να συντηρήσει
το θέμα των υποκλοπών, για το οποίο δεν
υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τις παρα-
κολουθήσεις. Ακόμη και οι αναφερόμε-
νες παρακολουθήσεις π.χ. του Χατζηδά-
κη, ουδείς γνωρίζει από ποιο κέντρο κα-
τευθύνονταν, με δεδομένο ότι μέσα στην
ΕΥΠ υπάρχουν ομάδες, οι οποίες μπο-
ρούν να παρακολουθούν χωρίς άνωθεν
πολιτικές εντολές όσους θέλουν. Άγριο

μπλέξιμο. Μέχρι τις εκλογές έτσι θα πη-
γαίνουμε και ακούγονται φωνές για
την... επίσπευσή τους μέσα στον Μάρτιο,
έτσι ώστε μέχρι την έναρξη των Πανελ-
λαδικών Εξετάσεων να έχουν τελειώσει
όλα και η χώρα να έχει κυβέρνηση. Θα
έχει ή θα χρειαστεί να ξαναπάμε σε
εκλογές; Σταυρόλεξο για δυνατούς λύ-
τες. Ο διεθνής παράγοντας δεν θέλει την
Ελλάδα πολιτικά... μπαχαλοποιημένη και
σίγουρα παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Η στρατηγική ΣΥΡΙΖΑ
με τις υποκλοπές
Ο κ. Τσίπρας, λοιπόν, προσπαθεί να
συντηρήσει το θέμα των υποκλοπών,
πιστεύοντας ότι κάποιοι βραχίονες των
μυστικών υπηρεσιών μπορούν να επι-
βεβαιώσουν τον... ευσεβή πόθο του, να
προκαλέσει φθορά στον Μητσοτάκη.
Γιατί, όπως πάνε τα πράγματα, ο ίδιος
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δια-
μορφώσει ένα κλίμα ανατροπής, ενώ
αυτοί που φεύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και
πάνε στη Νέα Δημοκρατία είναι περισ-
σότεροι από αυτούς που ακολουθούν
τον αντίστροφο δρόμο. Ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, βλέπον-
τας το κόμμα του να υπολείπεται τουλά-
χιστον κατά 7 μονάδες από τη Νέα Δη-
μοκρατία και τον Μητσοτάκη να προ-
ηγείται στην καταλληλότητα τουλάχι-
στον κατά 10 μονάδες και στην παρά-
σταση νίκης κατά 40 μονάδες, βρίσκε-
ται σε απελπιστική κατάσταση.
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-

τευσης θα προσπαθήσει να συγκροτή-
σει ένα αντιμητσοτακικό ρεύμα στην
πρώτη εκλογική αναμέτρηση, πι-
στεύοντας ότι ένα σχήμα ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑ-
ΣΟΚ μαζί με τον Βαρουφάκη (αν φυσικά
παραμείνει στη Βουλή) θα είναι μια λύ-
ση κυβέρνησης «ειδικού σκοπού».
Από την άλλη μεριά, «γαλάζια» στελέχη
εκτιμούν ότι όσο υπάρχει Μητσοτάκης,
ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να βγει στην επι-
φάνεια, γιατί ο κόσμος ξέρει τι εστί...
Τσιπροπολακισμός!
Και έτσι όπως διαμορφώνονται τα
πράγματα στο ΠΑΣΟΚ, όπου το κλίμα εί-
ναι πολύ βαρύ, ούτε ο Ανδρουλάκης θα
μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση με
τον Τσίπρα στην πρώτη εκλογική ανα-
μέτρηση, ούτε στη δεύτερη θα μπορέ-
σει να επιδείξει κάποια ισχυρή δυναμι-
κή, ώστε να επιβάλει τη δική του ατζέν-
τα στον Μητσοτάκη, στο ενδεχόμενο
συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας-
ΠΑΣΟΚ. Απλά, πρέπει να ξέρουν στην
ελληνική Αριστερά ότι αυτό που έχουν
στο μυαλό τους είναι εντελώς διαφορε-
τικό από αυτό που έχουν στα σενάριά
τους οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι για
την Ελλάδα και τον Μητσοτάκη...

Ποιος κερδίζει 
και ποιος χάνει 
στο τελευταίο 
κατοστάρι

Οι σπασμωδικές κινήσεις 
Ανδρουλάκη και η προσπάθεια

Τσίπρα να στηθεί 
το «ΣΥΡΙΖΟ-ΠΑΣΟΚ»

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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«Α
μοιβή» από την τουρκική κυ-
βέρνηση για όσους δίνουν
πληροφορίες και στοιχεία
για επικριτές και πολιτικούς

αντιπάλους του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν προσφέρει η Άγκυρα, σύμ-
φωνα με αναλυτικό ρεπορτάζ του Nordic
Monitor. Η συγκεκριμένη τακτική συνιστά
ακόμη ένα «όπλο» στη φαρέτρα του Τούρκου
ηγέτη στη μάχη που δίνει κατά όσων είναι
αρνητικά διακείμενοι απέναντί του, ειδικά
όσο πλησιάζουμε στο καλοκαίρι και στις
επερχόμενες εκλογές που θα κρίνουν το
μέλλον του. Άλλωστε, στη «μαύρη λίστα»
των... επικηρυγμένων του Ερντογάν είναι δε-
κάδες άτομα εδώ και πολλά έτη.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε εμ-
πιστευτικά έγγραφα, τα οποία είναι στη διά-
θεση του συντάκτη του ρεπορτάζ, τα χρή-
ματα δίνονται προκειμένου να δελεαστούν
πληροφοριοδότες αλλά και πράκτορες σε
διάφορα μέρη, κοινότητες και χώρες. Μά-
λιστα, στο δημοσίευμα γίνεται και αναφορά
σε έγγραφο, στο οποίο τονίζεται πως στη
Γερμανία υπήρχε ένα πληροφοριοδότης, ο
οποίος έδωσε πληροφορίες για έναν δημο-
σιογράφο με βάση του τις ΗΠΑ, ο οποίος
ήταν ιδιαζόντως επικριτικός κατά του Ερν-
τογάν. Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσί-

ευμα στις 26 Μαρτίου του 2021 η Σάντα
Σουλτάν, με καταγωγή από την Τουρκία,
έστειλε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου στη Γενική Διεύθυνση Ασφαλεί-
ας. Σε αυτό ανέφερε πως είχε στην κατοχή
της τη διεύθυνση κατοικίας, το τηλέφωνο
και το email του Αχμέτ Κουρακάν, ο οποίος
ζούσε για πάνω από 20 χρόνια στην άλλη
άκρη του Ατλαντικού και έγραφε επικριτικά
άρθρα κατά του Ερντογάν στην εφημερίδα
«Ζαμάν». Όπως τόνιζε στο μήνυμά της,
ήταν διατεθειμένη να μοιραστεί τα στοιχεία
που είχε στη διάθεσή της, δεχομένη φυσι-
κά την κατάλληλη αμοιβή.

Τι ανέφερε το email της καταδότριας
Η πληροφοριοδότρια στη Γερμανία

έγραψε στο email της ότι βρήκε την ιστο-
σελίδα της Emniyet, η οποία απαριθμούσε
άτομα καταζητούμενα από την Τουρκία και
εντόπισε τον Κουρακάν στη λίστα. Εξέφρα-
σε την επιθυμία της να παραδώσει τις πλη-
ροφορίες και να πάρει την ανταμοιβή που
προσφέρει η κυβέρνηση. Αρχικά δήλωσε
πως δεν γνώριζε καλά τα τουρκικά και
έγραψε το μήνυμα στα αγγλικά. «Εάν μπο-
ρούσαμε να συνεργαστούμε με την κυβέρ-
νηση της Τουρκίας, μπορώ να δώσω έναν
τρέχοντα αριθμό τηλεφώνου και επίσης
μια έγκυρη διεύθυνση κατοικίας που θα

μπορούσε να είναι ο σημερινός τόπος δια-
μονής του. Και μια έγκυρη διεύθυνση
email. Έχω αποδείξεις ότι έχει αυτόν τον
αριθμό», είπε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Nordic Mo-
nitor, το συγκεκριμένο μήνυμα οδήγησε
τελικά σε ποινική έρευνα για τον Κουρα-
κάν, ο οποίος κατά το παρελθόν είχε αντι-
μετωπίσει αρκετές κατηγορίες για ψεύτι-
κες υποθέσεις που ξεκίνησαν από την κυ-
βέρνηση Ερντογάν από το 2015. 

«Ο Γιουσούφ Φατίχ Ακάι, επικεφαλής
του αντιτρομοκρατικού γραφείου στο
αστυνομικό τμήμα της Άγκυρας, διαβίβα-
σε το email του πληροφοριοδότη στον αρ-
χηγό της Άγκυρας Εισαγγελία στις 5 Αυ-
γούστου 2022 μαζί με τον φάκελο της
αστυνομικής έρευνας. Ο φάκελος έρευνας
της μυστικής αστυνομίας αποκάλυψε ότι
το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών είχε
ήδη αναγνωρίσει την κατοικία του Κουρα-
κάν στην πόλη Κλίφτον του Νιου Τζέρσεϊ
και μοιράστηκε τις πληροφορίες με άλλα
τμήματα της κυβέρνησης. Η δήλωσή του
για τη διεύθυνσή του σε πέντε τραπεζικά
εμβάσματα προς την Τουρκία μέσω Mo-
neyGram συνολικού ποσού 2.270 δολα-
ρίων μεταξύ 2017 και 2019 εντοπίστηκαν
επίσης από τις τουρκικές αρχές και προ-
στέθηκαν στον φάκελο της υπόθεσής

του», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δη-
μοσίευμα.

«Χρυσάφισε» ο Ταγίπ από τις μίζες
Όπως τονίζεται στο εκτενές κείμενο, το

δίκτυο πληροφόρησης της Τουρκίας στις
κοινότητες της διασποράς, ειδικά στην Ευ-
ρώπη, έχει επεκταθεί πολύ από το 2014,
όταν ο Ερντογάν βρέθηκε ένοχος σε μαζι-
κές έρευνες για διαφθορά που δημοσιο-
ποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2013. 

Οι φάκελοι της υπόθεσης διαφθοράς
αποκάλυψαν πώς ο Ερντογάν και οι συνερ-
γοί του έγιναν... χρυσοί από μίζες, δωροδο-
κία, κατάχρηση εξουσίας και νομιμοποί-
ησης εσόδων από παράνομες δραστηριό-
τητες για το ιρανικό καθεστώς. 

Όταν αποκαλύφθηκαν στοιχεία με τη
μορφή υποκλοπών, τραπεζικών αρχείων
και παρακολούθησης βίντεο και φωτογρα-
φιών, τέσσερις υπουργοί έπρεπε να παραι-
τηθούν από το υπουργικό συμβούλιο του
Ερντογάν. Όπως τονίζεται στο δημοσίευμα,
«ο Τούρκος πρόεδρος τότε κατηγόρησε
τους αντιπάλους του, κυρίως μέλη του κι-
νήματος Γκιουλέν, στο εσωτερικό και στις
δυτικές χώρες, ότι ενορχήστρωσαν τις
έρευνες για δωροδοκία για να τον εκδιώ-
ξουν από την εξουσία σε αυτό που αποκά-
λεσε δικαστικό πραξικόπημα. Χιλιάδες δι-
καστές και εισαγγελείς, συμπεριλαμβανο-
μένων όσων συμμετείχαν στην έρευνα για
κυβερνητικούς αξιωματούχους, απολύθη-
καν, καθώς ξεκίνησε μια άνευ προηγουμέ-
νου καταστολή του κινήματος».

Ρεπορτάζ του Nordic Monitor ξεσκεπάζει τις τακτικές του Σουλτάνου,
που δίνει αμοιβή σε όσους του καρφώνουν πληροφορίες για τους 

«επικηρυγμένους» επικριτές και πολιτικούς αντιπάλους του

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Ο Ερντογάν πληρώνει 
τους... ρουφιάνους του
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Ο Ταγίπ απειλεί την Αθήνα 
με πυραύλους Τayfun

Μήνυμα συνεργασίας και
συμμαχικής αποτροπής
από Έλληνες και 
Αμερικανούς κομάντος

Με την κλιμάκωση της έντασης από
την Τουρκία το επόμενο διάστημα να θε-
ωρείται δεδομένη, οι ελληνικές Ένο-
πλες Δυνάμεις βρίσκονται σε ετοιμότη-
τα για όλα τα σενάρια, χωρίς να απο-
κλείεται η Άγκυρα να επιχειρήσει να
στήσει ακόμα και ένα θερμό επεισόδιο,
καλά προσχεδιασμένο, έτσι ώστε να
μπορέσει «αναίμακτα» να πάρει έστω
και μία μικρή νίκη, που θα δώσει ώθηση
στον Ταγίπ Ερντογάν ενόψει των εκλο-
γών στη γειτονική χώρα. Στο πλαίσιο
αυτό οι Ένοπλες Δυνάμεις παρακολου-
θούν τις τουρκικές κινήσεις στο Αιγαίο
και στην Ανατολική Μεσόγειο και
ασκούνται καθημερινά με συμμαχικές
χώρες διατηρώντας αυξημένη ετοιμό-
τητα σε ξηρά, αέρα και θάλασσα και σε
όλα τα είδη πολέμου. Σήμερα, Ελλάδα
και ΗΠΑ στέλνουν ισχυρό μήνυμα συ-
νεργασίας και συμμαχικής αποτροπής
απέναντι σε κάθε απειλή με κοινή στρα-
τιωτική άσκηση ειδικών επιχειρήσεων.

Στο προπύργιο των Ειδικών Δυνάμε-
ων, στη Νέα Πέραμο, θα γίνει ελληνο-
αμερικανική άσκηση με τη συμμετοχή
μέσων και προσωπικού των χερσαίων
και των ναυτικών Ειδικών Επιχειρήσε-
ων της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του
ΓΕΕΘΑ, της Πολεμικής Αεροπορίας, της
Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών του
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτο-
φυλακής, της Αεροπορίας Στρατού και
Χερσαίων Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρή-
σεων των ΗΠΑ, παρουσία της στρατιωτι-
κής ηγεσίας και του πρέσβη των ΗΠΑ
στην Αθήνα, Τζορτζ Τσούνη.

Την άσκηση σχεδίασε το ΓΕΕΘΑ και
θα εκτελεστούν απαιτητικά σενάρια
άμεσης επιθετικής ενέργειας σε πα-
ράκτιο στόχο υψηλής αξίας, με υπο-
στήριξη μαχητικών αεροσκαφών και
επιθετικών ελικοπτέρων, μη συναινε-
τική νηοψία σε ύποπτο πλοίο, σενάριο
διείσδυσης με τη μέθοδο Helocasting
και υποβρύχιας πορείας για τον αιφνι-
διασμό και την εξουδετέρωση εχθρι-
κών δυνάμεων.

E
να ακόμα βήμα επιθετικότη-
τας απέναντι στην Ελλάδα
έκανε ο Ταγίπ Εντογάν και με-
τά τις απειλές για εισβολή μια

νύχτα στα νησιά του Αιγαίου, τώρα
απειλεί να χτυπήσει την ελληνική πρω-
τεύουσα με τους βαλλιστικούς πυραύ-
λους Τayfun. 

«Αυτή η παραγωγή, ε, τρομάζει τους
Έλληνες φυσικά. Λες Τayfun και τώρα
ο Έλληνας φοβάται. Λέει ότι θα χτυπή-
σει την Αθήνα. Ε, θα τη χτυπήσει φυσι-
κά! Αν δεν καθίσεις ήσυχα, αν προσπα-
θείς να αγοράσεις πράγματα από την
Αμερική για τα νησιά, από εδώ κι από
εκεί, μια χώρα όπως η Τουρκία μάλλον
δεν θα κάτσει να μαζεύει αχλάδια, κάτι
πρέπει να κάνει», είπε ο Τούρκος πρό-
εδρος δηλώνοντας ότι η Άγκυρα δεν
θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια εάν
η Ελλάδα συνεχίζει να εξοπλίζει τα νη-
σιά του Αιγαίου. Ο Τούρκος πρόεδρος
συνέδεσε τις νέες αδιανόητες απειλές
του με τη στρατιωτικοποίηση των νη-
σιών και, σύμφωνα με αναλυτές, απο-
δέκτης δεν είναι μόνο η Αθήνα αλλά
και η Ουάσιγκτον, την οποία επιχειρεί
να καταστήσει μέρος του προβλήμα-
τος. Διεθνολόγοι εκτιμούν ότι ο Τούρ-
κος πρόεδρος θα ήθελε η Τουρκία να
ακούσει από τις ΗΠΑ ένα σχόλιο κατα-
νόησης απέναντι σε αυτές τις παράλο-
γες και έωλες θέσεις της για την απο-
στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αι-
γαίου. Όσο λοιπόν δεν παίρνει αυτό το
σχόλιο το θετικό για την ίδια, τόσο θα
συνεχίζει με αυτή τη ρητορική. Τη σκυ-
τάλη των προκλήσεων πήρε ο υπουρ-
γός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος
συνέχισε τις απειλές και κατηγόρησε

την Αθήνα ότι είναι αυτή που συνεχίζει
να αυξάνει την ένταση «με παράλογες,
άλογες και παράνομες απαιτήσεις και
αξιώσεις, προκλητικές ενέργειες και
επιθετική ρητορική».

«Δεν τρομοκρατείται η Ελλάδα»
H Αθήνα γνωρίζει ότι η αποτρεπτική

δύναμη των ελληνικών όπλων δεν θα
αφήσει στην Άγκυρα κανένα περιθώριο
να διαπράξει το μοιραίο λάθος και στέλ-
νει τα κατάλληλα μηνύματα στην άλλη
πλευρά του Αιγαίου. «Η Ελλάδα δεν τρο-
μοκρατείται, δεν πανικοβάλλεται και εί-
ναι πάντα έτοιμη να αντιμετωπίσει οποι-
αδήποτε πρόκληση και να υπερασπιστεί

την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δι-
καιώματα», απάντησε η Αθήνα διά στό-
ματος του κυβερνητικού εκπροσώπου
Γιάννη Οικονόμου. Για νοοτροπίες Βόρει-
ας Κορέας έκανε λόγο ο υπουργός Εξω-
τερικών απορρίπτοντας κατηγορηματικά
την απαράδεκτη απειλή Ερντογάν. 

Ο Tayfun, όπως έχουμε αναφέρει
στην «Political», είναι ένας μικρού βε-
ληνεκούς βαλλιστικός πύραυλος, αλλά
μεγάλης ακρίβειας, που ακόμα βρί-
σκεται σε στάδιο δοκιμών, δεν έχει εν-
ταχθεί στο οπλοστάσιο των Τούρκων
και θα χρειαστεί αρκετές ακόμα δοκι-
μές για να κριθεί επιχειρησιακά έτοι-
μος. Η Τουρκία πραγματοποίησε δοκι-
μαστική εκτόξευση πάνω από τη Μαύ-
ρη Θάλασσα πριν από περίπου δύο μή-
νες, χωρίς ωστόσο να κοινοποιηθούν
λεπτομέρειες. Μετά τη δοκιμή, τα
τουρκικά ΜΜΕ πανηγύριζαν ότι με τον
συγκεκριμένο πύραυλο η Αθήνα μπο-
ρεί να χτυπηθεί όχι από τις ακτές του
Αιγαίου, αλλά ακόμη και από τη Γιάλο-
βα και το Μπουρντούρ. Σε κάθε περί-
πτωση, η Ελλάδα διαθέτει ισχυρά αντι-
πυραυλικά συστήματα, όπως οι πύραυ-
λοι Patriot, που είναι μεγάλου βεληνε-
κούς και είναι τοποθετημένα σε κρίσι-
μα σημεία στη χώρα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες τον εγκαλούν
«Σε μια εποχή που η ενότητα χρειάζε-

ται περισσότερο παρά ποτέ μεταξύ των
συμμάχων μας, οι Ηνωμένες Πολιτείες
λυπούνται για την κλιμάκωση των προ-
κλητικών δηλώσεων». Αυτήν τη δήλωση
έκανε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ απαντώντας σε ερώτηση Ελλήνων
ανταποκριτών που αφορούσε αποκλει-
στικά την προκλητική δήλωση του Ταγίπ
Ερντογάν εναντίον της Ελλάδας. Ο εκ-
πρόσωπος πρόσθεσε: «Προτρέπουμε
όλους τους συμμάχους μας να αποφύ-
γουν τις απειλές και την προκλητική ρη-
τορική που μόνο θα αυξήσει τις εντά-
σεις και δεν θα βοηθήσει κανέναν».

Γράφει η 
Γεωργία Γαραντζιώτη «Έλληνες, καθίστε ήσυχα

γιατί θα σας χτυπήσω»,
φωνάζει ο Ερντογάν για 
να τα ακούσουν και οι… ΗΠΑ
- Σκληρή απάντηση από
το Στέιτ Ντιπάρτμεντ



Για κάθε φίλο του Ολυμπιακού που ζει στο εξωτερικό, 

για εκείνους που αγαπούν τον ΘΡΥΛΟ, 

και ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ και την ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ της ΠΟΡΕΙΑΣ 

του ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ, 

υπάρχει η δυνατότητα της αγοράς του από το Διαδίκτυο.

Στην διεύθυνση

www.kokkinosprotathlitis.eu 
μπορείτε να ΞΕΦΥΛΛΙΣΕΤΕ σελίδα σελίδα τον ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ

και να διαβάσετε τα ΠΑΝΤΑ!!!

Αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, εξαιρετικά άρθρα, σημαντικά σχόλια και παρασκήνια, 
και ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ του ΘΡΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ, σε όλα τα σπορ!

www.kokkinosprotathlitis.eu

Όλα στο ΚΟΚΚΙΝΟ!!!
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Τ
ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φιλοξένησε την

εκδήλωση για το Μέλλον της Ευρώπης στις

Βρυξέλλες, στην οποία συμμετείχαν εκπρό-

σωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμ-

βουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και

οι πολίτες που συμμετείχαν στις εργασίες της διά-

σκεψης. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε ο

τρόπος με τον οποίο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δί-

νουν συνέχεια στις προτάσεις της διάσκεψης.

Κηρύσσοντας την έναρξη της εκδήλωσης, η πρό-

εδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα Roberta

Metsola τόνισε: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι

έτοιμο να συμβάλει στην υλοποίηση των προτάσε-

ων της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης προς

το συμφέρον των 450 εκατομμυρίων Ευρωπαίων

που εκπροσωπεί. Η υλοποίηση του οράματός μας

απαιτεί θάρρος. Όσον αφορά στην εφαρμογή των

προτάσεων των πολιτών, καμία πρόταση για αλλα-

γές δεν θα πρέπει να θεωρείται εκτός ορίων. Η διά-

σκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και οι προτάσεις

που υπέβαλε δεν τελειώνουν εδώ. Δεν υπάρχει

ημερομηνία λήξης για το μέλλον. Δεν υπάρχει λί-

στα με δράσεις που πρέπει να ολοκληρώσουμε. Το

μέλλον είναι ένα έργο σε εξέλιξη. Το ίδιο και η

Ένωσή μας».

Ο κ. Guy Verhofstadt, με τη θεσμική ιδιότητα του

τέως συμπροέδρου της διάσκεψης, σχολίασε: «Σε

περιόδους ανασφάλειας, η πολιτική χρειάζεται ένα

όραμα για το τι έρχεται. Με τη διάσκεψη για το

Μέλλον της Ευρώπης, οι πολίτες έδειξαν την πο-

ρεία που πρέπει να ακολουθήσουμε. Είναι η στιγμή

να συζητήσουμε τι κάναμε εμείς, οι πολιτικοί, με τα

συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε μαζί πέρυσι,

και να κοιτάξουμε μπροστά. Επειδή η δέσμευσή

μας δεν έχει τελειώσει ακόμα: πρέπει να συνεχί-

σουμε να υλοποιούμε όχι μόνο τις προτάσεις, αλλά

και το πνεύμα με το οποίο γράφτηκαν -μια νέα ιδέα

για την Ευρώπη, που θα μας επιτρέψει να αντιμε-

τωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος».

Η συζήτηση που ακολούθησε περιστράφηκε γύ-

ρω από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει

σήμερα η Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της επί-

θεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία και των συνεπει-

ών της στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων, κα-

θώς και την ανάγκη να επιταχυνθεί η διαδικασία για

την επίτευξη ενεργειακής ανεξαρτησίας στην ΕΕ. 

Οι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να κάνει ότι χρειάζεται

για να διασφαλίσει ότι εκπληρώνει τη βασική απο-

στολή ως το σώμα που αντιπροσωπεύει το σύνολο

των Ευρωπαίων πολιτών, δηλαδή να διασφαλίζει τη

λογοδοσία στην ΕΕ. 

Οι 49 προτάσεις της διάσκεψης περιλαμβάνουν

περισσότερα από 300 μέτρα για τον τρόπο επίτευ-

ξής τους, σε εννέα θεματικές ενότητες, με βάση τις

συστάσεις των ευρωπαϊκών και εθνικών ομάδων

πολιτών, καθώς και στοιχεία από εθνικές εκδηλώ-

σεις, την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα και

συζητήσεις στο πλαίσιο εννέα θεματικών ομάδων

εργασίας και της ολομέλειας. 

Τα τρία θεσμικά όργανα έχουν ξεκινήσει τη δια-

δικασία εφαρμογής και παρακολούθησης των

προτάσεων της διάσκεψης, σύμφωνα με τις αρμο-

διότητες που τους αντιστοιχούν.

Το μέλλον της Ευρώπης είναι στα χέρια των πολι-

τών και καλούνται τα θεσμικά όργανα να ακολου-

θήσουν και να εφαρμόσουν τα πορίσματα της διά-

σκεψης. Είναι μια ωραία ευκαιρία η Ευρώπη να φύ-

γει μπροστά και να αποκτήσει τη χαμένη αίγλη της.

Η
παγκόσμια οικονομία διανύει μια περίοδο

επίμονων διαταραχών, τόσο εξαιτίας των

επιπτώσεων της πανδημίας όσο και των

καταιγιστικών γεωπολιτικών εξελίξεων, που

έχουν ως αποτέλεσμα να διατηρείται η αβεβαιότη-

τα σε υψηλά επίπεδα. Ειδικότερα η Ευρωζώνη,

λόγω και της ενεργειακής της εξάρτησης από τη

Ρωσία, αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική

επιβράδυνση την επόμενη χρονιά.

Τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ για την αντι-

μετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής και παν-

δημικής κρίσης έχουν στηρίξει τα ευάλωτα νοικο-

κυριά και τις επιχειρήσεις, ασκώντας επεκτατική

δημοσιονομική πολιτική. Όμως, τα δημόσια οικο-

νομικά δεν είναι ανεξάντλητα, ενώ και οι δυνατότη-

τες μεταξύ των κρατών διαφέρουν.

Από την άλλη πλευρά, οι κεντρικές τράπεζες

έχουν προχωρήσει σε διαδοχικές αυξήσεις των

επιτοκίων τους, με στόχο τον περιορισμό των έντο-

νων πληθωριστικών πιέσεων, που έχουν οδηγήσει

όμως σε επιβράδυνση των οικονομιών.

Παρά τις αντιξοότητες, η ελληνική οικονομία

δείχνει πρωτόγνωρη ανθεκτικότητα και έχει απο-

κτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στη χάραξη οικονομι-

κής πολιτικής, μετά την έξοδο από το καθεστώς

ενισχυμένης εποπτείας. Σύμφωνα, μάλιστα, με τις

τελευταίες εκτιμήσεις, η ελληνική οικονομία ανα-

μένεται να μεγεθυνθεί με ρυθμό ανάπτυξης 5,6% το

2022 (Κρατικός Προϋπολογισμός 2023), μία πρό-

βλεψη που μπορεί να θεωρηθεί συντηρητική. Επι-

πρόσθετα, ο ρυθμός μεγέθυνσης της Ελλάδας

(1,8%) για το 2023 είναι τριπλάσιος του μέσου ευ-

ρωπαϊκού όρου, γεγονός που υποδηλώνει ότι η Ελ-

λάδα παύει να είναι ο «ασθενής» της Ευρώπης.

Επιδόσεις που προκύπτουν τόσο από τη συνετή δη-

μοσιονομική πολιτική, όσο και από άλλους καθορι-

στικούς παράγοντες που αναλύονται στη συνέχεια.

Ο πληθωρισμός συνεχίζει να κινείται σε υψηλά

επίπεδα, όμως η αποκλιμάκωσή του στη χώρα μας

είναι εντονότερη σε σχέση με τα άλλα κράτη μέλη.

Επίσης, η ανεργία μειώνεται με γοργούς ρυθμούς,

ενώ το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ έχει

αρνητική μεταβολή της τάξεως του 20%.

Όμως, κατά τη γνώμη μου, άξια αναφοράς είναι η

ραγδαία αύξηση των επενδύσεων, σε πρωτοφανή

επίπεδα, καθώς και η αύξηση των εξαγωγών και

των τουριστικών εσόδων. Αυτό αποδεικνύει ότι αλ-

λάζει ριζικά το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και

ότι υπάρχουν και άλλες συνιστώσες που διαδρα-

ματίζουν ουσιαστικό ρόλο, πλην της κατανάλωσης,

στη διαμόρφωση του ΑΕΠ.

Βέβαια, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχα-

σμού. Η Πολιτεία οφείλει να συνεχίζει τη στήριξή

της προς τους ευάλωτες συμπολίτες μας και τις

επιχειρήσεις. Για να επιτευχθεί αυτό, θα έρθει αντι-

μέτωπη με πλήθος προκλήσεων, τόσο εξωγενών

όσο και ενδογενών. Ενδεικτικά να αναφέρω τις κυ-

ριότερες πηγές αβεβαιότητας: τη συνέχιση του πο-

λέμου, τη διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων

για μεγάλο διάστημα, αλλά και την εκλογική διαδι-

κασία της επόμενης χρονιάς.

Συνοψίζοντας, η ελληνική οικονομία, έχοντας

και την εμπειρία των προγραμμάτων προσαρμο-

γής, παρουσιάζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα.

Όμως, οι προκλήσεις για την επόμενη μέρα είναι

πολλές και ανά πάσα στιγμή μπορούν να εκτροχιά-

σουν τόσο τα δημόσια οικονομικά όσο και τα οικο-

νομικά των πολιτών και των επιχειρήσεων. Τα αν-

τανακλαστικά της Πολιτείας φαίνεται ότι είναι σε

εγρήγορση και η ελληνική οικονομία θα καταφέρει

να ξεπεράσει και αυτόν τον κόμβο, με τις μικρότε-

ρες δυνατές απώλειες.

Μια νέα ιδέα για την Ευρώπη απαιτούν οι πολίτες της

του
Κωνσταντίνου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος

Η αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα της ελληνικής 
οικονομίας και οι προκλήσεις της επόμενης μέρας

του
Κωνσταντίνου
Β. Κόλλια 

Πρόεδρος 
του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου 
Ελλάδος
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T
ο πρώτο από τα σημερινά tips αφορά μια δή-
λωση, μια στάση, ένα τιτίβισμα ενός πολιτι-
κού προσώπου που μπορεί να προκαλέσει

«τρικυμία» στις σχέσεις με ένα πολιτικό κόμμα σε
μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, ακόμη και εσωκομ-
ματικές αντιπαλότητες. Ειδικά με τη χρήση των so-
cial media οι πολιτικές δυνάμεις καιροφυλακτούν
για τα αυτογκόλ των πολιτικών τους αντιπάλων. Το
ότι ανασκευάζονται από τους πρωταγωνιστές πολι-
τικούς που υπέπεσαν σε φάλτσα, γκάφες και άλλες
απρόσεκτες φράσεις δεν αντιστρέφει το κλίμα που
ήδη έχει «χτιστεί», δηλαδή την αρνητική εικόνα του
δημόσιου προσώπου ή ακόμη και του πολιτικού
κόμματος που τον «στεγάζει» στη δύναμή του. Τα
αποτελέσματα τέτοιων απρόσεκτων δηλώσεων τι-
μωρούνται από κομματικό «άδειασμα» μέχρι και
διαγραφή.

Όταν οι πολιτικοί επιδίδονται στην εύκολη επι-
κοινωνία και αδιαφορούν για την ουσία της πολιτι-
κής, αρκεί ένα λεκτικό ατόπημα ή ένας απρόβλε-
πτος παράγοντας ώστε να δημιουργηθούν άσχημες
εντυπώσεις που δύσκολα ξεχνιούνται από τους πο-
λίτες. Αν οι πολιτικοί ακολουθήσουν τον Οδηγό Πο-
λιτικής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι» με τα
333+1 tips, θα «χτίζουν» την αξία τους καθημερινά
σε μια συνέντευξη, σε ένα τηλεοπτικό παράθυρο,

σε μια ραδιοφωνική τους δήλωση και αβίαστα θα
αξιοποιήσουν, χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία, την
εικόνα του πολιτικού προσώπου που επιζητούν οι
πολίτες. Για να μη βρεθείτε ποτέ στη δύσκολη θέση
βάζοντας επικοινωνιακά αυτογκόλ!

1. Τα πιο θεαματικά αυτογκόλ δεν μπαίνουν στο
ποδόσφαιρο αλλά στην πολιτική. Όταν οι πολιτικοί
μπερδεύουν την ουσία με την επικοινωνία, τότε
έχουμε τα καλύτερα αυτογκόλ, αστείες γκάφες και
τρελά φάλτσα. 

2. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, ο «μουν-
τζούρης» καιροφυλακτεί. Προσοχή μην τον τραβή-
ξετε. 

3. Πολλοί επικοινωνιολόγοι γράφουν δυνατές
ομιλίες, αλλά λίγοι πολιτικοί μπορούν να τις απο-
γειώσουν με την εκφώνησή τους. 

4. Για να πάρεις μια θέση στο Δημόσιο χρειάζεται
να έχεις κολλήσει ένσημα στον ιδιωτικό τομέα, στο
κόμμα ή ακόμη και στην «πιάτσα». Βρείτε ποιος το
είπε.

5. Όταν πλησιάζουν οι εκλογές, όλες οι κυβερ-
νήσεις χρυσώνουν το χάπι στις ομάδες των ψηφο-
φόρων που βρίσκονται στη ζώνη των αναποφάσι-
στων, ιδιαίτερα στις ομάδες των νέων ψηφοφόρων.
Κάποιες φορές πιάνει το χάπι, κάποιες άλλες είναι
κατόπιν εορτής!

6. Σε αρκετούς πολιτικούς τα ρούχα τους πέ-
φτουν στενά λόγω του μεγέθους του μεγαλείου
τους.

7. Στην πολιτική ο χρόνος γιατρεύει τις παρεξη-
γήσεις γιατί το πρωτεύον είναι οι θεσμοί και όχι τα
πρόσωπα. Αυτό να το θυμάστε την επομένη των
εκλογών, στις συζητήσεις που θα γίνουν για συνερ-
γασίες κομμάτων.

8. Δεκάδες υποψήφιοι θα ζήσουν τον «μύθο»
του βουλευτή ή και του δημάρχου μέχρι τις εκλο-
γές. Το «ξύπνημα» της επόμενης μέρας θα είναι και
απότομο και στενάχωρο. Υπομονή. 

9. Όταν λέμε ότι ένας πολιτικός αναλαμβάνει την
πολιτική ευθύνη, τι ακριβώς κάνει; Παραιτείται ή
κοιμάται τον ύπνο του δικαίου; 

10. Αυτοί που δηλώνουν, γράφουν και ξορκίζουν
τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις ότι δήθεν έχει κλεί-
σει ο κύκλος τους έχουν ρωτήσει τους πολίτες; 

11. Σε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις πλεονά-
ζουν τα λόγια και απουσιάζουν τα έργα.

Περισσότερα Tips θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτι-
κής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι» 333+1 tips.
Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινίσεις
επικοινωνήστε στο grammateia@nkmedia-
group.gr ή στα τηλέφωνα 2109568066,
6932266217.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Α
ποτελεί πλέον κοινή πεποίθηση, για
τους επαΐοντες, ότι ο δυτικός πολιτι-
σμός, συγκεκριμένα ο ευρωπαϊκός πο-

λιτισμός, αντιμετωπίζει ίσως τη μεγαλύτερη ον-
τολογική και ανθρωπολογική κρίση των τελευ-
ταίων ετών. Τούτο καθότι σημειώνεται μια εσω-
τερική πάλη στους ευρωπαϊκούς κόλπους μετα-
ξύ των υπερασπιστών του ανθρώπου και των
υποστηρικτών της κατάργησης της έννοιας του
ανθρώπου, υπό την έννοια της εκμηδένισης των
συλλογικών ταυτοτήτων. 

Ο περίεργα δομημένος κόσμος των δικαιωμά-
των, που θεσπίζονται με ραγδαίους ρυθμούς επί
παντός επιστητού, ανάγει έναν προβληματικό λαν-
θάνοντα ανθρωπισμό σε αξία με προωθούμενες
ιδέες την ανυπαρξία των εθνών, των λαών και των
πατρογονικών κρίκων.

Η έκρηξη του δικαιωματισμού, τη στιγμή που η

Δύση έχει φτάσει στο σημείο να αναγνωρίζει ως ον-

τότητα ακόμη και ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύ-

νης προσδίδοντάς του ακόμη και δικαιώματα, οδηγεί

σε επικίνδυνες ατραπούς. Σε ένα πλέγμα όπου η έν-

νοια του έθνους, της οικογένειας και της θρησκείας

συνιστά μια ξεπερασμένη αφήγηση, όπου ακόμη και

το φύλο είναι πράττειν και όχι βιολογικό στοιχείο, η

ταυτοτική ισλαμογενής προοπτική βρίσκει πρόσφο-

ρο έδαφος να αναπτυχθεί.

Τούτο όχι μόνο λόγω της ποσοτικής υπεροχής των

ισλαμογενών κρατών αλλά κυρίως επειδή ο δυτικός

πολιτισμός δεν έχει να αντιτάξει ένα πολιτισμικό μέ-

γεθος, με άμεσο αποτέλεσμα η πάλαι ποτέ ηγεμονία

της Δύσης και τα μοντέλα ουσιαστικά αυτοκατα-

στροφής που προωθεί να παραχωρούν τη θέση τους

σε ανατολικά πρότυπα μέσα από τις ορδές λαθρομε-

τανάστευσης που εργαλειοποιούνται στη διαμορ-

φούμενη γεωπολιτική σκακιέρα.

Στη νέα αυτή πραγματικότητα που αναδύεται, η Άγ-

κυρα προσπαθεί να αναλάβει τον ρόλο του φυσικού

ηγέτη των τουρκόφωνων λαών εκμεταλλευόμενη την

προνομιακή της σχέση με το Πακιστάν, αναδυόμενη

δύναμη, και έτερες μουσουλμανικές χώρες όπως η

Μαλαισία, η Ινδονησία και ένα μεγάλο κόμματι μου-

σουλμάνων που κατοικεί στην Ινδία με καίριο ρόλο.

Ο Ερντογάν ίσως οραματίζεται τον εαυτό του ως

έναν «νέο Νάσερ» στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, κεφα-

λαιοποιώντας τη λαθρομετανάστευση στα χριστιανι-

κά κράτη, δημιουργώντας ένα τεράστιο δίκτυο στον

πλανήτη με τη νέα υβριδική «αυτοκρατορική» στρα-

τηγική του πολιτική. Αρκεί μόνο να αναφερθεί ότι το

εισιτήριο μετάβασης με τουρκικές αερογραμμές

από την Ντάκα του Μπαγκλαντές προς μέρη του

τουρκικού κράτους στοιχίζει λιγότερο ακόμη και

από την απλή μετάβαση με λεωφορεία της γραμμής

στον αστικό ελληνικό ιστό.

Το ανθρωπιστικό κενό που άφησε η ανούσια υπε-

ροπλία του άκρατου ευρωγενούς δικαιωματισμού

βρήκε την Ευρώπη ευάλωτη και ανίκανη στην ισλα-

μική εισβολή, αφού εξασθένισε, βυθισμένη σε μια

σταδιακή ραστώνη, κάθε δυναμικό και συνδετικό

στοιχείο του λαμπρού δυτικού πολιτισμού, εξανδρα-

ποδίζοντας τον ίδιο τον άνθρωπο.

Η Ελλάδα που αποτελεί τη μόνη ζωντανή σαρκοφά-

γο του δυτικού κόσμου, εκπροσωπώντας τον αυθεντι-

κό πατερικό χριστιανισμό, θα μπορούσε να πρωτο-

στατήσει στην αναζωογόνηση του δυτικού μοντέλου,

αλλά χρειάζονται αυτογνωσία και ηθικισμός, αρχές

που ορισμένες παθογένειες του εκπαιδευτικού συ-

στήματος φροντίζουν να κρατούν σε νάρκη.

Η ισλαμική εισβολή βρήκε το ποθούμενο κενό σε

έναν ευρωπαϊκό κόσμο που εθελοτυφλεί και δείχνει

όχι μόνο απρόθυμος να προστατεύσει τα ιδεώδη και

τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά κατά τις πρόσφατες

εξελίξεις τείνει να μετατραπεί σταδιακά σε ανατολί-

ζον όργανο ελέγχου πολιτικών, οικονομικών και κοι-

νωνικών αποφάσεων.

Η τουρκική γεωστρατηγική εκμεταλλεύεται 
το εγγενές έλλειμμα του δυτικού πολιτισμού

της
Νάντιας 
Β. Γώγουλου

Δικηγόρος 
Παρ’ Αρείω Πάγω, 
υπ. Διδάκτωρ
Ιονίου Παν/μίου



Περίπου 1.800 χιλιόμετρα μακριά από το Κίεβο, στη
γαλλική Κυανή Ακτή, έχουν βρει καταφύγιο φιλορώσοι
Ουκρανοί ολιγάρχες, εκατομμυριούχοι και δισεκατομ-
μυριούχοι, οι οποίοι προκαλούν με τον πολυτελή τρόπο
ζωής τους, την ώρα που ο στρατός της Μόσχας χτυπάει
ανελέητα τους συμπατριώτες τους, μεταδίδει η Deu-
tsche Welle. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, Ούγγροι τελωνειακοί υπάλ-

ληλοι φέρεται να εντόπισαν βαλίτσες γεμάτες με μετρητά
-περισσότερα από 17 εκατ. δολάρια και πάνω από ένα
εκατομμύριο ευρώ- σε πολυτελείς λιμουζίνες με ουκρα-
νικές πινακίδες, ενώ τα χρήματα αυτά δεν είχαν δηλωθεί
στα ουκρανικά τελωνεία κατά την έξοδό τους από τη χώ-
ρα.  Ουκρανοί εισαγγελείς επιβεβαίωσαν στην DW ότι
έρευνες έχουν ξεκινήσει εδώ και μήνες για πολιτικούς,
επιχειρηματίες, δικαστικούς, ακόμα και βουλευτές, ώστε

να εξακριβωθεί, μεταξύ άλλων, το κατά πόσον διέσχισαν
νόμιμα τα σύνορα και το ενδεχόμενο εμπλοκής τους σε
ξέπλυμα χρήματος. «Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν μόνο
κομμάτι μίας διεφθαρμένης ελίτ, αλλά και υπεύθυνοι για
αυτόν τον πόλεμο, επειδή κάλεσαν τους Ρώσους να έρ-
θουν στην Ουκρανία… Πρόκειται για κάτι που θα διαλευ-
κάνει η ουκρανική Δικαιοσύνη, αφού λήξει ο πόλεμος»,
είπε στην DW η Ουκρανή ανακρίτρια Τατιάνα Σαπχιάν.

Ξ
έσπασε πάλι η μόνιμη εθνοτική
ένταση στο Κοσσυφοπέδιο, με
εκατοντάδες Σέρβους μειονοτι-
κούς να στήνουν οδοφράγματα

μετά από εκρήξεις, πυροβολισμούς και
μια επίθεση σε αστυνομική περίπολο, ενώ
άγνωστοι αντάλλαξαν πυρά με δυνάμεις
Ασφαλείας του Κοσόβου και εκτόξευσαν
βομβίδα κρότου λάμψης εναντίον των δυ-
νάμεων της τάξης της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (Eulex).

Το Σαββατοκύριακο, φορτηγά, ασθενο-
φόρα και αγροτικά μηχανήματα τοποθετή-
θηκαν από Σέρβους μειονοτικούς, για να
αποκλείσουν την κυκλοφορία σε σημαντι-
κές οδικές αρτηρίες που οδηγούν προς τα
διοικητικά σύνορα με τη Σερβία και την
Πρίστινα. 

Διαμαρτυρήθηκαν έτσι για τη σύλληψη
ενός ομοεθνούς τους, πρώην αστυνομι-
κού, ο οποίος κατηγορείται από την Πρί-
στινα για «τρομοκρατική δράση» σε επιθέ-
σεις κατά Κοσοβάρων αστυνομικών. 

Ανταλλαγή κατηγοριών
Πρίστινα και Βελιγράδι αντάλλαξαν κα-

τηγορίες έπειτα από αυτή την τελευταία
σειρά επεισοδίων, τα οποία ώθησαν το Κό-
σοβο να αναβάλει για τις 23 Απριλίου τις
τοπικές εκλογές στους δήμους, όπου ο
σερβικός πληθυσμός αποτελεί πλειοψη-
φία και τις οποίες τα μεγαλύτερα σερβικά
πολιτικά κόμματα ανακοίνωσαν ότι θα
μποϊκοτάρουν. 

Η σερβική μειονότητα του Κοσόβου, η
οποία αριθμεί σχεδόν 120.000 μέλη, δεν
αναγνωρίζει την εξουσία της Πρίστινας με
την ενθάρρυνση του Βελιγραδίου, το οποίο
δεν αναγνωρίζει την ανεξαρτησία του
Κοσσυφοπεδίου. 

«Εγκληματικές συμμορίες»
Ο πρωθυπουργός του Κοσόβου Άλμπιν

Κούρτι ζήτησε από τη διεθνή ειρηνευτική
δύναμη υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ (KFOR)
να επέμβει για να εγγυηθεί την «ελευθε-
ρία μετακίνησης», λέγοντας ότι «εγκλημα-
τικές συμμορίες» έκλεισαν τους δρόμους.
Κατηγόρησε το Βελιγράδι ότι υποκινεί τα
επεισόδια και χαρακτήρισε «απειλή ει-
σβολής» το αίτημα της Σερβίας για αστυ-
νομική και στρατιωτική παρουσία στο Κό-
σοβο.  Ο εθνικιστής πρόεδρος της Σερβίας
Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανακοίνωσε νωρίτε-
ρα ότι θα καταθέσει επίσημο αίτημα στον
διοικητή της KFOR για την επιστροφή στο
Κόσοβο1.000 Σέρβων αστυνομικών και
στρατιωτών, επικαλούμενος το ψήφισμα
1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
από το 1999, που προβλέπει αυτό το ενδε-
χόμενο υπό προϋποθέσεις.  

Ο Βούτσιτς αναφέρθηκε και στο αίτημα

που προτίθεται να καταθέσει στις 15 Δε-
κεμβρίου το Κοσσυφοπέδο για ένταξη
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας ότι
«στην ΕΕ μπορούν να ενταχθούν μόνο
ανεξάρτητα κράτη, κάτι που δεν είναι το
Κόσοβο». Μόνο πέντε χώρες της ΕΕ (Ελ-
λάδα, Ισπανία, Ρουμανία, Σλοβακία, Κύ-
προς) δεν αναγνωρίζουν το Κόσοβο ως
ανεξάρτητο κράτος. 

Το Κρεμλίνο απηύθυνε έκκληση για
διάλογο Βελιγραδίου - Πρίστινας, απαι-
τώντας παράλληλα «εγγύηση των δικαιω-
μάτων» των Σέρβων.

ΣΣυνέλαβαν τον  
Λίβυο βομβιστή της
μοιραίας πτήσης
του Λόκερμπι

Υπό κράτηση βρίσκεται ο Λί-
βυος Αμπού Αγκίλα Μοχάμαντ
Μασούντ Χαΐρ Αλ-Μαρίμι, ο οποί-
ος κατηγορείται για την κατα-
σκευή της βόμβας που ανατίναξε
το αεροσκάφος της πτήσης 103
της PanAm επάνω από το Λό-
κερμπι της Σκωτίας το 1988, ανα-
κοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύ-
νης των ΗΠΑ. Το αεροπλάνο, που
εκτελούσε την πτήση Λονδίνο-
Νέα Υόρκη, ανατινάχθηκε στις 21
Δεκεμβρίου εκείνης της χρονιάς
επάνω από το Λόκερμπι σκοτώ-
νοντας 259 επιβαίνοντες και 11
ανθρώπους στο έδαφος.  Ο μονα-
δικός καταδικασθείς για την επί-
θεση ήταν ο Λίβυος Αλί Μοχάμαντ
αλ-Μεγκράχι, που πέθανε το 2012
και δήλωνε αθώος μέχρι τέλους. 

Το 2003, το καθεστώς του Λί-
βυου δικτάτορα Μουαμάρ Καντά-
φι ανέλαβε επισήμως την ευθύνη
του για την επίθεση του Λόκερμπι
και κατέβαλε αποζημιώσεις
ύψους 2,7 δισ. δολαρίων στις οι-
κογένειες των θυμάτων. 

Η επίθεση στο Λόκερμπι είναι η
φονικότερη που έχει πραγματο-
ποιηθεί στο έδαφος του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου και η δεύτερη φο-
νικότερη κατά Αμερικανών μετά
τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρί-
ου του 2001. 

Κοσσυφοπέδιο… μάχης
με Σέρβους μειονοτικούς
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«Απόβαση» φιλορώσων Ουκρανών ολιγαρχών στην Κυανή Ακτή 

Ξέσπασαν νέες ταραχές,
με την Πρίστινα να ζητά
την παρέμβαση
δυνάμεων του ΝΑΤΟ
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Α
νακωχή μέχρι νεωτέρας... Αυτές
οι τρεις λέξεις είναι οι ιδανικότε-
ρες για να περιγράψουν το κλίμα
που επικρατεί στους καταυλι-

σμούς Ρομά της βορείου Ελλάδας, της δυτι-
κής Αττικής και της χώρας συνολικότερα.
Άπαντες περιμένουν την απόφαση της Δι-
καιοσύνης για την προφυλάκιση ή μη του
34χρονου αστυνομικού της Ομάδας ΔΙΑΣ
που πυροβόλησε και τραυμάτισε βαρύτατα
τον 16χρονο ομόφυλό τους, μετά από κατα-
δίωξη στη Θεσσαλονίκη!

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσα-
λονίκης καλείται μέσα στα επόμενα δύο
24ωρα να έχει αποφασίσει για την ποινική
μεταχείριση του 34χρονου αστυνομικού, ο
οποίος παραμένει προσωρινά σε κατ’ οίκον
περιορισμό. Αίσθηση πάντως προκαλεί η
τοποθέτηση του συνηγόρου υπεράσπισής
του, Αλέξη Κούγια, ο οποίος κατήγγειλε «ει-
σαγγελική προκατάληψη» σε βάρος του πε-
λάτη του και επί της ουσίας προδίκασε ότι
την προφυλάκιση του άνδρα της Ομάδας
ΔΙΑΣ με τη φράση: «Σχεδόν 50 χρόνια δεν
έχω βρει ούτε έναν εισαγγελέα που να δια-
φωνεί με έναν συνάδελφό του, όταν τον κα-
λούν να προτείνει προς το Συμβούλιο
Πλημ/κών σε διαφωνία εισαγγελέως και
ανακριτού σχετικά με την προσωρινή κρά-
τηση κατηγορουμένου για κακούργημα».

Την ίδια ώρα, ο παππούς του 16χρονου
Ρομά που νοσηλεύεται διασωληνωμένος
και σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του «Ιπ-
ποκράτειου» νοσοκομείου, δήλωσε ότι «εάν
δεν δικαστεί ο αστυνομικός, θα πάρουμε
τον νόμο στα χέρια μας. Περιμένουμε από
τη Δικαιοσύνη να δικαστεί αυτός ο άνθρω-
πος. Δεν έχουμε κακία με τους άλλους
αστυνομικούς. Ένας έκανε τη ζημιά και αυ-
τός θα την πληρώσει» και διερωτήθηκε: «Ο
άνθρωπος που αφαιρεί μία ζωή ενός 16χρο-
νου παιδιού, να αφεθεί ελεύθερος;». Χρήζει
αναφοράς το γεγονός ότι εξίσου απειλητική
δήλωση -για τα παιδιά του 34χρονου αστυ-
νομικού- είχε κάνει ο πατέρας του ανήλι-
κου, ο οποίος αργότερα ανασκεύασε και
επιχείρησε να ρίξει τους τόνους. Ψυχραιμία

και πίστη στη Δικαιοσύνη συνιστούν και
πολλοί πρόεδροι κοινοτήτων Ρομά σε όλη
τη χώρα, στον απόηχο των επεισοδίων της
περασμένης εβδομάδας.

Συλλήψεις
Συνεχείς είναι τα τελευταία 24ωρα οι επι-

χειρήσεις της ΕΛΑΣ σε καταυλισμούς Ρομά
σε διάφορες περιοχές της χώρας, θέλοντας
να προλάβουν καταστάσεις. Αυτή τη φορά
έφοδοι έγιναν σε σπίτια στην Αχαΐα, στο
Αγρίνιο και στις Σέρρες, όπου συνελήφθη-
σαν συνολικά 17 άτομα, ενώ μεταξύ άλλων
κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο και
δύο οχήματα. Ανάμεσα στους συλληφθέν-
τες ήταν και πολλά άτομα με καταδικαστι-
κές αποφάσεις για τα -κατά περίπτωση-
αδικήματα της κλοπής, παραμέλησης επο-
πτείας ανηλίκου, μη έκδοσης Αστυνομικού
Δελτίου Ταυτότητας, καθώς και της νομοθε-
σίας για τα ναρκωτικά. Πρόθεση της ΕΛΑΣ,
όπως διατυπώνεται και από τις δηλώσεις
του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, είναι

να σπάσει κάθε «άβατο ανομίας» με έμφα-
ση στις περιοχές όπου καταγεγραμμένα
υπάρχει μεγάλο ποσοστό παραβατικότητας
από Ρομά. 

Η έκρηξη βίας που καταγράφηκε τις τε-
λευταίες ημέρες, η ευκολία με την οποία
«βγήκαν τα όπλα» ακόμη και από αμούστα-
κα παιδιά, ήρθε να δείξει τα τρία μεγάλα
προβλήματα που μαστίζουν τους καταυλι-
σμούς ιδίως στην Αττική: ναρκωτικά, όπλα
και παραβατικότητα... Οι Αρχές εκτιμούν ότι
στη Δυτική Αττική -ιδιαίτερα σε Ζεφύρι,
Μενίδι και Ασπρόπυργο- έχουν βρει «κατα-
φύγιο» περισσότεροι από 2.000 ποινικοί, οι
οποίοι έδωσαν και τον τόνο των επεισοδίων
που καταγράφηκαν εσχάτως, αλλά και γενι-
κότερα της ανομίας που απασχολεί μονί-
μως το αστυνομικό δελτίο. Μόνο τυχαίο δεν
είναι ότι σε εκθέσεις της ΕΛΑΣ αναφέρεται
ότι σχεδόν το 50% της εγκληματικότητας του
Λεκανοπεδίου πηγάζει από καταυλισμούς
Ρομά που βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο
εγκληματικών ομάδων. 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Σπάει σιγά σιγά
το «άβατο της ανομίας»

H «Gaia» έφερε
κατολισθήσεις
στην Άρτα

Κατολισθήσεις σε χωριά της
Άρτας προκλήθηκαν λόγω της
κακοκαιρίας «Gaia» προκαλών-
τας σοβαρές ζημιές σε τουλάχι-
στον ένα σπίτι. Χθες ενημερώθη-
καν από την Πολιτική Προστασία
της Περιφέρειας Ηπείρου το ΙΓ-
ΜΕ και κλιμάκιο επιστημόνων
προκειμένου να πραγματοποι-
ήσουν αυτοψία ώστε στη συνέ-
χεια να προτείνουν τα κατάλληλα
μέτρα, όπως μετέδωσε το τοπικό
Μέσο epiruspost.

Η ανησυχία των κατοίκων ήταν
έντονη τις τελευταίες μέρες και ο
φόβος μεγάλος για τη διάσταση
που θα μπορούσε να λάβει το
φαινόμενο. Πτώσεις δέντρων,
βράχων και φερτών υλικών προ-
κάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση
που έφερε η κακοκαιρία «Gaia»
και στην Ήπειρο, με τα μεγαλύτε-
ρα προβλήματα να παρουσιάζον-
ται στις περιοχές των Ιωαννίνων
και της Θεσπρωτίας.

Πιο συγκεκριμένα, η Πυρο-
σβεστική Ιωαννίνων δέχθηκε 33
κλήσεις. Οι 28 κλήσεις ήταν για
κοπές δέντρων, 1 για άντληση και
4 για αφαιρέσεις αντικειμένων.
Σύμφωνα με όσα ανακοινωθή-
καν, αναφέρθηκαν και φθορές
σε οχήματα σε γειτονιές των
Ιωαννίνων από τσίγκους που ξη-
λώθηκαν λόγω των ισχυρών ανέ-
μων. Σημειώνεται πως το βράδυ
της Κυριακής ένα δέντρο έπεσε
σε όχημα και στο Πανεπιστημια-
κό Νοσοκομείο προκαλώντας
ζημιές. Δέντρα επίσης έπεσαν σε
διάφορες περιοχές του λεκανο-
πεδίου αλλά και στις παλαιές
εθνικές οδούς Ιωαννίνων - Αθη-
νών και Ιωαννίνων - Ηγουμενί-
τσας. Η κυκλοφορία αποκατα-
στάθηκε σε σύντομο χρονικό
διάστημα.

Μίλτος Σακελλάρης

Συνεχίζονται οι έφοδοι της Αστυνομίας σε καταυλισμούς 
- Οι Ρομά κήρυξαν ανακωχή περιμένοντας προφυλάκιση 
του άνδρα της ΔΙΑΣ που πυροβόλησε τον 16χρονο, ενώ 

ο Κούγιας καταγγέλλει «εισαγγελική προκατάληψη»
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Άγριο ξύλο μεταξύ
16χρονων σε λύκειο 
της Νέας Ερυθραίας

Ξύλο επιπέδου... αλάνας και μάλι-
στα με χρήση αιχμηρού αντικειμέ-
νου έπεσε το πρωί της Δευτέρας σε
λύκειο της Νέας Ερυθραίας, όταν
τρεις 16χρονοι μαθητές ήρθαν στα
χέρια την ώρα του διαλείμματος. Όλα
συνέβησαν γύρω στις 10 το πρωί,
όταν δύο 16χρονοι -με συγγενική
σχέση μεταξύ τους- απομόνωσαν
έναν συνομήλικό τους και του επιτέ-
θηκαν με γροθιές και κλοτσιές, του
προκάλεσαν αιμορραγία χτυπώντας
τον με κλειδί στο πρόσωπο και τον
απείλησαν με μαχαίρι. Έπειτα από
αρκετή ώρα συμμαθητές και καθη-
γητές κατάφεραν να χωρίσουν τα
τρία παιδιά, με το θύμα της επίθεσης
να οδηγείται στο νοσοκομείο «Ερυ-
θρός Σταυρός» για ράμματα, νοση-
λεία και εξετάσεις, ενώ οι άλλοι δύο
16χρονοι συνελήφθησαν και οδηγή-
θηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κηφι-
σιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι
τρεις μαθητές είχαν διαφορές από
παλαιότερο περιστατικό. Σε βάρος
των δύο παιδιών που επιτέθηκαν
σχηματίστηκε δικογραφία για πρό-
κληση σωματικών βλαβών, ενώ στον
έναν ασκήθηκε και δεύτερη ποινική
δίωξη για οπλοκατοχή, καθώς εντο-
πίστηκε το μαχαίρι με το οποίο απεί-
λησε τον τρίτο 16χρονο. 

Παπ.

Π
οινική δίωξη για τετελεσμένη
ανθρωποκτονία και παράνομη
οπλοχρησία ασκήθηκε από
την Εισαγγελία Πρωτοδικών

Αθηνών σε βάρος της 17χρονης, η οποία
μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη
φίλη της σε διαμέρισμα 1ου ορόφου πολυ-
κατοικίας επί της οδού Μεγάλου Αλεξάν-
δρου στο Μαρούσι. Στη συνέχεια η ανήλι-
κη παραπέμφθηκε για απολογία σε ανα-
κριτή ανηλίκων, όπου πήρε προθεσμία για
να απολογηθεί τις επόμενες μέρες.

Πρόκειται για το έγκλημα, η αποκάλυ-
ψη του οποίου σόκαρε το πανελλήνιο, με
την ήσυχη γειτονιά του Αμαρουσίου να
μην μπορεί να πιστέψει το κακό που συ-
νέβη το απόγευμα λίγο μετά τις 18.00 της
Κυριακής. Την ΕΛΑΣ ενημέρωσε ο πατέ-
ρας της 17χρονης, γνωστός καρδιολόγος,
ο οποίος έσπευσε έπειτα από τηλεφώνη-
μα της πεθεράς του που άκουσε φασαρία
και είδε την ανήλικη μέσα στα αίματα και
σε κατάσταση-σοκ. Τα δύο κορίτσια είχαν
έρθει αρκετά κοντά τους τελευταίους μή-
νες (σ.σ.: είχαν γνωριστεί το καλοκαίρι)
και οι Αρχές θα εξετάσουν τι ήταν αυτό
που οδήγησε τη 17χρονη μαθήτρια στο
φρικτό έγκλημα, καθώς μαχαίρωσε μέ-

χρι θανάτου τη 22χρονη με αποτέλεσμα,
όταν έφτασε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ,
να είναι ήδη αργά.

Η ανήλικη θα παραμείνει κρατούμενη
στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλί-
κων, ενώ προανακριτικά μπόρεσε να ψελ-
λίσει ελάχιστα όντας σε πολύ κακή ψυχο-
λογική κατάσταση και με την επικοινωνία
των αστυνομικών μαζί της να είναι δύσκο-
λη. Σύμφωνα με πληροφορίες, αποδέχτη-
κε τη δολοφονία και φέρεται να είπε ότι
«μου ζήτησε να μη βλεπόμαστε και θόλω-
σα», κάτι που θα εξεταστεί από εισαγγε-
λέα και ανακριτή ανηλίκων. Σύμφωνα με
τον δικηγόρο που έβαλε η οικογένειά της,
η 17χρονη αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολο-
γικά προβλήματα και δεν φαίνεται να λάμ-
βανε τη φαρμακευτική αγωγή της.

Γείτονες της οικογένειας του γνωστού
καρδιολόγου έκαναν λόγο για μια πολύ
καλή οικογένεια, που όμως είχε προβλή-
ματα με τη συμπεριφορά της ανήλικης, η
οποία δήλωνε και ενεργό μέλος της ΛΟ-
ΑΤΚΙ κοινότητας με σχετικές αναρτήσεις
στο Διαδίκτυο.

«Το θολωμένο μου
μυαλό με έσπρωξε
στο μαχαίρι…»

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες 
της άγριας δολοφονίας 
της 22χρονης - Στα ψυχολογικά
της και στο ότι η φίλη της 
τής ζήτησε να μη βλέπονται
αποδίδει το φονικό η 17χρονη 

Κολωνός: Έρχονται
νέες χειροπέδες -
Αναγνώρισε και άλλους
βιαστές της η 12χρονη

Νέα πρόσωπα που φέρεται να την
έχουν κακοποιήσει αποκάλυψε το
12χρονο κορίτσι στον Κολωνό, το
οποίο υπήρξε κατά εξακολούθηση θύ-
μα βιασμού και εκπόρνευσης. Σύμ-
φωνα με όσα έγιναν γνωστά από τις
καταθέσεις της 12χρονης στην παιδο-
ψυχολόγο του Τμήματος Ανηλίκων αλ-
λά και από φωτογραφίες, οι αρμόδιοι
αστυνομικοί του Τμήματος Προστα-
σίας Ανηλίκων έχουν ταυτοποιήσει και
άλλους άνδρες που είχαν κλείσει ραν-
τεβού μέσω του Ηλία Μίχου για να
βιάσουν το παιδί.

«Αυτό που μου κάνει τρομερή εντύ-
πωση είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ακό-
μα δεν έχουν συλληφθεί, αλλά αντιθέ-
τως για τη μητέρα που το 12χρονο κο-
ρίτσι δεν έχει αναφέρει απολύτως τί-
ποτα δυστυχώς ακόμη κρατείται προ-
σωρινά», τόνισε ο δικηγόρος της μη-
τέρας της 12χρονης, Απόστολος Λύ-
τρας. Από τα όσα έχει αναφέρει, υπήρ-
χε άτομο που την είχε οδηγήσει σπίτι
του, ένας παντρεμένος μεσήλικας με
παιδιά που της ζητούσε να φύγουν
διήμερο, καθώς και ακόμη ένας που
την είχε οδηγήσει σε ξενοδοχείο της
Αθήνας.

Για το πρόσωπο που τη μετέφερε
στο σπίτι του η 12χρονη είπε πως ήταν
ανάμεσα σε αυτούς που γνώρισε μέσω
της πλατφόρμας γνωριμιών που είχε
δημιουργήσει στο προφίλ της ο Μίχος.
Ο άνδρας με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο,
για τον οποίο μίλησε η 12χρονη, δεν
έχει ταυτοποιηθεί, όμως, σύμφωνα με
τις ίδιες πηγές, υπάρχουν στοιχεία
που εξετάζουν οι αρμόδιοι αξιωματι-
κοί της ΕΛΑΣ. Η υπόθεση εξακολου-
θεί να βρίσκεται στα χέρια της 33ης
ανακρίτριας.

Μίλτος Σακελλάρης

Φωτό 
αρχείου
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Χαμόγελο του Παιδιού: Απάντησαν με «διαφάνεια» στα περί ατασθαλιών

Θ
ύμα ασέλγειας πριν από περί-
που δύο χρόνια από τον πατέρα
Αντώνιο καταγγέλλει πως έπε-
σε ένας 15χρονος φιλοξενού-

μενος στη δομή της Κιβωτού του Κόσμου
στον Βόλο.

Στη συμπληρωματική του κατάθεση
στους αστυνομικούς ο ανήλικος -ο δεύτε-
ρος που καταγγέλλει επίσημα τον ιδρυτή
της Κιβωτού του Κόσμου- περιέγραψε τις
ανατριχιαστικές πράξεις που έγιναν εις βά-
ρος του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο
εισαγγελείς Ανηλίκων που χειρίζονται την
υπόθεση εντόπισαν το παιδί έπειτα από πε-
ριγραφή του πρώτου καταγγέλλοντος, ο
οποίος στην κατάθεσή του έκανε λόγο για
παιδί πρώτης γυμνασίου που βίωνε πρά-
ξεις ασέλγειας από τον πατέρα Αντώνιο.
«Τον Αύγουστο που μας πέρασε, μιλώντας
τηλεφωνικά με μια τραπεζοκόμο στον Βό-
λο, μου είπε ότι ο πατέρας Αντώνιος κλεί-
νεται με τις ώρες στο δωμάτιό του με ένα
παιδί, ο οποίος είναι τώρα στην Α’ Γυμνασί-
ου. Επειδή ξέρω τον πατέρα Αντώνιο, είμαι
σίγουρος ότι του κάνει τα ίδια», είχε πει
στους αστυνομικούς ο 19χρονος.

Σε παιδοψυχολόγο
Οι ίδιες πηγές ανέφεραν χθες στην «Po-

litical» ότι το παιδί ήταν φοβισμένο και δεν
ήθελε να δώσει πολλές λεπτομέρειες. Με
ειδικό χειρισμό οι αστυνομικοί κατάφεραν
να τον «ξεκλειδώσουν» προκειμένου να
μιλήσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παι-
δί μεταφέρθηκε στην Αθήνα και εξετάστη-
κε στο Σπίτι του Παιδιού παρουσία παιδο-
ψυχολόγου.

Όλα αυτά την ώρα που έρχονται στη δη-
μοσιότητα νέα απίστευτα στοιχεία για τα
όσα συνέβαιναν μέσα σε δομές της Κιβω-
τού του Κόσμου με κακοποιητικές συμπε-

ριφορές σε βάρος παιδιών. Όπως αποκά-
λυψε το νέο μέλος του ΔΣ της οργάνωσης
και γενικός διευθυντής των Παιδικών Χω-
ριών SOS Γιώργος Πρωτόπαππας μιλώντας
στο Mega και την εκπομπή «Χαμογέλα και
Πάλι», υπήρχαν σε όλες τις δομές «χώροι
συνέτισης» των παιδιών. Αναφορικά με τη
διαπαιδαγώγηση των παιδιών της δομής, ο
κ. Πρωτόπαππας δήλωσε πως «αυτό το πε-
ρίφημο κλουβί στον Βόλο ναι μεν υπάρχει,
αλλά είναι για φιλοξενία πτηνών και όχι

παιδιών. Υπήρχαν χώροι “συνέτισης”, αλλά
το κομμάτι της χρήσης αυτών των χώρων
δεν ανήκει στην ευθύνη της δημοσιότη-
τας».

Ο κ. Πρωτόπαπας ανέφερε επιπλέον:
«Στις ατυχείς στιγμές οι υπόλοιποι φορείς
πρέπει να συνεχίζουμε να προσπαθούμε».
Τόνισε ακόμη ότι «όσον αφορά το κομμάτι
της Κιβωτού, δεν θα μπορώ να είμαι πολύ
λεπτομερής, γιατί εμείς εκεί είμαστε για
συγκεκριμένο λόγο. Η παιδαγωγική προ-

σέγγιση του κάθε φορέα είναι διαφορετι-
κή. Ευτυχώς τα τελευταία δύο χρόνια
υπάρχει μια μέριμνα από το κράτος και το
υπουργείο σχετικά με τη μέθοδο αποτύπω-
σης και συνθηκών στελέχωσης του προ-
σωπικού».

Παράλληλα, επισήμανε: «Το ένα κομμάτι
είναι η παιδαγωγική προσέγγιση και το κα-
τά πόσον είναι σωστή και αυτή που πρέπει
και στο δεύτερο κομμάτι, αναφορικά με
τους δωρητές, η συνέχιση της εμπιστοσύ-
νης είναι απαραίτητη, ωστόσο από εμάς εί-
ναι σημαντικό να χτίζουμε και να επαλη-
θεύουμε αυτή την εμπιστοσύνη».

Νέα καταγγελία στον Βόλο για ασέλγεια σε ανήλικο 
από τον πατέρα Αντώνιο

Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την οικονομική διαχείριση
του οργανισμού έδωσε μέσω συνέντευξης Τύπου το Χαμό-
γελο του Παιδιού, απαντώντας σε όλα όσα αναφέρθηκαν σε
δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας για «ατασθαλίες».

Ο ιδρυτής της οργάνωσης Κώστας Γιαννόπουλος ανέ-
φερε συνέντευξη Τύπου πως γίνονται όλοι οι απαραίτη-
τοι έλεγχοι: «Μας ελέγχουν η Ernst & Young και η De-
loitte. Δεν φτάνει βέβαια μόνο να φαινόμαστε καθαροί,
αλλά και να είμαστε. Αν δεν είχαμε διαδικασία αυτοελέγ-
χων, τώρα θα ήμασταν έκθετοι». Στη συνέχεια ο κ. Γιαν-

νόπουλος διάβασε έρευνα της Focus Bari, που είναι θε-
τική για το Χαμόγελο και υπογράμμισε ότι αυτή η καλή
εικόνα έπρεπε να χαλάσει και να δημιουργηθούν αμφι-
βολίες στον κόσμο. Επιπλέον, ανέφερε ότι έκατσαν 20
άνθρωποι να αναλύσουν ξανά όλα τα οικονομικά για να
δουν τι εννοεί το δημοσίευμα, κατηγορώντας τον συντά-
κτη του ρεπορτάζ ότι «έμπλεξε άσχετες χρονιές μεταξύ
τους για να δημιουργήσει εντυπώσεις».

Επιπρόσθετα, ο Κώστας Γιαννόπουλος στάθηκε και
στις απολύσεις εργαζομένων που είχαν ξεπεράσει τα

όρια με τα παιδιά και αντί να δεχτεί συγχαρητήρια για τα
ανακλαστικά, τα... άκουσε και από τους συνδικαλιστές.
Όπως είπε, ο οργανισμός ελέγχεται και από την ΕΕ, κα-
θώς συμμετέχει σε προγράμματά της. «Το 2020 το υφυ-
πουργείο Εργασίας πιστοποίησε το Χαμόγελο και για
τους τρεις βαθμούς φροντίδας. Η πιστοποίηση έχει την
υπογραφή της υφυπουργού έως το 2024. Ξεκίνησαν κά-
ποια πράγματα από το καλοκαίρι, δεν θέλω να πω πολλά
γιατί πρέπει να συγκρατηθώ», είπε.

Μ.Σ. 

«Κιβωτός»
της κόλασης

και για 15χρονο
του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



Πρώτο θέμα η Εύα 
στο πάρτι της «Karfitsa»

Η είδηση για τη σύλληψη και τη διαγραφή της
Εύας Καϊλή για σχέσεις με το λόμπι του Κατάρ
έσκασε την ώρα του πάρτι για τα 14 χρόνια της
εφημερίδας «Karfitsa». Όπως ήταν φυσιολογι-
κό, έγινε άμεσα το πρώτο θέμα συζήτησης στα
πηγαδάκια. Σε ένα από αυτά η Μαρία Σπυράκη
εξηγούσε τις παραμέτρους της ασυλίας των ευ-
ρωβουλευτών, ενώ σε άλλο ο Σταύρος Καλα-
φάτης άκουγε σοκαρισμένος για το μέγεθος
της υπόθεσης. 

«Κι άργησε ο Νίκος»
Τα «πράσινα» στελέχη, πάντως, που βρίσκον-

ταν στο πάρτι της εφημερίδας σχολίαζαν πως
άργησε ο Νίκος Ανδρουλάκης να τη διαγράψει.
Εξηγούσαν ότι, αν την είχε διαγράψει τότε, ο
«μουτζούρης» ίσως να ήταν τώρα στα χέρια του
Κ. Μητσοτάκη, αν είχε γίνει η μεταπήδηση της
ευρωβουλεύτριας. «Ευτυχώς γλιτώσαμε»,
ακούστηκε να λέει προσπερνώντας το σχετικό
πηγαδάκι τοπικό στέλεχος της ΝΔ. 

Πυροβολισμός 16χρονου: Νέα πρόταση 
εισαγγελέα για προφυλάκιση του αστυνομικού 

Τ
ην πρότασή του για προ-
σωρινή κράτηση του
34χρονου αστυνομικού

επανέλαβε αυτή τη φορά προς
το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών
ο αντεισαγγελέας που χειρίστη-
κε την υπόθεση. Πληροφορίες
αναφέρουν ότι ο εισαγγελέας
ζήτησε να προφυλακιστεί με το
αιτιολογικό ότι δεν έπρεπε να πυροβολήσει, επειδή το
περιστατικό δεν ήταν τόσο σημαντικό για να αντιδράσει

μ’ αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα ση-
μειώνει πως λόγω της εμπειρίας
του γνώριζε τον κίνδυνο που
υπήρχε να προκαλέσει το συγ-
κεκριμένο αποτέλεσμα. Το Συμ-
βούλιο Πλημμελειοδικών Θεσ-
σαλονίκης αναμένεται να απο-
φασίσει εντός του επόμενου
πενθημέρου για τη λύση της δια-

φωνίας που προέκυψε μετά την απολογία του 34χρο-
νου αστυνομικού.

Νέος διευθυντής Καθαριότητας και Τεχνικών Μέ-
σων του Δήμου Θεσσαλονίκης ανέλαβε ο Πέτρος
Παπαφίλης. Θυμίζουμε πως ήταν επικεφαλής της
Δημοτικής Αστυνομίας και όταν έκλεισε ο συγκε-
κριμένος κύκλος ορίστηκε διευθυντής σε διοικητι-

κή υπηρεσία του δήμου. Ωστόσο, φαίνεται πως λίγο
οι αποχές των εργαζομένων, λίγο η εικόνα που πα-
ρουσιάζει η καθαριότητα στην πόλη τον οδήγησαν
σε νέα μονοπάτια και νέα καθήκοντα. Σιδεροκέφα-
λος…

Ο Παπαφίλης νέος διευθυντής Καθαριότητας στον Δήμο Θεσσαλονίκης

ΤΤι λένε οι κακές γλώσσες
για τους όρους που έβαλε

Μαγνήτης λόγω Βρυξελλών 
ο Κώστας Αρβανίτης

Όποιος Έλληνας πολιτικός είναι κάτοικος
Βρυξελλών έχει την τιμητική του αυτές τις
μέρες. Το ερχόμενο Σάββατο μπορεί ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ να έχει εκδήλωση στο δημαρχείο Λαγκα-
δά για τη Δικαιοσύνη, αλλά πρώτο θέμα θα εί-
ναι οι εξελίξεις στην υπόθεση Καϊλή. Και αυ-
τό γιατί ομιλητής θα είναι ο ευρωβουλευτής
Κώστας Αρβανίτης, που θα κομίσει ιστορίες
από τη βελγική πόλη. 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
«Έφαγε» βροχή για
να δει τον γιο του
ο Στ. Καλαφάτης
Casual ντυμένος, υπό βροχή, κρα-
τώντας την ομπρέλα του ο φωτο-
γραφικός φακός εντόπισε τον
Σταύρο Καλαφάτη σε γήπεδο πο-
δοσφαίρου. Όπως μάθαμε, ο υφυ-
πουργος Εσωτερικών αρμόδιος
για θέματα Μακεδονίας-Θράκης
πήγε να παρακολουθήσει τον αγώ-
να του γιου του και, όπως έγραψε
λίγο αργότερα στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης, ως περήφανος
πατέρας: «Το ερασιτεχνικό ποδό-
σφαιρο πάντα έχει τη δική του μα-
γεία. Αν, δε, παίζει και ο γιος σου,
τότε αυτή γίνεται καθηλωτική».

Οι ιδιαίτερες ευχές 
του Τζιτζικώστα 
στην κόρη του
Με έναν ξεχωριστό τρόπο ευχήθη-
κε στην κόρη του για τα γενέθλιά
της ο περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώ-
στας. Ανήρτησε φωτογραφία της
μικρής Ναταλίας, που έσβησε 4
κεράκια, σε μία τούρτα με πρωτα-
γωνίστρια την Πέπα το γουρουνάκι.
Ο κ. Τζιτζικώστας ευχήθηκε στη
μονάκριβή του, που γεμίζει με χα-
μόγελο τη ζωή του ίδιου και της συ-
ζύγου του Ελεάνας Βλάχου, τα χρό-
νια πολλά. Γερή και καλότυχη! 

Άρχισαν 
τα καλέσματα
Μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα των
εορτών και μιας και έχουμε άτυπη
προεκλογική περίοδο, ξεκίνησαν και
τα καλέσματα…. Άλλοι απευθύνουν
πρόσκληση μεσημέρι, ενώ άλλοι επι-
λέγουν το βραδάκι. Πάντως και στις
δύο περιπτώσεις τα καλέσματα συνο-
δεύονται με οίνο. Μην ξεχάσουμε να
πάρουμε το καλεντάρι να σημειώνου-
με μέρες και ώρες για να μην μπερ-
δευτούμε. Ερχόμενη Πέμπτη βραδάκι
σε κεντρικό μαγαζί στην πλατεία Αρι-
στοτέλους ο Νίκος Καραγιαννακίδης
θα γιορτάσει τα 20 χρόνια πορείας του
δικηγορικού του γραφείου, ενώ, όπως
όλοι γνωρίζουμε, ο πολιτευτής της ΝΔ
στην Α’ Θεσσαλονίκης θα ριχτεί εκ νέ-
ου στη μάχη του σταυρού.

Υποστήριξη υπό όρους φαίνεται πως παρείχε
κατά την περίοδο που ο Νίκος Ανδρουλάκης
κατέβαινε για υποψήφιος πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ο Απόστολος Πάνας. Οι κακές
γλώσσες λένε πως ο βουλευτής Χαλκιδικής ζή-
τησε να μείνουν εκτός ψηφοδελτίου συγκεκρι-
μένοι υποψήφιοι, έτσι ώστε να μπορέσει να
παίξει άνετα «μπάλα» μόνος του στις επόμενες
εκλογές. 



Η
απόφαση του δημάρχου Αγίας Παρασκευής
Βασίλη Ζορμπά να προσπαθήσει να δώσει λύσει
στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί με το έργο

του νέου δημαρχείου «χρεώνοντας» τον δήμο με του-
λάχιστον 1,4 εκατ. ευρώ έχει προκαλέσει μεγάλες αντι-
δράσεις. Θυμίζουμε ότι το έργο έχει σταματήσει εδώ
και αρκετούς μήνες, καθώς ο εργολάβος επικαλείται
δυσκολίες στον εκβραχισμό του οικοπέδου που δεν
προβλέπονται από τη σύμβαση και απαιτεί να πληρωθεί
το 1,4 εκατ. ευρώ προκειμένου να το συνεχίσει…

Μέσα στο καλοκαίρι ο κ. Ζορμπάς διαβεβαίωνε ότι
βρέθηκε λύση στο πρόβλημα έπειτα από διαβεβαίωση
του υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη ότι τα χρή-
ματα θα δοθούν μέσω της περιφέρειας και θα λυθεί το
πρόβλημα, κάτι που δεν έγινε. Έτσι, πριν από μερικές
μέρες το θέμα επανήλθε όταν ο εργολάβος έστειλε

επιστολή ζητώντας την οριστική διακοπή της σύμβα-
σης και τον δήμαρχο να καλεί την περιφέρεια να προ-
χωρήσει στην υπογραφή συμπληρωματικής σύμβα-
σης, διαβεβαιώνοντας ότι ο δήμος θα αναλάβει το επι-
πλέον κόστος(!) εισπράττοντας νέες επιθέσεις από
όλες τις πλευρές. 

Μπορεί ο πρώην δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος να
υποστηρίζει ότι δεν είναι ώρα να αναζητηθούν ευθύνες
μπροστά στην αναγκαιότητα να προχωρήσει το έργο
που εκείνος είχε ξεκινήσει, ωστόσο υπάρχουν άλλοι
επικεφαλής παρατάξεων της αντιπολίτευσης που εκ-
φράζουν αντιρρήσεις και απορίες για το πώς μπορεί να
προχωρήσει τέτοιο εγχείρημα χωρίς απόφαση Δημοτι-
κού Συμβουλίου ή Οικονομικής Επιτροπής και χωρίς
να έχει εγγραφεί ανάλογο κονδύλι στον προϋπολογι-
σμό του δήμου.

Προχωρά η αύξηση 
της αποζημίωσης

Χωρίς να χάσει καθόλου χρόνο ο υπουργός Εσω-
τερικών Μάκης Βορίδης προχωρά στην υλοποίηση
της ανακοίνωσης που έκανε πριν από μερικές
εβδομάδες στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ για την αύξηση
της αποζημίωσης των δημοτικών συμβούλων και
την επαναφορά της για τους συμβούλους στους
αστικούς δήμους. Συγκεκριμένα, στο νομοσχέδιο
που έχει κατατεθεί ήδη στη Βουλή προβλέπεται ότι
το ύψος της αποζημίωσης των συμβούλων για κάθε
συνεδρίαση θα αντιστοιχεί στο 1‚3%, αντί του 1% που
ισχύει σήμερα, της αντιμισθίας του δημάρχου Αθη-
ναίων, ενώ για τους συμβούλους των αστικών δή-
μων προβλέπεται το 70% της παραπάνω αντιμισθίας
αντί της μηδενικής που ισχύει σήμερα. 

ΣΣτα... δύο ο ΣΥΡΙΖΑ
Με διασπασμένες δυνάμεις οδεύει προς τις δη-

μοτικές εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ στον Δήμο Νέας Φιλα-
δέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, καθώς στην παρού-
σα φάση έχουν ανακοινωθεί ήδη δύο υποψήφιοι
δήμαρχοι. Εκτός από τον διάδοχο στην παράταξη
του πρώην δημάρχου Άρη Βασιλόπουλου Γιώργο
Ανεμογιάννη, που έχει ξεκινήσει να δραστηριοποι-
είται ιδιαίτερα και ήδη πέτυχε την επιστροφή κά-
ποιων από τους αποστασιοποιημένους δημοτικούς
συμβούλους, πριν από μερικές μέρες προέκυψε
και νέα υποψηφιότητα. Ο λόγος για τον Γιάννη Τζέ-
λη, ο οποίος έχει έντονη δραστηριότητα στα αθλητι-
κά πράγματα της πόλης ως πρόεδρος του αθλητι-
κού συλλόγου «Άτταλος» που ανακοίνωσε υποψη-
φιότητα, παρουσιάζοντας μάλιστα μια ισχυρή ομά-
δα να τον στηρίζει. Οι πληροφορίες λένε ότι υπάρ-
χουν ακόμη συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές,
αλλά όχι μεγάλη αισιοδοξία για συνεργασία. 

!
H Περιφέρεια Αττικής
ενισχύει τον Ελληνικό Στρατό
Τη βούληση της περιφέρειας να συνεχίσει να στέκεται
ενεργά στο πλευρό των Ενόπλων Δυνάμεων, συνδρά-
μοντας ενεργά την προσπάθειά τους να προστατεύσουν
αποτελεσματικά τους πολίτες σε περίπτωση έκτακτων
αναγκών, διεμήνυσε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώρ-
γος Πατούλης, με
παράδοση 20 μηχα-
νημάτων - ειδικοποι-
ημένων οχημάτων
μηχανικού, καθώς
και υλικού γεφυρο-
σκευής από την πε-
ριφέρεια στο Γενικό
Επιτελείο Στρατού,
τα οποία προστίθεν-
ται στα 36 μέσα μηχανικού που έχουν ήδη παραληφθεί.
Τον κ. Πατούλη υποδέχτηκε στην τελετή ο αρχηγός του
Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Χαράλαμ-
πος Λαλούσης, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά την περι-
φέρεια και προσωπικά τον περιφερειάρχη για την προ-
μήθεια των μηχανημάτων. Η προμήθεια του εξοπλι-
σμού είναι συνολικού προϋπολογισμού περίπου 10
εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
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Ποιος και πώς θα πληρώσει για το δημαρχείο
Αγία Παρασκευή

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής προς τα βο-
ρειοδυτικά της Αθήνας ο δήμαρχος
βρήκε τον μπελά του μετά το γνωστό

θέμα με το ατύχημα σε σχολείο των
Σερρών; Το πρόβλημα δημιουργήθηκε

όταν η δημοτική αρχή θέλησε να «ενεργοποι-
ήσει» τις διευθύνσεις των σχολείων, γεγονός που
προκάλεσε την έντονη αντίδραση των ενώσεων
γονέων που είδαν πίσω από αυτή την κίνηση την
πρόθεση να «πετάξει το μπαλάκι των ευθυνών σε
σχολεία και γονείς»… 

Σε πολύ έντονους προεκλογικούς ρυθ-
μούς κινείται πλέον ο Δήμος Χαλανδρίου,
με την κόντρα ανάμεσα στον δήμαρχο Σίμο
Ρούσσο και τον αντιπεριφερειάρχη και υπο-
ψήφιο δήμαρχο Χάρη Ρώμα να κυριαρχεί.
Αυτήν τη φορά αφορμή ήταν η επιχορήγηση
που δόθηκε από την περιφέρεια στο Χαλάν-

δρι το περασμένο
καλοκαίρι, με τον
δήμαρχο να επιτί-
θεται στον αντιπε-
ριφερειάρχη ότι
ενώ μοίραζε εκ-
δηλώσεις και χρή-
ματα σε όλους
τους δήμους στο
Χαλάνδρι, «έδω-
σε» μόλις μία χρη-
ματοδότηση 700
ευρώ(!). Ο κ. Ρώ-
μας πέρασε στην
αντεπίθεση με
ανάρτησή του,
όπου κατηγορεί
τον κ. Ρούσσο ότι
ενώ θυμήθηκε την
παιδική παράστα-

ση, «κάνει γαργάρα» τη μεγάλη συναυλία
που έγινε στην πόλη και χρηματοδότησε
13.000 ευρώ η περιφέρεια. Την ίδια ώρα,
«χρεώνει» στον δήμαρχο ότι δεν έκανε ποτέ
αίτηση στο τμήμα Πολιτισμού της περιφέ-
ρειας προκειμένου να στηριχθεί το φεστι-
βάλ της πόλης και τον καλεί να δει ότι υπάρ-
χουν και πολλοί γειτονικοί δήμοι που δεν
πήραν καθόλου χρήματα. 

Σύγκρουση για 
την επιχορήγηση
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Τ
α φθηνότερα δάνεια της αγο-
ράς για την απόκτηση αξιο-
πρεπούς στέγης θα αποτελέ-
σουν την κινητήρια δύναμη για

χιλιάδες νέους και ζευγάρια, έτσι ώστε
να αποκτήσουν το... «Σπίτι τους». Τα ση-
μεία-κλειδιά του νέου νομοσχεδίου εί-
ναι τα εξής:

1 Δικαιούχοι των άτοκων ή χαμηλό-
τοκων δανείων είναι άτομα ηλικίας

25-39 ετών με ετήσιο εισόδημα από
10.000 ευρώ έως το όριο που προβλέ-
πεται για τη χορήγηση επιδόματος θέρ-
μανσης και οι οποίοι δεν διαθέτουν ακί-
νητο κατάλληλο για την κατοικία τους.
Τα ακίνητα πρέπει να έχουν αξία έως
200.000 ευρώ, εμβαδόν έως 150 τ.μ. και
παλαιότητα τουλάχιστον 15 ετών. Η αγο-
ρά δεν μπορεί να γίνει από συγγενή, ο
αγοραστής το αποκτά κατά πλήρη κυ-
ριότητα ή 50%-50% με τη σύζυγό του, το
μέγιστο ποσό του δανείου φτάνει τα
150.000 ευρώ και μπορεί να καλυφθεί
μέχρι και το 90% του ποσού. Το δάνειο
για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους
είναι άτοκο, ενώ το ίδιο ισχύει και για
όσους αποκτούν τρία παιδιά και πάνω
κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του. 

2 Με το πρόγραμμα «Κοινωνική Αν-
τιπαροχή», ιδιώτης (ανάδοχος)

αναλαμβάνει με δικές του δαπάνες την
ανέγερση οικοδομής σε αδόμητο ακί-
νητο του φορέα και στη συνέχεια θα το
ενοικιάζει με προκαθορισμένο ποσό
στον δικαιούχο. Επιπλέον, το πρόγραμ-
μα μπορεί να αφορά και δομημένα ακί-
νητα, τα οποία θα κατεδαφίζονται και
στη συνέχεια θα γίνεται ανέγερση νέων
με δαπάνες του αναδόχου. Το ποσοστό
των οριζόντιων ιδιοκτησιών που εκμι-
σθώνονται προς δικαιούχους αντιστοι-
χεί σε ποσοστό μεταξύ 30% και 60% του
συνόλου της ιδιοκτησίας.

3 Με το Πρόγραμμα «Κάλυψη» το
Δημόσιο μισθώνει σε ευάλωτους

νέους και νέα ζευγάρια ηλικίας 25-39
ετών ιδιωτικές κατοικίες, που μέχρι
πρότινος στεγάζονταν μετανάστες. Στό-
χος είναι η αξιοποίηση 1.000 ακινήτων,
όπου θα στεγαστούν 2.500 ωφελούμε-
νοι νέοι που σήμερα λαμβάνουν το Ελά-
χιστο Εγγυημένο Εισόδημα. 

4 Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω - Νοι-
κιάζω» αποσκοπεί στην ένταξη κε-

νών κατοικιών στη μισθωτική αγορά με
την επιδότηση των ιδιοκτητών για την

αναβάθμισή τους. Το νομοσχέδιο προ-
βλέπει ότι στο πρόγραμμα συμμετέ-
χουν ιδιοκτήτες κατοικιών με ετήσιο ει-
σόδημα έως 40.000 ευρώ και ακίνητη
περιουσία έως 300.000 ευρώ, ενώ απο-
κλείονται όσοι έχουν ενταχθεί σε προ-
γράμματα εξοικονόμησης ενέργειας ή
ανακαίνισης για οποιοδήποτε ακίνητό
τους τα τελευταία πέντε έτη. Το ακίνητο
πρέπει να έχει εμβαδόν έως 100 τ.μ. και
να βρίσκεται σε αστική περιοχή, δεν
πρέπει να έχει δηλωθεί ως πρώτη κα-
τοικία ή ως μισθωμένη, αλλά να αναφέ-
ρεται ως κενή στο Ε2 των τριών τελευ-
ταίων ετών. Οι εντασσόμενοι στο πρό-
γραμμα επιδοτούνται για δαπάνες επι-
σκευής και ανακαίνισης έως 10.000 ευ-
ρώ (περιλαμβάνονται υλικά και εργα-
σίες). Η επιδότηση φθάνει στο 40% της
δαπάνης, με προϋπόθεση την ηλεκτρο-
νική εξόφληση των τιμολογίων και την
εκμίσθωση του ακινήτου για τουλάχι-
στον τρία χρόνια.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Τι φέρνει το νομοσχέδιο
για το... «Σπίτι μου»

Ανατροπές για τις παροχές σε είδος,
ΟΓΑ, ΝΑΤ και σπουδαστές κολεγίων

Πλαφόν στις διατακτικές για παροχές σε είδος, τακτοποιήσεις για
ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ και ΝΑΤ και ασφάλιση για τους σπουδα-
στές κολεγίων προβλέπουν οι διατάξεις που έχουν εισαχθεί στο νομο-
σχέδιο για το «Σπίτι μου». 

Πιο συγκεκριμένα, οι διατακτικές σίτισης θεωρούνται παροχή σε εί-
δος, αναγκαία για τη λειτουργία της επιχείρησης, και δεν υπόκεινται σε
φορολογία και ασφαλιστικές εισφορές, μόνο όταν η αξία τους δεν υπερ-
βαίνει το ποσό των 7 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα και ανταλλάσσονται μόνο
με γεύματα, έτοιμα φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση, ροφήμα-
τα, σε συμβεβλημένο δίκτυο καταστημάτων, στη βάση συμβάσεων μετα-
ξύ του εκδότη των διατακτικών σίτισης και των καταστημάτων. 

Με άλλη διάταξη προβλέπεται ότι η καταβολή εισφορών υπέρ ΟΓΑ ανα-
γνωρίζεται ότι καλύπτει ασφαλιστικό χρόνο, στο πλαίσιο της αρχής της
τυπικής ασφάλισης και επέρχονται οι σχετικές συνέπειες. Εξάλλου, προ-
βλέπεται η ασφάλιση σπουδαστών κολεγίων που πραγματοποιούν πρα-
κτική άσκηση για τον κίνδυνο ατυχήματος και τις παροχές ασθένειας σε
είδος κατά τρόπο όμοιο με αυτόν που ισχύει για φοιτητές και σπουδαστές. 

Τέλος, επιτρέπεται σε αρχιπλοιάρχους και αρχιμηχανικούς ναυτιλια-
κών επιχειρήσεων που είναι κάτοχοι διπλώματος πλοιάρχου ή μηχανικού
Α’ τάξης αντίστοιχα και δεν ασκούν αποδεδειγμένα άλλο επάγγελμα ή λει-
τούργημα να απασχολούνται και να ασφαλίζονται στο ΝΑΤ, ακόμη κι εάν
είναι συνταξιούχοι. Επιπροσθέτως, αίρεται η υποχρέωση θεώρησης του
γνήσιου της υπογραφής των πλοιάρχων που βεβαιώνουν την υπηρεσία σε
πλοίο με ξένη σημαία.

Τα σημεία-κλειδιά - Δάνεια
με χαμηλό επιτόκιο 
και στέγη με αντιπαροχή 
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Ο
ι παράλογες απαιτήσεις
της Τράπεζας Χανίων οδη-
γούν σε «ναυάγιο» το deal
για τη συγχώνευση με την

Παγκρήτια Τράπεζα και σε καταστρο-
φή την ίδια…

Κοινό μυστικό είναι ότι το deal της
συγχώνευσης ανάμεσα στην Παγκρή-
τια Τράπεζα και την Τράπεζα Χανίων

βρίσκεται στον «αέρα». Η πλευρά της
Παγκρήτιας έχει εκφράσει σοβαρές
ενστάσεις για όρους της συμφωνίας,
τους οποίους η πλευρά της Χανίων
δεν δείχνει διατεθειμένη να συζητή-
σει, βάζοντας έτσι «δυναμίτη στα θε-
μέλια» της πιθανής συμφωνίας.

Από πλευράς Παγκρήτιας, οι όροι
που τέθηκαν είχαν έναν και μοναδικό
στόχο. Να διασφαλιστούν τα συμφέ-
ροντα της τράπεζας. Την ίδια ώρα,
όμως, από πλευράς Χανίων -η οποία
έχει απόλυτη ανάγκη τη συγχώνευση
για να επιβιώσει- δεν διαφαίνεται
διάθεση συνεργασίας. Και είναι απο-
ρίας άξιον το πώς η εν λόγω τράπεζα
κινείται με λογική που φέρνει στο
μυαλό όλων την παροιμία «εκεί που
μας χρωστούσαν, μας πήραν και το
βόδι»…

Μάλιστα, καλά πληροφορημένες
πηγές του τραπεζικού κλάδου αναφέ-
ρουν πως η Τράπεζα Χανίων δεν είναι
σε θέση να διαρρέει πληροφορίες για
«διαζύγια» και «διατροφές». Ειδικό-
τερα από τη στιγμή που οι μέτοχοι και

η διοίκηση της τράπεζας, σύμφωνα
με τις… κακές γλώσσες, δεν εκμεταλ-
λεύτηκαν -ως όφειλαν- για το συμφέ-
ρον του χρηματοπιστωτικού ιδρύμα-
τος τα τέσσερα καλύτερα assets του,
αλλά για ίδιον όφελος.

Επιπλέον, τα στελέχη της Χανίων
που παρουσιάζονται να έχουν «στυ-
λώσει τα πόδια» στις συζητήσεις με
την Παγκρήτια δείχνουν να λησμο-
νούν τις δικαστικές υποθέσεις που
εκκρεμούν σε βάρος τους. Η πρόβλε-
ψη που έχουν κάνει τα στελέχη μιλά
για ποσό που θα φτάνει μόλις στα 3,5
εκατ. ευρώ, ωστόσο η ζημιά θα είναι
πολύ μεγαλύτερη. Ήδη πρωτοδίκως
έχουν χαθεί οι περισσότερες υποθέ-
σεις από τις αγωγές πελατών σε βά-
ρος της Τράπεζας Χανίων για την υπό-
θεση της «Χρυσής Επένδυσης». Το
ποσό που υπολογίζεται φτάνει, ενδε-
χομένως και να υπερβεί, τα 60 εκατ.
ευρώ. Αυτός ήταν και ένας λόγος που
δημιούργησε τη βεβαιότητα ότι η μό-
νη λύση για να «αναπνεύσουν» η Χα-
νίων και οι μέτοχοί της είναι η συγχώ-
νευση με την Παγκρήτια…

Αν κάποιος, λοιπόν, έχει ανάγκη
αυτή τη συγχώνευση, τότε σίγουρα
αυτός δεν είναι η Παγκρήτια Τράπεζα,
αλλά η Τράπεζα Χανίων, που θα πρέ-
πει να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να
λειτουργεί με όρους «τα δικά σου, δι-
κά μου»…

Η Αθήνα «ταξίδεψε» στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο
και χιλιάδες κόσμου είχαν την ευκαιρία να την απολαύ-
σουν στα καλύτερά της. Η νέα τουριστική καμπάνια της
πρωτεύουσας «You belong in Athens» επένδυσε στην
προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού, σε μία συντονισμένη
προσπάθεια να καθιερωθεί ως ιδανικός
προορισμός όλο τον χρόνο.

Λαμπερές γιγαντοοθόνες στην καρδιά
της Νέας Υόρκης, στην Times Square, στο
κέντρο του Μανχάταν, αλλά και στο μετρό
του Λονδίνου, για δύο μήνες, πρόβαλλαν το
Κουκάκι, το Θησείο, τον Εθνικό Κήπο και
τη Βαρβάκειο Κεντρική Αγορά ως σημεία αναφοράς της
πρωτεύουσας.

Για τη ζωντάνια, τη μοναδικότητα και την αυθεντικότη-
τά της η Αθήνα προσκάλεσε εκατομμύρια ανθρώπους

από όλο τον κόσμο να την επισκεφθούν οποιαδήποτε
εποχή του χρόνου. 

«Ως δήμος, επενδύουμε σε μια πόλη με σύγχρονες
υποδομές και υπηρεσίες, που θα αποτελεί ιδανικό προ-
ορισμό για τους ταξιδιώτες, όλους τους μήνες του χρό-

νου. Με την πολύτιμη συνεργασία και των
stakeholders του τουρισμού, η Αθήνα συ-
νεχίζει την ανοδική πορεία της, αποτελών-
τας πλέον σημείο αναφοράς στις μεγαλύ-
τερες διεθνείς τουριστικές αγορές», τόνισε
σε δήλωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων Κώ-
στας Μπακογιάννης.

Η καμπάνια προβλήθηκε και σε άλλες σημαντικές
αγορές μέσω YouTube στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τη Βραζι-
λία, ενώ προωθήθηκε και σε επιλεγμένο κοινό της Γαλ-
λίας, καθώς και στον Καναδά και την Πολωνία.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Γράφει 
η Ρεγγίνα 
Σαβούρδου

Εκεί που μας
χρωστούσαν…

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

Οι παράλογες απαιτήσεις της
οδηγούν σε «ναυάγιο» 
το deal για τη συγχώνευση
με την Παγκρήτια

Η Αθήνα στην «καρδιά» της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου



ΤΡΙΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ24
Ο

ΙΚ
Ο

Ν
Ο

Μ
ΙΑ

του Μιχάλη Μαστοράκη

Α
ντιστροφή της πρότερης κα-
τάστασης καταγράφει η
αγορά πετρελαίου θέρμαν-
σης τις πρώτες μέρες του

Δεκεμβρίου, καθώς, σύμφωνα με πα-
ράγοντες της αγοράς, η μεγάλη υποχώ-
ρηση των τιμών του καυσίμου εκτίναξε
τις πωλήσεις των εταιρειών εμπορίας.

Τον Νοέμβριο οι πωλήσεις ήταν αυ-
ξημένες κατά 60% σε σχέση με τον αντί-
στοιχο περσινό μήνα, ενώ τον πρώτο
μήνα διάθεσης του καυσίμου, τον Οκτώ-
βριο, η ζήτηση ήταν υψηλότερη κατά
40% έναντι του ίδιου μήνα του 2021.

Οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης
βρέθηκαν έως και κάτω από το 1 ευ-
ρώ/λίτρο, με πρατήρια της Αθήνας να
πουλάνε το καύσιμο στα 0,979
ευρώ/λίτρο, γεγονός που επέδρασε
θετικά στην αύξηση της κατανάλωσης.
Η μέση πανελλαδική τιμή είναι στο
1,135 ευρώ/λίτρο και στις 15 Οκτωβρί-
ου, οπότε και ξεκίνησε η διάθεση του
καυσίμου, ήταν στο 1,412 ευρώ/λίτρο. Η
μείωση είναι της τάξης του 0,277 ευ-
ρώ/λίτρο ή περίπου 20%.

Στον αντίποδα, οι πωλήσεις της βενζί-
νης βρίσκονται σε πτωτική πορεία, σύμ-
φωνα με τις εταιρείες εμπορίας πετρε-
λαιοειδών. Ειδικότερα, τον Νοέμβριο η
ζήτηση είχε υποχωρήσει κατά 4% έναντι
του αντίστοιχου περσινού μήνα. Η κατα-
νάλωση δείχνει να κινείται σταθερά πτω-
τικά, αφού το γ’ τρίμηνο συνολικά οι πω-
λήσεις της βενζίνης έπεσαν 7% συγκριτι-
κά με το ίδιο περσινό τρίμηνο. Μεγάλη
είναι και η μείωση της τιμής της αμόλυ-
βδης σε διάστημα περίπου ενός μήνα. Η
μέση τιμή από τα 2,105 ευρώ/λίτρο, που
ήταν στις 5 Νοεμβρίου, έπεσε κατά 0,217
ευρώ/λίτρο στο 1,888 ευρώ/λίτρο. Η υπο-
χώρηση ήταν πάνω από 10%.

Μεγαλύτερη ήταν η μείωση του πετρε-
λαίου κίνησης. Υποχώρησε κατά 0,265
ευρώ/λίτρο σε σχέση με τις 5 Νοεμβρί-
ου. Η τιμή του τώρα είναι στο 1,828 ευ-
ρώ/λίτρο έχοντας πέσει πάνω από 12%.

Σύμφωνα με πρόχειρες εκτιμήσεις
ανθρώπων της αγοράς καυσίμων, συ-
νολικά οι πωλήσεις θα κλείσουν φέ-
τος 3% υψηλότερα από πέρυσι. Το θε-
τικό πρόσημο έρχεται χάρη στο πε-
τρέλαιο θέρμανσης, το οποίο ήδη το
δεκάμηνο έκλεισε με αυξημένες κατά
9% πωλήσεις.

Ανοδικές τάσεις 
στη χονδρική ρεύματος

Στο μέτωπο της ηλεκτρικής ενέργειας
οι τιμές στη χονδρεμπορική αγορά επό-
μενης ημέρας διατηρούνται και σήμερα
σε υψηλές πτήσεις μετά την εκρηκτική
άνοδο της τιμής τη Δευτέρα, όταν το
ταμπλό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας
έγραψε αύξηση κατά 106% από Κυριακή
προς Δευτέρα, φτάνοντας στα
325€/MWh από 157€/MWh.

Η σημερινή τιμή διαμορφώνεται στα

318 ευρώ ανά μεγαβατώρα, συνεχίζοντας
το ανοδικό «σερί» της προηγούμενης
εβδομάδας, στον απόηχο της ανοδικής
τάσης που καταγράφει παράλληλα η τιμή
του φυσικού αερίου στο ολλανδικό Χρη-
ματιστήριο TTF. Αντίστοιχα, όπως χθες,
και σήμερα το φυσικό αέριο κυριαρχεί
στο μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας με μερίδιο στο 49,1%, ενώ ακολου-
θούν οι ΑΠΕ με 17,4%, οι λιγνιτικές μονά-
δες με 14,07%, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά
με 8% και οι εισαγωγές με 7,4%.

Υψηλότερα της Ελλάδας «έκλεισαν» οι
γειτονικές αγορές Ιταλίας και Βουλγα-
ρίας, με τις τιμές να διαμορφώνονται στα
422,84€/MWh και 392,39€/MWh αντί-
στοιχα. Ως προς την υπόλοιπη Ευρώπη, η
σημερινή εικόνα της αγοράς παρουσιά-
ζει μικρές διαφορές έναντι της χθεσινής
με τη Γαλλία στα 463,46€/MWh από
465,49€/MWh τη Δευτέρα, τη Γερμανία
στα 444,48€/MWh από 433,93€/MWh
χθες και το Βέλγιο στα 467,15€/MWh
από 461,11€/MWh χθες, σημειώνοντας
την υψηλότερη τιμή στην Ευρώπη στις
χονδρεμπορικές αγορές επόμενης ημέ-
ρας ηλεκτρικής ενέργειας.

Χωρίς αισιοδοξία ως προς το αποτέλεσμα συ-
νέρχεται σήμερα το Συμβούλιο Υπουργών Ενέρ-
γειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σοβαρό τον κίν-
δυνο το μπαλάκι να πάει στην επερχόμενη Σύνοδο
Κορυφής της ΕΕ την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου και
από εκεί παρακάτω, καθώς απόφαση στο τούνελ
δεν διαφαίνεται.

Τα πρώτα δείγματα έχουν ήδη δοθεί στις δια-
βουλεύσεις που προηγήθηκαν του Συμβουλίου σε
επίπεδο μόνιμων αντιπροσώπων, όπου καταγρά-
φεται για ακόμη μια φορά η δυσκολία να υπάρξει
συμφωνία στο θέμα της επιβολής πλαφόν στο φυ-
σικό αέριο, ζήτημα που πλέον συμπληρώνει σχε-

δόν δίμηνο από τότε που οι 27 ηγέτες έθεταν το
ζήτημα στο τραπέζι με σκοπό να καταλήξουν σε
συμφωνία.

Τα πάντα δείχνουν ότι η ΕΕ δεν θέλει να λάβει ένα
τέτοιο μέτρο, ωστόσο δεν προτείνει και κάποιο ισο-
δύναμο προκειμένου να αποτρέψει απότομες διακυ-
μάνσεις, όπως εκείνες του Αυγούστου και ενώ όλα
δείχνουν ότι έρχεται ένα νέο ανατιμητικό κύμα στο
φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια.

Κατά τις διαβουλεύσεις του Σαββατοκύριακου λέ-
γεται ότι επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά η δια-
φωνία του μπλοκ των 6, μεταξύ των οποίων Γερμανία
και Ολλανδία, υπέρ των οποίων συντάσσεται πλέον

και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προειδοποιών-
τας ότι η πρόταση της Κομισιόν αντί για μετριασμό
των τιμών μπορεί να φέρει τα ακριβώς αντίθετα απο-
τελέσματα.

Στη γνωμοδότηση της ΕΚΤ προς τα ευρωπαϊκά όρ-
γανα, που φέρει την υπογραφή της Κριστίν Λαγ-
κάρντ, εκφράζεται ο φόβος πως ενώ ο στόχος της
πρότασης είναι να συγκρατηθούν οι ακραίες διακυ-
μάνσεις των τιμών του φυσικού αερίου, εντούτοις
μπορεί η πρόταση της Κομισιόν να πετύχει το ακρι-
βώς αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή να ενισχύσει τη
μεταβλητότητα στις ενεργειακές αγορές.

Μ.Μ.

Με «μικρό καλάθι» το σημερινό Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ

Εκτινάχτηκαν
60% οι πωλήσεις
στο πετρέλαιο
θέρμανσης

Η πτώση των τιμών κάτω από ένα ευρώ έφερε 
έκρηξη ζήτησης τον Νοέμβριο - Μείωση στις βενζίνες 
και «υψηλές πτήσεις» στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας



Μ
ε τουλάχιστον εικο-
σαπλάσιο ποσοστό σε
σχέση με την πορεία
του πληθωρισμού αυ-

ξήθηκαν τα εισοδήματα των ιδιο-
κτητών ακινήτων λόγω της έκρη-
ξης των ενοικίων από το 2018 έως
σήμερα.

Αντιστοίχως, οι τιμές των ενοι-
κίων έχουν αυξηθεί κατά 37,2%-
42,1% κατά το ίδιο χρονικό διάστη-
μα, ωστόσο τα 4/5 της αύξησης αυ-
τής «τρέχουν» από το 2019 έως σή-
μερα. Οι εξελίξεις στην αγορά των
μισθωμάτων έχουν αποφέρει δι-
πλό κέρδος για τους ιδιοκτήτες,
καθώς από τη μία πλευρά το εισό-
δημά τους σημείωσε κατακόρυφη
άνοδο και από την άλλη στη συντρι-
πτική πλειονότητα των περιπτώσε-
ων πλήρωσαν μικρότερο ΕΝΦΙΑ
έως και 30%.

Τα στοιχεία
Τα παραπάνω προκύπτουν από

τα στοιχεία της E-Real Estates -

Πανελλαδικό Δίκτυο Κτηματομε-
σιτών, σύμφωνα με τα οποία σήμε-
ρα η μέση κατώτατη τιμή για τα μι-
σθώματα στην Αθήνα διαμορφώ-
νεται στα 8,15 ευρώ ανά τετραγω-
νικό μέτρο και έτσι μια οικογένεια
για ένα σπίτι 70 τμ πρέπει να πλη-
ρώσει το ποσό των 570,50 ευρώ. 

Στατιστικά οι περισσότερες πε-
ριπτώσεις αφορούν ενοικιάσεις
ακινήτων μεταξύ 80-110 τμ, τα
οποία βρίσκονται από τον πρώτο
όροφο και πάνω και έχουν κατα-
σκευαστεί κυρίως μετά το 2000.
Σε αυτές τις περιπτώσεις το μί-
σθωμα είναι ακόμη υψηλότερο,
καθώς η μέση τιμή έχει διαμορ-
φωθεί στα 9,80 ευρώ ανά τμ. Δη-
λαδή, μια τετραμελής οικογένεια
για ένα σπίτι 100 τμ καλείται να
πληρώσει κατά μέσο όρο μηνιαίο
ενοίκιο 980 ευρώ!

Στους Αμπελόκηπους και στο
Παγκράτι η μέση τιμή μίσθωσης
κυμαίνεται μεταξύ 9,20 και 11,60
ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Είναι

χαρακτηριστικό ότι για πολύ πα-
λαιά ακίνητα στο κέντρο της Αθή-
νας το ζητούμενο μίσθωμα από
τους ιδιοκτήτες φτάνει ακόμη και
τα 700 ευρώ μηνιαίως. Λίγο φθη-
νότερες περιοχές για οικογενειακή
στέγη είναι τα δυτικά προάστια,
όπου σε Περιστέρι και Πετρούπολη
οι ιδιοκτήτες ζητούν κατά μέσο όρο
μηνιαίο ενοίκιο 7,50 ευρώ ανά τε-
τραγωνικό μέτρο. Αυτό σημαίνει
ότι μια γκαρσονιέρα 40 τμ κοστίζει
300 ευρώ και ένα μεγάλο «τεσσά-
ρι» φτάνει ακόμη και τα 750 ευρώ
μηνιαίως.

Σχετικά συγκρατημένες είναι οι
τιμές ενοικίασης στα νότια προ-
άστια, καθώς στη Γλυφάδα, στη
Βούλα, στο Παλαιό Φάληρο και
στην Καλλιθέα κυμαίνονται μετα-
ξύ 11,50 και 13 ευρώ ανά τετραγω-
νικό μέτρο. Αντίστοιχα, στα Βό-
ρεια Προάστια, συγκεκριμένα
στους Δήμους Κηφισιάς, Αμα-
ρουσίου, Χαλανδρίου και Χολαρ-
γού, οι τιμές των μισθωμάτων κι-
νούνται μεταξύ 10 και 14 ευρώ ανά
τετραγωνικό μέτρο. Τέλος, στη
Θεσσαλονίκη οι τιμές κυμαίνονται
μεταξύ 5,40 και 8 ευρώ το τετρα-
γωνικό μέτρο, ενώ στην Πάτρα
από 4,83 έως 5,92 ευρώ/τμ.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Deutsche Bank:
Θα αποφύγει 
την ύφεση η Ελλάδα

Ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας δίνει η Deutsche
Bank, υποστηρίζοντας ότι θα είναι από τις λί-
γες οικονομίες στην Ευρωζώνη που θα κα-
ταφέρουν να αποφύγουν την ύφεση το 2023.
Η μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα προβλέ-
πει ότι φέτος η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα
διαμορφωθεί στο 6,4%, αλλά θα σημειώσει
σημαντική επιβράδυνση στο 0,3% το 2023 και
ανάκαμψη 1,4% το 2024. Έτσι, η Ελλάδα θα
είναι μια από τις λίγες χώρες με θετικές επι-
δόσεις κατά το επόμενο πολύ δύσκολο διά-
στημα, ενώ η ύφεση στην Ευρωζώνη εκτιμά-
ται τουλάχιστον στο 0,6%. Σύμφωνα με την
Deutsche Bank, οι μόνες χώρες που θα κα-
ταφέρουν να κλείσουν το 2023 με θετική με-
ταβολή του ΑΕΠ, εκτός της Ελλάδας, θα είναι
η Ολλανδία, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία. 

Ο Σταϊκούρας «ψήνει»
γαλλικές επενδύσεις

Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας
απομένει για την Ελλάδα προκειμένου να
ενεργοποιηθεί η εισροή και γαλλικών κεφα-
λαίων, ενώ ο ΟΟΣΑ απονέμει τα εύσημα στην
κυβέρνηση για τα επιτεύγματα στην οικονο-
μία. Χθες ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας συναντήθηκε στο Παρίσι με τον
γενικό γραμματέα του ΟΟΣΑ, όπου διαπι-
στώθηκε η θεαματική πρόοδος της ελληνι-
κής οικονομίας, με εκπροσώπους των Soci-

ete Generale και Lazard, ενώ είχε αναλυτι-
κή συζήτηση και με τον Γάλλο ομόλογό του
Μπρουνό Λεμέρ. Το ενδιαφέρον των Γάλλων
επισήμων και επενδυτών αναμένεται να γί-
νει εντονότερο με τη σημερινή παρουσία
τους στην ομιλία του Έλληνα υπουργού στο
Φόρουμ του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με θέμα «Συ-
νεργασία Ελλάδας - Γαλλίας 2.0: Επενδύον-
τας στο μέλλον».
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Eίδαν αύξηση 42%
στα εισοδήματά τους 

λόγω της έκρηξης 
των ενοικίων

«Χρυσή» 5ετία για τους
ιδιοκτήτες ακινήτων!



Αυξημένα αποτελέσματα για το γ’ τρίμηνο
ανακοίνωσε η Πλαίσιο Computers, με πτώση,
ωστόσο, σε επίπεδο εννεάμηνου 2022. Ειδι-
κότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση,
στο γ’ τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το γ’ τρί-
μηνο του 2022:

• Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε
€110.611 χιλ. έναντι €104.271 χιλ., παρουσιά-
ζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 6,1%.

• Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματο-
δοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και απο-
σβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €4.935
χιλ. έναντι €4.812 χιλ., υψηλότερα κατά 2,5%.
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Τ
ο ελληνικό Χρηματιστήριο
και την περασμένη εβδο-
μάδα είχε καλύτερη εικόνα
έναντι των ξένων δεικτών,

λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος
για τις μετοχές της πραγματικής οι-
κονομίας και κυρίως αυτές της ενέρ-
γειας, που κάλυψαν την πτώση των
τραπεζών, αλλά και προσέφεραν
στήριγμα στον ΓΔ, για να αναρριχη-
θεί κοντά σε υψηλά οκταμήνου. Πα-
ράλληλα το ΧΑ επιβεβαίωσε την αν-
θεκτικότητα της περιοχής των 900-
910 μονάδων και παρά τη διόρθωση
των τραπεζών που υποχωρούν κατά
3,73% τον Δεκέμβριο, κρατάει θετικό
πρόσημο και τον τρέχοντα μήνα. Την
περασμένη εβδομάδα ο ΓΔ ενισχύ-
θηκε κατά 1,33%, ο FTSE 25 κέρδισε
0,90%, ο Mid Cap είχε άνοδο 1,38%,
ενώ ο τραπεζικός δείκτης είχε πτώ-

ση 1,85%. Ο διευθύνων σύμβουλος
της Fast Finance ΑΕΠΕΥ Ηλίας Ζα-
χαράκης αναφέρει πως «σκοπός του
Γενικού Δείκτη είναι η συντήρηση

των 900 μονάδων και η προσπάθεια
κατοχύρωσης των 930 μονάδων, αν
θέλει να κλείσει το έτος στα υψηλά
του και τη ζώνη των 950 μονάδων».

Interwood: Αύξηση τζίρου 
και κερδών προ φόρων 

Αύξηση της τάξης του 15,55% στον κύκλο
εργασιών και 21,23% στα κέρδη προ φόρων
κατέγραψε στο εννεάμηνο του 2022 ο όμιλος
Interwood-Ξυλεμπορία, όπως ανακοίνωσε η
εταιρεία. Ο δανεισμός του Ομίλου κατά την
30ή Σεπτεμβρίου 2022 διαμορφώθηκε στο
ποσό των 31.352.955 ευρώ, ενώ την 31η Δε-
κεμβρίου 2021 το αντίστοιχο ποσό των δανεί-
ων ήταν 29.831.655 ευρώ. Τα ταμειακά δια-
θέσιμα του Ομίλου την 30ή Σεπτεμβρίου
2022 ανήλθαν σε 895.735 ευρώ, έναντι
1.351.471 ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Attica Bank: Στις 30 Δεκεμβρίου 
η ΓΣ για την ΑΜΚ έως 473,3 εκατ.

Σε έκτακτη γενική συνέλευση καλεί στις
30/12/2022 τους μετόχους της η Attica
Bank προκειμένου να εγκρίνουν την αύξη-
ση μετοχικού κεφαλαίου έως 473,3 εκατ.
ευρώ. Στόχος της κεφαλαιακής ενίσχυσης
της Τράπεζας είναι α) να καλυφθούν άμεσα
οι ανάγκες των εποπτικών κεφαλαίων ώστε
να αποκατασταθούν οι απαιτούμενοι επο-
πτικοί δείκτες που θα επιτρέπουν την πε-
ραιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της Τρά-
πεζας βάσει του Επιχειρηματικού της Σχε-
δίου, β) η αποτελεσματική διαχείριση των
ΜΕΑ και γ) η αναδιάρθρωση και ανάπτυξη
της Τράπεζας μέσω της υλοποίησης του εγ-
κεκριμένου Επιχειρηματικού Σχεδίου
2022-2025.

Ζημιογόνο το 9μηνο του 2022
για την ΑΝΕΚ 

Ζημίες εμφάνισε για το 9μηνο του 20222
η ΑΝΕΚ Lines, με την εταιρεία να επηρεά-
ζεται αρνητικά από την άνοδο των τιμών των
καυσίμων. Ο τζίρος του ομίλου διαμορφώ-
θηκε σε 139,5 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά
22% σε σχέση με το 9μηνο του 2022. Τα
αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονο-
μικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνι-
σαν ζημίες 900.000 ευρώ, ενώ τα αποτελέ-
σματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) εμ-
φάνισαν ζημίες 7,9 εκατ. ευρώ.

Συνεχίζονται οι διεργασίες στην
αγορά Τηλεπικοινωνιών και Πλη-
ροφορικής για τη διεκδίκηση των
μεγάλων έργων που αναμένονται
μέσα στο 2023 από το Ταμείο Ανά-
καμψης. Στο πλαίσιο αυτό η Nova,
μετά τη συγχώνευση με τη Wind
που αναμένεται στις αρχές του
2023, θα προχωρήσει σε συνεργα-
σία με τον όμιλο Βαρδινογιάννη.
Στόχος είναι να δημιουργηθεί μία
νέα εταιρεία που θα «χτυπήσει»
μεγάλα έργα του Δημοσίου που

συμπεριλαμβάνονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και όχι μόνο. Στο πλαίσιο αυτό ο Αλέξανδρος Μπρέγιαννης,
Public Sector & ICT Executive Director που εντάχθηκε στο δυναμικό της Wind Hellas τον Φεβρουάριο του
2021, ως Public Sector Business Development Director με σκοπό να αναπτύξει την περιοχή του ICT και τα
έργα τεχνολογίας, θα αναλάβει το νέο σχήμα που θα δημιουργηθεί.

Επιλεκτικό ενδιαφέρον και άμυνες στο Χρηματιστήριο

Νέο σχήμα Nova - Ομίλου Βαρδινογιάννη για έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Πλαίσιο: Αυξημένα κατά 2,5% τα EBITDA στο γ’ τρίμηνο
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Μ
είωση του τζίρου της εμφάνισε για το
9μηνο του 2022 η ΕΥΑΘ. Σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, ο
κύκλος εργασιών ανήλθε σε €19.154

χιλ. κατά το γ’ τρίμηνο του 2022 και €52.981 χιλ. κα-
τά το εννεάμηνο του 2022 έναντι €19.988 χιλ. και
€54.893 χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του
2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,17% και κατά
3,48% αντίστοιχα. Η αρνητική μεταβολή του κύκλου
εργασιών οφείλεται κυρίως στην αύξηση των κατα-
ναλωτών που εντάχθηκαν στις κατηγορίες του Κοι-
νωνικού Οικιακού Τιμολογίου, σύμφωνα με τα όρια
που τέθηκαν από την πολιτεία, σε συνδυασμό με τη
μείωση των χρεώσιμων κυβικών μέτρων κατανά-
λωσης στον οικιακό τιμοκατάλογο από την παροχή
υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Intertech: Αυξήθηκαν τα EBITDA 

Νέο ασφαλιστικό - επενδυτικό
πρόγραμμα από Εθνική Ασφαλιστική

Το Full [Life] Balance & Protect είναι το νέο
ευέλικτο επενδυτικό-ασφαλιστικό προϊόν
νέας γενιάς από την Εθνική Ασφαλιστική για
τη δημιουργία κεφαλαίου σύμφωνα με τις
ανάγκες του πελάτη. Όπως αναφέρει η
Ασφαλιστική σε σχετική ανακοίνωση, το
προϊόν δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πελάτη
να επιλέξει εάν θέλει την επιλογή Balance, ή
την επιλογή Protect, ενώ παράλληλα μπορεί
να επιλέξει τις ασφαλιστικές καλύψεις σύμ-
φωνα με τις ανάγκες του. Δύο μεγάλοι Οργα-
νισμοί, η Εθνική Ασφαλιστική και η BNP
Paribas Asset Management, συνεργάστη-
καν και δημιούργησαν ένα αξιόπιστο, πρωτο-
πόρο, υψηλής ποιότητας προϊόν προς όφε-
λος των ασφαλισμένων.

Η Amgen εξαγοράζει 
τη Horizon Therapeutics

Η Amgen Inc. φέρεται να προχωρά στην
εξαγορά της Horizon Therapeutics Plc, σε ένα
deal που αποτιμά την εταιρεία βιοτεχνολογίας
στα 26 δισ. δολάρια, σύμφωνα με πηγή που
επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Πρό-
κειται για τη μεγαλύτερη εξαγορά της Amgen.
Ο αμερικανικός κολοσσός της βιοτεχνολογίας
φέρεται να έχει προσφέρει 116,5 δολάρια για
κάθε μετοχή της Horizon Therapeutics, σύμ-
φωνα με την ίδια πηγή. Η τιμή προσφοράς εί-
ναι περίπου 20% υψηλότερη σε σχέση με την
τιμή κλεισίματος της Horizon την Παρασκευή,
στα 97,29 δολάρια. Το Bloomberg είχε ανα-
φέρει νωρίτερα ότι η Amgen βρίσκεται σε
προχωρημένες συζητήσεις με την Horizon,
ενώ η συμφωνία αναμένεται να ανακοινωθεί
τις επόμενες ημέρες.

Υποχώρηση του τζίρου 
για την ΕΥΑΘ 
στο 9μηνο του 2022

Χαϊδεμένος: Αύξηση πωλήσεων 
και διεύρυνση ζημιών 

Ενίσχυση των πωλήσεων και «άνοιγμα» ζημιών
κατέγραψε για το 9μηνο του 2022 η Χαϊδεμένος ΑΕ-
ΒΕ. Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 13,6 εκατ. ευ-
ρώ έναντι 10,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό
διάστημα του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 26%. Οι
ζημίες προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε
230.000 ευρώ έναντι 152.000 ευρώ το αντίστοιχο
χρονικό διάστημα του 2021.

Μειωμένο τζίρο, αλλά αυξημένα κέρδη
ανακοίνωσε η Intertech για το 9μηνο του
2022. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εται-
ρείας, ο Κύκλος Εργασιών στο 9μηνο 2022
ανήλθε σε €12.667 χιλ. έναντι των €16.045
χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, ση-
μειώνοντας μείωση 21%. Το Μικτό Περιθώ-
ριο Κέρδους αυξήθηκε στο 22% έναντι του
20% της περσινής περιόδου. Η αύξηση της
κερδοφορίας αποδίδεται στην εμπορική πο-
λιτική που εφαρμόζεται εντός του 2022 και
στην έναρξη υλοποίησης του έργου με την
Πολεμική Αεροπορία.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Μύλοι Λούλη: Αύξηση τζίρου
61,59% στον Όμιλο 

Αυξημένα τα κύρια οικονομικά μεγέθη στο
εννεάμηνο και στο γ’ τρίμηνο του 2022, σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προ-
ηγούμενης χρήσης, για τη «Μύλοι Λούλης»
σε επίπεδο εταιρείας αλλά και ομίλου. Συγ-
κεκριμένα, κατά το γ’ τρίμηνο του 2022 συγ-
κρινόμενα με την αντίστοιχη περίοδο της
προηγούμενης χρήσης καταγράφηκαν: α) τα
Έσοδα από Πωλήσεις αυξήθηκαν κατά
64,30% στον Όμιλο και 63,24% στην Εταιρεία,
β) τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέ-
σεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 52,59% στον
Όμιλο και 19,09% στην Εταιρεία.
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O
ποδοσφαιρικός πλανήτης ανε-
βάζει και άλλο τη θερμοκρα-
σία της προσμονής στο Κατάρ.
Απόψε (9 μμ) θα διεξαχθεί ο

πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ: η Αρ-
γεντινή του Μέσι εναντίον της Κροατίας
του Μόντριτς. Όποιος νικήσει πάει τελικό
την προσεχή Κυριακή για να παίξει με τον
νικητή του έτερου ημιτελικού Γαλλία-Μα-
ρόκο, ο οποίος θα γίνει αύριο.

Σε αυτό το τουρνουά των άναυδων ανα-
τροπών η Αργεντινή πέταξε έξω την Ολ-
λανδία στα πέναλτι στον προημιτελικό.
Προηγήθηκε 2-0 με γκολ του Μολίνα έπει-
τα από μαγική ασίστ του Μέσι μέσα από
την τρύπα της βελόνας, ο ίδιος ο Μέσι έκα-
νε με πέναλτι το 2-0 και εκεί που ο πλανή-

της σκεφτόταν το αδιανόητο, οι Ολλανδοί
μείωσαν με τον Βέχορστ στο 83’ και στην
τελευταία ανάσα του ματς ισοφάρισαν με
τον ίδιο. Στα πέναλτι ο γκολκίπερ της Αρ-
γεντινής Εμιλιάνο Μαρτίνες έπιασε δύο
και... αυτό ήταν. Μετά άρχισαν τα παρατρά-
γουδα. Οι Αργεντινοί -και ο Μέσι μέσα-
πανηγύρισαν προκλητικά μπροστά στους
ξαπλωμένους και απελπισμένους Ολλαν-
δούς. Ο Μέσι τσακώθηκε μπροστά στις κά-
μερες με τον Ολλανδό τεχνικό Λουίς φαν
Γκάαλ και λίγο αργότερα, αντί να μιλήσει
στην τηλεόραση για το ματς, επιτέθηκε σε

κάποιον παίκτη της Ολλανδίας που τον
κοίταζε. «Τι κοιτάς, ρε ανόητε, βλάκα». Δι-
καιολογήθηκε αργότερα ότι οι Ολλανδοί
διεθνείς έβριζαν κάθε Αργεντινό που πή-
γαινε να χτυπήσει πέναλτι. Επί του πρα-
κτέου, οι Αργεντινοί είναι το φαβορί, ο
«θεός» τους Ντιέγκο Μαραντόνα παρακο-
λουθεί από ψηλά και δίνει την ευλογία του.
Και το ίδιο το ποδόσφαιρο χρωστάει κάτι
στον Μέσι.

Οι Κροάτες είναι εδώ σήμερα γιατί πέ-
ταξαν έξω στα πέναλτι τους Βραζιλιάνους
(1-1 στην παράταση). Ο Νεϊμάρ πέτυχε το

γκολ του αιώνα στο 105’, αλλά στις καθυ-
στερήσεις σε αυτό το Μουντιάλ των ανα-
τροπών ο Πέτκοβιτς ισοφάρισε στο 117’.
Στα πέναλτι ο τρομερός γκολκίπερ Λιβά-
κοβιτς απέκρουσε το σουτ του Ροντρίγκο
και ο Μαρκίνιος έστειλε την μπάλα στο
δοκάρι, τέλος ο προημιτελικός. Οι Βραζι-
λιάνοι, το ακλόνητο φαβορί, έκλαψαν και
πάλι τη μοίρα τους. Σε ολόκληρο το τουρ-
νουά δέχτηκαν μόλις μία φάση προς το
τέρμα, και αυτή κατέληξε σε γκολ. Ο Μπέ-
κερ της Λίβερπουλ ήταν μονίμως θεατής.
Η Κροατία, φιναλίστ του προηγούμενου
Μουντιάλ, όπου έχασε 4-2 από τη Γαλλία,
είχε προκριθεί στα πέναλτι τόσο στον
προημιτελικό όσο και τον ημιτελικό στα
γήπεδα της Ρωσίας.

Μέσι εναντίον
Μόντριτς

Αργεντινή - Κροατία απόψε 
στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ



Ο
Μαροκινός Νορντίν Άμραμπατ, 34χρονος παίκτης
της ΑΕΚ, πρότεινε τον... αδελφό του Σόφιαν στην
Παρί Σεν Ζερμέν! Ο διεθνής μέσος της Ένωσης σε

συνέντευξη που έδωσε στη γαλλική εφημερίδα «L’ E-
quipe» τόνισε: «Το Μουντιάλ είναι μια μεγάλη σκηνή,
όπως το Champions League, ίσως και ακόμη μεγαλύτε-
ρη και ο Σοφιάν είναι στο προσκήνιο». Για να σπεύσει στη
συνέχεια: «Θα μπορούσε να ταιριάξει πάρα πολύ στην
Παρί Σεν Ζερμέν, φανταστείτε μία μεσαία γραμμή με αυ-
τόν και τον Βεράτι. Νασέρ Αλ Κελαϊφί, αν διαβάζεις αυτά
τα λόγια, πρέπει να τον αποκτήσεις»! Ο Κελαϊφί είναι ο
Καταριανός ιδιοκτήτης της Παρί και φυσικά αγοράζει
όποιον θέλει. Ο Σόφιαν, 26χρονος χαφ, έχει συμβόλαιο
με τη Φιορεντίνα μέχρι το 2024, με τον ιταλικό σύλλογο
να αξιώνει περί τα 40 εκατ. ευρώ για να τον αφήσει να

φύγει. Και το πιο πιθανό είναι να φύγει, αφού είναι ο κο-
ρυφαίος του Μαρόκου στο Μουντιάλ.

Άμραμπατ: Πρότεινε τον αδελφό του στην Παρί Βραζιλία: Έκανε πρόταση
στον Γκουαρντιόλα

Πρόταση στον Πεπ Γκουαρντιόλα να αναλάβει
την εθνική Βραζιλίας, στη θέση του Τίτε που πα-
ραιτήθηκε, έκανε η ομοσπονδία της χώρας, σύμ-
φωνα με την εφημερίδα «Sport». Ο Γκουαρντιό-
λα δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2025 με τη
Μάντσεστερ Σίτι, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τους
Βραζιλιάνους να του κάνουν πρόταση. Κατά την
εφημερίδα, οι επαφές θα συνεχιστούν, αφού οι
επίσημες υποχρεώσεις της «σελεσάο» αρχίζουν
στο β’ εξάμηνο του 2023.

Ήρθε ο Ροντινέι στο Λιμάνι

Ήρθε για τον Ολυμπιακό ο Βραζιλιάνος δεξιός
μπακ της Φλαμένγκο Ροντινέι, παρακολούθησε
το φιλικό με τη Νότιγχαμ και θα υπογράψει όταν
περάσει τις ιατρικές εξετάσεις. Ήταν στην προ-
επιλογή της εθνικής Βραζιλίας για το Μουντιάλ
του Κατάρ, αλλά κόπηκε την τελευταία στιγμή και
προτιμήθηκε ο Ντάνι Άλβες. Αγωνίστηκε σχεδόν
σε όλα τα παιχνίδια της Φλαμένγκο, έχοντας 46
ματς σε όλες τις διοργανώσεις και έξι ασίστ.

Αλλάζει η μπάλα 
του Μουντιάλ

Η FIFA ενόψει των ημιτελικών του Μουντιάλ
παρουσίασε τη νέα μπάλα που θα χρησιμοποι-
ήσουν Αργεντινή, Κροατία, Γαλλία και Μαρόκο
στους δύο ημιτελικούς και στον τελικό. Η «Αλ Ρί-
χλα» έπειτα από 60 αγώνες αποτελεί παρελθόν,
με τη διοργανώτρια να παρουσιάζει τη νέα μπάλα
που θα έχει την ονομασία «Αλ Χιλμ», που σημαί-
νει «το όνειρο», και είναι χρυσή. Η νέα μπάλα
διαθέτει αισθητήρες πιο ευαίσθητους στο ημιαυ-
τόματο οφσάιντ. 

Τέλος από την εθνική 
ο Σέρχιο Μπουσκέτς

Ο εκ των αρχηγών της Μπαρτσελόνα Σέρχιο
Μπουσκέτς σταματάει από την εθνική Ισπανίας
μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό από το Μαρόκο
στο Μουντιάλ. Ο 34χρονος αμυντικός μέσος σκε-
φτόταν έτσι κι αλλιώς να αποχωρήσει από την
εθνική ομάδα της χώρας το καλοκαίρι μετά το
πέρας του Final Four του Nations League, αλλά
η αλλαγή προπονητή επισπεύδει την αποχώρησή
του. Όπως είναι γνωστό, έφυγε ο Λουίς Ενρίκε
και ανέλαβε ο νεαρός Ντε λα Φουέντε.

Ολυμπιακός - Νότιγχαμ 1-0 για ιερό σκοπό
Ο Ολυμπιακός με γκολ του Κασάμι νίκησε 1-0 τη Νότιγχαμ Φό-
ρεστ σε φιλικό ματς που έγινε στο «Καραϊσκάκης». Το ματς είχε
ιδιαίτερο σκοπό, καθώς όλα τα έσοδα δόθηκαν στο Σωματείο
«Ελπίδα - Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», ενώ συγκεν-
τρώθηκαν και παιχνίδια στο φαληρικό γήπεδο. Ενθαρρυντική η
εμφάνιση του Κώστα Φορτούνη, ο οποίος έπαιξε στο «10», κα-
θότι ο Χάμες Ροντρίγκεζ δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού.

Ο Γιάννης
έφτασε τους 15.000
πόντους στο ΝΒΑ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγραψε ιστορία, κατάφερε να ξεπεράσει τους 15.000 πόντους
ενισχύοντας τον μύθο του στο ΝΒΑ, οι Μπακς ωστόσο δεν ήταν σε καλή βραδιά, όπως 
και ο Γιάννης, με τους Ρόκετς να χαλάνε το… πάρτι και να επικρατούν με 97-92. 
Στα χαμηλά ο Έλληνας σούπερ σταρ, είχε μόλις 16 πόντους, 18 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 
1 κλέψιμο και 2 μπλοκ σε 36 λεπτά συμμετοχής με 7/15 δίποντα και 2/6 βολές.
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Επιμέλεια:
Δήμητρα

Δάρδα

Η
πρεμιέρα της σειράς ντοκιμαντέρ του
Netflix με πρωταγωνιστές τον δούκα
και τη δούκισσα του Σάσεξ έγινε παγ-
κόσμιο trend.

Ο Χάρι και η Μέγκαν υπέγραψαν συμβόλαιο
πολλών εκατομμυρίων με τη διάσημη πλατφόρ-
μα, με αντάλλαγμα να μιλήσουν ανοιχτά για το
άγνωστο love story που ξεκίνησε από το Insta-
gram κι ολοκληρώθηκε με έναν αριστοκρατικό
πριγκιπικό γάμο που μεταδόθηκε live σε ολόκλη-
ρο τον πλανήτη.

Η πρεμιέρα έγινε την περασμένη Τετάρτη και
προκάλεσε μεγάλη ανατριχίλα στο Βρετανικό
Παλάτι που δεν ξέρει τι άλλο να περιμένει, αλλά
οι απλοί θνητοί παρακολούθησαν με ενδιαφέ-
ρον και περιέργεια μια ρομαντική ιστορία
βγαλμένη από παραμύθι με θέμα έναν πρίγκι-
πα, μία πριγκίπισσα και τον κακό δράκο! Στην
πραγματικότητα, η πρώην χολιγουντιανή σταρ
και ο σύζυγός της έβγαλαν το κλειδί από την

κλειδαρότρυπα για καλύτερη θέα στο κοινό.

Τι θα αποκαλύψουν στο δεύτερο επεισόδιο
Αύριο, έχει προγραμματιστεί η συνέχεια του

ντοκιμαντέρ κι, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα
του ξένου Τύπου, υπάρχει αναμονή κοινού, κα-
θώς λέγεται πως οι εξομολογήσεις του ζευγαρι-
ού on camera θα περιλαμβάνουν και τους λόγους
που αποφάσισαν να παραιτηθούν από μέλη της
Βασιλικής Οικογένειας.

Το δεύτερο επεισόδιο ανοίγει στη Νέα Υόρκη
τον Νοέμβριο του 2021, με τον Χάρι και τη Μέγκαν
να μπαίνουν σε ένα αυτοκίνητο, καθώς ο σωμα-

τοφύλακας συζητά πώς να αποφύγει τους δημο-
σιογράφους.

Καθώς το ζευγάρι έχει κολλήσει σε μποτιλιάρι-
σμα, συνειδητοποιούν ότι τους ακολουθεί ένας
φωτογράφος, με τη Μέγκαν να ρωτά: « Έχουμε
ξαναδεί αυτόν τον τύπο στο σκούτερ;», με τον bo-
dygurad να της απαντά «ναι». 

Ο πρίγκιπας Χάρι θα αναφερθεί στους παπαρά-
τσι που δεν άφησαν σε ησυχία τη μητέρα του
Νταϊάνα αλλά και στην ιντερνετική παρενόχληση
που αντιμετώπισε η Μέγκαν Μαρκλ: «Είναι δύ-
σκολο να δω μια άλλη γυναίκα που αγαπώ να
περνάει αυτή τη φρενίτιδα. Η σύζυγός μου έχει
γίνει επανειλημμένα στόχος των τρολ των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης. Την εποχή της μαμάς
μου, ήταν σωματική παρενόχληση, κάμερες στο
πρόσωπό σου, άνθρωποι που σε κυνηγούσαν. Οι
παπαράτσι εξακολουθούν να παρενοχλούν τους
ανθρώπους, αλλά η παρενόχληση υπάρχει πε-
ρισσότερο στο διαδίκτυο τώρα». 

Παγκόσμιο trend η σειρά
ντοκιμαντέρ του Netflix 
με πρωταγωνιστές τον δούκα 
και τη δούκισσα του Σάσεξ

Harry &
Meghan:
Η συνέχεια...



Ο Δήμος Μυλωνάς εγκατέλειψε αιφνίδια τη
σύζυγό του Φώφη Κωνσταντινίδη και πλέον
φιλοξενείται στο «Σπίτι του ηθοποιού». Τέσ-
σερα χρόνια μετά τον γάμο τους, ο performer
αποφάσισε να χωρίσει με την επιχειρηματία,
με την ίδια να καταγγέλλει on camera: «Δεν
είμαι με τον Δήμο. Έφυγε από το σπίτι κρυφά
πριν από ενάμιση μήνα. Ξύπνησα και έψαχνα
να τον βρω. Ούτε τσακώθηκα, ούτε ήρθα σε
προστριβή. Φανταστείτε ότι τα ρούχα του τα
πήρε σε σακούλες σκουπιδιών».

Ξαφνικός χωρισμός

Τίτλοι τέλους

Η Χριστίνα Κοντοβά και ο Τζώνης Καλημέρης
δεν είναι πια μαζί. Το άλλοτε ερωτευμένο ζευ-
γάρι, έπειτα από πεντέμισι χρόνια σχέσης, απο-
φάσισε ν’ ακολουθήσει χωριστούς δρόμους
διατηρώντας, ωστόσο, πολύ καλές σχέσεις και
για χάρη της υιοθετημένης κορούλας τους Έιν-
τα. Η σχεδιάστρια μόδας και ο ισχυρός άντρας
των media συζούσαν στο σπίτι της designer
και, όπως φημολογείται, παραμένουν συγκά-
τοικοι, μέχρι ο σύμβουλος διοίκησης στην
«Barking Well» να νοικιάσει δικό του σπίτι και
να μετακομίσει. 

Όμορφες γιορτινές αναμνή-
σεις από τα παιδικά της χρόνια
μοιράστηκε η Ελεωνόρα Ζου-
γανέλη στο Ιnstagram αποκα-
λύπτοντας το χριστουγεννιάτι-
κο παιχνίδι που έπαιζε με τον
μπαμπά της Γιάννη Ζουγανέλη:
«Στις βόλτες μας στην Αθήνα
με το αμάξι, βάζαμε στοιχήμα-
τα ποιος θα δει τις πιο πολλές
στολισμένες βιτρίνες, σπίτια,
δρόμους. Φυσικά, πάντα κέρ-
διζα εγώ! Ευγνωμονώ την οι-
κογένειά μου που φρόντιζαν να
έχω αναμνήσεις όπου κι αν
σταθώ!».

Ο πιο γλυκός
μπαμπάς

ΤΤον πρόλαβε η Covid
Οι sold out προγραμματισμένες συναυλίες του Διονύση
Σαββόπουλου στο Μέγαρο Μουσικής αναβλήθηκαν. Ο
σπουδαίος τραγουδοποιός κόλλησε κορονοϊό, με αποτέλε-
σμα το μεγάλο πάρτι γενεθλίων που σχεδίαζε με αφορμή το
live concert «Γεννήθηκα στη Σαλονίκη» (10 και 11 Δεκεμ-
βρίου) να μετατεθεί για αργότερα, σε ημέρες και ώρες που
θα ανακοινωθούν μόλις αναρρώσει εντελώς από την Covid.  

Η «χρυσή» εποχή της Κατερίνας Στανίση!
Η δημοφιλής τραγουδίστρια με τις μεγά-
λες επιτυχίες έδωσε στη δημοσιότητα
ένα throwback ενσταντανέ από εμφάνισή
της σε μεγάλο νυχτερινό κέντρο, τότε που
«λεφτά υπήρχαν» και οι γλεντζέδες τα
σκορπούσαν στα πόδια της. Η μεγάλη ερ-
μηνεύτρια του λαϊκού τραγουδιού φωτο-
γραφήθηκε μπροστά από στοίβες πιάτα,
σχολιάζοντας με κέφι: «Μια φωτιά μού
καίει τα στήθια, μια φωτιά 1981».
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Ευτυχισμένη μαμά!

Σαράντα χρόνια Στανίση

Ο
κόσμος δεν είναι πια ίδιος για τη Μαίρη Συνατσάκη! Ο
ερχομός της κορούλας της, καρπός του έρωτά της με τον
Ίαν Στρατή, σηματοδότησε την αρχή μιας νέας ζωής γε-
μάτης μαγεία και αγάπη: «Βγήκαμε από το μαιευτήριο

στην Κηφισίας. Μόνο που δεν ήταν πια η Κηφισίας αυτή. Τα χρώμα-
τα αυτού του κόσμου έξω από το δωμάτιο που μείναμε τις τρεις τε-
λευταίες ημέρες, εγώ δεν τα θυμάμαι έτσι. Ούτε ο αέρας αυτός μοι-
άζει με απλό οξυγόνο. Κι αυτήν τη διαδρομή κανονικά θα έπρεπε να
την αναγνωρίζω. Την έχω κάνει εκατοντάδες φορές. Αλλά τώρα…
Τώρα, τώρα, ούτε ξέρω, ούτε θυμάμαι, ούτε που με νοιάζει πού θα
στρίψω. Θα είναι νέα ζωή. Η τυχερή σαλοπέτα έφτασε στον προορι-
σμό της», εξομολογήθηκε γλυκά στην πρώτη δημόσια ανάρτηση
μετά τον τοκετό!



O
ι παθήσεις του θυρεοειδούς δυστυχώς
επηρεάζουν και το δέρμα. «Οι δερματι-
κές εκδηλώσεις της δυσλειτουργίας
του θυρεοειδούς αδένα εξαρτώνται

από το είδος της θυρεοειδοπάθειας. Σε αδρές
γραμμές μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγο-
ρίες: Σε εκείνες που οφείλονται στην απευθείας
επίδραση των θυρεοειδικών ορμονών στο δέρμα
και τα εξαρτήματά του (μαλλιά, νύχια), σε εκείνες
που οφείλονται στις επιδράσεις των ορμονών σε
μη-δερματικούς ιστούς (π.χ. στα νεύρα) και στις
αυτοάνοσες δερματικές εκδηλώσεις, οι οποίες
σχετίζονται με τις αυτοάνοσες θυρεοειδοπάθειες»,

αναφέρει ο δερματολόγος-αφροδισιολόγος, Δρ
Μάρκος Μιχελάκης. 

Ο θυρεοειδής παράγει ορμόνες, οι οποίες ρυθμί-
ζουν βασικές λειτουργίες του οργανισμού, όπως η
αναπνοή, η πέψη, η σωματική θερμοκρασία και ο
καρδιακός παλμός. Οι ορμόνες αυτές, όμως, υπο-
στηρίζουν και τη λειτουργία του δέρματος, με απο-
τέλεσμα συχνά να αποτελεί αυτό το πρώτο τμήμα
του σώματος όπου γίνεται εμφανής η διαταραχή
των επιπέδων τους. Οι πιο συχνές δερματικές εκ-
δηλώσεις του υπερθυρεοειδισμού είναι το ζεστό,
υγρό και απαλό δέρμα (σαν του μωρού). 

Σύμφωνα με παλαιότερη μελέτη, το 85% των πα-

σχόντων από τη νόσο εκδηλώνει αυτό το σύμπτω-
μα. Η αυξημένη θερμότητα εκδηλώνεται ως συνέ-
πεια της αυξημένης ροής αίματος στο δέρμα και
της περιφερειακής αγγειοδιαστολής, που προκα-
λούν επίσης κοκκίνισμα του δέρματος στο πρόσω-
πο, στους αγκώνες και στις παλάμες. 

Ο υπερθυρεοειδισμός μπορεί να προκαλέσει και
άλλα συμπτώματα. Τα μαλλιά γίνονται λεπτά και μα-
λακά. Μερικές φορές παρατηρείται διάχυτη απώ-
λειά τους ή ακόμα και πρόωρο γκριζάρισμα. Οι
ασθενείς μπορεί επίσης να ιδρώνουν πολύ, να πα-
ρουσιάσουν γενικευμένη ή τοπική υπερμελάγχρω-
ση (σκουραίνει το δέρμα, π.χ. στις πτυχές του δέρ-
ματος στα δάκτυλα) ή να εκδηλώσουν λευκό απο-
χρωματισμό των νυχιών που μπορεί να είναι ένδει-
ξη ονυχόλυσης (τα νύχια «ξεκολλούν» από τη βάση
τους). Ειδικά στους ασθενείς με υπερθυρεοειδισμό
λόγω νόσου Graves μπορεί να παρατηρηθεί προ-
κνημιαίο μυξοίδημα. Η διαταραχή αυτή χαρακτηρί-
ζεται από πάχυνση και ερυθρότητα του δέρματος
στις κνήμες, που μερικές φορές είναι επώδυνη. 
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Οι πιο συχνές εκδηλώσεις 
του υπερθυρεοειδισμού είναι 
το ζεστό, υγρό και απαλό δέρμα, 
ενώ το τραχύ, σκληρό και ξηρό 
δέρμα είναι η πιο συχνή εκδήλωση 
του υποθυρεοειδισμού

O υποθυρεοειδισμός προκαλεί αλλαγές στο δέρμα, όπως πάχυνση, υπερκεράτωση, διάχυτη
απώλεια του τριχωτού της κεφαλής και ατροφία των νυχιών. Επιπλέον, το δέρμα είναι ψυχρό,
ωχρό, ρυτιδωμένο και με έντονη ξηρότητα. 

Στην πραγματικότητα, το τραχύ, σκληρό και ξηρό δέρμα είναι η πιο συχνή δερματική εκδή-
λωση του υποθυρεοειδισμού. Μελέτες έχουν δείξει ότι το εκδηλώνουν οι περισσότεροι πά-
σχοντες (π.χ. περισσότεροι από το 70% των ασθενών με θυρεοειδίτιδα Hashimoto, η οποία εί-
ναι η συχνότερη αιτία υπολειτουργίας του θυρεοειδούς). Η έντονη ξηρότητα συχνά οφείλεται
σε μειωμένη εφίδρωση ή και στην πλήρη απουσία της.

Περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς, εξάλλου, εκδηλώνουν ξηρότητα και στους βλεν-
νογόνους (π.χ. στο στόμα ή στα μάτια). Τα μαλλιά και τα νύχια επίσης επηρεάζονται. Τα μαλλιά
αναπτύσσονται με αργό ρυθμό, γίνονται εύθραυστα και τραχιά, ενώ μπορεί να πέφτουν. Τα δε
νύχια αναπτύσσονται με αργό ρυθμό, ενώ γίνονται λεπτά, τραχιά και εύθραυστα. Ο υποθυρε-
οειδισμός μπορεί, τέλος, να επιβραδύνει την επούλωση των πληγών και να προκαλέσει μυξοί-
δημα, δηλαδή οίδημα (διόγκωση) σε ορισμένα σημεία του δέρματος από συσσώρευση ουσιών
γύρω από τους θυλάκους των τριχών και τα δερματικά αγγεία.

Δερματικές αλλοιώσεις

Ο θυρεοειδής επηρεάζει και το δέρμα

Δρ Μάρκος Μιχελάκης, 
δερματολόγος-αφροδισιολόγος 



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)
Για εσάς τους Κριούς η μέρα σας θα έχει αρ-
κετά καλές στιγμές με πρόσωπα που σας
συνδέουν συναισθηματικοί δεσμοί. Από την
άλλη, η επικοινωνία σας θα γίνεται αβίαστα
και θα μπορέσετε να λύσετε κάποιες διαφο-
ρές που έχετε με πρόσωπο από το περιβάλ-
λον σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Σήμερα θα υπάρξουν θέματα που αφορούν
το οικογενειακό σας περιβάλλον ή το σπίτι
σας, όπου θα έχετε μία έντονη κινητικότητα
με τη διαρρύθμιση και τον καλλωπισμό του
χώρου σας ή θα χρειαστεί να κάνετε κάποιες
κατασκευές.  

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ένα ταξιδάκι, μία μικρή μετακίνηση, ίσως
και μία συνάντηση θα χαρακτηρίζουν την
ημέρα σας. Από το απόγευμα και μετά δεν
θα υπάρχουν καλές ενδείξεις για να προχω-
ρήσετε ένα σας σχέδιο, οπότε και εγκατα-
λείψτε ό,τι σημαντικό από τις 17.53, έως ότου
φύγει η μέρα. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Τα οικονομικά σας θα σας απασχολήσουν σή-
μερα πολύ έντονα, αλλά και χωρίς να υπάρ-
χουν σημαντικές αλλαγές. Καλό είναι να μην
κάνετε συζητήσεις για θέματα που σας απα-
σχολούν, γιατί το αποτέλεσμα μάλλον δεν θα
σας αρέσει και θα απογοητευτείτε. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο θα σας
κάνει αρκετά κυκλοθυμικούς και συναισθη-
ματικούς. Είναι αλήθεια ότι μία απογοήτευση
θα τη νιώσετε, αλλά μην αφήσετε όλο αυτό να
σας χαλάσει τη διάθεση, απλά κατεβάστε τα
ρολά και χαλαρώστε.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους, η κούραση, η κα-
κή σας διάθεση και οι ευθύνες που έχετε θα
σας κάνουν να νιώσετε αρκετή πίεση και τά-
ση για περισυλλογή. Από αύριο κάτι αλλάζει,
γι’ αυτό μη μένετε σε καταστάσεις που δεν
σας προσφέρουν καμία χαρά.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς θα υπάρξουν καταστά-
σεις που θα σας κουράσουν, εφόσον περι-
μένετε πάρα πολλά από τους άλλους. Ίσως
μάλιστα ένα σχέδιο που είχατε κάνει θα έχει
το αντίθετο αποτέλεσμα από εκείνο που πε-
ριμένατε και αφορά πρόσωπα από το περι-
βάλλον σας.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Είστε αρκετά αγχωμένοι με τα επαγγελματι-
κά σας, όπου θα υπάρξουν αρκετές εξελί-
ξεις σήμερα σε αυτό τον τομέα. Θα μπορέσε-
τε να φροντίσετε επίσης ένα οικονομικό θέ-
μα, που μάλλον δεν το είχατε πάρει πολύ σο-
βαρά κατά το παρελθόν.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για εσάς τους Τοξότες αυτή είναι μια πολύ
καλή στιγμή για να ανοίξετε κάποιες πόρ-
τες που θα έχουν σημαντικό προορισμό για
εσάς. Ένα ταξίδι, μία συζήτηση, σπουδές
και πνευματική περιπλάνηση είναι κάποια
από τα στοιχεία που θα δέσουν σήμερα το
παζλ της ημέρας σας.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Οικονομικά θέματα αλλά και έντονα συναι-
σθήματα σας κατακλύζουν σήμερα. Είναι
πολύ σημαντικό για εσάς να ξέρετε ακριβώς
τι θα γίνει το επόμενο διάστημα με τα θέματα
που σας απασχολούν, αλλά μην πιέζετε κα-
ταστάσεις, θα έρθουν όλα και θα κουμπώ-
σουν την κατάλληλη στιγμή.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η Σελήνη στο διαμετρικά απέναντι ζώδιο
από το δικό σας θέλει να σας φέρει πιο κοντά
με θέματα που αφορούν τις σχέσεις σας με
τους άλλους. Ένα γρήγορο πέρασμα της Σε-
λήνης δεν δείχνει πολλά, όμως θα νιώσετε
πολλά και εκεί να εστιάσετε.  

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Βρίσκεστε σε μία καθημερινή αναζήτηση με
εργασιακά θέματα ή σας απασχολεί ένα θέ-
μα υγείας. Όποιο και να είναι το γεγονός που
σας αναστατώνει σήμερα, αύριο θα το δείτε
με άλλη ματιά, σίγουρα πιο αισιόδοξη.  
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H Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιο του
Λέοντα, όπου θα σχηματίσει όψεις με
Άρη, Ουρανό, Κρόνο και Ήλιο. Από τις
17.53 έως την ερχόμενη μέρα το πρωί

στις 10.44 θα βρεθεί σε κενή πορεία, όπου
καλό είναι να μην κάνουμε σημαντικά
ξεκινήματα.



Δ
ύο δηλώσεις του κυβερνητικού εκ-
προσώπου μέσα σε διάστημα λίγων
ωρών ίσως δεν είναι τόσο άσχετες
μεταξύ τους όσο φαίνονται στην

πρώτη ανάγνωση. Η πρώτη αφορούσε τις υπο-
κλοπές και η δεύτερη το θέμα της Εύας Καϊλή.
Σύμφωνα με την πρώτη, η κυβέρνηση από τον
περασμένο Αύγουστο είχε αναλάβει πρωτο-
βουλίες για την αντιμετώπιση των λογισμικών
παρακολούθησης στην ΕΥΠ. Τρεις και πλέον
μήνες αργότερα αναγνωρίζεται πλέον ότι η διε-
ρεύνηση αφορά πτυχές και δραστηριότητες που
λειτουργούσαν στο εσωτερικό της ΕΥΠ εκτός
πλαισίου. Για να συμπληρώσει στην ανακοίνω-
ση στη συνέχεια για ύπαρξη ρυπαρών δικτύων
που συνεργάζονται με συγκεκριμένα μέσα ενη-
μέρωσης διοχετεύοντάς τους υλικό που μένει
να αποδειχτεί ο βαθμός αληθείας του. Αυτή η
φράση «εκτός πλαισίου» οικοδομεί, νομίζω, το
αφήγημα της επόμενης μέρας και συνδέεται με
άλλη μία φράση του πρωθυπουργού που είπε
στη Βουλή και προκάλεσε αίσθηση: «Είναι δυ-
νατόν να υπονοείτε ότι εγώ παρακολουθούσα;».
Διότι γίνεται πλέον σαφές ότι ο πρωθυπουργός
ο ίδιος δεν γνώριζε. Για αυτό και αντέδρασε

άμεσα μόλις γνωστοποιήθηκε η περίπτωση της
νόμιμης επισύνδεσης του τηλεφώνου του κ. Αν-
δρουλάκη.

Και πάμε τώρα στη δεύτερη ανακοίνωση που
αφορά την απάντηση προς τον Νίκο Ανδρουλά-
κη, ο οποίος επιχείρησε να μεταθέσει ένα ζή-
τημα της παράταξής του στη Νέα Δημοκρατία
και σαν άλλος Πόντιος Πιλάτος στάθηκε κατώ-
τερος των περιστάσεων. Διότι η Εύα Καϊλή -
αρέσει, δεν αρέσει στον κ. Ανδρουλάκη- ήταν
ΠΑΣΟΚ. Εξελέγη πανηγυρικά στο Ευρωκοινο-
βούλιο για δύο θητείες με τη σημαία του ΠΑ-
ΣΟΚ, ο ίδιος τον Ιανουάριο του 2022 τη συνεχά-
ρη για την εκλογή της στην αντιπροεδρία του
Ευρωκοινοβουλίου και η ευρωβουλευτής βρί-
σκεται στον χώρο της Κεντροαριστεράς σχεδόν
εικοσιπέντε χρόνια. Και δεν ταιριάζει στον Νί-
κο Ανδρουλάκη, στον σεμνό χαρακτήρα του αλ-
λά και στη θέση που βρίσκεται να αρνείται μια
πράξη του σβήνοντας παλαιότερη ανάρτησή
του. Τέσσερις, δε, φορές εκλέχτηκε βουλευτής
η Εύα Καϊλή στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Για αυ-
τό άλλωστε το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει να υποστεί
ένα σημαντικό πλήγμα από αυτή την υπόθεση.
Στο ΠΑΣΟΚ χρεώνουν την Εύα Καϊλή και όχι

βεβαίως στη Νέα Δημοκρατία. Σύμφωνα με
πηγές από τις Βρυξέλλες, οι βελγικές Αρχές
χρησιμοποίησαν σύγχρονες μεθόδους κατα-
πολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, με-
ταξύ των οποίων και οι τηλεφωνικές παρακο-
λουθήσεις. Επί τέσσερις μήνες παρακολου-
θούσαν τα κινητά της τηλέφωνα. Κανείς δεν
γνωρίζει αν από παρακολούθηση του κινητού
του Νίκου Ανδρουλάκη από το Predator άκου-
σαν επικοινωνίες του με την Εύα Καϊλή που
τους οδήγησαν να παρακολουθούν και την ίδια
την Καϊλή και τις δοσοληψίες της με το Κατάρ.
Ούτε φυσικά προκύπτει ότι η ΕΥΠ παρακολου-
θούσε την Καϊλή, διότι αν την παρακολουθούσε
και έπιανε τις παρανομίες της, θα ενημέρωναν
τους Βέλγους συναδέλφους τους. Ε, σε αυτή
την περίπτωση καλώς τους έδωσαν στοιχεία
που οδήγησαν στη σύλληψή της.

Είναι ένα μπλεγμένο κουβάρι. Ήδη αρκετή
ζημιά έκανε στο κύρος της χώρας η υπόθεση
της Εύας Καϊλή. Ας προσέχουν λοιπόν τα κόμ-
ματα της αντιπολίτευσης και οι αρχηγοί τους
όταν πετούν λάσπη στον ανεμιστήρα, ιδιαίτε-
ρα όταν αυτή αφορά τον ίδιο τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη. 

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Σύμφωνα με πηγές από τις Βρυξέλλες, 
οι βελγικές Αρχές χρησιμοποίησαν
σύγχρονες μεθόδους καταπολέμησης 
του οργανωμένου εγκλήματος, 
μεταξύ των οποίων και 
οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις

Η Εύα και ο Πόντιος Πιλάτος


